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ნაწილი პირველი – თამაშის აღწერა 

1. შესავალი 

 

რობოტების მრავალი გამოყენება არსებობს სახლსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ერთ-

ერთი მაგალითია რობოტები, რომლებსაც შეუძლიათ შეასრულონ სხვადასხვა დავალება 

ჩვენს ბაღში. მაგალითად, დაასუფთაონ აუზები, დათესონ მცენარეები ან მორწყან 

ყვავილები. 
  
ელემენტარული თამაშის მოედანზე, რობოტი დავალებაა მოჭრას ბალახი და შეაგროვოს 

სარეველები. ამავდროულად, რობოტმა უნდა იპოვნოს ჭიამაირები, რომლებიც რობოტის 

გასავლელ გზაზე არიან განთავსებულნი  და ისინი უსაფრთხო ადგილზე გადაიყვანოს.  
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2. თამაშის გარემოს აღწერა 

მოცემულ გრაფიკზე აღწერილია თამაშის არეალი: 

 

• Start & Finish Area - საწყისი და დასრულების არე 

• Collection point 1 - შეგროვების წერტილი 1 

• Service Point Position - სერვისის წერტილის პოზიცია 

• Collection point 2 - შეგროვების წერტილი 2 

• Fence Position – ღობის პოზიცია 

• Route Area (Dark Green) - სავალი არე (მუქი მწვანე) 

• Grass / Bad Weed Position – ბალახის / სარეველების პოზიცია 

• Ladybug Position - ჭიამაიების პოზიცია 

 

თუ მაგიდა სათამაშო მატზე დიდია, მატი მოათავსეთ ისე, რომ საწყისი ადგილის ორი 

მხარე იყოს მაგიდის კიდესთან. 

თამაშის დაფისა და მაგიდის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ WRO-ს  

RoboMission ძირითადი წესების მე-6 წესი. სათამაშო დაფის ამოსაბეჭდი ვერსიისა და 

ზუსტი ზომების PDF ფაილისთვის გადადით ბმულზე www.wro-association.org 

  

http://www.wro-association.org/
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3. თამაშის ობიექტები და მათი გარემოში განლაგების წესი 

 

ბალახი (3x) & სარეველები (3x) 

 

სამი ბალახისა და სამი სარეველას ელემენტი, შემთხვევითობის პრინციპით, თითოეულ 

რაუნდში მოთავსებულია სათამაშო მოედანზე არსებული რვა ნაცრისფერი პოზიციიდან 

ექვსზე. ორი ნაცრისფერი პოზიცია ცარიელი რჩება. 

 

 

ბალახი 

ბალახის ელემენტი შედგება 

ბაზისა (მარცხნივ) და ზედა (მარჯვნივ) 

ნაწილებისაგან. 

 

სარეველა 

 სარეველა ერთიანი ელემენტია. ბაზა და 

ზედა ნაწილი მიბმულია ერთმანეთზე 

 

ობიექტის საწყისი პოზიცია მოედანზე 

(ნაცრისფერ ზონაზე) 

 

ობიექტის საწყისი პოზიცია მოედანზე 

(ნაცრისფერ ზონაზე) 
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განთავსების ერთ-ერთი შესაძლო ვარიანტი შეგიძლიათ ნახოთ აქ (მწვანე X აღნიშნავს 

ბალახს, წითელი X - სარეველას): 

 

 
 

 

ჭიამაიები (3x) 

 

Three ladybugs are always placed on the yellow areas on the field. The ladybugs always look 

left towards the start area. 

სათამაშო მოედანზე ყოველთვის განთავსებულია სამი ჭიამაია, რომლებიც ყოველთვის 

მარცხნივ იყურებიან საწყისი არესკენ 

 

 

ჭიამაია (3) 

 

ობიექტის საწყისი პოზიცია მოედანზე 
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სერვისის წერტილი (1x) 

 

სერვისის წერტილი მოთავსებულია თეთრ ოთხკუთხედზე ნაცრისფერი ზონის შიგნით. ის 

ყოველთვის ისეა განთავსებული, რომ მწვანე ნაწილი არის მარცხნივ და დაბლა.  მისიების 

შესრულების დროს, საჭიროა მწვანე მხარის აწევა. 

 

  

ობიექტის საწყისი პოზიცია მოედანზე 

 

ღობეები (11x) 

 

მოედანზე არის 11 ღობე, რომლებიც არ უნდა იქნან გადაადგილებულნი ან/და 

დაზიანებულნი. ღობეები მოთავსებულია თეთრ ხაზზე ნაცრისფერი ზონის შიგნით. 

