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1. Uvod 

Dviganje voda nevarno povečuje pritisk na vodne jezove, ki ščitijo območja na nadmorski višini, 
ki je nižja od vodne gladine. Opozorilni sistem vas je ravno opozoril, da voda pušča iz dveh jezov, 
ki grozita, da se bosta porušila. Vašega robota s padalom spustijo na to območje, da bi rešil 
položaj. 

Letos je naloga kategorije Starejši (Senior), da naredi robota, ki bo lahko ugotovil 
pomanjkljivosti jezov, našel material za gradnjo ojačitvenih zidov, namestil vreče s peskom 
za zaščito hiš in opozarjal njihove stanovalce, da morajo zapustiti domove.  
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2. Igralno polje 

Naslednja slika prikazuje igrišče z različnimi območji.  

 

 

Če je miza večja od igralne podloge, bo le-ta centrirana v vseh dimenzijah. Morebiten prostor med 

podlogo in zidom se šteje proti prostoru na podlogi.  

Za več podatkov o specifikacijah mize in igralne podloge preverite 4. pravilo Splošnih 

pravil za Redno kategorijo SOR. Datoteka za tiskanje podloge in PDF z natančnimi merami 

sta dostopna na: www.wro-association.org.  

Informacija o štartnem položaju: 
 
Letos igralno polje kategorije Starejši (Senior) nima tipičnega štartnega območja. Štartni položaj 
robota bo izbran naključno, kot eden od sivih krogov. Robot mora biti postavljen tako, da je siv 
krog popolnoma prekrit z njegovimi deli (zgornji pogled). Ekipa lahko robota postavi v katero koli 
smer. 
 
Ker je ta štartni krog manjši od dovoljene velikosti robota, se bo le-ta pred poizkusom izmerila 
na podlagi Splošnih pravil. 
 

http://www.wro-association.org/
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3. Igralni predmeti 

 

Betonski bloki  

 

Na voljo je šest betonskih blokov (3 rumeni in 3 rdeči), ki se lahko uporabijo za gradnjo ojačitvenih 

zidov. Bloke se lahko zlaga s prepletom. 

 

 
Rumeni blok 

 
Rdeči blok 

 
Vsi bloki 

 
Betonski bloki postavljeni na polje 

 
Bloki zloženi s prepletom 

 

  



 

SOR 2020 - Redna kategorija - Starejši (Senior) 

Svetovna olimpijada robotov in logotip WRO sta blagovni znamki Zveze svetovne olimpijade robotov (World Robot 
Olympiad Association Ltd.).  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 5 

Vreče s peskom 

 

Na voljo so štiri vreče s peskom (2 zeleni in 2 modri), ki se lahko uporabljajo za zaščito hiš pred 

vodo iz puščajočih jezov. 

 

 
Zeleni vreči s peskom 

 
Modri vreči s peskom 

 

Stojala za vreče s peskom  
 
Dve stojali se uporabljata za shranjevanje vreč s peskom (2 na vsako stojalo).  
 

 
Stojalo za vreče s peskom  

 
Vreče s peskom so postavljene sredinsko 

na stojalih za vreče s peskom 
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Hiše 
 
Na igralnem polju se nahajata dve hiši (zelena in modra) z obdajajočimi zidovi. Hiše spredaj 

nimajo zidov, zato so v nevarnosti zaradi dviganja vodne gladine. 

 

 
Zelena hiša  

 
Modra hiša 

 

Obvestilo o evakuaciji 

 

Dve obvestili o evakuaciji se bosta uporabili za opozarjanje stanovalcev, da morajo zapustiti 

svoje domove. Robot jih lahko nosi na začetku. Vsaki hiši se dostavi po eno obvestilo. 

 

 
Obvestilo o evakuaciji  
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Kartici o stanju jeza 

 

Rdeča kartica o stanju jeza pomeni, da bo na tej lokaciji zgrajen rdeči podporni zid, rumena 

kartica pa pomeni gradnjo rumenega podpornega zidu. 

