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PRVI DEL – OPIS IGRE 

1. Uvod 

Na naših cestah je vse več električnih vozil, zato se marsikje gradi nova infrastruktura za njihovo 
pravočasno polnjenje. 
 
Polnjenje električnega vozila trenutno traja več ur in tega ni mogoče opraviti v nekaj minutah na 
bencinski črpalki, kot pri običajnih vozilih, je potrebno poiskati nove načine polnjenja.  
 
Ena od idej je polnjenje vozil, ko so ta parkirana na parkirišču. V pametni parkirni garaži 
prihodnosti, roboti urejajo parkiranje vozil ter priskrbijo baterijo za polnjenje električnih ali hibridnih 
vozil.  
 
Navdih za mobilne baterije za polnjenje ali robote v parkirnih garažah lahko dobite z ogledom 
naslednjih videov: 
https://www.youtube.com/watch?v=4TdzfsssYWw  
https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y 
https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc  
 
To je naloga robota na igralni površini za mlajšo kategorijo (Junior). Robot Mora pobrati vozila na 
vhodu v parkirno garažo ter jih pripeljati do ustreznega parkirnega prostora, ki je odvisen od vrste 
vozila. Zatem mora robot porazdeliti baterije za polnjenje hibridnih in električnih vozil. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4TdzfsssYWw
https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc
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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  

 

Čakajoči avtomobili (2x zelen, 2x moder, 2x rdeč) 

 

Šest avtomobilov čaka na vhodnem voznem pasu parkirne garaže. Vedno gre za dva zelena 

(električna), dva modra (hibridna) in dva rdeča (bencinska) avtomobila. Avtomobili so v vsakem 

krogu naključno razporejeni na majhne pravokotnike na vhodnem voznem pasu.  

 

 
Šest čakajočih avtomobilov 

 
Postavitev avtomobila na vhodnem voznem 

pasu 

 

 

Parkirani avtomobili (1x zelen, 1x moder, 1x rdeč) 

 

V parkirni garaži so parkirani trije avtomobili. Na dan tekmovanja so avtomobili naključno 

razporejeni po parkirnih mestih. Rdeči avtomobil je vedno postavljen na zeleno ali modro 

parkirno mesto. Modra in zelena avtomobila sta vedno postavljena na parkirna mesta iste barve.  

 

 
Trije parkirani avtomobili 

 
Postavitev vozila na parkirno mesto 

 

 
Opomba: Sodnik lahko razlikuje med čakajočimi in parkiranimi avtomobili, saj imajo zadnji na 

vrhu majhne črne LEGO kocke.  
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Stebri (3x) 

 

Trije stebri podpirajo konstrukcije parkirne garaže. Stebri so v vsakem krogu naključno 

postavljeni na šest sivih kvadratov v parkirni garaži (nikoli dva stebra v isti parkirni vrsti). 

  

 
Stebri 

 
Postavitev stebra  

v parkirni garaži 

 

 

Oviri (2x) 

 

Dve oviri se uporabljata za označevanje parkirnega mesta, ki je trenutno v gradnji. Oviri sta v 

vsakem krogu naključno postavljeni pred dva prazna parkirna mesta (ne pred parkirnim 

mestom s parkiranim avtomobilom, nikoli dve oviri v isti parkirni vrsti in nikoli dve oviri na dveh 

parkirnih mestih iste barve).  

 

 
Ovira 

 
Postavitev ovire pred parkirno mesto  
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Baterijske kocke (4x) 

 

Baterijske kocke so vedno postavljene na štirih položajih na območju za baterije. 

 

 
Baterijske kocke 

 
Postavitev baterijskih kock  

na območju za baterije 

 

 

Povzetek naključne izbire  
 
Na dan tekmovanja se položaj parkiranih avtomobilov naključno izbere.  

 

V vsakem krogu se naključno izberejo položaji naslednjih predmetov: 

 

● Položaj čakajočih avtomobilov na vhodnem voznem pasu. 

