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რეგისტრაციაზე, შეჯიბრსა და წესებზე ისეთი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში, 

რომლებზე პასუხიც არ მოიძებნება: 

• ვებგვერდზე  (www.wro.ge ), 

• წესებში ან 

• ამ დოკუმენტში 

დაგვიკავშირდით ელ.ფოსტაზე - wro.georgia@gmail.com  

 
 

WRO2021 სეზონისთვის განაცხადის გაკეთებით, ყველა მწვრთნელი 

და მონაწილე ეთანხმება ამ დოკუმენტში არსებულ ყველა პირობას.  

http://www.wro.ge/
mailto:-%20wro.georgia@gmail.com
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1. გუნდის წევრები და მწვრთნელები 
 

1.1. WRO-ს შეჯიბრზე მონაწილეები მუშაობენ გუნდურად. გუნდი შედგება 2-3 წევრისა 

და 1 მწვრთნელისგან. 

 

1.2. მწვრთნელს არ შეუძლია იყოს გუნდის წევრიც. 

 

1.3. მწვრთნელი უნდა იყოს მინიმუმ 18 წლის, .  

 

1.4. გუნდის ჩამოსაყალიბებლად ერთი მონაწილე და ერთ მწვრთნელი არ არის 

საკმარისი. აუცილებელია მინიმუმ ორი მონაწილე თითოეულ გუნდში.  

 

1.5. ერთ მწვრთნელს შეუძლია ერთდროულად იყოს ორი სხვადასხვა გუნდის ლიდერი 

 

1.6. თითოეულ რეგისტრირებულ გუნდს შეუძლია ყავდეს მხოლოდ ერთი მწვრთნელი. 

იმ შემთხვევაში, თუ ერთ კატეგორიაში რამდენიმე გუნდს არეგისტრირებთ, ჩვენ 

გირჩევთ, რომ თითო გუნდს თითო მწვრთნელი მიამაგროთ.  

 

1.7. WRO2021 სეზონისთვის, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება 1 კონკურსანტისთვის 

მიგვეცა რამდენიმე კატეგორიაში მონაწილეობის უფლება. თუ არსებობს მონაწილე, 

რომელსაც, მაგალითად, რეგულარულ უმცროს და ღია უმცროს კატეგორიებში და 

ასაკობრივ ჯგუფებშიც შეუძლია ასპარეზობა, ეს შესაძლებელია ონლაინ 

კონკურენციის გარემოში. ყურადღება მიაქციეთ: ეს დათმობა გაკეთდა მხოლოდ 

WRO2021 სეზონისთვის და მხოლოდ კონკურსის ონლაინ ჩატარების პირობებში.  

2. რეგისტრაციის საფასური 
 

2.1. WRO2021 სეზონი გაიმართება ონლაინ. ონლაინ ფორმტართან დაკავშირებული 

დამატებითი დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ აქ:  

რეგულარული კატეგორიისთვის: wro.ge 

 

2.2. რეგისტაციის საფასური ყველა კატეგორიისა და ასაკობრივი ჯგუფისთვის არის 50 

ი თითო გუნდისთვის.  

 

ონლაინ შეჯიბრზე რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 12:00 10 მაისი 2021. 

 

2.3. რეგისტრაციის ინვოისს მწვრთნელები მიიღებენ მათ მიერ მოწოდებულ ელფოსტის 

მისამართზე. 

 

2.4. 2021 წლის სეზონში ონლაინ შეჯიბრი გრძელდება 2021 წლის 27 ივნისამდე 

სეზონის განრიგის ნახვა შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: 

თარიღი ინფორმაცია 

01.04.2021 რეგისტრაციის დაწყება და წესების გამოქვეყნება 

https://wro.ge/
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10.05.2021 ონლაინ ფორმატის დეტალების გამოქვეყნება 

10.05.2021 რეგისტრაციის ბოლო ვადა 

15.06.2021 
რეგულარული კატეგორიისთვის შესრულებული 

დავალებების ატვირთვის ბოლო ვადა 

11.06.2021 

ფლეშ გამოწვევა რეგულარული კატეგორიის 

მონაწილეებისთვის - „ჩვენ ვქმნით“ ასაკობრივი ჯგუფის 

გარდა 

16.06.2021-
23.06.2021 

მიღებული პროექტებისა და რობოტების გარბენების შეფასება.  

