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Informacja o tym jak stosować zasady w zawodach krajowych: 

Zróżnicowanie poziomu trudności poszczególnych misji w zasadach gry jest celowe. Zasady te 
stosowane są również w Międzynarodowym Finale WRO, podczas którego pojawi się pewnie 
wiele drużyn, które będą w stanie rozwiązać wszystkie misje. Jednak na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym będzie wiele zespołów, które nie mają doświadczenia, wiedzy ani 
czasu, aby zrealizować wszystkie misje. Takie założenie jest celowe. Proponując zarówno 

proste jak i bardziej skomplikowane zadania, zwiększamy szanse na to, że wszystkie zespoły 
będą w stanie zrealizować przynamniej część opisanych misji i będą ciągle próbowały się 

rozwijać. (Patrz także rozdział 6) 
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1. Wstęp 

Nasze współczesne społeczeństwo opiera się na przesyłkach kontenerowych, które przewożą wszelkiego 
rodzaju towary przez oceany. W przeszłości rejsy te wiązały się z odbywaniem długich, niebezpiecznych 
podróży wokół krańców kontynentów, na przykład wokół Przylądka Horn w Ameryce Południowej lub 
Przylądka Dobrej Nadziei w Afryce. Ale budowa Kanału Panamskiego i Kanału Sueskiego umożliwiła 
statkom dotarcie do celu znacznie szybciej i bezpieczniej. Wiele nowoczesnych statków transportowych 
zbudowano nawet dokładnie według standardu Panamax lub nowego standardu Neopanamax: 
maksymalnego rozmiaru umożliwiającego przeprawę przez Kanał Panamski. 

Standaryzacja i automatyzacja to kolejne aspekty, które sprawiły, że transport międzynarodowy drogą 
morską stał się bardziej efektywny. Przykładem takiej standaryzacji jest wprowadzenie standardowych 
kontenerów transportowych. Kontenery te można łatwo przenosić ze statku na ciężarówkę lub pociąg, co 
przyspiesza transport. W nowoczesnych portach wiele procesów jest zautomatyzowanych, na przykład 
rozładunek kontenerowców, a nawet pilotowanie statków. Nawet autonomiczne statki to coś, czego możemy 
się spodziewać w najbliższej przyszłości. 

Na polu gry kategorii Senior robot pomoże załadować i rozładować statki, zatankować je i pilotować je 
na otwarte morze. 

2. Pole gry. 

Poniższa grafika przedstawia pole gry z różnymi obszarami. 

 

Jeśli stół jest większy niż mata do gry, umieść stronę z magazynami kontenerów i centrum informacji o 
statkach w pobliżu ścianek. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji stołu i maty do gry, zapoznaj się z Ogólnymi 
zasadami WRO RoboMission, rozdział 6. 
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3. Obiekty gry, pozycjonowanie, losowość. 

Duży statek (1x) i mały statek (1x) 

Na polu gry znajduje się jeden duży statek i jeden mały statek. Oba statki są zawsze 
umieszczane w tej samej pozycji na początku rozgrywki, ustawione prostokątną częścią 
statku w prostokątnym oznaczeniu na macie. 

Kontenery 

Na polu znajdują się różne rodzaje kontenerów, które należy załadować na statki: 

• 2 małe białe kontenery, które są zawsze umieszczane w magazynie kontenerów B 

• 2 małe zielone kontenery i 2 duże niebieskie kontenery, które są losowo rozmieszczone 
na czterech pozycjach w magazynie kontenerów A 

 
Duży statek

 
Mały statek

 
Pozycja startowa małego statku

 
Pozycja startowa dużego statku
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Kontener specjalny 

Na dużym statku zawsze znajduje się jeden specjalny kontener z ważnymi towarami 

 
2 małe zielone i 2 duże niebieskie 

kontenery

 
Umieszczenie kontenerów w magazynie B, 

kontenery są zawsze ustawiane w tej 
orientacji 

 
Jedno z możliwych rozmieszczeń 

kontenerów w magazynie A, kontenery są 
zawsze ustawiane w tej orientacji, zielone 

kontenery zawsze na jasnoszarym obszarze, 
niebieskie kontenery na jasnoszarym i 

ciemnoszarym obszarze 

 
2 małe białe kontenery

 
Kontener jest zawsze umieszczany w 

pozycji wewnętrznej pomiędzy czarnymi 
częściami statku 

  

