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  POMEMBNO: Uporaba teh pravil igre na državnih turnirjih: 

Namenoma imamo v pravilih igre mešanico preprostih in težjih nalog. Ta pravila se 
uporabljajo tudi za mednarodni finale WRO, kjer pričakujemo veliko ekip, ki lahko rešijo vse 
naloge. Na lokalni, regionalni ali državni ravni pa bo veliko ekip, ki nimajo izkušenj, znanja 

ali časa, da bi rešile vse. To je namerno. S ponudbo enostavnih in bolj zapletenih nalog 
bodo vse ekipe lahko rešile dele izziva in še naprej poskušale izboljšati svoje delo. (Glejte 

tudi 6. poglavje) 
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1. Uvod 
Po izumu telegrafa je bilo nenadoma mogoče pošiljati sporočila na dolge razdalje na veliko 
hitrejši način kot kdaj koli prej, vendar so za pošiljanje telegrafa potrebni kabli in na začetku je 
bilo pošiljanje sporočil v tujino še vedno potrebno opraviti z ladjo. To se je spremenilo, ko je 
bil leta 1850 prvi telegrafski kabel položen na dno morja med Anglijo in Francijo. Kmalu so bili 
narejeni načrti za namestitev kabla, ki bi prečkal celoten Atlantski ocean. Po mnogih 
neuspehih so podmorski kabli postali velika uspešnica in vse več jih je bilo nameščenih po 
vsem svetu. 
Morda mislite, da podmorski kabli s sodobnimi sateliti in Wi-Fi niso več potrebni, vendar so še 
vedno ključni za komunikacijo in predstavljajo hrbtenico interneta. Sodobni optični kabli lahko 
prenašajo podatke veliko hitreje kot satelitske povezave. Pošiljanje signala čez Atlantski ocean 
po kablu je približno osemkrat hitrejše kot pošiljanje prek satelita*. Mesto, kjer se podmorski 
kabli povezujejo med seboj, se imenuje vozlišče podmorskih kablov. Panama je eno od teh 
vozlišč, kjer se povezujejo kabli iz Karibskega morja in Tihega oceana. Podvodna plovila in 
roboti lahko pomagajo vzdrževati to infrastrukturo in pomagajo pri novih tehničnih rešitvah na 
morju, kot so morske sončne elektrarne in celo podmorska podatkovna središča. 
* Vir: https://www.submarinecablesystems.com/history 
 
Na igralnem polju kategorije Mlajši (Junior) bo robot pomagal namestiti in popraviti 
podmorske kable, namestiti farme podmorskih strežnikov in aktivirati sončne celice na 
morju. 

2. Igralno polje 
Naslednja slika prikazuje igralno polje z različnimi območji:  
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Če je miza večja od igralne podloge, postavite obe strani startnega območja ob stene. Za več 
informacij o specifikacijah mize in igralne podloge si oglejte 6. poglavje splošnih pravil 
RoboMission WRO.  
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3. Igralni predmeti, umeščanje, naključna postavitev 
 
Podmorski komunikacijski kabli (2x bela, 1x rdeč) 
V vsakem krogu so na igralnem polju trije podmorski kabli: 

- Dva bela podmorska kabla sta postavljena na dveh položajih v ladjedelnici. 
- Rdeči »pretrgan« podmorski kabel je naključno nameščen na katero koli od štirih 

priključnih rež v karibskem vozlišču 
 

 
Bela kabla (2x) 

 
Rdeč kabel (1x) 

 
Začetni položaj na dveh označenih 

območjih v ladjedelnici 

 
Eden od možnih začetnih položajev v eni od 
štirih priključnih rež v karibskem vozlišču 
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Strežnika (2x) 
Dva črna predmeta predstavljata materiale, potrebne za postavitev podvodnih strežnikov. Na 
začetku sta ta predmeta postavljena na dveh mestih v ladjedelnici. 
 

 
Strežnika (2x) 

 
Označen začetni položaj v ladjedelnici 

 
Označevalne kocke (2x beli, 2x črni) 
Označevalne kocke so nameščene v ladijskem informacijskem središču. Uporabljajo se za 
določitev položaja, kamor naj robot prinese strežniške predmete (črni označevalni kocki) in 
podmorske kable (beli označevalni kocki). Ena bela in ena črna označevalna kocka sta 
naključno postavljeni na majhne površine, označene z 1.- 4. na pacifiški strani. 
 
Druga bela in črna kocka za označevanje sta naključno postavljeni na majhne površine, 
označene s 1.- 4. na karibski strani.  
 

 
Označevalne kocke (2x črni, 2x beli) 

 
Možna postavitev  
označevalnih kock  
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Sončna kolektorja (2x) 
Dva igralna predmeta predstavljata sončne celice za morsko sončno elektrarno. Te predmete 
je treba pritrditi na igralno polje (glejte Splošna pravila, 6. poglavje) in jih postaviti v rumena 
območja sončne elektrarne na morju (po enega v vsako) 
 

 
Sončna kolektorja (2x) 

 
Postavitev sončnih kolektorjev na območjih 

morskih sončnih elektrarn. 