● Položaj stebrov na sivih kvadratih (nikoli dva stebra v isti parkirni vrsti, vrsto označuje 

znak »P« na štirih parkirnih mestih na desni) 

● Položaj ovir pred praznimi parkirnimi mesti (nikoli dve oviri v isti parkirni vrsti in nikoli dve 

oviri pred parkirnimi mesti iste barve). 

 
Ena možna naključna izbira, ki jo tu lahko vidite (zelen X za zelen, moder X za moder in rdeč X 
za rdeč avtomobil, bel X za steber, rumen X za ovire): 
 



 

SOR 2021 - Redna kategorija - Mlajši 

Svetovna olimpijada robotov in logotip SOR sta blagovni znamki Zveze Svetovne olimpijade robotov (World Robot 
Olympiad Association Ltd.)  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 8 

 

4. Poslanstva robotov 

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. Razvrščanje parkiranih avtomobilov 

Robot občasno preverja avtomobila na različnih parkirnih mestih. Vsi avtomobili morajo biti na 

ustreznih parkirnih mestih, do konca napolnjene avtomobile pa je potrebno premakniti na izhodni 

vozni pas. 

Robot mora storiti naslednje: 

● Premaknite rdeči avtomobil na rdeče parkirno mesto, pred katerim ni ovire, ker je predtem 

prišlo do napake pri razvrščanju. Polne točke so podeljene, če se rdeči avtomobil nahaja 

povsem znotraj rdečega parkirnega mesta, pred katerim ni ovire. 

● Premaknite zeleni in modri avtomobil na izhodni vozni pas, ker sta do konca napolnjena. 

Polne točke so podeljene, če se avtomobila nahajata povsem znotraj rumenih območij na 

izhodnem voznem pasu (šteje le en avtomobil na parkirno mesto). Če sta dva avtomobila 

znotraj parkirnega mesta oz. se ga dotikata, točke ne bodo podeljene. 
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4.2. Razvrščanje čakajočih avtomobilov 

Naloga parkirnega garažnega robota je, da avtomobile premakne od vhodnega voznega območja 

do ustreznih parkirnih mest. Zeleni avtomobil mora priti na zeleno parkirno mesto, modri na modro 

parkirno mesto, rdeči pa na rdečega.  

Robot mora biti previden in ne sme pripeljati avtomobila na parkirno mesto, ki je trenutno v gradnji 

(označeno z oviro pred parkirnim mestom).  

Nekaj točk je podeljenih, če je avtomobil povsem znotraj parkirnega mesta, pred katerim ni ovire. 

Polne točke se podelijo, če je avtomobil povsem znotraj ustreznega parkirnega mesta (zeleni 

avtomobil na zelenem parkirnem mestu itd.), pred katerim ni ovire. Pri tem celotno zeleno / modro 

/ rdeče območje, skupaj s sivim, velja za območje parkirnega mesta.  

4.3. Polnjenje avtomobilov 

Ko so avtomobili parkirani povsem znotraj ustreznega parkirnega mesta, lahko robot prinese 

baterije električnim in hibridnim avtomobilom.  

Nekaj točk je podeljenih, če se baterija dotika zelenega parkirnega mesta z zelenim 

avtomobilom ali modrega parkirnega mesta z modrim avtomobilom, polne točke pa se 

podelijo, če je baterija povsem znotraj parkirnega mesta. Šteje le ena kocka na parkirno mesto. 

Če sta na parkirnem mestu ali če se ga dotikata dve kocki ali več, se točke ne podelijo. 

 

4.4. Parkiranje robota 

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

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

nahajajo izven začetnega/končnega območja). 

4.5. Dodatne točke 

Dodatne točke se bodo podelile, če ovire niso bile premaknjene ali poškodovane ovire ali stebri.   
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5. Ocenjevanje 

Definicije za ocenjevanje  

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

primeru parkirnega mesta sive oznake za ovire štejejo kot del območja parkirnega mesta. Za 

podelitev točk morajo biti avtomobili vedno postavljeni z gumbi na vrhu in se nahajajo povsem 

na območju, če je podnožje predmeta (tukaj: kolesa) povsem na območju. 

