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PIRMA DALIS. ŽAIDIMO APRAŠYMAS 

1. Įvadas 

 

Gelbėjimo robotas padeda gelbėtojams atlikti pavojingas ar sudėtingas užduotis avarijų 

situacijose. Tokie robotai turi būti atsparūs karščiui, gebėti pereiti per kliūtis ar laiptus, aptikti 

sužeistus asmenis, perkelti pavojingas medžiagas, susidaryti nežinomos aplinkos vaizdą. 

Jaunuoliams skirtame žaidimo lauke reikia spręsti kai kurias iš šių užduočių.  

 

Šiame lauke roboto užduotys yra padėti gesinti gamykloje kilusį gaisrą, pergabenti pavojingas 

chemines medžiagas, teikti gelbėjimo paslaugas ir informaciją apie gamykloje esančių 

asmenų buvimo vietą. Tuo pačiu metu pakeliui į gamyklą robotas turi įveikti nepažįstamą 

vietovę su kliūtimis. 
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2. Žaidimo laukas  

Toliau esančiame paveikslėlyje pavaizduotas žaidimo laukas su įvairiomis sritimis.  

 

Start & Finish area Pradžios ir finišo plotas 

Obstacle wall Sienos kliūtis 

Crossing B Perėja B 

Position for objects (fire, person, chemicals) Objektų vieta (ugnis, asmuo, cheminės 

medžiagos) 

Location plan Vietovės planas 

Marking blocks Ženklinimo kaladėlės 

Start & Finish area Pradžios ir finišo plotas 

Crossing A Perėja A 

Secure storage area Saugaus laikymo vieta 

Factory walls Gamyklos sienos 

 

Jei stalas didesnis nei žaidimo kilimėlis, padėkite kilimėlį ant trumposios pusės, kad dvi 

pradžios zonos būtų ant sienelės, išlygiuokite palei sieneles.  
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Daugiau informacijos apie stalo ir žaidimo kilimėlio specifikacijas rasite WRO bendrųjų 

RoboMission kategorijos taisyklių 6 taisyklėje. Spausdinti tinkantis kilimėlio failas ir 

PDF failas su tiksliais matmenimis pateikiamas interneto svetainėje www.wro-

association.org.  

 
  

http://www.wro-association.org/
http://www.wro-association.org/
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3. Žaidimo objektai, padėtys, atsitiktinė tvarka  

 

Gamykloje esantys objektai 

 

Lauke visada yra 2 gaisro objektai, 2 asmenys (vienas mažas, kitas didelis) ir 1 cheminių 

medžiagų objektas. Šie objektai kiekvieno turo metu atsitiktine tvarka padedami ant 

patalpose esančių baltų stačiakampių. Patalpoje gali būti ne daugiau kaip vienas objektas.  

 

Dedami objektai išlygiuojami pagal pilkajame stačiakampyje esančią liniją.  

 

 
Cheminių medžiagų objektas (1) 

 
Gaisro objektas (2) 

 
Didelis asmuo (1) 

 
Mažas asmuo (1) 

 
Lauke padėto objekto pavyzdys 

 
Nedidelė pilka linija pilko lauko viduje 

nurodo žaidimo objekto padėjimo vietą / 

lygiavimą 
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Lauke padėto objekto pavyzdys 

 

Vanduo 
 

Vandens objektu patalpoje užgesinamas gaisras. Vandens objektai ant roboto gali būti 

uždedami prieš prasidedant užduočiai. Vandens objektai turi tilpti ant didžiausio dydžio roboto. 

 

 
Vandens objektai (2) 

 
Vandens objektai pradžios  

zonoje varžybų dieną  

(galima dėti ant roboto, šiuos objektus 

draudžiama pašalinti iš žaidimo lauko) 

 
Ženklinimo kaladėlės 

 

Ženklinimo kaladėlėmis vietovės plane pažymima asmens padėtis. Dvi ženklinimo kaladėlės 

yra padėtos ant geltonų kvadratėlių prie vietovės žemėlapio.  

 

  
Pradinė ženklinimo kaladėlių padėtis 

Gamyklos sienos 
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Yra dvi gamyklos sienos: viena tiesi, viena sukryžiuota. Dvi gamyklos sienelės dedamos ant 

pilkų gamyklos zonos ženklinimų.  