 

 

ღობე (11) 

 

ობიექტი მოედანზე 
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4. რობოტის მისიები 

სიმარტივისთვის, მისიები განმარტებულია რამდენიმე ნაწილად.  

გუნდს შეუძლია თავად აირჩიოს თუ რა თანმიმდევრობით შეასრულებს მათი რობოტი. 

 

4.1 ჭიამაიების გადარჩენა 

რობოტის მიზანია მოჭრას ბალახი და შეაგროვოს სარეველები. ამასთანავე, მან მებაღე-

რობოტის ბილიკიდან უნდა გადააადგილოს ჭიამაიები.  

მთლიანი ქულები დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში, თუ ჭიამაიის ძირი მოთავსებული იქნება 

სავალი ბილიკის გარეთ (მუქი მწვანე არე და თეთრად შემოსაზღვრული შავი ხაზი)  და 

ფიგურა იდგება სწორ პოზიციაში (არ უნდა იყოს წაქცეული)  

4.2 ბალახის მოჭრა 

მებაღე-რობოტის ერთ-ერთი დავალებაა ბალახის  მოჭრა. მან უნდა ამოიცნოს ნაცრისფერ 

პოზიციებზე განლაგებული ბალახის ელემენტები და მოჭრას ისინი (ბალაზის ზედა 

ნაწილის მოშორება)  

მთლიანი ქულები დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში, თუ ბალახის ელემენტის ზედა ნაწილი 

აღარ არის დაერთებული მის ქვედა ნაწილზე (ძირზე), ხოლო შესაბამისი ქვედა ნაწილი 

ისევ ეხება ნაცრისფერ არეს.  

4.3 სარეველების შეგროვება 

მებაღე-რობოტს ასევე ევალება სარეველების შეგროვება. მან უნდა ამოიცნოს ნაცრისფერ 

პოზიციებზე განლაგებული სარეველას ელემენტები და გადაიტანოს ისინი შეგროვების 

წერტილში.  

ათამაშო მოედანზე არის 2 შეგროვების წერტილი (ყავისფერი არეები). 

ქულები დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში. თუ სარეველები მთლიანად არის მოთავსებული 

რომელიმე შეგროვების წერტილის არეში. დამატებითი ქულები დაგეწერებათ, თუ 

რობოტი სარეველებს მიიტეანს მე-2 შეგროვების წერტილში - სათამაშო მოედნის ბოლოში. 

4.4 სერვისის წერტილის გააქტიურება 

მას შემდეგ, რაც რობოტი წარმატებით გაივლის ბაღის ბილიკს, მან უნდა გაააქტიუროს 

სერვისის წერტილი, რის შედეგადაც, მებაღე-რობოტის მომხმარებელი მიიღებს 

შეტყობინებას თავის სმარტფონზე, რომ რობოტმა წარმატებით დაასრულა მებაღეობა.  
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ქულები დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში. თუ სერვისის წერტილის ელემენტი შეცვლილი 

იქნება შავიდან მწვანეზე (მწვანე უნდა იყოს ზემოდან), მინიმუმ 9 ღობე არ არის 

გააადგილებული ან/და დაზიანებული და სერვისის წერტილი ისევ მთლიანად 

ნაცრისფერი არეს შიგნითაა მოთავსებული. 

4.5 რობოტის პარკირება 

მისია დასრულებულად ჩაითვლება მაშინ, როცა რობოტი დაბრუნდება  დაწყებისა და 

დასრულების არეში, გაჩერდება და რობოტის შასი მთლიანად (ზედხედით) არის 

შესაბამისი არის შიგნით (ნებადართულია, რომ კაბელები იყოს ტერიტორიის გარეთ). 

4.6 ბონუს ქულები და ჯარიმები 

ბონუს ქულები დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში, თუ მისიის დასრულებისას ღობეები არ 

იქნება გადაადგილებული ან/და დაზიანებული. 

5. ქულების სისტემა 

განმარტებები 

 

“მთლიანად” ნიშნავს, რომ თამაშის ობიექტი ეხება შესაბამის არეს (შავი ხაზები არეში 

არ შედის). 

 

 დავალებები თითო ჯამი 

ჭიამაიების გადარჩენა  

ჭიამაიის ძირი მოთავსებულია სავალი ბილიკის გარეთ და 

ფიგურა დგას სწორ პოზიციაში 

5 15 

ბალახის მოჭრა 

ბალახის ზედა ნაწილი აღარ ეხება ბალახის ელემენტს, ხოლო 

მისი ძირი ისევ ეხება ნაცრისფერ არეს. 

