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ПРВИ ДЕО – ОПИС ИГРЕ 

1. Представљање 
Постоје бројне примене робота код куће и у свакодневном домаћинству. Један од 

примера су роботи који могу да обављају различите задатке у нашој башти. Постоје 

роботи који чисте базене, саде биљке или цвеће. 

На Основном пољу за игру, задатак робота је кошење траве и сакупљање корова. У 

исто време, робот мора да пази на бубамаре које му се нађу на путу и да им обезбеди 

сигурност. 
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2. Игралиште 
Следећa графика приказује поље за игру са различитим подручијама. 

 

Ladybug Position – Позиција бубамаре  

Grass / Bad weed position – Позиција траве / корова  

Route Area (dark green) – Подручје руте (тамно зелено)  

Fence position – Положај ограде  

Start & Finish Area – Старт и Циљ  

Collection Point 1 – Место сакупљања 1 

Service Point Position – Положај сервисне тачке 

Collection Point 2 – Место сакупљања 2 

Ако је сто већи од простирке за игру, поставите простирку на зид са две стране 

почетне површине. 

За више информација о столу и спецификацијама простирке за игру, погледајте 

општа правила WRO регуларне категорије, правило 6. Фајл простирке за 

штампање и ПДФ са тачним мерама доступни су на www.wro-association.org. 

 

  

http://www.wro-association.org/
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3. Објекти игре, позиционирање, рандомизација 
Трава (3x) и коров (3x) 

Три елемента траве и три елемента корова насумично се постављају у свакој рунди на 

шест од осам сивих позиција на терену за игру. Две сиве позиције остају празне. 

 
Трава 
Елемент траве се састоји од 
базе (лево) и врха (десно). 

 
Коров 
Коров је само један елемент. 
База и врх су састављени 

 
Почетна позиција објекта на терену 
(на сивој зони) 

 
Почетна позиција објекта на терену 
(на сивој зони) 
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Једна могућа рандомизација коју можете видети овде (зелено Х за траву, црвено Х за 

коров): 

 

Бубамаре (3x) 

На жуте површине на терену увек се постављају три бубамаре. Бубамаре увек гледају 

лево према стартном подручју. 

 
Бубамара (3) 

 
Почетна позиција објекта на терену 
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Сервисна тачка (1x) 

 

Сервисна тачка је постављена на бели правоугаоник унутар сивог подручја. Увек се 

поставља тако да зелени део буде на левој страни и на дну. Зелену страну треба 

подићи током мисија. 

  
Почетна позиција објекта на терену 

 
 
Ограде (11х) 
 
На терену се налази 11 ограда које се не смеју померати нити оштетити. Ограда је 

постављена на белој линији унутар сиве зоне. 

 

 
Ограда (11) 

 
Предмет на терену 
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4. Мисије робота 
Ради бољег разумевања, мисије ће бити објашњене у више одељака. 

Тим може одлучити којим редоследом ће обављати мисије. 

 

4.1 Сачувати бубамаре 

Робот жели да коси траву и сакупља коров. Према томе, робот треба да одгурне 

бубамаре даље од своје путање. 

Пуни бодови се додељују ако је база бубамаре изван подручја руте (тамно зелено 

подручје и црна линија са белом околином) и стоји у усправном положају. 

4.2 Покосити траву 

Један од задатака баштенског робота је да покоси траву. Робот треба да идентификује 

елементе траве на сивим позицијама, а затим да покоси траву (уклањајући врх траве). 

Пуни бодови се додељују ако врх траве више није на врху подлоге, а основа елемента 

траве и даље додирује сиву зону. 

4.3 Сакупити коров 

Још један од задатака баштенског робота је да сакупља коров. Робот треба да 

идентификује елементе корова на сивим позицијама и затим да их однесе на место 

сакупљања. 

На терену постоје два места сакупљања (смеђе површине). Бодови се додељују ако је 

елемент корова потпуно унутар једног од места сакупљања. Више поена се додељује 

ако робот донесе коров на тачку сакупљања број 2 - на крају поља за игру. 

4.4 Активирати сервисну тачку 

Када баштенски робот успешно прође руту кроз башту, требало би да активира 

сервисну тачку. Тада ће корисник баштенског робота добити поруку на паметном 

телефону да је робот успешно обавио баштованство. 

Поени се додељују ако се елемент сервисне тачке промени из црне у зелену (зелени 

елемент мора бити на врху), најмање 9 ограда није померено/оштећено на терену и 

сервисна тачка је и даље потпуно у сивој зони. 

4.5 Паркирати робота 

Мисија је завршена када се робот врати у зону Старт и Циљ, стане, а шасија робота је 

у потпуности (поглед одозго) унутар подручја Старт и Циљ (кабловима је дозвољено 

да буду изван подручја Старт и Циљ) . 

4.6 Сакупити бонус бодове 

Бонус поени ће бити додељени за непомерање или неоштећење ограде. 
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5. Бодовање 
Дефиниције за бодовање 

„Потпуно“ значи да објекат игре додирује само одговарајуће подручје (не укључујући 
црне линије). 
Сматра се да се налази „део“ у датој области ако је елемент у контакту са циљним 
подручјем, али је такође у контакту са другом површином или линијом која окружује 
циљну област. 

