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1. Uvod 
Življenje pod vodo je pomembno in ljudje so od njega odvisni zaradi hrane, čiste pitne vode in 
celo zaščite pred poplavami. Zato je pomembno, da varujemo vodo pred onesnaževanjem ter 
ščitimo in obnavljamo podvodne ekosisteme. 
Za zaščito naših oceanov imamo »konvencijo MARPOL.« Države po vsem svetu so sklenile 
dogovor, da ladje ne smejo onesnaževati vode in svojih odpadkov metati čez krov. To pomeni, 
da morajo ladje shraniti vse svoje odpadke, dokler jih ni mogoče varno odložiti. 
 
Veliko je tudi pobud, ki pomagajo obnoviti podvodna območja. Ena najpomembnejših je 
zaščita in obnova koralnih grebenov. Številne podvodne živali tam najdejo hrano in zaščito, ti 
grebeni pa tudi zmanjšujejo tveganje za poplave na obalah. 
Toda koralni grebeni so marsikje poškodovani. Raziskovalci prizadevno iščejo načine za 
obnovo koralnih grebenov. Ena od rešitev je gojenje koral v akvariju in njihovo uvažanje na 
obstoječi greben. 
 
Na igralnem polju Osnovne kategorije (Elementary) bo robot pomagal upravljati ladijske 
odpadke, obnoviti koralna območja in rešiti kita iz morske plitvine. 

2. Igralno polje  
Naslednja slika prikazuje igralno polje z različnimi območji:  

 

Če je miza večja od igralne podloge, postavite obe strani startnega območja ob stene. 

Za več informacij o lastnostih igralne mize in podloge si oglejte splošna pravila 
RoboMission WRO, 6. poglavje. 
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3. Igralni predmeti, umeščanje, naključna postavitev 
 
Odpadki (4x, 2-krat v ladijski loputi) 
V vsakem krogu so na igrišču štirje odpadki: 

- Zeleni odpadni predmet je vedno postavljen v loputo na zeleni ladji. 
- Rumeni odpadni predmet je vedno postavljen v loputo na rumeni ladji. 
- Dva od štirih drugih odpadnih predmetov sta naključno izbrana v vsakem krogu in 

postavljena na ladjo svoje barve. 
 

 
Odpadni predmeti 

(po en rdeč, črn, bel, moder) 

 
Ladijska loputa 

(ena z zelenim, ena z rumenim odpadkom) 

 
Začetni položaj odpadka  

(na ladji vedno usmerjen z dolgo stranjo 
vzporedno s steno. 

Možne ladje:  
rdeča, črna, bela in modra) 

 
 

Začetni položaj odpadka v ladijski loputi 
(na rumeni in zeleni ladji, znotraj lopute – 

odpadki so vedno postavljeni spredaj) 

 
Upoštevajte, da so ladijske lopute na rumeni in zeleni ladji pritrjene na polje (glejte Splošna 
pravila, 6. poglavje). 
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Korala (4x) 
Štiri korale so vedno postavljene na majhne rumene površine na polju. Postavljene so točno 
na rumene in modre oznake, ki sledijo opekam modela. 
 

 
Korala (4) 

 
Začetni položaj predmeta na polju 

 
Kit (1x) 
Na igrišču je en kit. Kit je v vsakem krogu naključno postavljen na enega od belih krogov 
na polju. Kit je vedno postavljen v smeri majhne puščice na igralnem polju – glejte naslednje 
fotografije. 
 

 
Kit (1) 

 
Postavitev v smeri puščice 

 
Začetni položaj predmeta na polju 

(en možen začetni položaj) 
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Ograja (2x) 
Pred rumeno in zeleno reciklažno površino sta postavljeni dve ograji. 
 

 
Ograja (2) 

 
Začetni položaj ograj 

 
 
Povzetek naključne postavitve  
Na tem igralnem polju so v vsakem krogu naključno postavljeni naslednji predmeti: 
 

• Dva odpadna predmeta na ladjah, ki niso zelena ali rumena ladja. 
• Kit na enem od belih krogov.  