 
Kontener specjalny (czerwony)
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Stacja paliw 

Na polu gry znajduje się jedna stacja paliw, na której znajduje się jeden żółty klocek 2x2 
symbolizujący paliwo. Należy pamiętać, że podstawa stacji paliw musi być zamocowana 
na polu gry (patrz Zasady ogólne, rozdział 6). 

 
Kontener należy zawsze umieszczać dokładnie na środku z taką orientacją pętli, jak 

pokazano na zdjęciu. 

 
Stacja paliw

 
Pozycja startowa stacji paliw z klockiem 

symbolizującym paliwo (żółty klocek 2x2) na 
górze
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Dźwig A i B 

Na polu gry są dwa dźwigi. Oba dźwigi są zbudowane w ten sam sposób i ustawione w 
ten sam sposób na polu gry. Należy pamiętać, że dźwigi muszą być zamocowane na polu 
(patrz Zasady ogólne, rozdział 6). Upewnij się, że oprócz mocowania dźwigu do maty, 
mata jest również przymocowana bezpośrednio do stołu pod obiektem gry, aby zapewnić 
większą stabilność 

 
Klocek symbolizujący paliwo jest zawsze 
umieszczony w tej pozycji na górze stacji 

paliw

 
Ustawienie dźwigu na stanowisku dźwigu 

 
Dźwig 

(w animowanym 3D brakuje gumki 
recepturki, sprawdź zdjęcia i instrukcje 

budowania)
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Znaczniki (4x) 

Są cztery znaczniki (2x zielony, 2x niebieski). Wybiera się losowo dwa znaczniki, które 
następnie umieszcza się na pozycjach 1 i 2 w centrum informacyjnym statków. Inne 
znaczniki nie pojawiają się na polu gry. Znaczniki wskazują dwa kontenery, które należy 
załadować na duży statek. 

 
Większe zdjęcie pokazujące pozycję startową dźwigu

 
Wszystkie znaczniki

 
Jedno z możliwych ustawień dla dwóch 
znaczników w centrum informacyjnym 

statków. 
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Mury portowe (4x) 

Na polu gry znajdują się cztery mury portowe, które dzielą pole gry na port i zewnętrzny 
obszar morski. Tych barier nie można przesuwać ani uszkadzać. Część z latarnią morską 
jest zawsze umieszczana bliżej środka pola gry. 

Podsumowanie randomizacji (losowości) 

Na tym polu w każdej rundzie losowo umieszczane są następujące obiekty: 

• Kontenery w zajezdni kontenerowej A 

• Znaczniki w centrum informacyjnym statków 

Jedna z możliwych randomizacji, którą możesz zobaczyć poniżej: 

• Kontenery zielony i niebieski znajdują się na pozycjach w zajezdni A 

• Jeden zielony i jeden niebieski znacznik znajduje się w centrum informacyjnym statków 

• (Zawsze: dwa kontenery są umieszczane w magazynie B) 

 
Umieszczenie murów portu na początku 

każdej rundy (jedna czarna ściana i jeden 
element latarni morskiej powinny być 

umieszczone na zaznaczonym obszarze 
murów portowych po każdej stronie) 

 
Mury portowe (2x)
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4. Misje robotów 

4.1 Załaduj mały statek 

Robot ma pomóc w załadunku kontenerów na statki w porcie. Na małym statku robot 
może umieścić dwa pojemniki, aby zdobyć punkty. Nie ma znaczenia, jaki kolor mają 
pojemniki (zielony, niebieski i/lub biały). 