Pomembno (več kot 2 avtomobila): Če je več kot en avtomobil povsem na istem parkirnem 

mestu, točke za ta avtomobil niso podeljene. V tem primeru tudi ni točk za baterijsko kocko na 

tistem parkirnem mestu. 

 

Naloge Vsaka Skupaj 

Razvrščanje parkiranih avtomobilov (s črnimi kockami na vrhu) 

Bencinska avtomobila sta povsem na rdečem parkirnem mestu za 

bencinska vozila, pred katerim ni ovir. 

 10 

Električni in hibridni avtomobil se dotikata parkirnega mesta na 

izhodnem voznem pasu (šteje le en avtomobil na parkirno mesto). 

6 12 

Električni in hibridni avtomobil sta povsem znotraj parkirnega mesta 

na izhodnem voznem pasu (šteje le en avtomobil na parkirno mesto). 

8 16 

Razvrščanje čakajočih avtomobilov (brez črnih kock na vrhu) 

Avtomobil povsem na parkirnem mestu različne barve, pred katerim ni 
ovire. 

4 24 

Avtomobil povsem na parkirnem mestu ustrezne barve, pred katerim 
ni ovire. 

8 48 

Polnjenje avtomobilov (šteje le ena kocka na parkirno mesto) 

Baterijska kocka se dotika zelenega ali modrega parkirnega mesta z 
ustreznim avtomobilom. 

4 16 

ALI: Baterijska kocka je povsem znotraj zelenega ali modrega 
parkirnega mesta z ustreznim avtomobilom. 

6 24 

Parkiranje robota 

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

 7 

Dodatne točke  

Steber ni premaknjen ali poškodovan. 5 15 

Ovira ni premaknjena ali poškodovana. 5 10 
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Najvišja ocena  130 

 
Ocenjevalni list 

Naziv ekipe: _______________________                 Krog: ______ 

 

Naloge Vsaka Skupaj # Skupaj 

Razvrščanje parkiranih avtomobilov (s črnimi kockami na vrhu) 

Bencinska avtomobila sta povsem na rdečem parkirnem mestu za 

bencinska vozila, pred katerim ni ovir. 

 10   

Električni in hibridni avtomobil se dotikata parkirnega mesta na 

izhodnem voznem pasu (šteje le en avtomobil na parkirno mesto). 

6 12   

Električni in hibridni avtomobil sta povsem znotraj parkirnega 

mesta na izhodnem voznem pasu (šteje le en avtomobil na 

parkirno mesto). 

8 16   

Razvrščanje čakajočih avtomobilov (brez črnih kock na vrhu) 

Avtomobil povsem na parkirnem mestu različne barve, pred 
katerim ni ovire. 

4 24   

Avtomobil povsem na parkirnem mestu ustrezne barve, pred 
katerim ni ovire.  

8 48   

Polnjenje avtomobilov (šteje le ena kocka na parkirno mesto) 

Baterijska kocka se dotika zelenega ali modrega parkirnega 
mesta z ustreznim avtomobilom. 

4 16   

ALI: Baterijska kocka je povsem znotraj zelenega ali modrega 
parkirnega mesta z ustreznim avtomobilom. 

6 24   

Parkiranje robota 

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

 7   

Dodatne točke 

Steber ni premaknjen ali poškodovan. 5 15   

Ovira ni premaknjena ali poškodovana. 5 10   

Skupno število točk  130   

Pravilo presenečenja  

Skupno število točk v tem krogu  

Čas v pretečenih sekundah  
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Podpis ekipe  Podpis sodnika 
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Tolmačenje pravil za ocenjevanje 

Bencinski avtomobil je povsem na rdečem parkirnem mestu za bencinska vozila, pred 
katerim ni ovire.  10 točk 

Upoštevajte, da za podelitev teh točk štejejo le parkirani avtomobili (avtomobili s črnimi kockami 
na vrhu). 

