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PRVI DEL – OPIS IGRE 

1. Uvod 

Odgovorna uporaba energije je zelo pomembna za našo prihodnost. To je pomembno tako za 
našo družbo kot celoto kot za naša lastna domovanja.  
 
Na igralnem polju starostne skupine Osnovno (Elementary) robot pomaga pri prenovi oz. 
modernizaciji hiše. Pri tem bo robot zamenjal stare z novimi energetsko varčnimi lučmi. Robot 
mora tudi namestiti sončne celice na streho ter pametne naprave za dom. 
 
To bo pomagalo znižati energetske potrebe hiše in zagotovilo optimalno izrabo obnovljive 
energije. 
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2. Igralna površina 

Naslednja slika prikazuje igralno površino z različnimi območji.  

 

Če je miza večja od igralne podloge, obe stranici le-te postavite na steno. 

Za več podatkov o mizi in igralni podlogi si oglejte Splošna pravila SOR za redno kategorijo 

(Regular), 4. pravilo. Verzija podloge za natis je na voljo na: www.wro-association.org.  

 

 
  

http://www.wro-association.org/
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3. Igralni predmeti, postavitev, naključna izbira  

 

Stare žarnice (3x rdeče, 3x rumene) 

 

Šest starih žarnic je v vsakem krogu naključno razporejenih po majhnih rumenih kvadratih na 

območjih z žarnicami.  

 

 
Rdeče žarnice (nedelujoče) 

 
Rdeče žarnice (delujoče) 

 

 
Začetni položaj žarnice na majhnem 

rumenem kvadratu na območju za žarnice 

 

 
Začetni položaj žarnice na majhnem 

rumenem kvadratu na območju za žarnice 

 

  



 

SOR 2021 - Redna kategorija - Osnovna 

Svetovna olimpijada robotov in logotip SOR sta blagovni znamki Zveze Svetovne olimpijade robotov (World Robot 
Olympiad Association Ltd.) 
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 5 

Eno od možnih naključnih izbir razporeditve lahko vidite na sliki  
(rdeči X za rdečo žarnico, rumeni X za rumeno žarnico): 
 

 
 

Energetsko varčna žarnica (3x bela) 

 

Tri energetsko varčne žarnice so vedno postavljene na bele kvadrate na območju za opremo. 

 

 
Bele žarnice (energetsko varčne) 

 
Začetni položaj vseh 

belih žarnic na igralnem polju 
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Sončna celica (1x) 

 

Na voljo je ena sončna celica, ki jo je potrebno postaviti na robota na začetku vožnje.  

 

 
Sončna celica 

 
Sončna celica na robotu 

 
Sonce (1x) 

 

Ravno tako na našem igralnem polju pozdravljamo tudi sonce, ki je naključno postavljeno na 

majhen rumen pravokotnik nad ali pod štartnim območjem.  

 

 
Sonce 

 
Sonce nad štartnim območjem 

 
Sonce pod štartnim območjem 
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Pametna naprava za dom (2x) 

 

Na voljo sta dve pametni napravi za dom, ki sta vedno postavljeni na zelenih kvadratih na območju 

za opremo. 

 

 
Pametna naprava za dom 

 
Začetni položaj pametnih naprav za dom 

 
 

Ovira (2x) 

 

Na igralnem polju sta dve oviri, ki sta postavljeni nad ali pod osrednjo črno črto. Nikoli nista 

postavljeni mešano (nikoli ni ena zgoraj in ena spodaj). 

 

 
Ovira 

 
Začetni položaj nad osrednjo črno črto 

 
Končni položaj pod osrednjo črno črto 
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Povzetek naključne izbire  
 
Na tekmovalni dan se položaj ovir naključno izbere (obe nad ali pod osrednjo črno črto). 

 

Za vsak tekmovalni krog so naključno izbrani položaji naslednjih predmetov: 

 

● Položaj sonca (nad ali pod štartnim območjem). 

● Položaj rdečih in rumenih žarnic (na različnih območjih za žarnice). 

 

4. Poslanstva robota 

Za boljše razumevanje bodo poslanstva pojasnjena v več poglavjih.  

Ekipa se lahko sam odloči, v kakšnem vrstnem redu bodo njeni člani poslanstva 

izvajali. 

 

4.1. Namestitev sončne celice 

Glede na položaj sonca na začetku kroga je potrebno sončno celico namestiti na pravilno stran 

strehe, v skladu s spodnjo sliko: 

 

Polne točke so podeljene, če se sončna celica nahaja povsem znotraj pravilnega modrega polja, 

z izrastki na vrhu.  

4.2. Odstranjevanje starih žarnic 

Druga naloga je poiskati stare žarnice, ki ne delajo več (rdeče žarnice), ter jih odstraniti z 

njihovega položaja in prinesti v središče za recikliranje.  

Nekaj točk je podeljenih, če so žarnice izven večjega rumenega kvadrata, polne točke pa so 

podeljene le, če so žarnice povsem znotraj središča za recikliranje. 
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4.3. Namestitev energetsko varčnih žarnic  

Po odstranitvi rdečih žarnic mora robot zbrati nove bele, energetsko varčne žarnice in jih namestiti 

v različnih prostorih.  

