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PRVI DEL – OPIS IGRE 

1. Uvod 

 
V našem vsakdanjem življenju v sodobnem svetu potrebujemo vse več energije, saj številni 

procesi v gospodinjstvih in tovarnah porabljajo elektriko in nove tehnologije, npr. električna vozila, 

spreminjajo navade potrošnikov.  

 

Obenem vemo, da dolgoročno ne moremo preživeti s konvencionalnimi oblikami energije, kot sta 

zemeljski plin in nafta. Zaradi tega uporaba obnovljivih virov energije postaja vse pomembnejša. 

Vendar pa obnovljivi viri energije, kot sta veter in sončna energija, niso stalni, ampak nihajo skozi 

dan, odvisno od vremena. Izziv je torej pametno upravljanje z različnimi vrstami energije v 

energetskem omrežju.  

 

Na igralnem polju starejše starostne skupine mora robot oskrbovati hiše z obnovljivimi viri energije 

glede na njihove potrebe. Odvisno od vremenskih razmer pride do viška enega od virov energije, 

ki ga je mogoče uporabljati za oskrbovanje domovanj. Energija, ki trenutno ni potrebna, se mora 

shraniti v bateriji.  
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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  

 

Pomembna naključna izbira – vreme 

 

Pri tej igri je eden od vidikov predmet naključne izbire na začetku vsakega igralnega kroga in 

vpliva na celotno igro: vreme. Vedno je na voljo osnovna zaloga vsake oblike energije (štiri enote 

na vsakem položaju, označenem z A). Glede na vremenske razmere, lahko pride do viška sončne, 

vetrne, ali vodne energije. Dodatne štiri enote se postavijo na položaj B oblike energije, ki 

ima višek (rumena/sonce, zelena/veter ALI modra/voda). 

 

Sončne enote - A  

 

Na voljo so štiri sončne enote - A, ki so vedno na polju. Te enote so postavljene na rumene okvire 

označene z A. 

 

 
Štiri sončne enote - A 

 
Postavitev štirih sončnih enot 

na kvadrate označene z A 

 

Sončne enote - B 

 

Glede na vremenske razmere (glej zgoraj), so na voljo štiri dodatne sončne enote, ki so nato 

postavljene na rumene kvadrate označene z B. 

 

 
Štiri sončne enote 

 
Postavitev štirih sončnih enot 

na kvadrate označene z B 
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Vetrne enote - A  

 

Na voljo so štiri vetrne enote - A, ki so vedno na polju. Te enote so postavljene na vrh majhne 

vetrne turbine, na položajih označenih z A. 

 

 
Štiri vetrne enote - A 

 
Postavitev štirih enot 

na vrh vetrnih turbin,  

na položaje označene z A 

 

Vetrne enote - B 

 

Glede na vremenske razmere (glej zgoraj), so na voljo štiri dodatne vetrne enote, ki so nato 

postavljene na zelene kvadrate označene z B. 

 

 
Štiri vetrne enote - B 

 
Postavitev štirih enot 

na kvadrate označene z B 
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Vodne enote - A  

 

Na voljo so štiri vodne enote - A, ki so vedno na polju. Te enote so postavljene v notranjost 

hidroelektrarne, na položajih označenih z A. 

 

 
Štiri vodne enote - A 

 
Postavitev štirih enot 

v notranjost hidroelektrarne,  

na položaje označene z A 

 

Vodne enote - B 

 

Glede na vremenske razmere (glej zgoraj), so na voljo štiri dodatne vodne enote, ki so nato 

postavljene na modre kvadrate označene z B. 

 

 
Štiri vodne enote - B 

 
Postavitev štirih enot 

na kvadrate označene z B 
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Identifikator energije (2x rumen, 2x zelen, 2x moder) 

 

Na voljo sta po dva rumena (sonce), zelena (veter) in modra (voda) identifikatorja energije. V 

vsakem krogu jih je le pet naključno postavljenih pred hiše. Označujejo obliko energije, ki je 

potrebna za določeno hišo.  

 

 
Identifikatorji energije 

 
Postavitev dveh identifikatorjev energije 

pred hišo 

 

 

 

Sončna celica (2x) 

 

Sončni celici sta vedno na polju. Postavljeni sta na temno rumeno oznako na območju 

sončnega parka. 