 
Oviri (2x) 
Na igralnem polju sta dve pregradi, ki ga delita na karibsko in pacifiško območje. Nobene od 
obeh pregrad ni dovoljeno premikati ali poškodovati. 
 

 
Oviri (2x) 

 
Postavitev pregrad na začetku vsakega 
kroga: postavljene so tako, da modri del 

gleda proti sredini polja. 
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Povzetek naključne postavitve  
Na tem polju so v vsakem krogu naključno postavljeni naslednji predmeti: 
 

• En bel in en črn označevalni blok za na območju 1-4 na pacifiški strani. 
• En bel in en označevalni črni blok na območju 1-4 na karibski strani. 
• Rdeč »pretrgan« kabel na eni od štirih povezovalnih rež v karibskem vozlišču. 

 
Eno od možnih naključnih postavitev lahko vidite tukaj:  

• Beli označevalni blok za Pacifik št. 3, črni označevalni blok za Pacifik št. 1. 
• Beli označevalni blok za Karibe št. 4, črni označevalni blok za Karibe št. 1. 
• Rdeč »pretrgan« kabel na priključno režo št. 2 na karibski strani.  
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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 Podvodna namestitev 

Robot mora pomagati pri namestitvi podvodne infrastrukture za svetovno internetno 
podatkovno omrežje. Za to mora robot prepeljati podmorske kable in strežniške predmete iz 
ladjedelnice do priključnih rež. 

Priključne reže določajo označevalni bloki v ladijskih informacijskih središčih za karibsko in 
pacifiško stran, na primer: beli označevalni blok za Pacifik št. 1 in črni označevalni blok za 
Pacifik št. 3 pomeni, da mora biti podmorski kabel nameščen v priključno režo št. 1 in predmet 
strežnika na priključno režo št. 3.. 

Celotne točke se dodelijo, če je predmet v celoti znotraj ene priključne reže. Dodatne točke se 
dodelijo, če sta nameščena oba predmeta na eni strani (karibski ali pacifiški). 

4.2 Iskanje pretrganega kabla 

Obstoječo podmorsko infrastrukturo je treba vzdrževati, podvodno robotsko plovilo pa mora 
pomagati pri prepoznavanju polomljenih in starih elementov (rdeči predmet). V tem primeru bi 
moral robot najti rdeči predmet in ga prinesti na območje za popravilo, ki se nahaja nad vodo. 
Tam ga je mogoče popraviti ali reciklirati. Polne točke se dodelijo, če je pokvarjeni element v 
celoti znotraj območja za popravilo (modro območje). 

4.3 Aktivacija sončne elektrarne na morju 

IT infrastruktura, ne glede na to, ali je pod vodo ali na kopnem, zahteva veliko energije. In po 
vsem svetu uporabljamo vedno več digitalnih orodij in IT infrastrukture. Zato je pomembno, da 
imamo trajnostni pristop, ko gre za porabo energije. Pri tem lahko pomagajo morske sončne 
elektrarne. 

Robot naj bi pomagal pri postavitvi sončnih elektrarn na morju in aktiviranju prvih sončnih 
kolektorjev te elektrarne. Polne točke so podeljene, če se vzvod modela potegne in sončni 
kolektorji stojijo pokonci.  

4.4 Pridobitev dodatnih točk 
Dodatne točke bodo podeljene, če ne premaknete ali poškodujete ovir na igrišču. 

4.5 Parkiranje robota 
Naloga je končana, ko se robot vrne na startno in ciljno območje, se ustavi in so vsi 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. 

Podvodna namestitev  

Podmorski kabel je popolnoma znotraj ustrezne priključne reže 12 24 

Podmorski kabel se dotika ustrezne priključne reže 7  

Strežniški predmet je v celoti znotraj ustrezne reže za povezavo 12 24 

Strežniški predmet se dotika ustrezne reže za povezavo 7  

Strežniški predmet ali podmorski kabel se dotika ali je znotraj 
napačne reže za povezavo (največ en predmet na režo za 
povezavo) 

4  

Dodatno: tako podmorski kabel kot strežniški objekt karibske in/ali 
pacifiške strani sta popolnoma znotraj pravilne reže 

6 12 

Iskanje pretrganega kabla 

Pretrgan kabel popolnoma znotraj območja za popravilo  13 

Pretrgan kabel se dotika območja za popravilo  9 

Aktivacija sončne elektrarne na morju 

Sončni kolektor sončne elektrarne je aktiviran 11 22 

Pridobitev dodatnih točk 

Otoška pregrada ni premaknjena ali poškodovana 6 12 

Parkiranje robota 

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

 13 

Najvišja ocena  120 
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Razlaga točkovanja 
 
Upoštevajte naslednje: Razlaga točkovanja za kable in strežniške objekte kot 
primer sledi naključni postavitvi označevalnih blokov s strani 7!  
 

