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ნაწილი პირველი – თამაშის აღწერა 

1. შესავალი 

 

არსებობს უამრავი აქტივობა, რომლებშიც რობოტებს შეუძლიათ დაგვეხმარონ 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მაგალითად,  შემოქმედებითად გვიხელმძღვანელონ 

მუზეუმში ან დაგვეხმარონ დამღლელი ან/და დაძაბული ამოცანების შესრულებაში. 

  

უფროსი კატეგორიის  სათამაშო მოედანზე, რობოტი იღებს საავადმყოფოში მოვლისა და 
ტრანსპორტირების დავალებას მან უნდა წაიღოს სარეხი საავადმყოფოს სამრეცხაოში, 

წყალი მიიტანოს სხვადასხვა ოთახებში და ეთამაშოს პაციენტებს. ამავდროულად, 

საავადმყოფოს დერეფნებში სიარულისას, რობოტმა ყურადღება უნდა მიაქციოს ექთნებსა 
და ვიზიტორებს.  
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2. თამაშის გარემოს აღწერა 
მოცემულ გრაფიკზე აღწერილია თამაშის არეალი: 

 

 Start & Finish Area - საწყისი და დასრულების არე 

 Laundry Block - სარეცხის ბლოკი 

 Marking Block - სანიშნი ბლოკი 

 Water Bottle - წყლის ბოთლი 

 Equipment Area – აღჭურვილობის არე 

 Ball Game - ბურთით თამაში 

 Table – მაგიდა 

 People Position – ადამიანების პოზიცია 

 Laundry Container - სარეცხის კონტეინერი 

 Laundry Area - სამრეცხაო არე. 

 

ზოგიერთი არე იდენტიფიცირებისთვის აღნიშნულია რიცხვებით. იმის გასაგებად, თუ 

რომელ არეებს მიემართება ეს წესი, დააკვირდით სათამაშო მატს. თითოეული 

ოთახისთვის ხუთი არე აღინიშნება შემდეგი რიცხვებით: 
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 1: სამრეცხაო ბლოკის პოზიცია 

 2: სათამაშო ბურთის პოზიცია 

 3: სათამაშო ბადის პოზიცია 

 4: მაგიდის პოზიცია 

 5: სანიშნი ბლოკის პოზიცია 

თუ მაგიდა უფრო დიდია ვიდრე სათამაშო მატი, მაშინ იგი მოათავსეთ მაგიდის ცენტრში 

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 

 

სარეცხის ბლოკები & კონტეინერი 

 

თამაშში არის 3 სარეცხის ბლოკი (ერთი შავი, ერთი წითელი, ერთი ყვითელი) და 3 

სარეცხის კონტეინერი (ერთი შავი, ერთი წითელი, ერთი ყვითელი). ეს ობიექტები 

განთავსდება შემდეგნაირად: 

 3 სარეცხის ბლოკი ყოველ რაუნდში შემთხვევითობის პრინციპით განთავსდება 
სხვადასხვა ოთახში 4 ისეთ არეზე, რომლებიც აღნიშნულია რიცხვით „1“  

 3 სარეცხის კონტეინერი რაუნდში შემთხვევითობის პრინციპით განთავსდება 
სამრეცხაო არეში არსებულ ნაცრისფეერ კვადრატებზე.  

 

 

სარეცხის ბლოკი 
 

შავი სარეცხის ბლოკი ლურჯ ოთახში 

 

სარეცხის კონტეინერი 
 

სარეცხის კონტეინერის საწყისი პოზიციის 

შესაძლო კონფიგურაცია 

 

სანიშნი ბლოკები 

 

მოედანზე არის 4 სანიშნი ბლოკი (ორი თეთრი, ორი მწვანე). ისინი ყოველ რაუნდში 

შემთხვევითობის პრინციპით განთავსდება სხვადასხვა ოთახის წინ ისეთ არეებზე, 

რომლებიც აღნიშნულია რიცხვით „5“. სანიშნი ბლოკები გამოიყენება იმის დასადგენად, 

თუ რომელ ოთახებში რომელი დავალების შესრულებაა  საჭირო (იხ. თამაშის აღწერა). 
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სანიშნი ბლოკები 
 

სანიშნი ბლოკი ყვითელი ოთახის წინ 

 