 

 
Kartici o stanju jeza 

 

 

Drevesa 

 

Odkar je bil jez zgrajen, je na sredini igralnega polja zraslo več dreves. 
 
Drevesa niso sestavljena iz delov LEGO. Za drevesa se lahko uporabijo valjaste oblike iz 
katerega koli materiala, s poljubnimi barvami in težo (lepenka, pločevinke, rola toaletnega 
papirja, rola kuhinjskega papirja, les, kovina). Premer vsake oblike naj znaša med 4 in 7 cm, 
višina naj bo vsaj 10 cm, teža pa naj ne presega 100 g.  

 
Priporočljiva je uporaba treh dreves za regionalna tekmovanja in do šestih dreves za državna 
tekmovanja.   
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4. Postavitev igralnih predmetov in naključna izbira 

 

Za boljše razumevanje je igralno polje razdeljeno na štiri območja: A (zgoraj levo), B (spodaj levo), 

C (zgoraj desno) in D (spodaj desno) – glej naslednjo sliko: 

 
 

Igralni predmeti bodo postavljeni in naključno izbrani na naslednji način:  

 

Zjutraj na dan tekmovanja:  

1. Položaj hiš bo naključno izbran. Obe hiši bosta postavljeni na dveh od štirih območij 

(ena na vsakem), kjer bosta ostali skozi celotno tekmovanje.  

2. Stojala za vreče s peskom so nameščena na drugih območjih, kjer ni hiš (območja S). 

 

Pred vsakim krogom (enako za vse ekipe v enem krogu): 

1. Dve vreči s peskom se postavita na posamezno stojalo z enako barvo.   

2. Ena rdeča ali rumena kartica o stanju jezu se položi na vsako območje s hišo. 

3. Trije betonski bloki se naključno razpostavijo na 3 od 4 možnih lokacijah (B1, B2, B3, ali 

B4) na vsakem območju brez hiše, a vedno vsi trije betonski bloki iste barve skupaj na 

enem območju (brez mešanja barv).  

4. Drevesa so naključno postavljena na bele kroge (T1 do T8), vsaj eno na posamezni steber. 

Za regionalna tekmovanja se uporabijo 3 drevesa. Organizatorji se lahko odločijo za več 

dreves na državnih finalih.  

5. Štartni položaj robota (sivi krogi R1 do R6) bo naključno izbran.  

 

Možen primer: 

• Hiše so postavljena na območjih A in C. 

• Stojala za vreče s peskom so na položajih S na območjih B in D. 

• Modre vreče s peskom so postavljene na stojalu na območju B, zelene pa na območju C. 

• Rdeča kartica o stanju jezu je postavljena na območje A, rumena kartica pa območje C.  

• Rdeči betonski bloki so postavljeni na B1, B2, B3 na območju B, rumeni bloki pa na B2, 

B3, B4 na območju D. 

• Drevesa so postavljena na T3, T4, T6.  

• Robot mora štartati na R3. 

 

Glej fotografije na naslednji strani kot primer razdelitve igralnega polja. 
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OBMOČJI A (zgoraj levo) in B (spodaj levo)  

• Modra hiša na območju A 

• Rdeča kartica o stanju 

jezu na območju A 

• Rumeni betonski bloki na 

območju B 

• Modre vreče s peskom na 

območju B 

• Drevesa na položajih T3, 

T4 

• Robot na R3 z obvestilom 

o evakuaciji na vrhu 

 

 
OBMOČJI C (zgoraj desno) in D (spodaj desno) 

• Zelena hiša na območju C 

• Rumena kartica o stanju 

jezu na območju C 

• Rdeči betonski bloki na 

območju D 

• Zelene vreče s peskom na 

območju D 

• Drevo na T6 

 

Prosimo, upoštevajte: To je ena od možnih razporeditev na temelju naključne izbire, ki je 
bila pojasnjena na prejšnji strani. Preverite razlago naključne izbire!   
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5. Naloge robota 

Za boljše razumevanje bodo naloge predstavljene v več razdelkih. Vsaka ekipa se lahko odloči, 

v kakšnem vrstnem redu bo naloge izvajala.  