Polne točke so podeljene, če je nova energetsko varčna žarnica povsem znotraj večjega 

rumenega kvadrata, ki ga je prej zasedala rdeča žarnica. Za vsako polje se upošteva največ ena 

nova energetsko varčna žarnica. 

4.4. Postavitev pametnih naprav za dom 

Modra uporaba vseh pametnih naprav v domu lahko pomaga pri zmanjšanju porabe energije. 

Pametne naprave za dom je zato potrebno namestiti v prostorih hiše.  

Nekaj točk je podeljenih, če so pametne domače naprave postavljene v prostoru z rdečo žarnico 

na začetku kroga. Polne točke so podeljene, če so pametne naprave postavljene v prostoru, kjer 

je tudi rdeča žarnica zamenjana z belo, energetsko varčno. Upošteva se le ena pametna naprava 

na prostor. Če sta v istem prostoru dve pametni napravi, se točke ne podelijo. 

4.5. Parkiranje robota 

 

Poslanstvo je končano, ko se robot vrne na začetno/končno območje, se zaustavi, njegova šasija 

pa je povsem (pogled od zgoraj) znotraj začetnega/končnega območja (kabli se lahko nahajajo 

izven tega območja). 

4.6. Dodatne točke 

 

Dodatne točke se podelijo, če se ovire ali stare a še delujoče rumene žarnice ne poškodujejo ali 

premaknejo iz njihovega začetnega položaja.   
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5. Ocenjevanje 

Definicije za ocenjevanje  

 

»Povsem« pomeni, da se igralni predmet dotika le ustreznega območja (brez črnih črt).  

Pomembno za ocenjevanje položaja žarnic: Če je več kot ena žarnica povsem na istem 

velikem rumenem polju, se za te žarnice točke ne podelijo. Če gre za belo žarnico, se ta ne 

upošteva pri ocenjevanju položaja pametne naprave za dom. 

 

Naloge Vsaka Skupaj 

Namestitev sončne celice 

Sončna celica je povsem znotraj ustreznega modrega polja, z izrastki 

na vrhu. 

 10 

Odstranjevanje stare žarnice 

Rdeča žarnica je izven velikega rumenega kvadrata in ne znotraj 
središča za recikliranje. 

6 18 

ALI: Rdeča žarnica je povsem znotraj središča za recikliranje.  8 24 

Namestitev energetsko varčne žarnice 

Bela žarnica povsem znotraj velikega rumenega kvadrata. 10 30 

Postavitev pametne naprave za dom (le ena na prostor) 

Pametna naprava v prostoru z rdečo žarnico na začetku kroga in brez 
energetsko varčne žarnice. 

3 6 

Pametna naprava v prostoru z rdečo žarnico na začetku kroga in s 
pravilno postavljeno energetsko varčno žarnico. 

7 14 

Parkiranje robota 

Robot se popolnoma zaustavi na začetnem/končnem območju 
(le, če so podeljene druge točke, ne dodatne) 

 7 

Dodatne točke  

Ovira ni premaknjena ali poškodovana. 2 4 

Rumena žarnica ni poškodovana ali premaknjena iz začetnega 
položaja. 

2 6 

Najvišja ocena  95 
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Ocenjevalni list 

Naziv ekipe: _______________________                 Krog: ______ 

 
Naloge Vsaka Skupaj # Skupaj 

Namestitev sončne celice 

Sončna celica je povsem znotraj ustreznega modrega 

polja, z izrastki na vrhu. 

 10   

Odstranjevanje stare žarnice 

Rdeča žarnica je izven velikega rumenega kvadrata in ne 
znotraj središča za recikliranje. 

6 18   

ALI: Rdeča žarnica je povsem znotraj središča za 
recikliranje. 

8 24   

Namestitev energetsko varčne žarnice 

Bela žarnica povsem znotraj velikega rumenega kvadrata. 10 30   

Postavitev pametne naprave za dom (le ena na prostor) 

Pametna naprava v prostoru z rdečo žarnico na začetku 
kroga in brez energetsko varčne žarnice. 

3 6   

Pametna naprava v prostoru z rdečo žarnico na začetku 
kroga in s pravilno postavljeno energetsko varčno 
žarnico. 

7 14   

Parkiranje robota 

Robot se popolnoma zaustavi na začetnem/končnem 
območju 
(le, če so podeljene druge točke, ne dodatne) 

 7   

Dodatne točke 

Ovira ni premaknjena ali poškodovana. 2 4   

Rumena žarnica ni poškodovana ali premaknjena iz 
začetnega položaja. 

