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ПРВИ ДЕО – ОПИС ИГРЕ 

1. Представљање 
 

Бројне су активности у којима нас роботи могу подржати у свакодневном животу или га 
обогатити. Роботи нас могу водити кроз музеј на креативан начин или нам могу помоћи 
у заморним или напорним задацима. 

 

На игралишту за сениоре, робот преузима улогу робота за негу и транспорт у болници. 
Требало би да однесе веш у болничку перионицу, да донесе воду у различите 
просторије и да се игра са пацијентима. У исто време, робот мора да обрати пажњу на 
медицинске сестре и посетиоце док се пробија кроз болничке ходнике. 
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2. поље за игру 
Следећа графика приказује поље за игру са различитим областима. 

 

Ball game Игра са лоптом 

Equipment area Подручје опреме 

Water bottle Боца за воду 

Marking block Блок за обележавање 

Laundry Block Блок за веш 

Start & Finish area Старт и циљ подручје 

Laundry Area простор за прање веша 

Laundry Container Контејнер за веш 

People Position Положај људи 

Table Сто 

 

Неке области су означене бројевима да их идентификују. Погледајте простирку за игру 
да бисте разумели o којим областима се ради. За сваку просторију, пет области је 
означено следећим бројевима: 

• 1: Положај блока за веш 
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• 2: Положај лопте за игру 

• 3: Положај мреже за игру 

• 4: Положај стола 

• 5: Положај блока за обележавање 

Ако је сто већи од простирке за игру, центрирајте простирку на све стране унутар 
стола. 

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. 
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3. Објекти игре, позиционирање, рандомизација 
 

Коцке за веш и контејнер 

 

Постоје 3 блока за веш (један црни, један црвени, један жути) и 3 контејнера за веш 
(један црни, један црвени, један жути). Ови објекти ће бити постављени на следећи 
начин: 

 

• 3 блока веша ће бити насумично постављена у сваком кругу на 4 области означене 
са „1“ у различитим просторијама. 

• 3 контејнера за веш ће бити насумично постављена у сваком кругу на сиве квадрате у 
зони за веш. 

 

 
Блок за веш 

 
Црни блок за веш у плавој соби 

 
Контејнер за веш 

Могућа 
почетна конфигурација 

контејнера за веш 

 
Обележавање блокова 

 

На терену се налазе 4 блока за обележавање (два бела, два зелена). Блокови за 
обележавање се насумично постављају у сваком кругу испред собе на областима 
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означеним са „5“. Блокови за обележавање се користе да би се одредило у којим 
собама које задатке треба урадити (погледајте опис игре). 

 
Блокови за обележавање 

 
Блок за обележавање испред жуте собе 

 

Лопта и мрежа за игру 

 

Постоје два предмета који се користе за играње. Лопта и мрежа за игру. Мрежа за игру 
је доступна у црвеној, жутој, плавој и зеленој боји и налази се у просторији 
одговарајуће боје. Постоје две плаве и две црвене лоптице, црвене лоптице се 
стављају у жуту и зелену собу, плаве лоптице се стављају у плаву и црвену собу. 
Свака лоптица се ставља на 2x2 LEGO плочу на подручје означено са „2“ у свакој 
просторији, мрежа за игру се поставља на подручје означено са „3“ у свакој просторији 
одговарајуће боје. 

 

 
Лопте 

 
Лопта у жутој соби 

 
Мрежа за игру 

 
Зелена мрежа за игру у зеленој соби 
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Имајте на уму да лопте, мреже и столови морају бити постављени у све собе у свакој 
рунди, чак и ако се не користе сви предмети у свим рундама. 
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Сто и Вода 

 

На терену су 4 стола (један црвени, један плави, један зелени, један жути). Сваки сто 
се поставља у просторију одговарајуће боје на простору означеном са „4“. 

 

Поред тога, на терену су 3 флаше воде. Боце за воду се постављају на предвиђена 
места у зони опреме. 