სათამაშო ბურთი & სათამაშო ბადე 

არსებობს ორი ობიექტი, რომელიც გამოიყენება თამაშის სათამაშოდ. ბურთი და ბადე. 
სათამაშო ბადე წარმოდგენილია წითელ, ყვითელ, ლურჯ და მწვანე ფერებში და 
განთავსებულია შესაბამისი ფერის ოთახში. არის ორი ლურჯი და ორი წითელი ბურთი, 

წითელი ბურთები მოთავსებულია ყვითელსა და მწვანე ოთახებში, ლურჯი ბურთები კი 

ლურჯსა და წითელში. თითოეული ბურთი მოთავსებულია 2x2 LEGO ფირფიტაზე 
თითოეულ ოთახში "2"-ით აღნიშნულ ადგილზე, სათამაშო ბადე კი  "3"-ით აღნიშნულ 

ადგილზე შესაბამისი ფერის  ოთახში. 

 

 

ბურთები 
 

ბურთი ყვითელ ოთახში 

 

სათამაშო ბადე 
 

მწვანე სათამაშო ბადე მწვანე ოთახში 

გაითვალისწინეთ, რომ ბურთები, ბადეები და მაგიდები თითოეულ რაუნდში უნდა 
განთავსდეს ყველა ოთახში, მაშინაც კი, თუ ყველა ობიექტი არ გამოიყენება მიმდინარე 
რაუნდში. 
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მაგიდა & წყალი  

 

მოედანზე არის 4 მაგიდა (ერთი წითელი, ერთი ლურჯი, ერთი მწვანე, ერთი ყვითელი). 

ყველა მაგიდა განთავსებულია შესაბამისი ფერის ოთახში „4“-ით აღნიშნულ არეში.  

 

გარდა ამისა, მოედანზე არის 3 წყლის ბოთლი. რომლებიც მოთავსებულია 
აღჭურვილობის არეში აღნიშნულ პოზიციებზე 
  

 

მაგიდა 
 

მწვანე მაგიდა მწვანე ოთახში 

 

წყლის ბოთლები 
 

წყლის ელემენტები აღჭურვილობის 

ზონაში, წყლის ყველა ელემენტი 

მოთავსებულია იმ ორიენტაციით, 

როგორიც მოედანზეა ნაჩვენები 
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ადამიანები 

 

თამაშში გვყავს 6 ადამიანი (წარმოდგენილნი, როგორც ექვსი ფიგურა - ყვითელი, მწვანე, 

წითელი, ლურჯი, თეთრი და შავი), რომლებიც, თითოეულ რაუნდში, შემთხვევითობის 

პრინციპით მოთავსებულნი არიან 8 შესაძლო წითელ კვადრატზე. 

 

 

ადამიანები 
 

ყვითელი ფიგურა მოედანზე, ყველა 
ადამიანი მოთავსებულია იმ ორიენტაციით, 

რომელსაც შესაბამისი არე აჩვენებს 

 

შემთხვევითი განთავსების შეჯამება 
 

ყოველ რაუნდში, სათამაშო არეში შემთხვევითობის პრინციპით განლაგდება შემდეგი 

ობიექტები:  
 

 სარეცხი ბლოკები „1“-ით აღნიშნულ არეებში 

 სარეცხი კონტეინერები სარეცხ არეში არსებულ სამ კვადრატში 

 სანიშნი ბლოკები „5“-ით აღნიშნულ არეებში 

 ადამიანები 8 სხვადასხვა წითელ კვადრადში 

 

ყველა სხვა ობიექტიც (წყალი, მაგიდა, სათამაშო ბადე და ბურთი) ასევე ყოველ რაუნდში 

თავიდან თავსდება, მაგრამ არა შემთხვევითობის პრინციპით.  
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4. რობოტის მისიები 

სიმარტივისთვის, მისიები განმარტებულია რამდენიმე ნაწილად.  

გუნდს შეუძლია თავად აირჩიოს თუ რა თანმიმდევრობით შეასრულებს მათი რობოტი. 

 

4.1 სარეცხის გადატანა 

დამხმარე რობოტის ერთ-ერთი დავალებაა დაეხმაროს ადამიანებს ნივთების 

ტრანსპორტირებაში. საავადმყოფოში რობოტს შეუძლია  ყველა ოთახიდან წამოიღოს 

სარეცხი და მიიტანოს ცენტრალურ სარეცს არეში.  სწორედ ეს არის რობოტის დავალება 
მოედანზე. რობოტმა უნდა შეაგროვოს 3 სარეცხის ბლოკი სხვადასხვა ოთახებიდან და 
მიიტანოს ისინი სარეცსნარ არეში.  მაქსიმალური ქულა დაგეწერებათ იმშემთხვევაში, თუ 

ყოველი სარეცხის ბლოკი მოთავსებული იქნება შესასბამისი ფერის სარეცხ კონტეინერში. 

