TÁJÉKOZTATÓ
a WRO2019 versenyszezon regisztrációjáról és részvételi
feltételeiről
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Ha olyan kérdés merülne fel a csapat részéről a regisztrációval, versennyel, a szabályokkal
kapcsolatban, ami
•
•
•

nincs fent a honlapon,
nincs rá konkrét válasz a szabályokban vagy
ebben a tájékoztatóban,

írd meg e-mailben az mp@wro.hu e-mail címre.

A csapatvezető és a csapattagok a WRO2019 versenyszezonra
való jelentkezéssel elfogadják a tájékoztatóban meghatározott
feltételeket.

1. Csapattagok és csapatvezető
1.1. A WRO versenyeken a résztvevő fiatalok csapatban dolgoznak. Egy csapat
összetétele: 2-3 csapattag és 1 csapatvezető.
1.2. A csapatvezető nem vehet részt a versenyen csapattagként.
1.3. A csapatvezető 18. életévét betöltött személy lehet.
1.4. Egy csapatvezető és egy csapattag nem alkotnak egy csapatot, legalább 2
csapattagnak kell lennie egy csapatban.
1.5. Egy csapatvezető több csapatnak is lehet egyidejűleg a csapatvezetője.
1.6. Minden regisztrált csapathoz 1 db csapatvezető tartozhat. Javasoljuk, hogyha több
kategóriában is indítasz csapatot, a "coaching time" teljes kihasználása érdekében 1
csapatvezető csak egy csapatnak legyen a coach-a.

2. Regisztráció a versenyre, regionális fordulók // Díjak
2.1. A WRO2019 regionális fordulóira kizárólag a https://wro.hu/szezon/regisztracio/
aloldalon található linkeken keresztül lehet jelentkezni.
2.2. A verseny regisztrációs díja minden kategóriában és korosztályban 10.000
Ft/csapat.
2.3. Jelentkezési határidő a regionális fordulókra: 2019. április 26. éjfél
2.4. A csapatvezetők a regisztráció után a kiállított számlát a megadott email címen
megkapják elektronikus úton, illetve a megadott postázási címre is megküldjük a
számla eredeti példányát.
2.5. A 2019-es versenyszezonban a tatabányai nemzeti döntőt 10 regionális forduló előz
meg, a csapatok innen kvalifikálhatják magukat a nemzeti döntőbe. A regionális
fordulók helyszínei és időpontjai:
•
Debrecen: 2019.05.14.
•
Eger: 2019.05.16.
•
Szeged: 2019.05.21.
•
Szolnok: 2019.05.23.
•
Kaposvár: 2019.05.28.
•
Pécs: 2019.05.30.
•
Zalaegerszeg: 2019.06.04.
•
Budapest: 2019.06.07.
•
Székesfehérvár: 2019.06.11.
•
Győr: 2019.06.13.
2.6. A regionális fordulókon eltérhetnek egymástól az indított kategóriák.
2.7. Ahhoz, hogy egy regionális fordulón egy korosztály versenyét megtartsuk, a
következő minimum csapatlétszámoknak kell összejönnie:

Kategória / korosztály
Regular WeDo
Regular Elementary
Regular Junior
Regular Senior
Open Elementary
Open Junior
Open Senior
Football

Minimum csapatlétszám
2 csapat
5 csapat
5 csapat
5 csapat
3 csapat
3 csapat
3 csapat
6 csapat

2.8. A regionális fordulóról a tatabányai nemzeti döntőre az Edutus Egyetem által
meghatározott kvalifikációs rendszer alapján lehet továbbjutni.
Résztvevő
csapatok száma
1-2
2+

Regular
WeDo
1
2

Résztvevő
csapatok száma
1-5
5+

Regular
Elementary
1
2

Regular
Junior
1
2

Regular
Senior
1
2

Résztvevő
csapatok száma
1-3
3+

Open
Elementary
1
2

Open
Junior
1
2

Open
Senior
1
2

Résztvevő
csapatok száma
1-6
6+

Football
2
3

2.9. A nemzeti döntőn csak a regionális fordulón résztvevő, és onnan a kvalifikációs tábla
alapján továbbjutó csapatok vehetnek részt.
2.10. Tatabányai nemzeti döntő időpontja: 2019. július 10-11.
2.11. A verseny előtt lehetőség van arra, hogy a Regular kategória korosztályainak
versenypálya elemét megrendeljék a csapatok.
•
Meghatározott méretek: 2362 mm x 1143 mm / tűréshatár +/- 5 mm
•
Amennyiben a versenypályát nem az Edutus Egyetemen keresztül rendeled meg,
nem tudunk garanciát vállalni, hogy a versenypálya anyaga, minősége és színe
azonos lesz a versenyen használt pályákkal.
2.12. A versenypálya rendeléseket minden héten a hétfői napon továbbítjuk a nyomdának
és előreláthatólag 1 hét alatt kiszállításra kerülnek a pályaelemek az előre megadott
címre.