 

 
Sukryžiuota siena 

 
Tiesi siena 

 
Pradinė sienos padėtis lauke 

 
Pradinė sienos padėtis lauke 

 

 
Kliūčių siena 
 
Tarp dviejų zonų, kurias turi pravažiuoti robotas, dedama kliūčių siena. Šios sienos negalima 

perkelti ar pažeisti. 

 

 
Kliūčių siena 

 
Pradinė sienos padėtis lauke 
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Kliūčių elementai 
 
Lauke yra įvairūs kliūčių elementai. A pervažoje yra 15 paprastų elementų, o B pervažoje yra 
dvi linijos iš 14 mėlynų elementų (iš viso 28).  

 

 
Atskiras elementas, LEGO 2 × 4 kaladėlė. 

 
Atskiri mėlyni elementai, LEGO 2x4 

kaladėlės. 

  

Tiek žalios, tiek mėlynos kaladėlės lauke pritvirtintos dvipuse lipniąja juosta. 

 
Dvi pradžios zonos 
 
Lauke yra dvi pradžios ir finišo zonos. Varžybų dieną nusprendžiama, kurioje iš dviejų zonų 

robotas pradės. Važiavimą robotas turi pradėti visas būdamas vienoje pradžios zonoje (kaip ji 

nustatoma, aprašyta prieš tai), kontūro linija nelaikoma pradžios zona. Pradžios zonoje laidai 

priskiriami robotui, tad jie taip pat turi būti pradžios zonoje. 

 

Atsitiktinės tvarkos apibendrinimas  
 
Varžybų dieną pradžios zona pasirenkama atsitiktinai. 
 
Šiame lauke kiekvieno turo metu atsitiktine tvarka dedami šie objektai: 
 

● Gamyklos objektai pilkuose kvadratėliuose (ne daugiau kaip vienas objektas vienoje 
patalpoje). 
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4. Roboto misijos  

Siekiant geresnio supratimo misijos bus paaiškintos keliuose skyriuose.  

Komanda gali nuspręsti, kokia tvarka jie vykdys misijas. 

 

4.1 Aptikti ir užgesinti gaisrą 

Viena iš gelbėjimo roboto užduočių yra nustatyti gaisro židinį nepažįstamame pastate.  

Robotas turi nustatyti gaisro objektus gamykloje ir kiekvienoje atitinkamoje patalpoje padėti 

vandens objektą. Taškai skiriami, jei vandens objektas yra toje pačioje patalpoje, kaip ir gaisro 

objektas. Užskaitomas ne daugiau kaip vienas vandens objektas patalpoje.  

Taškai atimami, jei vandens objektas padedamas į neteisingą patalpą. 

4.2 Cheminių medžiagų išgabenimas iš gamyklos 

Kita gelbėjimo roboto užduotis yra aptikti ir perkelti pavojingus krovinius. Kilus gaisrui pastate, 

itin svarbu surinkti ir išgabenti chemines medžiagas. Robotas turi aptikti cheminių medžiagų 

objektą ir jį nugabenti į saugią juodą laikymo zoną.  

Taškai skiriami, jei cheminių medžiagų objektas yra už gamyklos ribų. Pilni taškai skiriami, jei 

saugaus laikymo zonoje yra visas cheminių medžiagų objektas.  

4.3 Aptikti asmenis gamykloje 

Pastate kilu gaisrui svarbu žinoti, ar jo viduje yra asmenų. Tačiau gelbėjimo robotas negali 

savarankiškai išgabenti asmenų. Asmenis išgabenti kol kas gali tik kiti asmenys.  

Tad roboto užduotis yra nustatyti patalpas, kuriose yra asmenys, ir perduoti šią informaciją 

operatyvinėms komandoms. Tuo tikslu robotas turi važiuoti per gamyklą, nustatyti asmenis, 

įsiminti patalpų išdėstymą ir paženklinti patalpas ženklinimo kaladėlėmis kairėje lauko pusėje 

esančiame vietovės žemėlapyje.  

Jei visa ženklinimo kaladėlė vietovės žemėlapyje yra ant teisingos patalpos, skiriami pilni 

taškai.  
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4.4 Važiavimas nelygiu paviršiumi  

Gelbėjimo robotai dirba nežinomoje ir kintančioje aplinkoje. Tad ir žaidimo lauke robotai turi 

pravažiuoti nelygiu paviršiumi. Šie paviršiai paženklinti „A pervaža“ ir „B pervaža“.  