Podmorski kabel je povsem znotraj ustrezne priključne reže ➔ 12 točk 
Podmorski kabel se dotika ustrezne priključne reže ➔ 7 točk 

 
12 točk (povsem znotraj) 

 
12 točk (povsem znotraj, pri 
čemer bela črta šteje kot 

znotraj) 

 
7 točk (se le dotika) 

 
7 točk (se le dotika) 

 
0 točk (predmet 
poškodovan) 

 

Strežniški predmet je povsem znotraj ustrezne priključne reže ➔ 12 točk 
Strežniški predmet se dotika ustrezne priključne reže ➔ 7 točk 

 
12 točk (povsem znotraj) 

 
12 točk (povsem znotraj) 

 
12 točk (povsem znotraj) 
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7 točk (se le dotika) 

 
0 točk (predmet 
poškodovan) 

 

Strežniški predmet ali podmorski kabel se dotika ali je znotraj napačne priključne reže ➔ 4 
točke. 

 
4 točke 

 
Opomba: Ta primer sledi 
naključnemu izboru na 

strani 7, kjer je treba kabel 
priključiti v priključno režo št. 

4. To pomeni, da je 
namestitev v priključno režo 
št. 3 treba obravnavati kot 
priključitev v napačno režo. 

 
Ne, ne, ne, 😉 šteje le en 

predmet na priključno režo, 
4 točke. 

Dodatno: Tako podmorski kabel kot strežniški objekt na karibski in/ali pacifiški strani sta 
popolnoma znotraj ustrezne reže ➔ 6 točk. 

 

 
 
 

Opomba: Ta primer sledi 
naključnemu izboru na 

strani 7, kjer je treba kabel 
priključiti v priključno režo št. 

4 in strežniški predmet v 
priključno režo št. 1. 

Pretrgani kabel povsem znotraj območja za popravilo ➔ 13 točk. 
Pretrgani kabel se dotika območja za popravilo ➔ 9 točk. 
Upoštevajte naslednje: Kot območje za popravilo se upošteva zgolj modro območje. 
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13 točk (povsem znotraj) 

 
13 točk (povsem znotraj) 

 
9 točk (dotika se) 

 
9 točk (dotika se) 

 
0 točk (predmet 
poškodovan) 

 

Sončni kolektor sončne elektrarne je aktiviran. ➔ 11 točk. 

 
Začetni položaj (ni aktiviran) 

 
11 točk (aktiviran, vzvod modela se 

potegne) 

Otoška pregrada ni premaknjena ali poškodovana. ➔ 6 točk. 

Upoštevajte naslednje: Pregrada se šteje za premaknjeno, če je premaknjena izven 
belega območja, za poškodovano pa se šteje, če se je zrahljala samo ena opeka. 
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6 točk, v redu, še vedno na 
belem območju. 

0 točk, ni v redu, 
premaknjena izven belega 

območja. 

0 točk, ni v redu, 
poškodovana. 

 

 

 

 

 

Deli robota so delno na startnem in ciljnem območju (le, če so dodeljene druge točke, ne 
dodatne) ➔ 13 točk 

Upoštevajte naslednje: Modra črta, ki obdaja območje, ne spada na to območje, vsi deli 
morajo biti nad belim notranjim območjem. Samo kabli ne štejejo za dele robota. 

 
Vsi deli robota niso na 

območju, 0 točk.  

 
Deli robota so delno na 

območju, 13 točk. 

 
Vsi deli robota so povsem 

na območju, 13 točk. 
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Ocenjevalni list 

Naziv ekipe: _______________________                 Krog: ______ 

Naloge Vsaka Najv. # Skupaj 

Podvodna namestitev    

Podmorski kabel je popolnoma znotraj ustrezne 
priključne reže 

12 24   

Podmorski kabel se dotika ustrezne priključne reže 7    

Strežniški predmet je v celoti znotraj ustrezne reže 
za povezavo 

12 24   

Strežniški predmet se dotika ustrezne reže za 
povezavo 

7    

Strežniški predmet ali podmorski kabel se dotika 
ali je znotraj napačne reže za povezavo (največ en 
predmet na režo za povezavo) 

4    

Dodatno: tako podmorski kabel kot strežniški 
objekt karibske in/ali pacifiške strani sta 
popolnoma znotraj pravilne reže 

6 12   

Iskanje pretrganega kabla   

Pretrgan kabel popolnoma znotraj območja za 
popravilo 

 13   

Pretrgan kabel se dotika območja za popravilo  9   

Aktivacija sončne elektrarne na morju   

Sončni kolektor sončne elektrarne je aktiviran 11 22   

Pridobitev dodatnih točk   

Otoška pregrada ni premaknjena ali poškodovana 6 12   

Parkiranje robota   

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

 13   

Najvišja ocena  120   

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: 
 

• Izvedite naključno izbiro samo za en del (Pacifik ali Karibi). 
• Opustite naključno izbiro in bloke za označevanje vedno postavite na isti položaj v 

ladijskih informacijskih centrih. 
• Imejte fiksen položaj za rdeči kabel v eni od priključnih rež. 
• Odstranite eno ali obe oviri (v tem primeru prilagodite točkovanje za dodatne 

točke). 
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