Za izvajanje nalog se bo moral robot premikati v kompleksnem okolju, ne da bi poznal svoj začetni 

položaj ter ne da bi poškodoval ali premaknil katero od dreves. 

5.1 Dostavljanje obvestil o evakuaciji 

Robot mora obvestilo o izselitvi dostaviti vsakemu stanovalcu hiše. Šteje se, da je obvestilo 

dostavljeno, če se nahaja znotraj posesti, ki jo označujejo zidovi hiše.  

5.2 Zaščita hiš 

Robot mora namestiti dve vreči s peskom za zaprtje odprtega območja pred hišami. Točke prinaša 

vsaka vreča s peskom, ki se dotika črne črte pred hišo.  

Dodatne točke se dodelijo, če je hiša povsem zaščitena pred naraščajočo vodno gladino in če so 

uporabljene vreče z enako barvo kot hiša. Hiša je povsem zaščitena, če ne ostane nobena 

odprtina, ki bi ustrezala širini LEGO kocke 1x6. 

5.3 Gradnja podpornih zidov 

Robot mora postaviti podporne zidove pred puščajočimi jezovi. Vsak zid mora biti zgrajen iz 
betonskih blokov enake barve kot kartica o stanju jezu. 
 
Za dodelitev točk se mora betonski blok dotikati ciljnega območja. Dodatne točke so podeljene, 
če so uporabljeni gradbeni bloki enake barve kot kartica o stanju jezu in če so betonski bloki 
naloženi eden na drugega. 
 

5.4 Parkiranje robota 

Naloga je opravljena, ko se robot vrne v začetni položaj in se zaustavi sam od sebe. Sivi krog 

štartnega položaja morajo vsaj delno pokrivati posamezni deli robota. 

5.5 Pridobivanje dodatnih točk in izogibanje kaznim 

Dodatne točke se dodelijo za hiše, ki so še vedno v svojem izvirnem položaju. Kazni se prisodijo 

za premaknjena drevesa (če se ne dotikajo več svetlosivega kvadrata). kazenske točke nikoli ne 

pomenijo negativnega izida (glej Splošna pravila). 
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6. Ocenjevanje 

Določbe za ocenjevanje 

•  »Povsem« pomeni, da se igralni predmet dotika le ustreznega območja (ne pa tudi črne 

črte). »Delno« pomeni, da se igralni predmet območja dotika z vsaj enim delom.  

 

Naloge Vsaka Skupaj 

Dostavljanje obvestil o evakuaciji  

Povsem na posesti (najv. 1 na hišo) 9 18 

Delno na posesti (najv. 1 na hišo) 6 12 

Zaščita hiš 

Vreča s peskom se dotika črne črte (najv. 2 na hišo) 12 48 

• Dodatne točke, če so vreče s peskom enake barve kot hiša 8 16 

• Dodatne točke za povsem zaščiteno hišo (brez razmikov) 10 20 

Gradnja podpornih zidov 

Betonski bloki povsem znotraj belega ciljnega območja ali zloženi na 

bloke povsem znotraj belega ciljnega območja (najv. 3 na ciljno 

območje) 

4 24 

• Dodatne točke za betonske bloke, ki so postavljeni in 

pravilno zloženi v prepletu na dveh blokih 

8 16 

• Dodatne točke za vsak blok ustrezne barve na ciljnem 

območju 

7 42 

Vrnitev v začetni položaj  

Robot se vrne v začetni položaj in se zaustavi sam od sebe (delno ali 
povsem zakriva siv krog pred pogledom od zgoraj) 

6 6 

Pridobivanje dodatnih točk in izogibanje kaznim 

Hiša je še vedno v izvirnem položaju in nepoškodovana 5 10 

Drevo je premaknjeno (ne dotika se več svetlosivega kvadrata) ali 
poškodovano. (*) 