(მაგალითად, წითელი სარეცხის ბლოკი მოთავსებულია წითელ სარეცხ კონტეინერში) 

არ არის აუცილებელი, რომ სარეცხის კონტეინერები დარჩნენ თავიანთ საწყის 

პოზიციებზე (რაც ნიშნავს იმას, რომ რობოტს შეუძლია მათი მცირედად გადაადგილება 
იმისათვის, რომ კონტეინერში სწორად მოათავსონ სარეცხის ბლოკი) მიუხედავად ამისა, 
მნიშვნელოვანია, რომ სარეცხი კონტეინერები საბოლოოდ სრულად სარეცხი არის შიგნით 

იყვნენ მოქცეულნი.  

4.2 ინფორმაცია: სანიშნი ბლოკები 

For the next two tasks it is important to consider the placement of the marking blocks at 

the beginning of a round in front of each room (it is allowed to move the blocks once they 

are scanned). The position of the marking blocks determines the following situations:  

მომდევნო ორი ამოცანისთვის მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სანიშნი ბლოკების 
განლაგება ყოველი რაუნდის დასაწყისში თითოეული ოთახის წინ (დაშვებულია ამ 

ბლოკების გადაადგილება მათი სკანირების შემდეგ). სანიშნი ბლოკების პოზიცია 
განსაზღვრავს შემდეგ სიტუაციებს: 

 თეთრი ბლოკი ოთახის წინ: ამ ოთახში წყლის ბოთლი უნდა დადგეს მაგიდაზე. 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ რობოტმა წყალი არასწორ ოთახში მიიტანა, 
მაშინ დაგეწერებათ საჯარიმო ქულები.  

 მწვანე ბლოკი ოთახის წინ: ამ ოთახში რობოტმა უნდა ითამაშოს თამაში ამ ოთახის 

მაცხოვრებელთან. ქულები დაგეწერებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რობოტი 

თამაშს სწორ ოთახში ითამაშებს. 
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4.3 წყლის შეტანა ოთახებში 

საავადმყოფოში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ პაციენტს ჰქონდეს საკმარისი 

წყალი დასალევად. ამიტომ, მომსახურე რობოტის ერთ-ერთი ამოცანაა წყლის მიტანა 
სხვადასხვა ოთახში ყოველდღე. თუმცა, რობოტი ფრთხილად უნდა იყოს და წყალი 

მხოლოდ იმ ოთახებში მიიტანოს, რომლებშიც ახალი წყალი სჭირდებათ. 

რობოტმა უნდა აიღოს წყლის ბოთლები აღჭურვილობის არედან და მიიტანოს ისინი 

სწორ ოთახებში (ოთახები, რომლებიც მონიშნულია თეთრი ბლოკით შესასვლელთან). 

ქულები დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში, თუ წყლის ბოთლი სწორ ოთახშია 
განთავსებული, ხოლო მაქსიმალური ქულა დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში, თუ წყლის 
ბოთლი სწორად დგას მაგიდაზე. თითო ოთახში მაქსიმუმ ერთი ბოთლი წყალი 

ითვლება. აღჭურვილობის არეში მოთავსებულია ერთი სათადარიგო წყლის ბოთლიც.  

გაითვალისწინეთ, რომ სათამაშო მოედანზე განთავსებულია 3 წყლის ბოთლი, რობოტს კი 

მხოლოდ 2 სჭირდება. ერთი წყლის ბოთლი არის სათადარიგო.  

 

4.4 თამაშის თამაში 

მომსახურე რობოტის კიდევ ერთი დავალება შესაძლოა იყოს საავადმყოფოში არსებულ 

ადამიანებთან თამაშიც. რა თქმა უნდა, იმდენი რობოტი არ არსებობს რომ თითოეულ 

ადამიანს ყოველდღე ეთამაშოს. ამიტომაც რობოტმა მხოლოდ იმ ოთახებში უნდა 
ითამაშოს თამაში რომლებიც მონიშნულია მწვანე სანიშნი ბლოკით.   