Punkty przyznawane są za każdy kontener załadowany na statek. Dodatkowe punkty są 
przyznawane, jeśli załadunek jest zakończony (na statku znajdują się dwa kontenery). Nie 
ma znaczenia, gdzie na statku znajdują się kontenery. Dopuszcza się, aby robot poruszał 
statkiem w celu ułatwienia lub przyspieszenia załadunku. Sam statek nie powinien być 
uszkodzony, ale jest OK, jeśli flaga, maszt flagowy i/lub niebieski okrągły klocek 
podtrzymujący maszt są uszkodzone lub odpadają. 

Dla większej przejrzystości misje zostaną wyjaśnione w wielu sekcjach. Drużyna może 
zdecydować, które części misji wykona i w jakiej kolejności. Punktacja końcowa będzie 
odzwierciedleniem sytuacji na polu gry na koniec przejazdu.
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4.2 Zatankuj duży statek 

Roboty nie tylko pomagają w załadunku kontenerów na statki, ale mogą również pomóc 
w konserwacji statków. Zadaniem autonomicznego statku robota w tym porcie jest 
zatankowanie dużego statku. 

W tym celu należy dodać do statku mały klocek paliwowy (żółty klocek 2x2). Może 
znajdować się na statku lub w statku (np. w małym trójkącie z przodu, dotykającym  

maty). Aby zatankować statek, robot może aktywować stację benzynową i zdobyć sam 
klocek paliwowy. Robot może też wepchnąć duży statek na stację benzynową. Następnie 
uruchamiana jest stacja benzynowa i mały klocek paliwowy wpada do statku. 

4.3 Załaduj duży statek 

Załadunek dużego statku jest nieco bardziej skomplikowany niż załadunek małego statku. 
W celu pełnego załadunku na duży statek należy załadować trzy kontenery: 

• Zawsze jeden biały kontener 

• Pozostałe dwa kontenery w kolorze określonym przez znaczniki w centrum informacji 
statków, przykład: Jeżeli w centrum informacji statków znajduje się zielony i niebieski 
znacznik, na duży statek należy załadować kontener zielony i niebieski. 

Punkty przyznawane są za każdy kontener załadowany na statek. Dodatkowe punkty są 
przyznawane, jeśli załadunek jest zakończony (wszystkie trzy kontenery znajdują się na 
statku). Nie ma znaczenia, gdzie na statku znajdują się kontenery. Dopuszczalne jest, aby 
robot poruszał statkiem w celu ułatwienia lub przyspieszenia załadunku. Sam statek nie 
powinien być uszkodzony, ale jest OK, jeśli flaga, maszt flagowy i/lub niebieski okrągły 
klocek podtrzymujący maszt są uszkodzone lub odpadają. 

Dla punktów w tym zadaniu nie ma znaczenia, co stanie się z kontenerem 
specjalnym(patrz 4.4). 
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4.4 Rozładuj kontener specjalny. 

Na początku każdej rundy jeden kontener specjalny (czerwony) jest już załadowany na 
duży statek. Zadaniem robota jest pomoc w rozładunku tego kontenera za pomocą 
dźwigu. 

W tym celu robot mógłby albo pobrać kontener z dużego statku i przetransportować go 
do dźwigu, albo przepchnąć statek przed jeden z dźwigów i automatycznie rozładować 
kontener. 

Punkty są przyznawane za różne sytuacje końcowe. Otrzymujesz punkty, jeśli robot 
trzyma kontener, więcej punktów, jeśli kontener znajduje się na dźwigu A, a jeszcze więcej 
punktów, jeśli kontener znajduje się na dźwigu B. 

Dodatkowe punkty są przyznawane, jeśli dźwig z kontenerem zostanie uruchomiony, a 
kontener zostanie podniesiony. 

4.5. Eskortuj statki na otwarte morze 

Po załadowaniu kontenerów na statki autonomiczny robot-statek powinien popilotować 
statki z portu na otwarte morze. 

W tym celu robot powinien przepchać lub przeciągnąć statki przez kropkowaną 
ciemnoniebieską linię między ścianami portu, która odróżnia obszar portu od otwartego 
morza. Punkty są przyznawane, jeśli statki całkowicie przekroczyły linię w widoku z góry, 
ale punkty są przyznawane tylko wtedy, gdy co najmniej jeden kontener jest załadowany 
na każdy statek. 