 

Задатак Појединачно Укупно 

Сачувати бубамаре 

Бубамара је потпуно изван подручја руте и стоји у усправном положају. 5 15 

Покосити траву 

Врх траве више не додирује елемент траве, а основа травњака и даље 
додирује сиву област 

7 21 

Сакупити коров 

Елемент корова је потпуно унутар места сакупљања 1 9 27 

Елемент корова је потпуно унутар сабирне тачке 2 12 36 

Активирати сервисну тачку 

Сервисна тачка је исправно постављена, најмање 9 ограда стоји и основа 
сервисне тачке је потпуно у сивој зони 

 17 

Паркирати робота 

Робот се зауставља у зони Старт и Циљ 
(само ако су остали бодови додељени, осим бонуса) 

 14 

Сакупити бонус бодове   

Ограда која није померена или оштећена 
(само ако су остали бодови додељени, осим бонуса) 

2 22 

Максимум бодова  125 
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Листа бодовања 

Назив тима: _______________________ Рунда: ______ 

Задаци Појединачни Укупно # Укупно 

Сачување бубамаре 

Бубамара је потпуно изван подручја руте и 
стоји у усправном положају. 

5 15   

Покосити траву 

Врх траве више није на врху основе и 
основа елемента траве и даље додирује 
сиву област 

7 21   

Сакупити коров 

Елемент корова је потпуно унутар места 
сакупљања 1 

9 27   

Елемент корова је потпуно унутар места 

сакупљања 2 
12 36   

Активирати сервисну тачку 

Сервисна тачка је исправно постављена, 
најмање 9 ограда стоји и основа сервисне 
тачке је потпуно у сивој зони 

 17   

Паркирати робота 

Робот се зауставља у зони Старт и Циљ 
(само ако су остали бодови додељени, 
осим бонуса)  

 14   

Сакупити бонус бодове 

Ограда која није померена или оштећена 
(само ако су остали бодови додељени) 

2 22   

Збир резултата игре  125   

Правило изненађења  

Укупан резултат у овој рунди  

Време у пуним секундама  

 
 
 
 
Потпис тима  Потпис судије 
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Тумачење бодовања 
 
Бубамара је потпуно изван подручја руте и стоји у усправном положају 
по 5 бодова 

 

5 бодова 

 

0 бодова (делимично 
споља) 

 

0 бодова (не стоји) 

 

5 бодова (база је споља) 

  

Врх траве више није на врху подлоге и основа елемента траве и даље додирује сиву 

зону 

по 7 поена 

 

7 бодова 

 

7 бодова 

 

7 бодова (само 
додиривање са стране не 

на врху) 

 

0 бодова (лежећи на врху) 

 

0 бодова (база не 
додирује) 

 

Елемент корова је потпуно унутар места сакупљања 1  
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по 9 поена 

 

9 бодова 

 

9 бодова (у реду је ако не 
стоји) 

 

 

0 бодова (није у целости 
унутар места сакупљања) 

 

0 бодова (није унутар места 
сакупљања) 

 

 

Елемент корова је потпуно унутар места сакупљања 2  

по 12 поена 

  

12 бодова 

 

  

Све остале ситуације приказане 

горе за место сакупљања 1 важе 

и за место сакупљања 2. 
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Сервисна тачка је исправно постављена, најмање 9 ограда стоји и основа сервисне 

тачке је потпуно у сивој зони ➔ 17 бодова 

 

17 бодова 

 

17 бодова (у реду је 
ако је померено 

унутар сиве зоне) 

 

17 поена, основа 
сервисне тачке је и 

даље унутра 

 

0 бодова (9 ограда мора бити у реду, 

овде су 3 већ изван њихових 
територија) 

 

0 поена (премештено 
ван сиве зоне) 

 

0 поена (предмет се окренуо, зелени 
није на врху) 
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Робот се зауставља у зони Старт и Циљ (само ако су остали бодови додељени, осим 

бонуса)  

14 поена 

   

Пројекција робота је у 
потпуности унутар 
старт/циљ зоне. 
 

Пројекција робота је 
потпуно унутра, а каблови 
су напољу. То је још увек у 
реду. 

Нема бодова ако 
пројекција робота није у 
старт/циљ зони. 
 

 

Ограда није померена или оштећена ➔ 2 бода свака 

   

2 бода, није померено 2 бода, само померено 
унутар сиве зоне. 

0 поена, премештено ван сиве 
зоне. 

 

   

0 поена, премештено ван сиве 
зоне. 

0 поена, оштећено. 
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6. Локални, регионални и међународни догађаји 

WRO такмичења се одржавају у око 90 земаља, а знамо да тимови у свакој земљи 

очекују другачији ниво сложености. Изазов описан у овом документу ће се користити 

за међународне WRO догађаје. Ово је последња фаза такмичења у којој учествују 

екипе са најбољим решењима. Зато су правила игре изазовна. 

 

WRO сматра да сви учесници морају да имају добро искуство у такмичењу. Тимови са 

мање искуства такође би требало да буду у стању да освоје поене и да доживе успех. 

Ово гради поверење у њихову способност да савладају техничке вештине, што је 

важно за њихов будући избор у образовању. 

 

Због тога Удружење WRO препоручује нашим националним организаторима да одлуче 

да ли желе да прилагоде правила за догађаје у својој земљи. Они могу олакшати 

изазове локалним, регионалним и националним догађајима, тако да сви учесници 

имају позитивно искуство. Наши национални организатори могу сами да бирају, тако 

да свако такмичење одговара њиховој специфичној ситуацији и идејама. Овде нудимо 

неколико идеја како бисмо олакшали изазове. 

Идеје за поједностављења: 
 
• Нема рандомизације траве и елемената корова 
• Нема разлике између тачке сакупљања 1 или 2 
• Омогућавање померања/оштећења више од две ограде 
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ДРУГИ ДЕО – САСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА У ИГРИ 

Трава (3X) 
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Коров (3x) 
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Бубамара (3x)
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Сервисна тачка (1x) 
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Ограда (11x) 
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