იმისათვის, რომ რობოტმა ითამაშოს თამაში სწორ ოთახში (ოთახები, რომლებიც 

მონიშნულია მწვანე ბლოკით შესასვლელთან), მან უნდა აწიოს ბურდი და მოათავსოს იგი 

სათამაშო ბადეში (არ აქვს მნიშვნელობა რა ფერისაა ბურთი). მთლიანი ქულები 

დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ეხება მხოლოდ სათამაშო ბადეს და არ ეხება 
სათამაშო მოედანს.  

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 

საავადმყოფოში მოძრაობისას მნიშვნელოვანია, რომ რობოტმა ყურადღება მიაქციოს 

ყველაფერს, რაც მის გარშემოა -  კარებს, კიბეებს, კუთხეებს და რა თქმა უნდა, ჩვენ - 
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ადამიანებს. ამიტომ, რობოტმა თავი უნდა აარიდოს ადამიანებს თამაშის მოედანზე 

მოძრაობისას. 

ბონუს ქულები დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში, თუ სათამაშო მოედანზე არსებული 

ადამიანის ელემენტები არ იქნება გადაადგილებული ან/და დაზიანებული.  დამატებით 

ქულები დაგეწერებათ, თუ ოთახებში არ იქნება გადაადგილებული ან/და დაზიანებული 

სათამაშო ბადეები და მაგიდები.  
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5. ქულების სისტემა 

განმარტებები 

 

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

შედის). 

 

 დავალებები თითო ჯამი 

სარეცხის გადატანა 

მოთავსებულია სარეცხ არეში მაგრამ არ არის კონტეინერში ან 

კონტეინერის ზემოდან 

6 18 

სარეცხი ბლოკი მოთავსებულია  არა შესაბამისი ფერის სარეცხ 

კონტეინერში და სარეცხი კონტეინერი მთლიანად სარეცხ არეშია 
მოქცეული. 

10 30 

სარეცხი ბლოკი მოთავსებულია შესაბამისი ფერის სარეცხ 

კონტეინერში და სარეცხი კონტეინერი მთლიანად სარეცხ არეშია 
მოქცეული. 

16 48 

წყლის შეტანა ოთახებში (თეთრი ბლოკი ოთახის წინ. მაქს. ერთი ითვლება თითო ოთახზე) 

წყალი მთლიანად მოთავსებულია სწორ ოთახში მაგრამ არ არის 

მაგიდაზე. 

6 12 

წყლის ელემენტი ნაწილბრივ ან მთლიანად არის სანიშნი 

ბლოკით აღნიშნულ არასწორ ოთახში 

-6 -12 

წყალი მოთავსებულია მაგიდაზე სწორ ოთახში, არ დგას, არ არის 

დაზიანებული და მაგიდა ისევ მუქ ნაცრისფერ არეშია. 
10 20 

წყალი მოთავსებულია მაგიდაზე სწორ ოთახში, დგას, არ არის 

დაზიანებული და მაგიდა ისევ მუქ ნაცრისფერ არეშია. 
14 28 

თამაშის თამაში (მწვანე ბლოკი ოთახის წინ) 

ბურთი მოთავსებულია სათამაშო ბადეში (მხოლოდ ერთი 

ბურთი ითვლება თითო ბადეში) 

13 26 

რობოტის პარკირება 

რობოტი გაჩერებულია საწყისსა & დასრულების არეში (მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი არასაბონუსე ქულები უკვე 

მიღებულია) 

 13 
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ბონუს ქულები და ჯარიმები 

თითო ადამიანისთვის, რომელიც არ არის გადაადგილებული 

ან/და დაზიანებული 

4 24 

თითო სათამაშო ბადისთვის, რომელიც არ არის 

გადაადგილებული ან/და დაზიანებული 

2 8 

თითო მაგიდისთვის, რომელიც არ არის გადაადგილებული 

ან/და დაზიანებული 

2 8 

მაქსიმალური ქულა  155 

 

ქულების ფურცელი 

გუნდის სახელი: _____________________                რაუნდი: ______ 

დავალებები თითო მაქს. # ჯამი 

სარეცხის გადატანა 

მოთავსებულია სარეცხ არეში მაგრამ არ არის კონტეინერში 

ან კონტეინერის ზემოდან 

6 18   

სარეცხი ბლოკი მოთავსებულია  არა შესაბამისი ფერის 

სარეცხ კონტეინერში და სარეცხი კონტეინერი მთლიანად 

სარეცხ არეშია მოქცეული. 