-7 -21 

Najvišja ocena  200 

(*) Če se za igro uporabijo več kot 3 drevesa, je možnih več negativnih točk.  
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Ocenjevalni list  

 

Naziv ekipe: _______________________                 Krog: ______ 

 

Naloge Vsaka Največ # Skupaj 

Dostavljanje obvestil o evakuaciji   

Povsem na posesti (najv. 1 na hišo) 9 18   

Delno na posesti (najv. 1 na hišo) 6 12   

Zaščita hiš   

Vreča s peskom se dotika črne črte (najv. 2 na hišo) 12 48   

• Dodatne točke, če so vreče s peskom enake barve kot 

hiša 

8 16   

• Dodatne točke za povsem zaščiteno hišo (brez 

razmikov) 

10 20   

Gradnja podpornih zidov   

Betonski bloki povsem znotraj belega ciljnega območja ali 

zloženi na bloke povsem znotraj belega ciljnega območja (najv. 

3 na ciljno območje) 

4 24   

• Dodatne točke za betonske bloke, ki so postavljeni in 

pravilno zloženi v prepletu na dveh blokih 

8 16   

• Dodatne točke za vsak blok ustrezne barve na ciljnem 

območju 

7 42   

Vrnitev v začetni položaj   

Robot je štartal na položaju:  

Robot se vrne v začetni položaj in se zaustavi sam od sebe 
(delno ali povsem zakriva siv krog pred pogledom od zgoraj) 

6 6   

Pridobivanje dodatnih točk in izogibanje kaznim   

Hiša je še vedno v izvirnem položaju 5 10   

Drevo je premaknjeno (ne dotika se več svetlosivega kvadrata) 
ali poškodovano (vsaj en košček je polomljen). (*) 

-7 -21   

Najvišja ocena  200   

Pravilo presenečenja  

Skupna ocena v tem krogu  

Čas v dopolnjenih sekundah  
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Podpis ekipe  Podpis sodnika 

  



 

SOR 2020 - Redna kategorija - Starejši (Senior) 

Svetovna olimpijada robotov in logotip WRO sta blagovni znamki Zveze svetovne olimpijade robotov (World Robot 
Olympiad Association Ltd.).  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.                 14 

Tolmačenje ocenjevanja  

Povsem na posesti (najv. 1 na hišo)  9 točk 

  

Črna črta pripada posesti, to 
je v redu. 

 

Tudi ta postavitev je v redu. 

 

9 točk, šteje le eden. 

  

Delno na posesti (najv. 1 na hišo)  6 točk  

  

0 točk, izven. 

 

Vreča s peskom se dotika črne črte (najv. 2 na hišo)  12 točk 

 

24 točk, 2 se dotikata. 

 

12 točk, 1 se dotika. 

 

24 točk, zgolj 2 štejeta. 
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Dodatne točke, če imata obe vreči s peskom enako barvo kot hiša  8 točk 
Dodatne točke, če je hiša povsem zaščitena (ni razmikov)  10 točk 

 

2x 12 točk: Vreči s peskom se dotikata 
+ 10 točk: Hiša je povsem zaščitena 

 

2x 12 točk: Vreči s peskom se dotikata 
+ 10 točk: Hiša je povsem zaščitena 
+ 8 točk dodatno za pravilno barvo 

  

Hiša ni povsem zaščitena, ker se je lahko ena LEGO kocka 1x6 vrinila med vreči s peskom:  
2x 12 točk: Vreči s peskom se dotikata 

+ 8 točk dodatno za pravilno barvo 
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Betonski bloki so povsem znotraj belega ciljnega območja ali zloženi na blokih povsem 
znotraj belega ciljnega območja (najv. 3 na ciljno območje)  4 točk 

 

2 x 4 točk = 8 točk 
(dva povsem notri) 

 

2 x 4 točk = 8 točk 
(dva povsem notri) 

 

3 x 4 točk = 12 točk 
(trije povsem notri) 

 

3 x 4 točk = 12 točk 
(trije povsem notri)  

  

Dodatne točke za betonske bloke, ki ki so postavljeni in pravilno zloženi v prepletu 

na dveh blokih  8 točk 

 

3 x 4 = 12 točk. 
+ 8 dodatnih točk. 
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Dodatne točke za vsak blok pravilne barve na ciljnem območju  7 točk 

 

3 x 4 = 12 točk 
+ 3 x 7 = 21 dodatnih točk 

za pravilno barvo. 

