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Jei kyla klausimų dėl registracijos, konkurso ar taisyklių ir atsakymo rasti nepavyksta 

• tinklalapyje (https://wro.lt), 

• taisyklėse arba 

• šiame dokumente 

susisiekite su info@codeacademykids.com. 

 

Aplikuodami dalyvauti WRO2021 sezone, visi treneriai ir dalyviai 

sutinka su visomis šiame dokumente nurodytomis sąlygomis.  
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1. Komandos nariai ir treneriai 
 

1.1. WRO varžybose dalyviai dirba komandomis. Vienoje komandoje yra 2-3 nariai ir 1 

treneris. 

1.1. Treneris negali dalyvauti kaip komandos narys. 

 

1.2. Treneris turi būti bent 18 metų amžiaus asmuo. 

 

1.3. Vienas komandos narys ir vienas treneris negali sudaryti grupės. Komandą gali 

sudaryti bent du komandos nariai. 

 

1.4. Vienas treneris vienu metu gali būti dviejų skirtingų komandų lyderis. 

 

1.5. Geriausiems rezultatams pasiekti siūlome vienai komandai priskirti po vieną trenerį, 

tačiau esant jų trūkumui galima vieną trenerį priskirti dviems ar trims komandoms.    

 

1.6. WRO2021 leidžiama 1 varžybų dalyviui dalyvauti daugiau nei vienoje 

kategorijoje. Jei yra dalyvis, kuris varžytųsi „Regular Junior“ ir „Open Junior“ 

kategorijose bei amžiaus grupėse, tai yra įmanoma internetinių varžybų 

aplinkoje. Svarbus pranešimas: ši sąlyga galioja tik WRO 2021 sezonui ir 

išimtinai skirta internetinei varžybų realizacijai. 

2. Registracija ir dalyvio mokestis 
 

2.1. WRO2021 sezonas vyksta tik internete - nuotoliniu būdu. Paraiškas galima pateikti 

per https://wro.lt. Išsamią informaciją apie internetinį formatą galite rasti: 

 

Išsami informacija apie įprastą kategoriją: https://wro.lt/wp-

content/uploads/2021/04/WRO-2021-Regular-01-Elementary-LT.pdf 

 

Išsami informacija apie Atvirą kategoriją: https://wro.hu/open-kategoria/ 

2.2. Dalyvio mokestis yra vienodas visoms komandoms, nepriklausomai nuo jų dydžio - 20 

Eur, visose kategorijose ir amžiaus grupėse. 

2.3. Paraiškos pateikimo internetiniam konkursui terminas: 2021 m. Birželio 20 d.., 23:59. 

 

2.4. Treneriai registracijos sąskaitą faktūrą gauna el. Paštu nurodytu elektroninio pašto 

adresu, o originalo kopija bus išsiųsta paštu nurodytu adresu. 

 

2.5. 2021 m. sezone internetinės varžybos trunka iki 2021 m. Liepos 20 d., O šio sezono 

tvarkaraštį rasite žemiau:  
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Data Informacija 

2021.05.24 Registracijos pradžia ir konkurso taisyklių paskelbimas 

2021.06.01 Internetinio formato informacijos paskelbimas 

2021.06.20 Registracijos galutinis terminas 

2021.05.19 Atviros kategorijos dokumentų įkėlimo galutinis terminas 

2021.07.20 
Įkėlimo terminas baigtas - užduotys pagal taisykles - roboto 
programavimas įprastoje kategorijoje. 

2021.07.25-30 Atviros kategorijos pristatymai teisėjams iš anksto numatytu laiku 

2021.08.01-03 Gautų projektų ir robotų važiavimo įvertinimas. 

2021.08.04 Rezultatų paskelbimas internete 

 

 

Galimos kategorijos WRO 2021: 

Įprasta Atvira 

WeDo WeDo 

Pradinė Pradinė 

Jaunesnių Jaunesnių 

Vyresnių Vyresnių 

 

Šiais metais futbolo kategorija nebus vykdoma dėl nuotolinio formato. 

3. Reikiamų varžybų elementų įsigijimas 
 

1.1.  Prieš varžybas visų amžiaus grupių Įprastos kategorijos komandos turi galimybę 

užsisakyti žaidimo kilimėlį. 

 

Išmatavimai: 2362 mm x 1143 mm / tolerancija +/- 5 mm 

 

Mes negalime garantuoti, kad trasos medžiaga, kokybė ir spalva yra tokia pati kaip ir 

pačiose varžybose, jei ji nėra užsakyta Eduto universitete. Visi žaidimo kilimėliai bus 

spausdinami penktadieniais ir žaidėjus pasieks per 2 savaites nurodytu adresu.  

1.2. WRO kaladėlių rinkinius galima užsisakyti wro.hu. 

 

Išnagrinėkite Įprastos kategorijos konstravimo vadovą, kad sužinotumėte, kokių 

elementų jums reikės norint sukurti užduotyje parašytus elementus. Jei jau turite 

pakankamai tinkamų spalvų elementų, jums nereikia užsisakyti viso rinkinio. 

http://wro.hu/
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Kadangi „LEGO“ neturi WRO kaladėlių rinkinių (45811) ir jie juos gamina tik pagal 

užsakymą, atkreipkite dėmesį, kad rinkinių įsigijimas gali užtrukti dar daugiau laiko. 

 

1.3. Jei dėl kokių nors priežasčių užsiregistravusi komanda negali dalyvauti varžybose, 

treneris turi tai nurodyti su pagrindimu organizatoriams el. paštu: 

info@codeacademykids.com 

2.6. Jei komanda negali dalyvauti internetinėse varžybose dėl nuo jos nepriklausančių 

priežasčių, registracijos mokestis gali būti grąžintas abipusiu susitarimu. 