 

10 točk 

 

10 točk (sivi del pripada 
parkirnemu mestu) 

 

0 točk (avtomobil je izven 
parkirnega mesta) 

 

0 točk (avtomobil mora biti 
postavljen pokonci) 

  

 

Električni in hibridni avtomobil se dotikata parkirnega mesta na izhodnem voznem pasu. 
 6 točk vsak 

Upoštevajte, da za podelitev teh točk štejejo le parkirani avtomobili (avtomobili s črnimi kockami 
na vrhu). Če se dva avtomobila dotikata istega parkirnega mesta, se podeli 0 točk. 
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0 točk  
(avtomobil ni na parkirnem 

mestu) 

6 točk 
(avtomobil se dotika 
parkirnega mesta) 

0 točk 
(dva avtomobila se dotikata 

istega parkirnega mesta) 
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Električni in hibridni avtomobil sta povsem znotraj parkirnega mesta na izhodnem 
voznem pasu (šteje le en avtomobil na parkirno mesto).  8 točk vsak 

Upoštevajte, da za podelitev teh točk štejejo le parkirani avtomobili (avtomobili s črnimi kockami 
na vrhu). Če sta dva avtomobila znotraj istega parkirnega mesta ali se ga dotikata, se podeli 0 
točk. 

 

8 točk (povsem znotraj) 

 

0 točk (avtomobil ne stoji 
pokonci) 

 

8 točk (vse deli se dotikajo 
izhodnega voznega pasu) 

 

0 točk (dva avtomobila se 
dotikata istega parkirnega 

mesta) 

 

0 točk (dva avtomobila se 
dotikata istega parkirnega 

mesta) 

 

Avtomobil povsem na parkirnem mestu različne barve, pred katerim je ovira.  
 4 točk vsak 

Upoštevajte, da za podelitev teh točk štejejo le čakajoči avtomobili (avtomobili brez črnih kock 
na vrhu). 

 

4 točke 

 

4 točke (siv del pripada 
parkirnemu mestu) 

 

0 točk (zunaj) 
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Avtomobil povsem znotraj parkirnega mesta ustrezne barve, pred katerim ni ovire.  8 
točk vsak 

Upoštevajte, da za podelitev teh točk štejejo le čakajoči avtomobili (avtomobili brez črnih kock 
na vrhu). 

 

8 točk 

 

8 točk (siv del pripada 
parkirnemu mestu) 

 

0 točk (zunaj) 

 

0 točk (avto mora stati 
pokonci) 

 

0 točk (dva avtomobila na 
parkirnem mestu) 
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Baterijska kocka se dotika zelenega ali modrega parkirnega mesta z ustreznim 
avtomobilom.  4 točke vsak 

Če se kocki dotikata istega parkirnega mesta, bo podeljenih 0 točk.  

 

4 točke (delno dotikanje) 

 

0 točk (zunaj) 

 

0 točk (neustrezen avtomobil) 

 

 

0 točk (dve kocki se dotikata 
istega parkirnega mesta) 

  

ALI: Baterijska kocka je povsem znotraj zelenega ali modrega parkirnega mesta z 
ustreznim avtomobilom.  

 6 točk vsak  

Če sta kocki povsem znotraj istega parkirnega mesta, bo podeljenih 0 točk.  

 

6 točk 

 

6 točk 

 

0 točk (neustrezen avtomobil) 
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0 točk (dva avtomobila na 
parkirnem območju) 

 

0 točk (dve kocki znotraj 
istega parkirnega mesta) 

 

 
Robot se popolnoma 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. 

 

Steber ni premaknjen ali poškodovan.  5 točk vsak 

 

5 točk, ni premaknjen. 

 

5 točk, premaknjen le znotraj 
sivega območja. 

 

0 točk, premaknjen zunaj 
sivega območja. 
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0 točk, poškodovan. 

  

 

Ovira ni premaknjena ali poškodovana.  5 točk vsak 

 

5 točk 

 

5 točk, premaknjena le 
znotraj sivega območja. 

 

0 točk, premaknjena izven 
sivega območja. 

 

0 točk, poškodovana. 
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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: 
 

• Fiksni položaji parkiranih avtomobilov.  

• Naključna izbira postavitve ovir le na dan tekmovanja.  

• Brez naključne izbire postavitve avtomobilov na vhodnem voznem pasu.  
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