Taškai skiriami, jei robotas visiškai pravažiuoja dviem linijomis prieš ir po kiekvieną pervažą 

paženklintą plotą. Taškai už kiekvienos pervažos pravažiavimą skiriami tik kartą. Už šios 

užduoties rezultatų skaičiavimą atsakingas teisėjas.  

4.5 Roboto pastatymas 

Baigus užduotis robotas turi grįžti į pradžios ir finišo zoną, kuri yra ne pradžios zona.  

Taškai skiriami, jei robotas pastatomas šioje (ne pradžios) zonoje, o jo važiuoklė (žiūrint iš 

viršaus) būtų zonos ribose (laidai gali būti už zonos ribų). 

4.6 Kaip gauti papildomų taškų ir išvengti baudų  

Papildomai taškai skiriami už tai, kad nepajudinamos arba nepažeidžiamos gamyklos viduje 

esančios sienos. Be to, papildomi taškai skiriami už tai, kad gamyklos viduje nepajudinami 

gaisro ir asmenų objektai.  

Baudos taškai skiriami už kliūčių sienos pajudinimą ar pažeidimą. 
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5. Vertinimas 

Vertinimo taisyklės  

 

„Visiškai“ reiškia, kad žaidimo objektas tik liečia atitinkamą zoną (neskaitant juodų linijų).  

 

Užduotys Kiekviena Suma 

Aptikti ir užgesinti gaisrą 

Visas vandens objektas yra patalpoje su gaisro objektu 

(skaičiuojamas ne daugiau kaip vienas vandens objektas 

patalpai) 

15 30 

Vandens objektas patalpoje, kurioje nėra gaisro, arba patalpoje 

yra daugiau vandens objektų nei gaisro objektų 

–3 –6 

Cheminių medžiagų išgabenimas iš gamyklos 

Visas cheminių medžiagų objektas yra už gamyklos ribų 
(nesaugioje laikymo zonoje)  

 8 

Visas cheminių medžiagų objektas yra saugioje laikymo zonoje  12 

Aptikti asmenis gamykloje 

Visa ženklinimo kaladėlė yra teisingame kvadratėlyje, žyminčiame 
asmens objektą atitinkamos spalvos gamyklos patalpoje 

19 38 

Nelygaus gamyklos paviršiaus pravažiavimas 

Visiškai pravažiuojama „A pervaža“ arba „B pervaža“ (pažymėtos 
pradžios ir pabaigos linijomis). Taškai už pravažiavimą skiriami tik 
vieną kartą ir tik tuo atveju, jei nepajudinama ar nepažeidžiama 
kliūčių siena. 

15 30 

Roboto pastatymas 

Robotas sustoja pradžios ir finišo zonoje, kuri varžybų dieną 
nebuvo pradžios zona. 
(tik jei priskirti kiti taškai, ne papildomi) 

 13 

Kaip gauti papildomų taškų ir išvengti baudų 

Už kiekvieną gaisro ir asmens objektą, kuris nebuvo pajudintas ar 
pažeistas 

5 20 

Už kiekvieną nepajudintą ir nepažeistą gamyklos sieną. 6 12 

Kliūčių siena pajudinta arba pažeista  –12 

Maksimalus rezultatas  155 
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Rezultatų lapas 

Komandos pavadinimas: _______________________  Turas: ______ 

Užduotys Kiekviena Suma # Suma 

Aptikti ir užgesinti gaisrą 

Visas vandens objektas yra patalpoje su gaisro 

objektu (skaičiuojamas ne daugiau kaip vienas 

vandens objektas patalpai) 

15 30   

Vandens objektas patalpoje, kurioje nėra gaisro, 

arba patalpoje yra daugiau vandens objektų nei 

gaisro objektų 

–3 –6   

Cheminių medžiagų išgabenimas iš gamyklos 

Visas cheminių medžiagų objektas yra už gamyklos 
ribų (nesaugioje laikymo zonoje)  

 8   

Visas cheminių medžiagų objektas yra saugioje 
laikymo zonoje 

 12   

Aptikti asmenis gamykloje 

Visa ženklinimo kaladėlė yra teisingame 
kvadratėlyje, žyminčiame asmens objektą 
atitinkamos spalvos gamyklos patalpoje 

19 38   

Važiavimas nelygiu gamyklos paviršiumi 

Visiškai pravažiuojama „A pervaža“ arba „B pervaža“ 
(pažymėtos pradžios ir pabaigos linijomis). Taškai už 
pravažiavimą skiriami tik vieną kartą ir tik tuo atveju, 
jei nepajudinama ar nepažeidžiama kliūčių siena. 