27.06.2021 შედეგების ონლაინ გამოცხადება. 

 

WRO 2021-ზე ხელმისაწვდომი კატეგორიები: 

რეგულარული 

უმცროსი 

3. შეჯიბრისთვის საჭირო ელემენტების შეძენა 
 

3.1.  შეჯიბრის დაწყებამდე ყველა რეგულარული კატეგორიის მონაწილე გუნდს 

შეუძლია თამაშის დაფის შეკვეთა 

• ზომები: 2362 მმ x 1143 მმ / ცდომილება +/- 5 მმ 

3.2. WRO ბლოკების შეკვეთა შეიძლება ვებგვერდზე -  www.wro.ge 

• გაეცანით რეგულარული კატეგორიის შენობის სახელმძღვანელოს, რომ ნახოთ 

თუ რა ელემენტები დაგჭირდებათ ამოცანაში დაწერილი ელემენტების 

შესაქმნელად. თუ თქვენ უკვე გაქვთ საკმარისი ფერების საკმარისი 

ელემენტები, მაშინ სრული ნაკრების შეკვეთა საჭირო არ არის. 

• რადგან LEGO– ს არ აქვს WRO აგურის ნაკრებების მარაგი (45811) და ისინი 

მზადდება მხოლოდ შეკვეთით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 

კომპლექტების შეძენას შეიძლება კიდევ მეტი დრო დასჭირდეს.. 

4.  ონლაინ ფორმატიდან გამორიცხვა / შეჯიბრიდან გასვლა 
 

4.1. თუ რაიმე მიზეზით, რეგისტრირებულ გუნდს აღარ შეუძლია შეჯიბრში 

მონაწილეობის მიღება, მწვრთნელმა უნდა შეგვატყობინოს ამის შესახებ ჩვენს 

ელფოსტაზე: wro.georgia@gmail.com  

 

4.2. თუ გუნდს მონაწილეობა აღარ შეუძლია მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, 

ერთობლივი შეთანხმების საფუძველზე, შესაძლებელია რეგისტრაციის საფასურის 

დაბრუნება.  

 

4.3. სხვა შემთხვევაში რეგისტრაციის საფასხური უკან არ დაბრუნდება 

 

wro.georgia@gmail.com%20
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4.4. თუ გუნდი მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ბოლომდე ვერ დაფარავს 

რეგისტრაციის საფასურს ბოლო თარიღამდე (მაგალითად, მათ დაუგვიანდათ 

ფონდიდან ფულის მიღება), მწვრთნელმა უნდა განიხილოს ორგანიზატორებთან 

თუ რისი გაკეთება შეიძლება. 

 

4.5. სხვა შემთხვევაში გუნდი დისკვალიფიცირდება შეჯიბრიდან, მას აღარ ექნება 

მონაწილეობის უფლება და უკვე გადახდილი თანხა უკან არ დაბრუნდება.  

5. შეჯიბრზე დაშვებული მასალები და იარაღები 
 

5.1. გთხოვთ, გაეცანით wro.hu ან reg.wro.hu კონკურენციის წესებს იმის შესახებ, თუ რა 

ტიპის ტექნიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა, სენსორები, ძრავები და შენობის 

სხვა ელემენტები შეგიძლიათ გამოიყენოთ თითოეულ კატეგორიასა და ასაკობრივ 

ჯგუფში.. 

 

6. კომუნიკაცია / კითხვები და პასუხები 

 

6.1. ორგანიზატორებთან კომუნიკაცია ხდება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

კითხვებისა და კომენტარების გაგზავნა შეგიძლიათ wro.georgia@gmail.com 

მისამართებზე. 

 

6.2.  შეჯიბრის წესებსა და პირობებთან დაკავშირებით რაიმე კითხვის შემთხვევაში, 

უნდა მიმართოთ მთავარ ჟიურის წევრებს ელ.ფოსტაზე - wro.georgia@gmail.com 

 
 

7. კატეგორიები და ასაკობრივი ჯგუფები 
 

7.1. WRO2021 სეზონზე გუნდებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ შემდეგ 

კატეგორიებზე:  

• რეგულარული ( უმცროსი) 

 

7.2. ყველა გუნდში მინიმუმ ერთი მონაწილე უნდა იყოს განსაზღვრული ასაკობრივი 

ჯგუფდან. 