4.6. Zdobądź punkty dodatkowe. 

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za nieprzesunięcie lub nie uszkodzenie murów na 
macie. 

4.7. Zacumuj statek robota 

Na koniec należy zacumować autonomiczny statek-robota. Zespół może to zrobić, kończąc 
w strefie Startu/Mety lub kończąc na stacji cumowniczej na otwartym morzu. 

W obu przypadkach jest OK, jeśli robot znajduje się częściowo w jednym z tych obszarów 
(widok z góry). 
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5. Punktacja. 

Definicje dot. punktacji 

„Na statku” oznacza, że kontener dotyka tylko odpowiedniego statku, a nie innych części 
robota lub planszy do gry. Należy pamiętać, że w ogólnych zasadach RoboMission (reguła 
6.8) pojawiła się nowa zasada dotycząca uszkodzonych obiektów gry.

Zadania Każdy Max.

Załaduj mały statek 2 kontenerami 
(punkty nie będą przyznane za to zadanie, jeśli na statek załadowano więcej niż 2 kontenery)

Każdy kontener jest pomyślnie załadowany na mały statek 10 20

Statek jest całkowicie załadowany (na małym statku znajdują się dwa kontenery) 9

Zatankuj duży statek

Klocek paliwowy jest w/na dużym statku 11

Załaduj duży statek 3 kontenerami 
(punkty nie będą przyznane za to zadanie, jeśli na statek załadowane są więcej niż 3 kontenery, 
czerwony kontener się nie liczy, więc z czerwonym kontenerem na statku mogą znajdować się w 
sumie 4 kontenery)

Biały kontener jest pomyślnie załadowany na duży statek 10

Inne kontenery w odpowiednich kolorach zostały pomyślnie załadowane na duży 
statek

11 22

Statek jest całkowicie załadowany (jeden biały kontener i dwa kontenery w 
odpowiednim kolorze, czerwony kontener się nie liczy)

9

Rozładuj kontener specjalny

Robot trzyma czerwony kontener (kontener nie dotyka dużego statku ani maty do 
gry)

10

LUB: Końcówka dźwigu A przechodzi przez pętlę czerwonego kontenera 
(kontener nadal może dotykać robota, statku i/lub maty do gry)

14

LUB: Końcówka dźwigu B przechodzi przez pętlę czerwonego kontenera 
(kontener nadal może dotykać robota, statku i/lub maty do gry)

20

Dodatkowo: Dźwig podtrzymujący czerwony kontener zostaje uruchomiony, a 
kontener podniesiony (kontener nie dotyka robota, statku ani maty do gry)

11

Eskortuj statki na otwarte morze

Statek całkowicie przekroczył kropkowaną ciemnoniebieską linię między portem a 
otwartym morzem i co najmniej jeden kontener został załadowany na statek (nie 
jest to czerwony kontener)

12 24

Get bonus points 

Mury portowe nie są przesunięte ani uszkodzone 3 12

Zacumuj statek-robota (tylko gdy przyznane są punkty inne niż dodatkowe)

Zarys robota znajduje się przynajmniej częściowo w obszarze startu/mety 10
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Interpretacje dot. punktacji 

Zarys robota znajduje się przynajmniej częściowo na stanowisku cumowniczym 
na otwartym morzu.

17

Max.wynik 165

Definicja dla wszystkich kontenerów we wszystkich misjach: 

„Na statku” oznacza, że kontener dotyka tylko odpowiedniego statku, a nie innych części 
robota lub planszy do gry. Aby zdobyć punkty, nie ma znaczenia, jak i gdzie kontener jest 
umieszczony na statku. Możesz zobaczyć przykłady w pierwszej misji dla małego statku, 
interpretacja jest taka sama dla dużego statku.