15 30   

Roboto pastatymas 

Robotas sustoja pradžios ir finišo zonoje, kuri 
varžybų dieną nebuvo pradžios zona 
(tik jei priskirti kiti taškai, ne papildomi) 

 13   

Kaip gauti papildomų taškų ir išvengti baudų 

Už kiekvieną gaisro ir asmens objektą, kuris nebuvo 
pajudintas ar pažeistas 

5 20   

Už kiekvieną nepajudintą ir nepažeistą gamyklos 
sieną. 

6 12   

Kliūčių siena pajudinta arba pažeista  –12   

Maksimalus rezultatas  155   

Staigmenos taisyklė  

Bendras šio etapo rezultatas  

Laikas sekundėmis  

 
 

Komandos parašas  Teisėjo parašas 

 

Rezultato aiškinimas  
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Visas vandens objektas yra patalpoje su gaisro objektu (ne daugiau kaip vienas 
vandens objektas patalpai) 🡺 15 taškų 
Vandens objektas patalpoje, kurioje nėra gaisro, arba patalpoje yra daugiau vandens 
objektų nei gaisro objektų 🡺 –3 taškai  

 

15 taškų 

 

0 taškų (ne visas vandens objektas žalioje 
patalpoje) 

 

–3 taškai (vandens objektas neteisingoje 
patalpoje) 

 

12 taškų (15 taškų už vieną vandens 
objektą, –3 už kitą toje pačioje patalpoje 

esantį objektą) 

Cheminių medžiagų objektas už gamyklos ribų (nesaugioje laikymo zonoje) 🡺 8 
taškai 

 

8 taškai 

 

0 taškų (dalinai gamykloje / 
šiuo atveju baltoje patalpoje) 
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Cheminių medžiagų objektas už gamyklos ribų ir saugioje laikymo zonoje 🡺 12 taškų 

 

12 taškų 

 

12 taškų (priimtina, kad 
objektas ne statmenoje 

padėtyje) 

 

12 taškų (objektas liečia tik 
laikymo zonos ribas) 

 

0 taškų, dalinai išorėje 

  

Visa ženklinimo kaladėlė yra teisingame kvadratėlyje, žyminčiame asmens objektą 
atitinkamos spalvos gamyklos patalpoje. 🡺 Po 19 taškų 

Šių rezultatų skaičiavimo pavyzdyje asmenys buvo padėti geltonoje ir baltoje 
patalpoje! 

 

38 taškai (2 × 19 taškų) 

 

19 taškų (balta – gerai, 
geltona – negerai, nes liečia 

juodą liniją) 

 

19 taškų, tik vienas 
teisingas (kaladėlė baltoje 
zonoje) 
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Visiškai pravažiuojama „A pervaža A“ arba „B pervaža“ (pažymėtos pradžios ir 
pabaigos linijomis). Taškai už pravažiavimą skiriami tik vieną kartą ir tik tuo atveju, jei 
nepajudinama ar nepažeidžiama kliūčių siena. 🡺 15 taškų už kiekvieną 

 

Paaiškinimas: dvi pervažos (A + B, pažymėtos šviesiai raudona ir geltona 
spalvomis), apribotos tamsiai pilkomis linijomis kairėje ir dešinėje. Pilnos A ir B sritys 
laikomos pervažomis. Tam, kad gautų taškus, robotas pervažas turi visiškai 
pravažiuoti. 

Šioje užduotyje teisėjas vertins roboto elgseną važiavimo metu. Jei robotas nutrauks 
važiavimą pervažoje ar už jos, bus atsižvelgiama į toliau pateiktas nuotraukas. 