 
Сто 

 
Зелени сто у зеленој соби 

 
Боца воде 

 
Елемент воде у зони опреме, сваки 

елемент воде је постављен у облику 
приказаном на терену. 
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Људи 

 

Имамо 6 људи (симболизованих као шест фигура у жутој, зеленој, црвеној, плавој, 
белој и црној боји) на терену. 6 људи се насумично поставља у сваки круг на 8 
доступних црвених квадрата. 

 
Људи 

 
Жута фигура на терену, свака особа је 
постављена у облику приказаном на 

терену. 
 

 

Резиме рандомизације 

Следећи објекти игре се насумично постављају на поље за игру сваке рунде: 

 

• Блокови за веш на подручју означеном са “1”. 

• Контејнер за веш на три квадрата у простору за прање веша. 

• Означавање блокова на подручју означеном са “5”. 

• Људи на 8 различитих црвених квадрата. 

 

Сви остали објекти (вода, сто, мрежа за игру и лопта) се такође постављају на поље за 
игру у свакој рунди, али нису рандомизирани 
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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 Прање веша 
Један од задатака робота који служи је да помогне људима да транспортују 
материјале. У болници, роботи могу помоћи у транспорту веша из сваке собе до 
централног простора за прање веша. Ово је задатак робота на терену. Робот треба да 
прикупи 3 блока веша из различитих просторија и однесе их у простор за прање веша. 
Максималан број поена се додељује ако су блокови за веш стављени унутар посуде за 
веш одговарајуће боје (нпр. црвени блок за веш у црвеном контејнеру за веш). 

Контејнери за веш не морају да остану на својим почетним површинама (што значи: 
Робот може да их мало помери да би поставио блокове за веш унутар контејнера). 
Међутим, важно је да посуде за веш буду потпуно унутар простора за прање веша на 
крају. 

4.2 Информације: Блокови за означавање 
За следећа два задатка важно је размотрити постављање блокова за обележавање на 
почетку рунде испред сваке собе (дозвољено је померање блокова након што се 
скенирају). Положај блокова за обележавање одређује следеће ситуације: 

• Бели блок испред собе: У овој просторији треба ставити флашу воде на сто. Имајте 
на уму да се казнени поени додељују ако робот донесе воду у погрешну просторију. 

• Зелени блок испред собе: У овој просторији робот треба да игра игру са особом, која 
борави у овој соби. Поени се додељују само ако робот игра игру у правој просторији. 

4.3 Донoшење воде у собе  
У болници је важно да сваки пацијент у свакој соби има довољно воде за пиће. Стога 
је један од задатака робота који служи да сваки дан доноси воду у различите 
просторије. Али робот треба да буде опрезан и да донесе свежу воду само у оне 
просторије, где је то потребно. 

Робот треба да узме флаше са водом из области опреме и однесе их у одговарајуће 
просторије (просторије означене белим блоком испред). Поени се додељују ако је 
флаша за воду у правој просторији, максимални поени се додељују ако боца за воду 
исправно стоји на столу. Рачуна се максимално једна боца воде по соби, у делу 
опреме налази се једна резервна боца воде. 

Имајте на уму да на терену постоје 3 флаше воде, роботу су потребне само 2 боце. 
Трећа боца је само резервни део. 

4.4 Играње игре 
Још један задатак робота који служи може бити играње са људима који су у болници. 
Али наравно, једноставно нема довољно робота да играју игру са свима сваки 
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дан.Због тога робот треба да игра игру само у просторијама које су означене зеленим 
блоком за обележавање. 

 

Да би играо игру у одговарајућој просторији (у собама означеним зеленим блоком 
испред), робот треба да подигне лопту унутар мреже за игру. Пуни поени се додељују 
ако лопта додирује само мрежу за игру, а не додирује поље за игру. 

 

4.5 Паркирање робота 
На крају, робот треба да се врати у подручје старта и циља. 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 (каблови су дозвољени изван подручја Старт и 
Циљ) . 

4.6 Бонус поени 
Током вожње кроз болницу, важно је да робот обрати пажњу на све што је око њега. 
На врата, степенице, углове и наравно на нас – људе. Због тога, робот треба да води 
рачуна о томе да избегне људе на терену за игру. 