 

 

3 x 4 = 12 točk 
+ 8 dodatnih točk za zlaganje 

v prepletu 
+ 3 x 7 = 21 dodatnih točk 

za pravilno barvo. 

 

 

3 x 4 = 12 točk 
Bloki so znotraj a ne zloženi v 
prepletu. 
+ 3 x 7 = 21 dodatnih točk 
za pravilno barvo. 

Vrne se v začetni položaj in se zaustavi sam od sebe (delno ali v celoti zakriva sivi krog 
pred pogledom od zgoraj)  6 točk 

 

Povsem pokriva začetni 
položaj. 6 točk. 

 

Delno pokriva začetni 
položaj.  
6 točk. 

Vračanje na napačno 
območje R1 – R6 (to ni bil 
začetni položaj) prinese 0 

točk.  

Hiša je še vedno v izvirnem položaju in ni poškodovana  5 točk 

 

V redu, 5 točk. 

 

V redu, ni izven svetlosivega 
/ črnega območja. 5 točk. 

 

V redu, potisnjena ob zid (če 
je miza večja od podloge). 5 

točk. 
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Ni v redu, 0 točk. 

  

 

Drevo je premaknjeno (ne dotika se več svetlosivega kvadrata) ali poškodovano.  - 7 
točk  

 

Še vedno v redu, drevo je 
znotraj belega območja in 

svetlosivega roba. 

 

Ni v redu, drevo je 
premaknjeno izven kroga. - 7 

točk. 

 

Dreo je poškodovano, - 7 
točk. 

 
Opomba: Prosimo, zavedajte se, da je lahko drevo v vaši državi / na vašem tekmovanju videti 
drugačno. Preverite informacije organizatorja v vaši državi o vrsti uporabljenega drevesa. 
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7. Lokalna, regionalna in mednarodna tekmovanja 

 
Tekmovanja Svetovne olimpijade robotov se odvijajo v 80 državah po svetu, ekipe iz posameznih 
držav pa pričakujejo različne ravni zahtevnosti. Izziv, ki je opisan v tem dokumentu, se bo 
uporabljal za mednarodne dogodke Svetovne olimpijade robotov.  
 
Svetovna olimpijada robotov meni, da bi morali imeti vsi udeleženci dobre izkušnje s 
tekmovanjem. Ekipe z manjšimi izkušnjami bi morale imeti ravno tako možnost osvajanja točk in 
uspeha. To vzpostavlja zaupanje v njihove zmožnosti obvladovanja tehničnih veščin, kar je 
pomembno za njihove prihodnje izbire v izobraževanju. 
 
V vsaki državi se lahko naši Nacionalni organizatorji odločijo za lažje izzive na lokalnih, 
regionalnih in/ali državnih dogodkih. Izbirajo lahko sami, glede na specifične situacije. Tu 
navajamo nekaj idej, z namenom olajšanja izzivov. 
 
Ideje za poenostavitve: 
 

• Uporabite fiksen položaj dreves za dan tekmovanja. 

• Uporabite fiksen položaj robota za dan tekmovanja.  

• Omejite število dreves in vnaprej obvestite ekipe o tem, kje se nahajajo. 
 
Posebni pogoji na mednarodnem finalu 
 
Država gostiteljica bo v zvezi z velikostjo dreves tekmovalne ekipe obvestila najkasneje do 1. 

septembra 2020. 
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8. Sestavljanje igralnih predmetov 
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