 
Eno možno naključno postavitev lahko vidite tukaj: zeleni X za kita, rdeči X za odpadke 
(tukaj modro in rdeče.) 
Videli boste tudi rdeči X na rumeni in zeleni ladji, kjer je vedno kakšen odpadni predmet. 
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4. Poslanstvo robotov 
Zaradi večje jasnosti bodo poslanstva razložena v več razdelkih. Ekipa se lahko odloči, 
katere dele nalog bo opravila in v kakšnem vrstnem redu. Končno točkovanje bo temeljilo 
na stanju na igralnem polju ob koncu vožnje. 

 

4.1 Ravnanje z ladijskimi odpadki 

Robot mora prinesti odpadke z ladij na območja za recikliranje na igralnem polju, zato mora 
pobrati odpadke z ladij. Zbiranje odpadkov z rumene in zelene ladje je nekoliko težje in za to 
bodo ekipe dobile več točk. 

Vse točke se dodelijo, če so odpadki na reciklažnem območju ustrezne barve (npr. zeleni 
odpadki na zelenem reciklažnem območju). 

4.2 Reševanje kita 

V enem od koralnih grebenov so opazili kita. Tam je morje plitvo, zato ni najboljše območje za 
to veliko žival. Lahko, da se je izgubil. Na odprtem oceanu je območje za opazovanje kitov, 
kjer lahko ljudje vidijo te živali v njihovem naravnem okolju. Robot naj bi kita pripeljal s koralnih 
grebenov na območje za opazovanje kitov na odprtem oceanu. 

Vse točke se dodelijo, če so vsi deli kita popolnoma znotraj območja opazovanja kitov. 
Območje opazovanja kitov je določeno s temnomodro črto v zgornjem levem kotu. Sama 
temnomodra črta ne spada v območje opazovanja kitov. Igralni predmet kit ne sme biti 
poškodovan. 

4.3 Obnovitev koralnih grebenov 

Življenje pod vodo je pomembno za naš splošni ekosistem. Zato želimo obnoviti koralne 
grebene. Na teh območjih so korale in drugo morsko življenje del ekosistema. Za hrano in 
zatočišče so odvisni drug od drugega. Robot naj prinese novo koralo do koralnih grebenov ob 
njej. 

Polne točke se dodelijo, če je korala popolnoma znotraj enega koralnega grebena (kvadrat 
pravokotnika blizu začetnega položaja korale). Upošteva največ ena korala na koralni greben. 

4.4 Pridobitev dodatnih točk 

Dodatne točke bodo podeljene, če ne premaknete ali poškodujete ograj. Ograja je 
premaknjena, če se vsaj en steber ograje ne dotika več sivega kroga, kjer je postavljen na 
začetku. 

4.5 Parkiranje robota 
Naloga je končana, ko se robot vrne na startno in ciljno območje, se ustavi in so njegovi deli 
delno (pogled od zgoraj) znotraj startnega in ciljnega območja. 
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5. Točkovanje 
Opredelitve točkovanja 
 
»Popolnoma« pomeni, da se igralni predmet dotika samo ustreznega območja (brez črnih 
črt).  

Upoštevajte, da obstaja novo pravilo o poškodovanih igralnih predmetih v Splošnih pravilih 
RoboMission (pravilo 6.8). 

 
Naloge Vsaka Najv. 

Ravnanje z ladijskimi odpadki 

Rdeči/črni/beli/modri odpadek je popolnoma znotraj reciklažnega 
območja ustrezne barve.  

10 20 

Rdeči/črni/beli/modri odpadek se dotika reciklažnega območja 
ustrezne barve. 

5  

Rumeni/zeleni odpadek je popolnoma znotraj reciklažnega 
območja ustrezne barve in ograja spredaj ni premaknjena ali 
poškodovana. 

16 32 

Rumeni/zeleni odpadek se dotika reciklažnega območja ustrezne 
barve in ograja ni premaknjena ali poškodovana in ograja spredaj 
ni premaknjena ali poškodovana. 

12  

Rumeni/zeleni odpadek je izven lopute (ne dotika se več lopute). 4 8 

Reševanje kita 

Vsi deli kita so v celoti na območju za opazovanje kitov in igralni 
predmet kita ni poškodovan. 

19 19 

Deli kita so delno na območju za opazovanje kitov in igralni 
predmet kita ni poškodovan. 