 

 
Sončna celica 

 
Postavitev sončne celice 

na začetku kroga 
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Ograja hidroelektrarne 

 

Hidroelektrarna je zavarovana z ograjo, ki je ni dovoljeno premikati ali poškodovati.  

 

 
Ograja hidroelektrarne 

 
Postavitev ograje hidroelektrarne na začetku 

kroga 

 

Baterija za shranjevanje energije 

 

Tudi baterija za shranjevanje energije je zavarovana z ograjo, ki je ni dovoljeno premikati ali 

poškodovati.  

 

 
Ograja baterije za shranjevanje energije 

 
Postavitev baterije za shranjevanje energije 

na začetku kroga 
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Povzetek naključne izbire  
 
Kot je bilo omenjeno na začetku, so vremenske razmere v vsakem krogu naključno 

izbrane. Poleg tega je v vsakem krogu naključno izbran tudi položaj identifikatorjev 

energije.  

 

Ena od možnih izbir je videti takole. Energetski vir z viškom energije je sonce. Barvni znak »X« 

označuje sončne/vetrne/vodne enote, barvni krogi pa sončne/vetrne/vodne identifikatorje 

energije. 
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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. Vzpostavitev zaloge energije 

Glavna naloga robota je vzpostavitev zaloge energije, ki ustreza potrebam hiš in energetskim 

virom, ki so na voljo. Nekaj točk je podeljenih za vsako energijsko enoto, ki je postavljena na rdeče 

območje hiše. Polne točke so podeljene za vsako energijsko enoto z ustrezno barvo. 

Energijska zaloga hiše je vzpostavljena, če se za njeno napajanje uporabljajo štiri energijske 

enote. Če so v hiši več kot štiri energijske enote, to pomeni 0 točk za tisto hišo. Opomba: Ni važno, 

ali uporabite energijske enote A ali B (če so na voljo). 

Dodatne točke se podelijo za vsako hišo, kjer je oskrba z energijo skladna z zahtevami. 

Energijska oskrba hiše je skladna, če štiri postavljene energijske enote ustrezajo identifikatorjem 

energije za tisto hišo. Biti mora vsaj 1 enota na identifikatorja energije. Uporabljajo se lahko vse 

energijske enote viška energije.  

Spodnja tabela prikazuje različne primere možne oskrbe z energijo za hišo, ki čaka na 

razpoložljivo presežno energijo (v tem primeru sonce), ter različne identifikatorje energije pred 

hišo (odvisno od naključne izbire pred krogom). Ti primeri so pojasnjeni tudi s fotografijami v 

poglavju o tolmačenju ocenjevanja.   

 

Primeri možne oskrbe z energijo 

Presežna 

energija  

Identifikatorji hiš Možna zaloga Možna zaloga Nedovoljena 

zaloga 

Sonce Rumena (sonce) in  

Zelena (veter)  

1 rumena enota 

3 zelene enote 

3 rumene enote 

1 zelena enota 

3 rumene enote 

1 modra enota 

(veter ni 

uporabljen, voda ni 

dovoljena) 

Sonce Modra (voda) 4 modre enote 2 modri enoti 

2 rumeni enoti 

2 modri enoti 

2 zeleni enoti 

(dovoljena zgolj 

voda in presežno 

sonce) 
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Sonce Zelena (veter) in  

Modra (voda) 

1 zelena enota 

2 modri enoti 

1 rumena enota 

3 zelene enote 

1 modra enota 

1 zelena enota 

1 modra enota 

1 rumena enota 

(ni dovolj skupne 

energije) 

Sonce Zelena (veter) in 

Modra (voda) 

  4 zelene enote 

(voda ni 

uporabljena) 

 

4.2. Shranjevanje preostalih energijskih enot 

Na voljo so štiri energijske enote, ki se ne uporabljajo za oskrbo hiš z energijo. Vrsta preostalih 

energijskih enot je odvisna od vremenskih razmer identifikatorjev energije. 

Pomembno je, da se shrani vsa energija, ki je na voljo iz obnovljivih energetskih virov, tako da se 

lahko uporabi kasneje. Zato mora robot te preostale energijske enote prinesti v baterijo za 

shranjevanje.  

Točke so podeljene za največ štiri energijske enote, od katerih mora robot vsako postaviti povsem 

znotraj baterije za shranjevanje. 

4.3. Obračanje sončnih celic 

Sončne celice pridobivajo sončno energijo, če sta njihov kot in usmeritev glede na sonce 

optimalna. Robot mora zato obračati sončne celice tako, da so obrnjene proti soncu.  