 

7.3. ყველა სხვა გუნდის წევრი უნდა იყოს განსაზღვრულ ასაკზე მაქსიმუმ ერთი წლით 

უმცროსი.  

 

7.4. wro.ge-ზე განთავსებულ ასაკობრივი კატეგორიების განსაზღვრებში ჩანს რომ 

მომიჯნავე კატეგორიებს აქვთ 1 წელი საერთო. ყურადღება მიაქციეთ რომ გუნდის 

წევრების ასაკი გათვალისწინებული უნდა იყოს 2021 კალენდარული წლისთვის. 

თუ გუნდის რომელიმე წევრი წელს მიაღწევს შემდეგი ასაკობრივი ჯგუფის ასაკს 
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(არ აქვს მნიშვნელობა რომელ თვეში), მას უწევს კონკურენცია სხვა ასაკობრივ 

ჯგუფში. 

მაგალითი 1: 11 წლის კონკურსანტი 12 წლის ხდება 2021 წლის 10 დეკემბერს. ამ 

შემთხვევაში არსებობს ორი ვარიანტი: 

• იასპარეზოს რეგულირული ან ღია კატეგორიის ელემენტარულ ასაკობრივ 

ჯგუფში, თუ გუნდის სხვა წევრები არიან 9-10 წლის. 

• Compete in Regular or Open category in Junior age group, if the age of the 

other team members is 13 or 14.  

მაგალითი  2: 12 წლის კონკურსანტი 13 წლის ხდება 2021 წლის 10 დეკემბერს. მას 

შეუძლია რეგულარული ან ღია კატეგორიაში ასპარეზობა მხოლოდ უმცროს 

ასაკობრივ ჯგუფში. 

 

განსაზღვრული ასაკი რეგულარული და ღია კატეგორიებისთვის: 

ასაკობრივი ჯგუფი / 

კაეგორია 
ასაკი 

დაბადების წელი 2021 

სეზონისთვის 

ელემენტარული 8 – 12 წლის 2009 2013 

უმცროსი 12 – 15 წლის 2006 2009 

უფროსი * 15 – 20* წლის 2001* 2006 

ჩვენ ვქმნით 

(არა მსოფლიო თასზე) 
მაქსიმუმ 10 წლის 2011 + 

 

* WRO 2021 სეზონის პანდემიური ვითარების გათვალისწინებით, უფროსების ასაკობრივი 

ჯგუფის მაქსიმალური ასაკი (როგორც რეგულარულ, ასევე ღია კატეგორიებში) 

განისაზღვრება 20 წლით. 

8. WRO სახელმძღვანელო წესები 
 

8.1. WRO კონკურსების ორგანიზატორებმა ვიცით, რომ მონაწილეთა მთავარი 

მოტივაცია გამარჯვებაა. ეს ეხება გუნდის ყველა წევრს, მწვრთნელს, მშობლსა და 

ორგანიზატორი ქვეყნების წარმომადგენლებს. ეს დამოკიდებულება 

მისასალმებელია და მასთან არანაირი პრობლემა არ გვაქვს, სანამ ის WRO 

International- ის მითითებებსაც აკმაყოფილებს. 

 

8.2. WRO სახელმძღვანელო წესები: 

 

• ჩვენ მოვუწოდებთ გუნდებს ისწავლონ, დაეუფლონ და განავითარონ ახალი 

უნარები გართობის დროს. 
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• მწვრთნელები, მენტორები და მშობლები უნდა დაეხმარონ, უხელმძღვანელონ და 

მოტივაცია მისცენ გუნდებს, რომ მათ იპოვონ კარგი გადაწყვეტილებები და 

არავითარ შემთხვევაში თავად არ უნდა გადაწყვიტონ/ამოხსნან გუნდის ამოცანები. 

• მონაწილეობის მიღებითა და ამოგაცნების გადაჭრით სწავლა ბევრად უფრო 

მნიშვნელოვანია ვიდრე გამარჯვება. 

• სამართლიანი თამაში უნდა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი გუნდის ყველა 

წევრის, მწვრთნელის, მრჩეველის, მშობლის, ორგანიზატორისა და ჟიურის 

წევრისთვის. 
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