10 30   

სარეცხი ბლოკი მოთავსებულია შესაბამისი ფერის სარეცხ 

კონტეინერში და სარეცხი კონტეინერი მთლიანად სარეცხ 

არეშია მოქცეული. 

16 48   

წყლის შეტანა ოთახებში  (თეთრი ბლოკი ოთახის წინ. მაქს. ერთი ითვლება თითო ოთახზე)) 

წყალი მთლიანად მოთავსებულია სწორ ოთახში მაგრამ არ 

არის მაგიდაზე. 

6 12   

წყლის ელემენტი ნაწილბრივ ან მთლიანად არის სანიშნი 

ბლოკით აღნიშნულ არასწორ ოთახში 

-6 -12   

წყალი მოთავსებულია მაგიდაზე სწორ ოთახში, არ დგას, არ 

არის დაზიანებული და მაგიდა ისევ მუქ ნაცრისფერ არეშია. 
10 20   

წყალი მოთავსებულია მაგიდაზე სწორ ოთახში, დგას, არ 

არის დაზიანებული და მაგიდა ისევ მუქ ნაცრისფერ არეშია. 
14 28   

თამაშის თამაში  (მწვანე ბლოკი ოთახის წინ) 

ბურთი მოთავსებულია სათამაშო ბადეში 

(მხოლოდ ერთი ბურთი ითვლება თითო ბადეში) 

13 26   

რობოტის პარკირება 
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რობოტი გაჩერებულია საწყისსა & დასრულების 

არეში (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი 

არასაბონუსე ქულები უკვე მიღებულია) 

 13   

ბონუს ქულები და ჯარიმები 

თითო ადამიანისთვის, რომელიც არ არის 

გადაადგილებული ან/და დაზიანებული 

4 24   

თითო სათამაშო ბადისთვის, რომელიც არ არის 

გადაადგილებული ან/და დაზიანებული 

2 8   

თითო მაგიდისთვის, რომელიც არ არის გადაადგილებული 

ან/და დაზიანებული 

2 8   

მაქსიმალური ქულა  155   

სიურპრიზის წესი  

ამ რაუნდის ჯამური ქულა  

დახარჯული დრო (წამებში)  

 

 

 

გუნდის ხელმოწერა  მსაჯის ხელმოწერა 
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ქულების დაწერის ვარიანტები: 

 

მოთავსებულია სარეცხ არეში მაგრამ არ არის კონტეინერში ან კონტეინერის 

ზემოდან  6 ქულა თითოზე 

სარეცხი ბლოკი მოთავსებულია  არა შესაბამისი ფერის სარეცხ კონტეინერში და 
სარეცხი კონტეინერი მთლიანად სარეცხ არეშია მოქცეული  10 ქულა თითოზე 

სარეცხი ბლოკი მოთავსებულია შესაბამისი ფერის სარეცხ კონტეინერში და 
სარეცხი კონტეინერი მთლიანად სარეცხ არეშია მოქცეული  16 ქულა თითოზე 

 

48 ქულა (3x16 ქულა), 
ყოველი სარეცხი ბლოკი 

მოთავსებულია სწორ 

სარეცხ კონტეინერში, 

დასაშვებია კონტეინერის 

გადაადგილება ნაცრისფერი 

არეს შიგნით. 

 

0 ქულა, ბლოკი არ არის 

მოთავსებული სარეცხი არეს 

შიგნით. 

 

6 ქულა, ბლოკი 

მოთავსებულია სარეცხ 

არეში, მაგრამ არა სარეცხ 

კონტეინერში (არ აქვს 

მნიშვნელობა კონტეინერი 

სარეცხ არეშია თუ მის 

გარეთ) 

 

10 ქულა, ბლოკი სარეცხ 

არეშია, თუმცა არ არის 

შესაბამისი ფერის 

კონტეინერში 

 

 

6 ქულა, ბლოკი სარეცს 

არეშია, თუმცა არ არის 

სარეცხ კონტეინერში 

 

16 ქულა, ბლოკი 

მოთავსებულია შესაბამისი 

ფერის კონტეინერში 
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0 ქულა, სარეცხი 

კონტეინერი და ბლოკი 

სარეცხი არეს გარეთაა 

 

0 ქულა, მიუხედავად იმისა, 
რომ სარეცხი ბლოკი 

შესაბამის კონტეინერშია 
მოთავსებული, 

მნიშვნელოვანია, რომ 

თავად კოტეინერი სარეცხი 

არეს გარეთაა.  
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წყალი მთლიანად მოთავსებულია სწორ ოთახში მაგრამ არ არის მაგიდაზე. 6 

ქულა თითოზე  

 

6 ქულა, მოთავსებულია 
თეთრი სანიშნი ბლოკით 

აღნიშნულ ოთახში 

 

0 ქულა, არ არის მთლიანად 

მოთავსებული შესაბამის 

ოთახში. 