7 21 

სარეველების შეგროვება 

სარეველას ელემენტი მთლიანად მოთავსებულია შეგროვების  1-

ლ წერტილში 

9 27 

სარეველას ელემენტი მთლიანად მოთავსებულია შეგროვების მე-

2 წერტილში 

12 36 

სერვისის წერტილის გააქტიურება 

სერვისის წერტილი სწორადაა აწყობილი, მინიმუმ 9 ღბე დღას  17 
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და სერვისის წერტილის ძირი მთლიანად მოთავსებულია 

ნაცრისფერ არეში.  

რობოტის პარკირება 

რობოტი გაჩერებულია საწყისსა & დასრულების არეში (მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი არასაბონუსე ქულები უკვე 
მიღებულია) 

 14 

ბონუს ქულები და ჯარიმები 

გადაუადგილებელი ან/და დაუზიანებელი ღობე 2 22 

მაქსიმალური ქულა  125 
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ქულების ფურცელი 

გუნდის სახელი: _____________________                რაუნდი: ______ 

 

დავალებები თითო მაქს. # ჯამი 

ჭიამაიების გადარჩენა 

ჭიამაიის ძირი მოთავსებულია სავალი ბილიკის 

გარეთ და ფიგურა დგას სწორ პოზიციაში 

5 15   

ბალახის მოჭრა 

ბალახის ზედა ნაწილი აღარ ეხება ბალახის 

ელემენტს, ხოლო მისი ძირი ისევ ეხება 

ნაცრისფერ არეს. 

7 21   

სარეველების შეგროვება 

სარეველას ელემენტი მთლიანად მოთავსებულია 

შეგროვების  1-ლ წერტილში 

9 27   

სარეველას ელემენტი მთლიანად მოთავსებულია 

შეგროვების მე-2 წერტილში 

12 36   

სერვისის წერტილის გააქტიურება 

სერვისის წერტილი სწორადაა აწყობილი, 

მინიმუმ 9 ღბე დღას და სერვისის წერტილის 

ძირი მთლიანად მოთავსებულია ნაცრისფერ 

არეში. 

 17   

რობოტის პარკირება 

რობოტი გაჩერებულია საწყისსა & დასრულების 

არეში (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი 
არასაბონუსე ქულები უკვე მიღებულია) 

 14   

ბონუს ქულები და ჯარიმები 

გადაუადგილებელი ან/და დაუზიანებელი ღობე 2 22   

მაქსიმალური ქულა  125   

სიურპრიზის წესი  

ამ რაუნდის ჯამური ქულა  

დახარჯული დრო (წამებში)  
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გუნდის ხელმოწერა  მსაჯის ხელმოწერა 
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ქულების დაწერის ვარიანტები: 

ჭიამაიის ძირი მოთავსებულია სავალი ბილიკის გარეთ და ფიგურა დგას სწორ 

პოზიციაში➔ 5 ქულა თითოზე 

 

5 ქულა 

 

0 ქულა (ნაწილობრივ 

გარეთაა) 

 

0 ქულა (წაქცეულია) 

 

5 ქულა (ძირი გარეთაა) 

  

ბალახის ზედა ნაწილი აღარ ეხება ბალახის ელემენტს, ხოლო მისი ძირი ისევ 

ეხება ნაცრისფერ არეს ➔ 7 ქულა თითოზე 

 

7 ქულა 

 

7 ქულა 

 

7 ქულა (ეხება მხოლოდ 

გვერდიდა, არ ადევს 

ზემოდან) 
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0 ქულა (ზედა ნაწილი ისევ 

ძირზე დევს) 

0 ქულა (ძირი არ ეხება 

ნაცრისფერ არეს) 

 

სარეველას ელემენტი მთლიანად მოთავსებულია შეგროვების  1-ლ წერტილში ➔ 

9 ქულა თითოზე 

 

9 ქულა 

 

9 ქულა (არაუშავს თუ 

წაქცეულია) 

 

 

0 ქულა  

(არ არის მთლიანად 

ვარდისფერ არეში) 

 

0 ქულა  

(არ არის მწვანე არის გარეთ) 

 

 

სარეველას ელემენტი მთლიანად მოთავსებულია შეგროვების მე-2 წერტილში ➔ 

12 ქულა თითოზე 

 