Točke se podelijo za vsako sončno celico, ki je obrnjena tako, da se nahaja povsem znotraj 

svetlorumenega območja in stoji z izrastki na vrhu. 

4.4. 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). 

4.5. Dodatne točke 

Dodatne točke se podelijo, če ograje okoli hidroelektrarne in vetrne turbine niso premaknjene ali 

poškodovane.   
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5. Ocenjevanje 

Definicije za ocenjevanje  

 

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

 

Naloge Vsaka Skupaj 

Vzpostavitev zaloge energije (najv. 4 enote v hiši; če je v eni hiši več enot, ni točk za 

hišo in enote) 

Energijska enota povsem v hiši, a ni skladna z barvo identifikatorja 

energije za tisto hišo ali vira presežne energije. 

2 24 

Energijska enota povsem znotraj hiše: 

● ustreza barvi identifikatorja energije za tisto hišo ali 

● ustreza barvi vira presežne energije 

8 96 

Ustrezna konfiguracija zaloge energije za hišo (4 energijske enote 

povsem znotraj hiše, vsaj ena barva na identifikatorja energije in po 

možnosti presežne energije in v hiši ni enot napačne barve) 

12 36 

Shranjevanje preostalih energijskih enot (točke za najv. 4 enote) 

Energijska enota je povsem znotraj baterije za shranjevanje in ograja 
ni premaknjena (dotika se zunanjosti svetlosivega območja) ali 
poškodovana (vsaj en del odlomljen) 

5 20 

Obračanje sončnih celic 

Sončna celica je povsem znotraj svetlorumenega območja in stoji z 
izrastki na vrhu. 

10 20 

Parkiranje robota 

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

 14 

Dodatne točke  

Ograja hidroelektrarne ni premaknjena ali poškodovana.  12 

Vetrna turbina ni premaknjena ali poškodovana. 3 12 

Najvišja ocena  210 
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Ocenjevalni list 

Naziv ekipe: _______________________                 Krog: ______ 

 

Naloge Vsaka Skupaj # Skupaj 

Vzpostavitev zaloge energije (najv. 4 enote v hiši; če je v eni hiši več enot, ni točk za hišo in 

enote) 

Energijska enota povsem v hiši, a ni skladna z barvo 

identifikatorja energije za tisto hišo ali vira presežne energije. 

2 24   

Energijska enota povsem znotraj hiše: 

● ustreza barvi identifikatorja energije za tisto hišo ali 

● ustreza barvi vira presežne energije 

8 96   

Ustrezna konfiguracija zaloge energije za hišo (4 energijske 

enote povsem znotraj hiše, vsaj ena barva na identifikatorja 

energije in po možnosti presežne energije in v hiši ni enot 

napačne barve) 

12 36   

Shranjevanje preostalih energijskih enot (točke za najv. 4 enote) 

Energijska enota je povsem znotraj baterije za shranjevanje in 
ograja ni premaknjena (dotika se zunanjosti svetlosivega 
območja) ali poškodovana (vsaj en del odlomljen) 

5 20   

Obračanje sončnih celic 

Sončna celica je povsem znotraj svetlorumenega območja in 
stoji z izrastki na vrhu. 

10 20   

Parkiranje robota 

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

 14   

Dodatne točke  

Ograja hidroelektrarne ni premaknjena ali poškodovana.  12   

Vetrna turbina ni premaknjena ali poškodovana. 3 12   

Skupno število točk  125   

Pravilo presenečenja  

Skupno število točk v tem krogu  

Čas v pretečenih sekundah  

 

 

 

 

Podpis ekipe  Podpis sodnika 
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Tolmačenje pravil za ocenjevanje 

Vzpostavitev zaloge energije (najv. 4 enote v hiši; če je v hiši več enot, ni točk ni točk 

za hišo in enote) 

Energijska enota povsem znotraj hiše, a ni skladna z barvo 

identifikatorja energije za tisto hišo ali vira presežne energije. 

2 24 

Energijska enota povsem znotraj hiše: 

● ustreza barvi identifikatorja energije za tisto hišo ali 

● ustreza barvi vira presežne energije 

8 96 

Ustrezna konfiguracija zaloge energije za hišo (4 energijske enote 

povsem znotraj hiše, vsaj ena barva na identifikatorja energije in po 

možnosti presežne energije in v hiši ni enot napačne barve) 

12 36 

Opomba: Primeri ocenjevanja v nadaljevanju za nalogo »Vzpostavitev zaloge energije« 
temeljijo na soncu kot presežnemu viru energije. Preverite naslednje slike za ocenjevanje 
posameznih elementov. 

