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ПРВИ ДЕО – ОПИС ИГРЕ 

1. Представљање 
 

Робот за спашавање подржава спасиоце у хитној ситуацији са опасним или тешким задацима. 

Такви роботи морају бити у стању да издрже топлоту, савладају крхотине или степенице, 

открију повређене особе, транспортују опасне материјале и креирају слике ситуације 

непознатог окружења. Подручје јуниорске игре бави се неким од ових задатака. 

 

На овом пољу за игру, задаци робота су да асистира и угаси пожар у фабрици, да транспортује 

опасне хемикалије и да спасилачким службама пружи информације о положају људи у 

фабрици. У исто време, робот мора да савлада непознати терен на путу до фабрике. 
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2. Игралиште 
 

Следећa графика приказује поље за игру са различитим подручијама. 

 

Start  & Finish Area - Почетна и циљна територија 

Obstacle wall - Зид са препрекама 

Crossing B - Укрштање Б 

Position for Objects (Fire, person, Chemicals) - Положај за објекте (ватра, особа, хемикалије) 

Factory Walls – Зидови фабрике 

Secure storage area - Сигурно складиште 

Crossing A - Укрштање А  

Start  & Finish Area - Почетна и циљна територија 

Marking Blocks - Блокови за обележавање 

Location Plan – План локације 

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 
 

Предмети у фабрици 

На терену су увек 2 објекта ватре, 2 особе (једна мала, једна велика) и 1 хемијски објекат. Ови 

предмети су насумично постављени у сваком кругу на беле правоугаонике у собама. По 

просторији се поставља највише један објекат. 

Објекти су постављени у складу са малим линијама унутар сивог правоугаоника. 

 
Хемијски објекат (1) 

 
Објекат ватре (2) 

 
Велика особа (1) 

 
Мала особа (1) 

 
Пример за објекат постављен на терену 

 
Мала сива линија унутар сиве области 

показује положај/оријентацију објекта игре 

 
Пример за објекат постављен на терену 
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Вода 

 

Водени предмети се користе за гашење пожара у просторији. Водени предмети се могу 

поставити на робота пре почетка рунде. Водени предмети морају да стану у максималну 

величину робота. 

Водени елементи морају бити лоцирани у зони старта/циља на старту трке. Без обзира да ли 

долазе у контакт са роботом или не, морају имати пун приступ стартној/циљној зони. 

 
Водени објекти (2) 

 

 
Водени објекти у почетном подручју 

такмичарског дана (може се поставити на 
робота, није дозвољено уклањање ових 

објеката са поља за игру) 

 
Блокови за обележавање 

Блокови за обележавање се користе за означавање положаја особе на плану локације. Постоје 

два блока за обележавање која су постављена на два жута квадрата поред мапе локације. 

 

  
Почетна позиција блокова за обележавање 

 

Зидови фабрике 

Постоје два фабричка зида, један прави и један крстасти. Два фабричка зида постављена су на 

сивим ознакама у кругу фабрике. 
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Крстасти зид 

 
Прави зид 

 
Почетна позиција зида на терену 

 
Почетна позиција зида на терену 

 
 
Зид са препрекама 

 

Између две области је постављен зид са препрекама које робот треба да пређе. Није 

дозвољено померати или оштетити овај зид. 

 

 
Зид са препрекама 

 
Почетна позиција зида на терену 
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Елементи препрека 

 
На терену постоје различити елементи препрека. На прелазу А налази се 15 зелених LEGO 
коцкица. На прелазу Б налазе се две дугачке линије од по 14 плавих LEGO коцкица. 
 
 

 
LEGO 2x4 коцкице 

 
Дугачки плави елементи од LEGO 2x4 коцкица 

  

И зелене и плаве коцке су причвршћене двостраном траком на терену. 

 
Два Старт / Циљ подручја 
 
На терену постоје два стартна и циљна подручја. За дан такмичења одлучује се у којој од две 

области робот треба да стартује. Пре почетка трке, робот мора у потпуности да стартује у 

једном стартном подручју, околна линија није укључена у почетно подручје. На почетку, 

каблови се рачунају према максималној величини робота. 

 

Резиме рандомизације 

Стартна зона се бира на дан такмичења. 

Пре сваког круга такмичења рандомизација ће одредити локацију следећих елемената курса 
на стази: 
• Објекти у фабрици на сивим квадратима (максимално један објекат по просторији). 
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4. Задаци за такмичења 

Ради бољег разумевања, мисије ће бити објашњене у више одељака. 
Тим може одлучити којим редоследом ће обављати мисије. 

 

 

4.1 Пронаћи и угасити ватру 
Један од задатак робота за спашавање је да идентификује локацију пожара у непознатој 

згради. 

Робот треба да идентификује пожарне објекте у фабрици и постави по један водени објекат у 

сваку одговарајућу просторију. Поени се додељују ако се водени објекат налази у истој 

просторији као и пожарни објекат. Рачуна се највише један водени објекат по соби. 

Негативни бодови се додељују ако се водени објекат постави у погрешну просторију. 