Бонус поени ће бити додељени ако се фигура људи на терену за игру не помери или 
не оштети. Поред тога, бонус поени ће бити додељени ако се мрежа за игру и столови 
у собама не помере или не оштете. 
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5. Бодовање 
Дефиниције за бодовање 

„Потпуно“ значи да објекат игре додирује само одговарајућу област (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. 

 

Задаци Сваки Укупно 

Прање веша 

Блок за веш је потпуно у зони за веш, али не у контејнеру или на 
врху контејнера 

6 18 

Блок за веш је унутар посуде за веш неподударне боје и 
контејнер за веш је још увек у потпуности унутар простора за 
прање веша 

10 30 

Блок за веш је унутар посуде за веш одговарајуће боје а посуда 
за веш је још увек у потпуности унутар простора за прање веша 

16 48 

Доношење воде у собе (бели блок испред собе, рачуна се максимално један по 
соби) 

Вода је потпуно у правој просторији, али не и на столу 6 12 

Елемент воде је делимично или потпуно у погрешној просторији 
означен блоковима за обележавање 

-6 -12 

Вода је на столу у правој просторији, не стоји, није оштећена и 
сто је још увек унутар тамно сиве зоне. 

10 20 

Вода је на столу у правој просторији, стоји, није оштећена и сто 
је још увек унутар тамно сиве зоне. 

14 28 

Играње игре (зелени блок испред собе) 

Лопта је унутар мреже за игру (броји се само једна лопта по 
мрежи) 

13 26 

Паркирање робота 

Робот се зауставља у зони старта и циља 
(само ако су додељени други поени, а не бонус) 

 13 

Бонус бодови  
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По особи која није померена или оштећена 4 24 

Мрежа по игри која није померена или оштећена 2 8 

По столу који није померен или оштећен 2 8 

Максимални резултат  155 
 

Листа бодовања 

Назив тима:___________________________    Рунда: _____ 

Задаци Сваки Укупно # Укупно 

Прање веша 

Блок за веш је потпуно у зони за веш, али не у 
контејнеру или на врху контејнера 

6 18   

Блок за веш је унутар посуде за веш 
неподударне боје и контејнер за веш је још увек у 
потпуности унутар простора за прање веша 

10 30   

Блок за веш је унутар посуде за веш 
одговарајуће боје а посуда за веш је још увек у 
потпуности унутар простора за прање веша 

16 48   

Доношење воде у собе (бели блок испред собе, рачуна се максимално један по 
соби) 

Вода је потпуно у правој просторији, али не и на 
столу 

6 12   

Елемент воде је делимично или потпуно у 
погрешној просторији означен блоковима за 
обележавање 

-6 -12   

Вода је на столу у правој просторији, не стоји, 
није оштећена и сто је још увек унутар тамно 
сиве зоне. 

10 20   

Вода је на столу у правој просторији, стоји, није 
оштећена и сто је још увек унутар тамно сиве 
зоне. 

14 28   

Играње игре (зелени блок испред собе) 

Лопта је унутар мреже за игру (броји се само 
једна лопта по мрежи) 

13 26   
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Паркирање робота 

Робот се зауставља у зони старта и циља 
(само ако су додељени други поени, а не бонус) 

 14   

Бонус бодови  

По особи која није померена или оштећена 4 24   

Мрежа по игри која није померена или оштећена 2 8   

По столу који није померен или оштећен 2 8   

Максимални резултат  155   

Правило изненађења  

Укупан резултат у овој трци  

Време у пуним секундама  

 
Потпис тима  Потпис судије 
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6. Тумачење бодовања 
Блок за веш је потпуно у простору за прање веша, али не у контејнеру или на врху 
контејнера 

по 6 бодова 
Блок за веш је унутар посуде за веш неподударне боје и посуда за веш је још увек у 
потпуности унутар простора за веш  
по 10 бодова 
Блок за веш је унутар посуде за веш одговарајуће боје и посуда за веш је још увек у 
потпуности унутар простора за прање веша  
по 16 бодова 

 
48 бодова (3x16 бодова), 

сваки блок за веш у 
исправном контејнеру за 

веш, у реду је ако се 
контејнер помери унутар 
простора за прање веша. 