2 6   

Skupno število točk  95   

Pravilo presenečenja  

Skupno število točk v tem krogu  

Čas v pretečenih sekundah  

 
 
 
 
Podpis ekipe  Podpis sodnika 
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Tolmačenje pravil za ocenjevanje 

Sončna celica povsem znotraj ustreznega modrega polja, z izrastki na vrhu.  10 točk 

 

10 točk (izrastki na vrhu) 

 

0 točk (delno zunaj) 

 

0 točk (izrastki niso na vrhu) 

Rdeča žarnica izven velikega rumenega kvadrata in ne znotraj središča za recikliranje.  
 6 točk vsak 

 

6 točk (izven) 

 

0 točk (ni izven) 

 

0 točk (še vedno delno 
znotraj) 

ALI: Rdeča žarnica povsem znotraj središča za recikliranje.  
 8 točk vsak 

 

8 točk 

 

8 točk (v redu, tudi če ni v 
stoječem položaju) 

 

8 točk 
(vsi deli se dotikajo podloge) 
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0 točk za to nalogo (ni 
povsem znotraj, nekateri deli 
se dotikajo območja izven), a 
še vedno 6 točk, ker je izven 

rumenega kvadrata 

  

 

Če je bela žarnica povsem znotraj velikega rumenega kvadrata.  10 točk vsak 

 

10 točk 

 

10 točk 
(v redu, tudi če ni v 
stoječem položaju) 

 

10 točk 
(vsi deli se dotikajo notranjosti 

polja) 

 

0 točk (ni znotraj velikega 
rumenega kvadrata) 

 

0 točk (če sta dve žarnici na 
istem polju, nobena od njiju 

ni upoštevana) 
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Definicije prostorov 
 
Naslednja slika prikazuje različne prostore v vijolični, modri, rumeni in zeleni barvi.  
Zgolj črna črta v sredini ne pripada nobenemu prostoru v hiši. 
 

 
 
Pametna domača naprava v prostoru z rdečo žarnico na začetku kroga in brez 
energetsko varčne žarnice.  3 točke vsak 

 

3 točke 

 

3 točke 
(rdeča žarnica je bila tam na 

začetku kroga) 

 

0 točk (črna črta v sredini ne 
pripada nobenemu prostoru) 

 

0 točk (dve pametni napravi v 
enem prostoru) 
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Pametna domača naprava z rdečo žarnico na začetku kroga in s pravilno postavljeno 
energetsko varčno žarnico.  7 točk vsak 

 

7 točk (energetsko varčna 
žarnica pravilno postavljena) 

 

0 točk 
(črna črta v sredini ne 

pripada nobenemu prostoru) 

 

3 točke (glej zgoraj, kajti 
energetsko varčna žarnica ni 
pravilno postavljena) 

 

0 točk (dve pametni napravi v 
enem prostoru) 

 

 

 
Robot se povsem zaustavi na začetnem/končnem območju (le, če so podeljene druge 
točke, ne dodatne)  7 točk 
 

 

Šasija robota je povsem 
znotraj začetnega/končnega 

območja. 

 

Šasija robota je povsem 
znotraj, kabli pa zunaj. To je 

še vedno v redu. 

 

Ni točk, če šasija robota ni 
na začetnem/končnem 

območju. 
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Ovira ni premaknjena ali poškodovana.  2 točki vsak 
 

 

2 točki, ni premaknjena. 

 

2 točki, premaknjena le 
znotraj sivega polja. 

 

0 točk, premaknjena izven 
sivega polja. 

 

0 točk, poškodovana. 

  

 

Rumena žarnica ni poškodovana ali premaknjena iz začetnega položaja.  2 točki vsak 
 

 

2 točki, ni premaknjena. 

 

2 točki, premaknjena le 
znotraj sivega polja. 

 

0 točk, premaknjena izven 
sivega polja. 
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6. Lokalna, regionalna in mednarodna tekmovanja 

 
Tekmovanja SOR se odvijajo v okoli 90 državah, pri čemer ekipe v posameznih državah 
pričakujejo različne ravni zahtevnosti. Izziv, ki je opisan v tem dokumentu, je namenjen 
mednarodnim tekmovanjem SOR. To je zadnja stopnja tekmovanja, kjer sodelujejo ekipe z 
najboljšimi rešitvami, zato so pravila igre zahtevna. 
 
SOR je mnenja, da morajo biti vsi udeleženci na tekmovanju deležni pozitivne izkušnje. Tudi manj 
izkušene ekipe morajo imeti možnost doseganja točk in uspeha. To spodbuja zaupanje v lastne 
sposobnosti obvladovanja tehničnih veščin, kar je pomembno za njihove izbire v zvezi z nadaljnjim 
izobraževanjem. 
 
Iz tega razloga Zveza SOR priporoča, da se državni organizatorji sami odločijo, če želijo 
prilagoditi pravila tekmovanj v njihovih državah. Izzive lahko poenostavijo za lokalna, 
regionalna ali državna tekmovanja, tako da bo imeli vsi udeleženci pozitivne izkušnje. 
Državni organizatorji imajo pri tem prosto izbiro, tako da vsako tekmovanje ustreza njihovi 
posebni situaciji in zamislim. Tu navajamo nekaj predlogov za poenostavitev izzivov. 
 

 

Predlogi za poenostavitev: 
 

• Brez naključne izbire razporeditve ovir. 

• Naključna izbira postavitve žarnic le na dan tekmovanja.  
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DRUGI DEL – SESTAVLJANJE IGRALNIH 

PREDMETOV  
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