4.2  Изместити хемикалије из фабрике 
Други задатак робота за спашавање је да идентификује и транспортује опасну робу. Како 

зграда гори, посебно је важно да их изнесе из фабрике. Задатак робота је да идентификује 

хемијски објекат и да га транспортује у црно сигурно складиште. 

 

Поени се додељују ако је хемијски објекат ван фабрике. Пуни бодови се додељују ако је 

хемијски објекат потпуно унутар безбедног складишног простора. 

4.3 Пронаћи људе у фабрици 
У случају пожара у згради, важно је знати да ли су и где су људи смештени унутар зграде. 

Међутим, робот за спашавање није направљен да самостално превози људе. Превоз људи и 

даље морају да обављају људи. 

Због тога је задатак робота да идентификује собе са људима и донесе ове информације 

оперативном тиму. За то, робот треба да прође кроз фабрику, идентификује људе, запамти и 

означи собе уз помоћ блокова за обележавање на мапи локације на левој страни поља. 

Пуни бодови се додељују ако је блок за обележавање потпуно у тачној просторији на мапи 

локације. 
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4.4 Прелазак преко неравног терена 
Роботи за спашавање раде у непознатим и неизвесним окружењима. Зато робот треба да 

пређе и неравне терене на терену за игру. Ове неравне подлоге су означене као „Укрштање А” 

и „Укрштање Б”. 

Поени се додељују ако робот потпуно пређе подручје означено са две линије пре и после 

сваког преласка. Поени се дају само једном за сваки прелаз. Судија је одговоран за 

надгледање резултата овог изазова током трке. 

4.5 Паркирати робота 
На крају, робот треба да се врати у зону старта и циља која није била претходна стартна зона. 

Бодови се додељују само ако се робот паркира у овој другој зони (не у почетној зони) и ако је 

шасија робота у потпуности (поглед одозго) унутар области (каблови су дозвољени ван 

подручја). 

4.6 Сакупити бонус бодове и избећи казне 
Бонус поени ће бити додељени уколико се зидови унутар фабрике не помере или не оштете.  

Казнени поени се додељују за померање или оштећење зида препреке. 
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5 Бодовање 
Дефиниције за бодовање 

„Потпуно“ значи да објекат игре додирује само одговарајућу област (не укључујући црне 

линије). 

 

„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. 

 

Feladatok Egy Összesen 

Пронаћи и угасити ватру 

Водени објекат потпуно у просторији са објектом ватре (рачуна се 
максимално један водени објекат по просторији) 

15 30 

Водени предмет у просторији без ватре или више водених објеката 
него ватре у просторији 

-3 -6 

Изместити хемикалије из фабрике 

Хемијски предмет потпуно ван фабрике (и не у безбедном складишту)  8 

Хемијски предмет потпуно унутар безбедног складишног простора  12 

Пронаћи људе у фабрици 

Блок за обележавање је потпуно унутар тачног квадрата који 
идентификује објекат особе у фабрици одговарајуће боје. 
Могуће је добити само један бод за једну коцкицу за обележавање на 
локатор мапи. Уколико се налазе две коцкице на истом подручју, добије 
се само један бод. 

19 38 

Прелазак преко неравног терена у фабрици 

Прелазак „Укрштања А” и „Укрштања Б” у потпуности, дефинисано 
вожњом кроз цело подручје (означено са две линије пре и после сваког 
преласка). Бодови се додељују само једном по подручју прелаза и ако 
зид препреке није померен или оштећен. 

15 30 

Паркирати робота 

Робот се зауставља у зони старта и циља која није била стартна зона 
такмичарског дана (само ако су додељени други поени, а не бонус) 

 13 

Сакупити бонус бодове и избећи казне 

По пожару и личном објекту који није померен или оштећен 5 20 

По фабричком зиду који није померен или оштећен 6 12 

Зид са препрекама који је померен или оштећен  -12 

Максималан резултат  155 
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Листа бодовања 

Назив тима: _______________________           Рунда: ______ 

Задаци Сваки Укупно Ком. Укупно 

Пронаћи и угасити ватру 

Објекат воде потпуно у просторији са објектом ватре 
(рачуна се максимално један водени објекат по 
просторији) 

15 30   

Објекат воде у просторији без ватре или више 
водених објеката него ватре у просторији 

-3 -6   

Изместити хемикалије из фабрике 

Хемијски објекат потпуно ван фабрике (и не у 
безбедном складишту) 

 8   

Хемијски објекат потпуно унутар безбедног 
складишног простора 

 12   

Пронаћи људе у фабрици 

Блок за обележавање је потпуно унутар квадрата који 
идентификује објекат особе у фабрици (у соби 
одговарајуће боје) 
Могуће је добити само један бод за једну коцкицу за 
обележавање на локатор мапи. Уколико се налазе 
две коцкице на истом подручју, добије се само један 
бод 

19 38   

Прелазак преко неравног терена у фабрици 

Прелазак „Укрштања А” или „Укрштања Б” у 
потпуности, дефинисано вожњом кроз цело подручје 
(означено са две линије пре и после сваког 
преласка). Бодови се додељују само једном по 
подручју прелаза и ако зид препреке није померен 
или оштећен. 