 

2.7. Jei komanda negali dalyvauti dėl savo kaltės, registracijos mokestis negrąžinamas. 

 

2.8. Jei komanda negali įvykdyti mokėjimo iki nurodytos datos dėl priežasčių, 

nepriklausančių nuo jų valios (pavyzdžiui, atsakinga institucija nepervedė jiems 

sumos), treneris turi aptarti tolesnius veiksmus su organizatoriais. 

 

2.9. Jei komanda dėl savo kaltės negali įvykdyti mokėjimo iki nurodytos datos, ji 

diskvalifikuojama iš varžybų, o registracijos mokestis negrąžinamas. 

1. Konkurse leidžiamos priemonės ir medžiagos 
 

1.1. Apie tai, kokio tipo techninę įrangą, programinę įrangą, jutiklius, variklius ir kitus 

konstrukcinius elementus galite naudoti kiekvienoje kategorijoje ir amžiaus grupėje, 

skaitykite https://wro.lt.  

2. Komunikacija. Klausimai ir atsakymai  
 

2.1. Bendravimas su organizatoriais vyksta el. paštu. Klausimus ir komentarus galima 

siųsti info@codeacademykids.com adresu. 

2.2. Kilus bet kokiam klausimui dėl varžybų taisyklių ir sąlygų, susisiekite su teisėjais 

info@codeacademykids.com.  

3. Kategorijos ir amžiaus grupės 
 

3.1. WRO2021 sezone komandos gali dalyvauti: 

• Įprastoje kategorijoje („WeDo“, pradinėje, jaunesniųjų arba vyresniųjų amžiaus 

grupėse) 

• Atviroje kategorijoje („WeDo“, pradinėje, jaunesniųjų arba vyresniųjų amžiaus 

grupėse)categories. 

3.2. Organizatoriai WRO2021 sezonui priėmė sprendimą leisti 1 varžybų dalyviui 

dalyvauti daugiau nei vienoje kategorijoje, pvz.: dalyvis gali varžytis Įprastoje 

Pradinėje kategorijoje ir Atviroje Jaunesniųjų kategorije. Svarbu: ši sąlyga 

taikoma tik WRO 2021 sezonui ir išimtinai skirta internetinei varžybų realizacijai. 

https://wro.lt/
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1.1. Kiekvienoje komandoje bent vienas dalyvis turi būti nurodytos amžiaus grupės. 

1.1. Visi kiti komandos dalyviai turi būti ne daugiau kaip vieneriais metais jaunesni 

už nurodytą amžiaus grupę. 

Atkreipkite dėmesį, kad komandos narių amžius turi būti skaičiuojamas nuo 2021 

kalendorinių metų. Jei kuris nors komandos narys šiais metais pasiekia kitos amžiaus 

grupės amžių (nesvarbu, kurį mėnesį), jis/ji turi varžytis kitoje amžiaus grupėje. 

 

1 pavyzdys: 11 metų dalyviui 2021 m. Gruodžio 10 d. Sukanka 12 metų. Šiuo atveju yra 2 

variantai: 

• Varžytis Įprastoje arba Atviroje kategorijoje pradinėje amžiaus grupėje, jei kitų 

komandos narių amžius yra 9 ar 10 metų. 

• Varžytis Įprastoje arba Atviroje kategorijoje, jaunesniojoje amžiaus grupėje, jei kitų 

komandos narių amžius yra 13 ar 14 metų.  

2 pavyzdys: 12 metų dalyviui 2021 m. Gruodžio 10 d. Sukanka 13 metų, jis gali varžytis tik 

Įprastoje arba Atviroje kategorijoje ir tik jaunesniojoje amžiaus grupėje. 

 

Amžiaus grupė Amžius Gimimo metai  

Pradinė 8 – 12 m. 2009 2013 

Jaunesnių 12 – 15 m. 2006 2009 

Vyresnių 15 – 20 m.  2001* 2006 

WeDo 
(ne Pasaulio Taurėje) 

iki 10 m. 2011 arba vėliau 

Amžiaus nustatymas Įprastai ir Atvirai kategorijoms: 

 

* Atsižvelgiant į WRO 2021 sezono pandeminę situaciją, didžiausias Vyresnių amžiaus 

grupės dalyvių amžius (tiek Įprastoje, tiek Atviroje kategorijose) nustatytas 20 metų. 

8. WRO gairės 
 

3.3. Kaip WRO varžybų organizatoriai žinome, kad pagrindinė dalyvių motyvacija yra 

laimėti.  Šis požiūris yra sveikintinas ir kviečiame varžybose dalyvauti laikantis visų 

WRO International gairių.Tai liečia visus komandos narius, trenerius, tėvus ir 

organizatorių šalių atstovus. 

1.1. WRO gairės: 

 

● Mes skatiname komandas mokytis, įvaldyti ir lavinti naujus įgūdžius tuopat smagiai 

leidžiant laiką.  
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● Treneriai, mentoriai ir tėvai padeda, motyvuoja ir padeda komandoms rasti gerus 

sprendimus, tačiau nesprendžia užduočių ir konkurse nedalyvauja.  

● Mokymasis dalyvaujant ir atliekant užduotis yra daug svarbesnis ilgalaikėje 

perspektyvoje, nei laimėjimas konkurse. 

● Sąžiningas žaidimas turi būti svarbiausias principas visiems komandos nariams, 

treneriams, mentoriams, tėvams, organizatoriams ir teisėjams. 
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