 

Energijska enota povsem 
znotraj (ni važno, ali je v 

stoječem položaju) 

 

Energijska enota  
ni povsem znotraj  

 

 

Energijska enota povsem 
znotraj (vsi deli, ki se dotikajo 

podloge, so znotraj) 

 

Energijska enota ni povsem 
znotraj (zanka, ki se dotika 
podloge, ni povsem znotraj) 
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44 točk 
4 energijske enote z 8 točkami (32)  
+ 12 točk za pravilno konfiguracijo 

 

44 točk 
4 energijske enote z 8 točkami (32)  
+ 12 točk za pravilno konfiguracijo 

 

26 točk 
1 energijska enota z 2 točkama (2) 
3 energijske enote z 8 točkami (24) 

 

44 točk 
4 energijske enote z 8 točkami (32)  
+ 12 točk za pravilno konfiguracijo 

 

44 točk 
4 energijske enote z 8 točkami (32)  
+ 12 točk za pravilno konfiguracijo 

 

20 točk 
2 energijski enoti z 2 točkama (4) 
2 energijski enoti z 8 točkami (16) 
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44 točk 
4 energijske enote z 8 točkami (32)  
+ 12 točk za pravilno konfiguracijo 

 

44 točk 
4 energijske enote z 8 točkami (32)  
+ 12 točk za pravilno konfiguracijo 

 

24 točk 
3 energijske enote z 8 točkami (24) 

 

 

32 točk 
4 energijske enote z 8 točkami (32) 

Konfiguracija ni pravilna,  
ker manjka modra enota. 

 

10 točk 
1 energijska enota z 2 točkama (2) 
1 energijska enota z 8 točkami (8) 

 

16 točk 
2 energijski enoti z 8 točkami (16) 
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Za pravilno konfiguracijo  
so potrebne 4 energijske enote. 

 

0 točk 
Več kot 4 energijske enote v hiši. 

 

 

Energijska enota je povsem znotraj baterije za shranjevanje in ograja ni premaknjena 
(dotika se zunanjosti svetlosivega območja) ali poškodovana (vsaj en del odlomljen).  

 5 točk vsak 

Opomba: Vse energijske enote se lahko postavi v baterijo za shranjevanje, odvisno od 
uporabe energije po posameznih hišah. 

 

10 točk (2 znotraj) 

 

5 točk (ni znotraj) 

 

20 točk (4 znotraj) 

 

20 točk (zgolj točke za največ 
4 energijske enote) 

 

0 točk (ograja poškodovana) 

 

0 točk (ograja premaknjena) 
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Sončna celica je povsem znotraj svetlorumenega območja in stoji z izrastki na vrhu.  
10 točk vsak 

 

10 točk (pravilno stoji z 
izrastki na vrhu) 

 

10 točk (povsem znotraj 
svetlorumenega območja) 

 

0 točk (solarna celica mora 
imeti izrastke na vrhu) 

 

0 točk (ni povsem obrnjena) 

  

 
Robot se povsem zaustavi na začetnem/končnem območju (le, če so podeljene druge 
točke, ne dodatne)  14 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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Ograja hidroelektrarne ni premaknjena ali poškodovana.  12 točk  

 

12 točk 

 

12 točk, premaknjena le 
znotraj sivega območja. 

 

0 točk, premaknjena izven 
sivega območja. 

 

0 točk, poškodovana. 

  

 

Vetrna turbina ni premaknjena ali poškodovana.  3 točke vsak 

 

3 točke, ni premaknjena. 

 

3 točke, 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: 
 

• Naključna izbira vremenskih razmer le na dan tekmovanja. 

• Naključna izbira identifikatorjev energije le na dan tekmovanja. 

• Brez naključne izbire identifikatorjev energije. 



 

WRO 2021 - Redna kategorija - Starejši 

Svetovna olimpijada robotov in logotip SOR sta blagovni znamki Zveze Svetovne olimpijade robotov (World Robot 
Olympiad Association Ltd.) 
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 21 

DRUGI DEL – SESTAVLJANJE IGRALNIH 
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