8  

Obnovitev koralnega grebena 

Korala je popolnoma znotraj koralnega grebena. (najv. ena na 
območje) 

6 24 

Korala se dotika koralnega grebena. (najv. ena na območje) 3  

Pridobitev bonus točk  

Ograjni stebri se dotikajo sivih krogov in ograja ni poškodovana 3 6 

Parkiranje robota 

Deli robota so delno na startnem in ciljnem območju  
(samo, če so dodeljene druge točke, ne dodatne 

 15 

Najvišja ocena  124 
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Razlaga točkovanja 
  

Rdeči/črni/beli/modri odpadek je povsem znotraj reciklažnega območja ustrezne barve. 
➔ 10 točk  

Rdeči/črni/beli/modri odpadek se dotika reciklažnega območja ustrezne barve. ➔ 5 točk 

 
10 točk (povsem znotraj) 

 
10 točk (v redu je, če leži) 

 
5 točk (se le dotika) 

 
5 točk za rdeči predmet (se 

le dotika) 

 
5 točk (v tem primeru se 
šteje kot dotik pravilnega 

črnega območja) 

 

Rumeni/zeleni odpadek je povsem znotraj reciklažnega območja ustrezne barve in ograja 
spredaj ni premaknjena ali poškodovana. ➔ 16 točk  

Rumeni/zeleni odpadek se dotika reciklažnega območja ustrezne barve in ograja spredaj 
ni premaknjena ali poškodovana. ➔ 12 točk 

 
16 točk (povsem znotraj) + 4 

točke za položaj zunaj 
lopute 

 
16 točk (v redu je, če leži) + 

4 točke za položaj zunaj 
lopute 

 
16 točk (oba ograjna stebra 
se dotikata sivega kroga) + 

4 točke za položaj zunaj 
lopute 
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12 točk 

(dotika se območja) + 4 
točke za položaj zunaj 

lopute 

 
0 točk (ni znotraj), a 4 točke 

za položaj zunaj lopute 

 
0 točk 

(ograja je premaknjena 
predaleč), a 4 točke za 
položaj zunaj lopute 

Rumeni/zeleni odpadek je izven lopute (ne dotika se več lopute). ➔ 4 točke. 

 

Odpadni predmet se še 
vedno dotika lopute, 0 točk. 

 

Odpadni predmet izven 
lopute (nekje na igralnem 

polju), 4 točk. 

 

Vsi deli kita so popolnoma znotraj območja opazovanja kitov in igralni predmet kita ni 
poškodovan. ➔ 19 točk 
Deli kita so delno znotraj območja opazovanja kitov in igralni predmet kita ni poškodovan. 
➔ 8 točk. 
Opomba: Območje opazovanja kitov je določeno s temnomodro črto v zgornjem levem 
kotu. Sama temnomodra črta ne pripada območju opazovanja kitov. 

 
8 točk (delni delno znotraj) 

 
19 točk (vsi deli popolnoma 

znotraj) 

 
0 točk (kit poškodovan) 
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Korala je popolnoma znotraj koralnega grebena. (največ ena na območje) ➔ 6 točk. 
Korala se dotika koralnega grebena. (največ ena na območje)➔ 3 točke. 

 
3 točke (dotika se območja) 

 
3 točke (ni popolnoma 

znotraj območja) 

 
6 točk (popolnoma znotraj 

območja) 

 
6 točk (popolnoma znotraj 

območja) 

 
6 točk (točke le za eno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograja ni premaknjena ali poškodovana. ➔ 3 točke. 
Opomba: Ograja je premaknjena, če se vsaj en steber ograje ne dotika več sivega kroga, 
kjer je postavljen na začetku. 

 
3 točke, premaknjeno 

pravilno. 

 
0 točk, ni premaknjeno 

pravilno. 

 
0 točk, ni premaknjeno 

pravilno. 
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0 točk, poškodovano. 

  

Vsi deli robota so delno v območju starta in cilja 

(samo če so dodeljene druge točke, ne bonus) ➔ 15 točk. 

Upoštevajte: Modra črta, ki obdaja območje, ne pripada območju, izstopajoči deli morajo 
biti nad belim notranjim območjem. Samo kabli ne štejejo za izstopajoče dele robota. 