 

 

15 taškų (robotas pravažiavo, 
jei viena iš roboto dalių 

neliečia pervažos zonos ar 
tamsiai pilkų linijų) 

 

0 taškų (vis dar liečia) 
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Robotas sustoja pradžios ir finišo zonoje, kuri nebuvo pradžios zona varžybų dieną 
(jei skiriami kiti taškai, o ne papildomi) 🡺 13 taškų 
 

 

Visa roboto projekcija yra 
pradžios / finišo zonoje.  

 

Visa roboto projekcija yra 
viduje, laidai išsikišę. Vis 

tiek tinkama. 

 

Taškai neskiriami, jei 
roboto projekcija nėra 

pradžios / finišo zonoje. 

 

Gaisro / asmens objektas nepastumtas ar nepažeistas 🡺 Po 5 taškus 

Pastaba. Tokia pat logika taikoma visiems gamyklos objektams. 

 

10 taškų (gaisras + asmuo) 

 

10 taškų (gaisras + asmuo, 
tinka, jog asmuo pastumtas 

pilkoje zonoje) 

 

5 taškai (gaisras), mėlynas 
asmuo už pilkos zonos ribų. 

 

5 taškai (gaisras), mėlynas 
asmuo pažeistas. 
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Gamyklos siena nepastumta arba nepažeista  6 taškai už kiekvieną 

Pastaba. tokia pat logika taikoma abiem gamyklos sienoms. 

 

6 taškai 

 

6 taškai, pastumta  
pilkame plote 

 

0 taškų, sienelė išsikišusi 

 

0 taškų, sienelė išsikišusi 

 

0 taškų, pažeista 

 

 

Kliūčių sienelė pastumta arba pažeista 🡺 –12 taškų 

Pastaba. Neleidžiama pajudinti ar pažeisti kliūčių sienelės, net ir šiek tiek. 

 

Gerai, nėra baudos. 

 

–12 taškų, pastumta.  

 

–12 taškų, pažeista. 
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6. Vietiniai, regioniniai ir tarptautiniai renginiai 

 
WRO varžybos vyksta apie 90 šalių. Suprantame, kad kiekvienos šalies komandos tikisi 
skirtingo sudėtingumo lygio. Šiame dokumente aprašytas užduotis reikės atlikti tarptautiniuose 
WRO renginiuose. Tai yra paskutinis varžybų etapas, kuriame dalyvauja geriausius 
sprendimus pateikusios komandos. Būtent todėl keičiasi žaidimo taisyklės. 
 
WRO mano, kad visi dalyviai šių varžybų turi patirti gerus įspūdžius. Komandos, turinčios 
mažiau patirties, taip pat turi galėti įvykdyti užduotis ir gauti taškus. Tai suteikia dalyviams 
pasitikėjimo savo gebėjimais bei techniniais įgūdžiais, kas yra itin svarbu jų ateities mokymosi 
pasirinkimams. 
 
Todėl WRO asociacija rekomenduoja nacionaliniams organizatoriams nuspręsti, ar jie 
nori pritaikyti renginių taisykles savo šalyse organizuojamiems renginiams. 
Vietiniuose, regioniniuose ar nacionaliniuose renginiuose užduotys gali būti 
lengvesnės, kad dalyvių įspūdžiai būtų palankesni. Mūsų nacionaliniai organizatoriai 
gali patys priimti sprendimus, kad kiekvienos varžybos atitiktų specialias situacijas ir 
idėjas. Čia pateikiame keletą idėjų, kaip palengvinti iššūkius. 

 

Idėjai supaprastinti: 
 

● Pradžios zona neparenkama atsitiktine tvarka 

● Pervažose nėra kliūčių ar skirtingų / mažiau kliūčių  

● Gamykloje yra tik vienas asmuo (vietovės žemėlapyje tik viena ženklinimo 
kaladėlė)  
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ANTRA DALIS. ŽAIDIMO OBJEKTŲ IŠDĖLIOJIMAS  

Cheminių medžiagų objektas (1 vnt.) 
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Gaisro objektas (2 vnt.) 
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Ženklinimo kaladėlės (2 vnt.) 
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Didelis asmuo (1 vnt.) 
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Mažas asmuo (1 vnt.) 
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Kliūčių siena (1 vnt.) 
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Sukryžiuota siena (1 vnt.) 
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Tiesi siena (1 vnt.) 
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