Załaduj mały statek 2 kontenerami 
(punkty nie będą przyznane za to zadanie, jeśli na statek załadowano więcej niż 2 
kontenery) 
Każdy kontener jest pomyślnie ładowany na mały statek. ➔ 10 pkt 
Statek jest całkowicie załadowany (na małym statku znajdują się dwa kontenery) ➔ 9 pkt

 
10 pkt(na statku)

 
0 pkt (dotyka maty)

 
 10 pkt (na statku)

 
10 pkt(na statku)

 
29 pkt (załadowane 2 

kontenery + całkowicie 
załadowany)

 
10 pkt (na statku)
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Klocek paliwowy jest na dużym statku. ➔ 11 pkt 

Uwaga: Nie ma znaczenia, w jaki sposób klocek paliwowy jest umieszczony na statku; 
musi znajdować się na/w dużym statku na koniec przejazdu. 

 
29 pkt (załadowane 2 

kontenery + całkowicie 
załadowany, nie ma 

znaczenia, które kontenery 
są załadowane)

 
11 pkt (statek jest 

popchnięty do przodu, 
paliwo wpadło do statku)

 
11 pkt (statek jest gdzie indziej 

na polu gry, paliwo jest na 
statku)

 
29 pkt (załadowane 2 

kontenery + całkowicie 
załadowany, nie ma 

znaczenia, gdzie na macie 
jest mały statek)

 
0 pkt (więcej niż 2 

kontenery znajdują się na 
statku)

 
29 pkt (załadowane 2 

kontenery + całkowicie 
załadowany, jest OK, jeśli 

maszt spadł)

 
11 pkt za klocek paliwowy 

(statek jest gdzieś indziej na 
polu gry, paliwo jest na 

górze)
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Załaduj duży statek 3 kontenerami 
(punkty nie będą przyznane za to zadanie, jeśli na statek załadowane są więcej niż 3 
kontenery, czerwony kontener się nie liczy, więc z czerwonym kontenerem na statku mogą 
znajdować się w sumie 4 kontenery) 

Biały kontener jest załadowany na duży statek. ➔ 10 pkt 
Inne kontenery w odpowiednich kolorach zostały pomyślnie załadowane na duży statek. ➔ 11 
pkt 
Statek jest całkowicie załadowany (jeden biały kontener i dwa kontenery w odpowiednim 
kolorze, czerwony kontener się nie liczy). ➔ 9 pkt 

Uwaga: W tym przykładzie znaczniki pokazują, że na duży statek należy załadować zielony i 
niebieski kontener. Tylko wtedy, gdy jeden biały (zawsze) + jeden zielony + jeden niebieski 
kontener zostanie załadowany na statek, statek jest uważany za całkowicie załadowany).

Robot trzyma czerwony kontener 
(kontener nie dotyka dużego statku ani maty). ➔ 10 pkt 
LUB: Końcówka dźwigu A przechodzi przez pętlę czerwonego kontenera (kontener nadal 
może dotykać robota, statku i/lub maty do gry). ➔ 14 pkt 
LUB: Końcówka dźwigu B przechodzi przez pętlę czerwonego kontenera (kontener nadal 
może dotykać robota, statku i/lub maty do gry). ➔ 20 pkt 
Dodatkowo: Dźwig podtrzymujący czerwony kontener zostaje uruchomiony, a kontener 
podniesiony (kontener nie dotyka robota, statku ani maty do gry). ➔ 11 pkt

 
0 pkt(więcej niż 3 kontenery 

są załadowane na duży 
statek)

 
21 pkt (biały kontener + 

zielony kontener są na dużym 
statku)

 
41 pkt (10 za biały kontener, 
22 za zielony i niebieski, 9 
pkt za całkowity załadunek, 

OK jeśli masz odpadł)

 
41 pkt (10 za biały kontener, 

22 za zielony i niebieski 
kontener, 9 pkt za całkowity 

załadunek)

 
10 pkt (biały kontener jest 

na dużym statku)

 
21 pkt (biały kontener + 
jeden kontener innego 

koloru są na statku)
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20 pkt (robot trzyma 
kontener, dźwig B 

przechodzi przez pętlę, do 
oceny liczy się widok z góry)

 
14 pkt (robot trzyma 
kontener z dźwigiem 

przechodzącym przez pętlę, 
do oceny liczy się widok z 

góry )

 
10 pkt (robot trzyma 
kontener, dźwig A nie 

przechodzi przez pętlę)