 
Vsi deli robota niso znotraj 

območja, 0 točk.  

 
Deli robota so delno znotraj 

območja, 13 točk. 

 
Vsi deli robota so znotraj 

območja, 13 točk. 
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Ocenjevalni list 

Naziv ekipe: _______________________                 Krog: ______ 

Naloge Vsaka Najv. # Skupaj 

Ravnanje z ladijskimi odpadki   

Rdeči/črni/beli/modri odpadek je popolnoma znotraj 
reciklažnega območja ustrezne barve.  

10 20   

Rdeči/črni/beli/modri odpadek se dotika reciklažnega 
območja ustrezne barve. 

5    

Rumeni/zeleni odpadek je popolnoma znotraj 
reciklažnega območja ustrezne barve in ograja 
spredaj ni premaknjena ali poškodovana. 

16 32   

Rumeni/zeleni odpadek se dotika reciklažnega 
območja ustrezne barve in ograja ni premaknjena ali 
poškodovana in ograja spredaj ni premaknjena ali 
poškodovana. 

12    

Rumeni/zeleni odpadek je izven lopute (ne dotika se 
več lopute). 

4 8   

Reševanje kita   

Vsi deli kita so v celoti na območju za opazovanje 
kitov. 

19 19   

Deli kita so delno na območju za opazovanje kitov. 8    

Obnovitev koralnega grebena   

Korala je popolnoma znotraj koralnega grebena. (najv. 
ena na območje) 

6 24   

Korala se dotika koralnega grebena. (najv. ena na 
območje) 

3    

Pridobitev bonus točk   

Ograjni stebri se dotikajo sivih krogov in ograja ni 
poškodovana 

3 6   

Parkiranje robota   

Deli robota so delno na območju starta in cilja 
(samo, če so dodeljene druge točke, ne bonus) 

 15   

Najvišja ocena  124   

Pravilo presenečenja  

Skupna ocena v tej vožnji  

Čas v sekundah  
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6. Lokalni, regionalni in mednarodni dogodki 
 
Tekmovanja WRO potekajo v približno 90 državah in vemo, da ekipe v vsaki državi pričakujejo 
drugačno stopnjo zahtevnosti. Izziv, kot je opisan v tem dokumentu, bo uporabljen za 
mednarodne dogodke WRO. To je zadnja faza tekmovanja, kjer sodelujejo ekipe z najboljšimi 
rešitvami. Zato so pravila igre zahtevna. 
 
WRO meni, da morajo vsi udeleženci imeti dobro izkušnjo s tekmovanjem. Tudi ekipe z manj 
izkušnjami bi morale biti sposobne nabirati točke in uspevati. To gradi zaupanje v njihovo 
sposobnost obvladovanja tehničnih veščin, kar je pomembno za njihove prihodnje odločitve v 
izobraževanju. 
 
V pravilih igre smo namenoma uporabili kombinacijo preprostih in težjih nalog. To pomeni, da 
bodo vse ekipe lahko rešile dele izziva in še naprej poskušale izboljšati svoje delo. 
 
Združenje WRO priporoča, da naši državni organizatorji razmislijo o razmerah v svoji 
državi. Pravila za dogodke v svoji državi lahko še dodatno prilagodijo. Lahko se 
odločijo, da bodo izzive olajšali za lokalne, regionalne in državne dogodke, tako da 
bodo vsi udeleženci imeli pozitivno izkušnjo. 
Vsi državni organizatorji se lahko sami odločajo, tako da vsako tekmovanje ustreza 
njihovi specifični situaciji in zamislim. Tukaj ponujamo nekaj zamisli za olajšanje 
izzivov. 
 
 

Zamisli za poenostavitev: 
 

• Položaj kita naj bo fiksen (sporočite vnaprej ali izberite na začetku tekmovalnega 
dne). 

• Imejte dve fiksni barvi odpadnih predmetov, ki so postavljeni na blazino (sporočite 
vnaprej ali izberite na začetku tekmovalnega dne). 

• • Odstranite eno ali obe ograji (v tem primeru prilagodite točkovanje za bonus 
točke) 
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