 
0 бодова, блок није 

потпуно унутар простора 
за прање веша. 

 
6 бодова, блок је унутар 
простора за прање веша, 
али не и у контејнеру (није 
битно да ли је контејнер у 

или ван простора за прање). 

 
10 бодова, блок је унутар 
области, али у контејнеру 
за веш који не одговара 

боји. 

 
6 бодова, блок је у 

области за прање веша, 
али не унутар контејнера. 

 
16 бодова, блок је у 
контејнеру за веш 
одговарајуће боје. 

 
0 бодова, контејнер и блок 
за веш више нису унутар 
простора за прање веша. 

 
0 поена, чак и ако је блок 

унутра, важно је у овој 
ситуацији да је контејнер 

за веш ван собе. 
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'" 6 бодова 

 
6 бодова, у просторији са 

белим блоком за 
обележавање. 

 
0 бодова, није у потпуности 

у просторији. 

 

Елемент воде је делимично или потпуно у погрешној просторији, што 
означавају блокови за обележавање  
по -6 бодова 
 

 
-6 бодова, елемент воде је 

у погрешној просторији 
(просторија са зеленим 

блоком за обележавање) 

 
-6 бодова, елемент воде је 

делимично у погрешној 
просторији. 

 
-6 бодова, елемент воде је 

на столу у погрешној 
просторији  

Вода је на столу у правој просторији, не стоји, није оштећена и сто је још увек 
унутар тамно сиве зоне 
по 10 бодова 

 
10 бодова 

 
0 бода 

Погледајте фотографије 
исправног положаја стола 

испод. Ове ситуације 
важе и овде. 

  



 

WRO 2022 - Regular Category - Senior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.      17 

Вода је на столу у правој просторији, стоји, није оштећена и сто је још увек 
унутар тамно сиве зоне 
по 14 бодова 

14 бодова 
 

14 бодова, сто је померен 
у тамно сиву област. 

 
0 бода, сто је померен 
ван тамно сиве зоне. 

 

 
Лопта је унутар мреже за игру (рачуна се само једна лоптица по мрежи) 
по 13 бодова  

 
13 бодова 

 
13 бодова, мрежа за игру је 

померена унутар сиве 
зоне. 

 
13 бодова, рачуна се само 

једна лопта по мрежи. 

 
0 бода, лопта није унутар 

мреже за игру. 

 
0 бода, мрежа за игру је 
померена ван сиве зоне. 
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Робот се зауставља у зони старта и циља (само ако су додељени други бодови, 
а не бонус бодови)  
13 поена 
 

 
Пројекција робота је у 

потпуности унутар 
стартног/циљног подручја. 

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

реду. 

 
Нема бодова ако 

пројекција робота није у 
зони старта/циља. 

 

!"#$% &#'% ()'* +#,*-*(% ).) #/0*1*(% 

+# 4 $#2ов% 

4 
бодова 

 
4 бодова, само се кретао 

унутар подручја. 

 
0 бода, померао се ван 

подручја 

 
0 бода, оштећен. 

  

За бонус поене за мрежу за игру и табелу важе иста тумачења бодовања као што 
је приказано на сликама за особе.  
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7. 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 
успеју. 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: 
 
• Без насумичне селекције посуде за веш 
• Нема рандомизације блокова за обележавање 
• Нема рандомизације људи и/или мањег броја људи на терену 
• Боце воде се могу ставити на робота пре него што игра почне 
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ДРУГИ ДЕО – САСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ИГРЕ 
 
Блок за веш (у 3 различита боја, укупно 3 комада)  
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Контејнер за веш (у 3 различитој боји, укупно 3 комада) 
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Мрежа за игру и лопта за игру 
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Сто (у 4 различита боја, укупно 4 комада) 
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Флаша за воду (3 x) 
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Људи (у 6 различита боја, укупно 6 комада) 
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