 
10 pkt (robot trzyma 

kontener)

 
10 pkt (robot trzyma kontener 
w innym miejscu na macie)

 
14 pkt (pętla kontenera jest 

na dźwigu A, który jest 
aktywowany, ale robot 

ciagle dotyka kontenera)

 
25 pkt (pętla kontenera jest na 

dźwigu, robot nie trzyma 
kontenera, a dźwig jest 

aktywowany)

 
31 pkt (pętla kontenera jest na 
dźwigu B, robot go nie trzyma, 

a dźwig jest aktywowany)

 
0 pkt (czerwony kontener 

jest na statku ale dźwig nie 
przechodzi przez pętlę)

 
25 pkt (pętla kontenera jest na 
dźwigu A, robot go nie trzyma 

a dźwig jest aktywowany)

 
14 pkt (dźwig A przechodzi 

przez pętlę, liczy się widok z 
gory, kontener dotyka 

statku)
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Statek całkowicie przekroczył kropkowaną ciemnoniebieską linię między portem a 
otwartym morzem i co najmniej jeden kontener został załadowany na statek (nie jest to 
czerwony kontener). ➔ 12 pkt 

Uwaga: ta sama logika dotyczy zarówno małego, jak i dużego statku.

Mury portowe nie są przesunięte ani uszkodzone. ➔ 3 pkt za każdy element 

Uwaga: W sumie są 4 elementy ściany, po dwa z każdej strony ściany portu. Punktacja odbywa 
się oddzielnie dla każdej z 4 części (na przykład, jeśli tylko jedna z czterech została 
przesunięta lub uszkodzona, nadal otrzymają 9 punktów). Element uważa się za przesunięty, 
jeśli znajduje się poza białym obszarem.

Zarys robota znajduje się przynajmniej częściowo w obszarze startu/mety. ➔ 10 pkt 
Zarys robota znajduje się przynajmniej częściowo na stanowisku cumowniczym na 
otwartym morzu. ➔ 17 pkt 

Uwaga: Dla stacji cumowniczej liczy się wewnętrzny biały prostokąt. Dla obszaru startu i mety 
liczy się tylko biały prostokąt wewnątrz. Dla obu obszarów tylko kable nie liczą się do zarysu 
robota.

 
3 pkt(jedna część jest 

uszkodzona)

 
6 pkt (wszystkie są OK)

 
0 pkt (linia nie 
przekroczona)

 
3 pkt (jedna część 

przesunięta)

 
0 pkt (obie części 

przesunięte)

 
0 pkt (linia nie jest całkowicie 

przekroczona)

 
12 pkt (linia jest całkowicie 

przekroczona)
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10 pkt (zarys robota jest 

częściowo w obszarze startu/
mety)

 
0 pkt (zarys robota nie jest 

częściowo w obszarze 
startu/mety) 

 
17 pkt (zarys robota jest 

wewnątrz stacji cumowania)

 
0 pkt (zarys robota nie jest w 

wewnętrznym prostokącie 
stacji cumowania)

 
0 pkt(tylko kable się nie 

liczą)

Strona  z   19 21
World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2022 World Robot Olympiad Association Ltd.



 

WRO 2023 – RoboMission – Senior
Karta punktowa 

Nazwa drużyny:……………………………………. Runda………………….. 

Tasks Każdy Max. # Total

Załaduj mały statek 2 kontenerami 
(punkty nie będą przyznane za to zadanie, jeśli na statek załadowano więcej niż 2 kontenery)

Każdy kontener jest pomyślnie załadowany na mały statek 10 20

Statek jest całkowicie załadowany (na małym statku znajdują się dwa 
kontenery)

9

Zatankuj duży statek

Klocek paliwowy jest w/na dużym statku 11

Załaduj duży statek 3 kontenerami 
(punkty nie będą przyznane za to zadanie, jeśli na statek załadowane są więcej niż 3 kontenery, czerwony 
kontener się nie liczy, więc z czerwonym kontenerem na statku mogą znajdować się w sumie 4 kontenery)