15 30   

Паркирати робота 

Робот се зауставља у зони старта и циља која није 
била стартна зона такмичарског дана 
(само ако су додељени други бодовии, а не бонус 
бодови) 

 13   

Сакупити бонус бодове и избећи казне 

По пожару и личном објекту који није померен или 
оштећен 

5 20   

По фабричком зиду који није померен или оштећен 6 12   

Зид са препрекама који је померен или оштећен  -12   

Максималан резултат  155   

Правило изненађења  

Укупан резултат у овој вожњи  

Време у пуним секундама  

 

Потпис тима  Потпис судије 

Тумачење бодовања 

Објекат воде потпуно у просторији пожарног објекта (рачуна се максимално један водени 
објекат по просторији) ➔ 15 бодова 
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или 

Објекат воде у просторији без ватре или више водених објеката него пожара у просторији ➔ -3 
бода 

 

 

15 бодова 

 

0 бодова (Објекат воде није потпуно у зеленој 
соби) 

 

-3 бодова (објекат воде у погрешној соби) 

 

12 бодова (15 бодова за један објекта воде, -3 
за други у истој соби) 

 

 

 

 

 

Објекат хемикалије ван фабрике (није у безбедном складишту)  

8 бодова 

 



 

WRO 2022 - Regular Category - Junior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.       13 

 

8 бодова 

 

0 бодова (и даље делом у 
фабрици) 

 

Објекат хемикалије ван фабрике и унутар безбедног складишног простора 
12 бодова 

 

12 бодова 

 

 

12 бодова (у реду је ако није у 
усправном положају) 

 

12 бодова (предмет додирује 
само складиште) 

 

0 бодова, делом ван подручја. 

  

Блок за означавање је потпуно унутар тачног квадрата који идентификује објекат особе у 

фабрици у соби одговарајуће боје 

по 19 поена 
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За овај пример бодовања, особе су смештене у жуте и беле собе у фабрици! 

 

   
38 бодова (2x19 бодова) 19 бодова (у реду је бела, а 

жута није, пошто та додирује 
црну линију) 

19 бодова, само један је тачан 
(коцка унутар белог поља) 

 

Потпуни прелазак „Укрштања А” или „Укрштања Б” дефинисан вожњом кроз цело подручје 

(означено са две линије пре и после сваког преласка). Бодови се додељују само једном по 

подручју прелаза и ако зид препреке није померен или оштећен.  

по 15 бодова 

 

Објашњење: Два укрштања (А + Б, означена светлоцрвеном и жутом бојом) су ограничена 

тамно сивим линијама са леве и десне стране. Пуне области А и Б се сматрају прелазом. 

Робот мора у потпуности проћи прелаз да би зарадио бодове. 

За овај задатак, судија ће оценити робота на основу понашања током трке. У случају да 

робот заврши трку у / након преласка важе следеће фотографије. 
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15 бодова (робот је прешао, 
ниједан део робота не 
додирује подручје прелаза или 
тамно сиве линије) 

0 бодова (и даље додирује)  
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Робот се зауставља у зони старта и циља која није била почетна територија на дану такмичења 

(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 ван. То је 

још увек у реду. 

 

Нема бодова ако пројекција 
робота није у зони 

старта/циља. 

Објекат пожара/особе није померен или оштећен 

5 поена сваки 

Напомена: Иста логика важи за све објекте у фабрици. 

 

10 бодова (објекат ватре и 
особа) 

 

10 бодова (објекат ватре + 
особа, у реду је ако је та 

особа померена унутар сиве 
зоне) 

 

5 бодова (ватра), плава особа 
је ван сиве зоне. 

 

5 бодова (ватра), плава особа 
је оштећена. 
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Зид фабрике није померен или оштећен ➔ по 5 бодова 

Напомена: Иста логика важи за оба зида фабрике. 

 

 

5 бодова 

  

5 бодова, померен у сиво 
подручје 

 

0 бодова, зид је изван 
 

0 бодова, зид је изван 

 

 

 

 

0 бодова, оштећен 

 

Зид препреке који је померен или оштећен 

- 12 бодова 

Напомена: Није дозвољено померање или оштећење зида препреке, чак ни мало. 

 

У реду је, без казне. 

 

-12 бодова, померен  

 

-12 бодова, оштећен 
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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 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: 
 
• Нема рандомизације почетне области 
• Нема препрека или различитих/мањих препрека у областима прелаза 
• Само једна особа у фабрици (и само један блок за обележавање на мапи локације) 
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ДРУГИ ДЕО – САСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ИГРЕ 

Хемикалије (1x) 
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Oбјекти ватре (2x) 
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WRO 2022 - Regular Category - Junior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.       23 

 

Блокови за означавање (2x) 
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Велика особа (1x)
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Мала особа (1x) 
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Зид са препрекама (1x) 
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Попречни зид (1x) 
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Прави зид (1x) 
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