 

წყლის ელემენტი ნაწილბრივ ან მთლიანად არის სანიშნი ბლოკით აღნიშნულ 

არასწორ ოთახში  - 6 ქულა თითოზე 

 

-6 ქულა, წყლის ელემენტი 

მოთავსებულია არასწორ 

ოთახში (მწვანე სანიშნი 

ბლოკით აღნიშნულ 

ოთახში) 

 

-6 ქულა, წყლის ელემენტი 

ნაწილობრივ 

მოთავსებულია არასწორ 

ოთახში 

 

-6 ქულა, წყლის ელემენტი 

მოთავსებულია მაგიდაზე, 

არასწორ ოთახში. 

 

წყალი მოთავსებულია მაგიდაზე სწორ ოთახში, არ დგას, არ არის დაზიანებული 

და მაგიდა ისევ მუქ ნაცრისფერ არეშია  10 ქულა თითოზე 

 

10 ქულა 
 

0 ქულა 

გადახედეთ ქვემოთ 

მოცემულ ფოტოებს 

მაგიდების სწორი 

პოზიციებისთვის. 

აღნიშნული წესები ამ 

სიტუაციებშიც მოქმედებს. 
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წყალი მოთავსებულია მაგიდაზე სწორ ოთახში, დგას, არ არის დაზიანებული და 
მაგიდა ისევ მუქ ნაცრისფერ არეშია  14 ქულა თითოზე 

 

14 ქულა 
 

14 ქულა, მაგიდა 
გადაადგილებულია მუქი 

ნაცრისფერი არეს შიგნით. 

 

0 ქულა, მაგიდა 
გადაადგილებულია მუქი 

ნაცრისფერი არეს გარეთ. 

 

 

ბურთი მოთავსებულია სათამაშო ბადეში (მხოლოდ ერთი ბურთი ითვლება 
თითო ბადეში)   13 ქულა თითოზე 

 

13 ქულა 
 

13 ქულა, თამშის ბადე 

გადაადგილებულია 
ნაცრისფერი არეს შიგნით. 

 

13 ქულა, მხოლოდ ერთი 

ბურთი ითვლება თითო 

ბადეში. 

 

0 ქულა, ბურთი არ არის 

სათამაშო ბადეში 

 

0 ქულა, სათამაშო ბადე 

გადაადგილებულია 
ნაცრისფერი არეს გარეთ. 
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რობოტი გაჩერებულია საწყისსა & დასრულების არეში (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

შესაბამისი არასაბონუსე ქულები უკვე მიღებულია)  13 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. 

 

ადამიანი არ არის გადაადგილებული ან/და დაზიანებული  4 ქულა თითოზე 

 

4 ქულა 
 

4 ქულა, 
გადაადგილებულია 
მხოლოდ არეს შიგნით 

 

0 ქულა, 
გადაადგილებულია არეს 

გარეთ 

 

0 ქულა, დაზიანებულია. 

  

სათამაშო ბადისა და მაგიდის შემთხვევაში ბონუს ქულების დასაწერად, იხელმძღვანელეთ 

იგივე წესით, რაც ადამიანის ელემენტებისთვისაა ნაჩვენები.  
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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: 
 

 სარეცხი კონტეინერების პოზიციების შემთხვევითობის პრინციპით არ შერჩევა 
 სანიშნი ბლოკების პოზიციების შემთხვევითობის პრინციპით არ შერჩევა 
 ადამიანების პოზიციების შემთხვევითობის პრინციპით არ შერჩევა ან/და ნაკლები 

ადამიანი სათამაშო მოედანზე. 

 ნებადართული იყოს წყლის ბოთლების რობოტზე დაწყობა წინასრარ, მისიის 

დაწყებამდე. 
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სარეცხი კონტეინერი (1x თითო ფერი, 3 ჯამში)) 
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თამაშის ბადე & თამაშის ბურთი  (1x თითო ფერის, 4 ჯამში) 
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მაგიდა (1x თითო ფერის, 4 ჯამში) 
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