Biały kontener jest pomyślnie załadowany na duży statek 10

Inne kontenery w odpowiednich kolorach zostały pomyślnie załadowane na 
duży statek

11 22

Statek jest całkowicie załadowany (jeden biały kontener i dwa kontenery w 
odpowiednim kolorze, czerwony kontener się nie liczy)

9

rRozałduj kontener specjalny

Robot trzyma czerwony kontener (kontener nie dotyka dużego statku ani 
maty do gry)

10

LUB: Końcówka dźwigu A przechodzi przez pętlę czerwonego kontenera 
(kontener nadal może dotykać robota, statku i/lub maty do gry)

14

LUB: Końcówka dźwigu B przechodzi przez pętlę czerwonego kontenera 
(kontener nadal może dotykać robota, statku i/lub maty do gry)

20

Dodatkowo: Dźwig podtrzymujący czerwony kontener zostaje uruchomiony, 
a kontener podniesiony (kontener nie dotyka robota, statku ani maty do 
gry)

11

Eskortuj statek na otwarte morze

Statek całkowicie przekroczył kropkowaną ciemnoniebieską linię między 
portem a otwartym morzem i co najmniej jeden kontener został załadowany 
na statek (nie jest to czerwony kontener)

12 24

Zdobądź punkty dodatkowe

Mury portowe nie są przesunięte ani uszkodzone 3 12

Zacumuj statek-robota (tylko gdy przyznane są punkty inne niż dodatkowe)

Zarys robota znajduje się przynajmniej częściowo w obszarze startu/mety 10

Zarys robota znajduje się przynajmniej częściowo na stanowisku 
cumowniczym na otwartym morzu.

17

Max. wynik 165

Zasada niespodzianka

Suma punktów w przejeździe

Czas w pełnych sekundach
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6. Lokalne, regionalne i międzynarodowe wydarzenia. 

Zawody WRO odbywają się w około 90 krajach i wiemy, że drużyny w każdym kraju  

oczekują innego poziomu złożoności zawodów. Wyzwanie opisane w tym dokumencie 
będzie wykorzystywane na międzynarodowych imprezach WRO. To ostatni etap 
zawodów WRO, w którym biorą udział zespoły z najlepszymi rozwiązaniami. Dlatego 
zasady gry są dosyć trudne. 

WRO uważa, że wszyscy uczestnicy muszą mieć pozytywne doświadczenia podczas 
zawodów. Drużyny z mniejszym doświadczeniem również powinny być w stanie 
zdobywać punkty i odnosić sukcesy. To buduje wiarę w ich zdolność do opanowania 
umiejętności technicznych, co jest ważne dla ich przyszłych wyborów edukacyjnych. 

Celowo w zasadach gry mamy mieszankę prostych i trudniejszych zadań. Oznacza to, że 
wszystkie zespoły będą w stanie rozwiązać część wyzwań i będą mogły próbować 
ulepszać swoją pracę. 

Stowarzyszenie WRO rekomenduje Narodowym Organizatorom zastanowienie się nad 
zasadami zawodów obowiązującymi w ich kraju, mogą oni dostosować zasady do 
stopnia zaawansowania drużyn w ich kraju. Mogą podjąć decyzję o ułatwieniu wyzwań 
w przypadku wydarzeń lokalnych, regionalnych i krajowych, tak aby wszyscy 
uczestnicy mieli pozytywne doświadczenia. Wszyscy krajowi organizatorzy mogą 
dokonywać własnych wyborów, więc każdy konkurs może być dostosowany do ich 
konkretnej sytuacji i pomysłów. Tutaj przedstawiamy kilka pomysłów, aby ułatwić 
wyzwania. 

Pomysły na uproszczenia zasad gry: 

- Brak randomizacji kontenerów w magazynie kontenerów A 
- Wyjmij po jednym elemencie z obu ścian portowych (w tym przypadku dostosuj 

punktację do punktów bonusowych) 
- Zdecyduj, że jest w porządku aby czerwony kontener był zawsze doprowadzany 

do dźwigu A (w takim przypadku usuń punkty za opcję doprowadzenia go do 
dźwigu B
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