12 ქულა 

ყველა სხვა პოზიციისთვის 
იგივე წესები ვრცელდება 
რაც შეგროვების 1-ლ 

წერტილზე. 
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სერვისის წერტილი სწორადაა აწყობილი, მინიმუმ 9 ღბე დღას და სერვისის 

წერტილის ძირი მთლიანად მოთავსებულია ნაცრისფერ არეში.➔ 17 ქულა 
 

 

17 ქულა 

 

17 ქულა (დასაშვებია 

ნაცრისფერი არეს შიგნით 

გადაადგილება) 

 

17 ქულა, სერვისის 

წერტილის ძირი მაინც 

ნაცრისფერ არეშია 

 

0 ქულა (მინ. 9 ღობე უნდა იყოს საწყის პოზიციაში,  

მოცემულ სურათზე კი 3 მათგანი თავიანთი არეს 

გარეთაა) 

 

0 ქულა (არ არის 

ნაცრისფერ არეში) 

 

0 ქულა (ობიექტი 

შემობრუნებულია, მწვანე 

ნაწილი არ არის ზემოდან) 
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რობოტი გაჩერებულია საწყისსა & დასრულების არეში (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

შესაბამისი არასაბონუსე ქულები უკვე მიღებულია) ➔ 14 ქულა 
 

 

ზედხედში რობოტი 

მთლიანად 

საწყის/დასრულების 

არეშია..  

 

ზედხედში რობოტი 

მთლიანად 

საწყის/დასრულების 

არეშია. მხოლოდ კაბელია 

არეს გარეთ და მისაღებია. 

 

ქულა არ დაგეწერებათ. 

ზედხედში რობოტს 

დარღვეული აქვს 

საზღვრები.. 

 

გადაუადგილებელი ან/და დაუზიანებელი ღობე ➔ 2 ქულა თითოზე  

 

2 ქულა, არაა 

გადაადგილებული. 

 

2 ქულა, მხოლოდ 

ნაცრისფერი არეს შიგნითაა 

გადაადგილებული. 

 

0 ქულა, ნაცრისფერი არეს 

გარეთაა 

გადაადგილებული. 

 

0 ქულა, ნაცრისფერი არეს 

გარეთაა 

გადაადგილებული.. 

 

0 ქულა, დაზიანებულია. 
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6. ადგილობრივი, რეგიონული და 

საერთაშორისო ღონისძიებები 

 
WRO შეჯიბრები ტარდება მსოფლიოს 90 სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენ ვიცით, რომ 

თითოეულ ქვეყანაში გუნდები განსხვავებულ კომპლექსურობას ელიან. ამ დოკუმენტში 

აღწერილი გამოწვევები გამოყენებული იქნება WRO-ს საერთაშორისო ღონისძიებებზე. 
 

WRO აცნობიერებს, რომ შეჯიბრში მონაწილეობა საინტერესო გამოცდილება უნდა იყოს 

მისი თითოეული მონაწილისთვის და რომ ნაკლებად გამოცდილი წევრებით 

დაკომპლექტებულმა გუნდებმაც უნდა შეძლონ ქულების დაგროვება და წარმატების 

მიღწევა. ეს დაეხმარება მონაწილეებს გახდნენ უფრო თავდაჯერებულები და ირწმუნონ 

თავიანთი შესაძლებლობების, რაც ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს მათ 

სამომავლო გადაწყვეტილებებზე. 
 

თითოეულ ქვეყანაში, ჩვენმა ნაციონალურმა ორგანიზატორებმა შეიძლება გადაწყვიტონ 

დავალების გამარტივება ლოკალური, რეგიონალური ან/და ნაციონალური 

ღონისძიებებისთვის.  ორგანიზატორებს შეუძლიათ დავალებაში შეიტანონ ცვლილებები, 

მათ ქვეყანაში არსებული სიტუაციის შესაბამისად.  ქვემოთ გთავაზობთ რამდენიმე 

ვარიანტს, რაც დაგეხმარებათ დავალების გამარტივებაში. 
. 
 

 

იდეები დავალების გამარტივებისთვის: 
 

• ბალახისა და სარეველების ელემენტების შემთხვევითობის პრინციპით არ 

განთავსება 

• არ იყოს განსხვავება 1-ლ და მე-2 შეგროვების წერტილებს შორის 

• დაშვებული იყოს 2-ზე მეტი ღობის გადაადგილება ან/და დაზიანება 
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ნაწილი მეორე – თამაშის ობიექტების აწყობა  

ბალახი (3x) 
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სარეველა (3x) 
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ჭიამაია (3x) 
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სერვისის წერტილი (1x) 
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ღობე (11x) 
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