2.13. LEGO Education szett rendelésére is van lehetőség.
•
Nézzétek meg a korosztályhoz tartozó építési útmutatót, hogy milyen
építőelemek szükségesek a feladatban szereplő elemek megépítéséhez. Ha
rendelkeztek a megfelelő számú és színű építőelemekkel, nem szükséges
megrendelni a szettet.
•
A szett beszerzése hosszabb időt is igénybe vehet (a LEGO korlátozta a szettek
rendelését)

2. Versenyből való kizárás // Visszalépés
2.1. Ha a csapat a regisztrációt követően mégsem tud részt venni valamilyen okból
kifolyólag az adott regionális fordulón, a csapatvezetőnek ezt jeleznie kell
indoklással a szervezők felé az mp@wro.hu email címen.
2.2. Ezután a szervezők és a csapatvezető közösen döntenek arról, hogy egy következő
regionális fordulón indul a csapat vagy visszalép a versenyből.
2.3. Ha a csapat önhibáján kívül nem tud részt venni a regionális fordulók egyikén sem
közös megegyezés alapján, a nevezési díjat visszakapja a csapat.
2.4. Ha a csapat saját hibájából adódóan nem tud részt venni a regionális fordulók
egyikén sem, nem jár vissza a nevezési díj.
2.5. Ha a csapat az előre megadott fizetési határidőre önhibáján kívül nem teljesíti a
fizetést (pl. tankerület nem utalta el az összeget) a szervezőkkel kell a
csapatvezetőnek egyeztetnie a továbbiakról, a csapat indulásáról.
2.6. Ha a csapat az előre megadott fizetési határidőre önhibájából nem teljesíti a fizetést,
a csapat diszkvalifikálja magát a versenyből, nem indulhat a regionális fordulón és
nem jár vissza a nevezési díj.

3. Versenyen használható anyagok
3.1. Arról, hogy a versenyen az egyes kategóriákban milyen hardvereket, szoftvereket,
szenzorokat, motorokat és egyéb építőelemeket lehet használni, a
https://wro.hu/szezon/challenge-2/ oldalon a kategóriák és korosztályok
versenyszabály leírásában lehet bővebben olvasni.

4. Kommunikáció // Kérdések & Válaszok
4.1. A szervezőkkel való kapcsolattartás többnyire emailben történik. A kérdéseket,
észrevételeket a jf@wro.hu és az mp@wro.hu címre lehet elküldeni.
4.2. A leggyakrabban felmerülő kérdéseket a www.wro.hu oldalon is közzétesszük a
megfelelő válaszokkal.

5. Verseny kategóriák és korcsoportok
5.1. A WRO2019 szezonban:
•
Regular (WeDo, Elementary, Junior, Senior)
•
Open (WeDo, Elementary, Junior, Senior)
•
Football
•
Advanced Robotics Challenge
kategóriákban lehet nevezni csapatokat.
5.2. Minden regisztrált csapattag csak egy kategóriában, egy korosztályban és egy
csapat tagjaként vehet részt az adott versenyszezonban WRO versenyen.
5.3. A csapatból legalább egy csapattagnak az adott korosztályban meghatározott
korosztályúnak kell lennie.
5.4. A többi csapattag legfeljebb 1 évvel lehet fiatalabb, mint a meghatározott korcsoport.
5.5. A döntő tényező a csapattag születési évszáma, nem pedig az, hogy az adott
versenynapon betöltötte-e a kijelölt kort. (Pl. 13, 14, 15 évesek csak Junior
korosztályban indulhatnak. Ha valaki a májusi versenyen 15 éves, de 2019-ben betölti
a 16. életévét, akkor neki már Senior korosztályban kell versenyeznie)

Regular és Open kategória korosztályi meghatározása:
•
•
•
•

WeDo: A 2019-es szezonban minden csapattagnak 10 év alattinak kell lennie, tehát
2009.01.01. vagy annál később született.
Elementary: A 2019-es szezonban minden csapattagnak 12 év alattinak kell lennie,
tehát 2007.01.01. vagy annál később született.
Junior: A 2019-es szezonban minden csapattagnak 13-15 évesnek kell lennie, tehát
2004.01.01. – 2006.12.31. között született.
Senior: A 2019-es szezonban minden csapattagnak 16-19 évesnek kell lennie, tehát
2000.01.01. – 2003.12.31. között született.

Football kategória korosztályi meghatározása:
•

A 2019-es szezonban minden csapattag 10-19 éves, tehát 2000.01.01. – 2009.12.31.
között született.

Advanced Robotics Challenge Kategória korosztályi meghatározása:
•

A 2019-es szezonban minden csapattag 17-25 éves, tehát 1994.01.01. – 2002.12.31.
között született.

6. WRO Irányelvek
6.1. A WRO versenyek szervezőjeként tisztában vagyunk azzal, hogy a résztvevők fő
motivációja, hogy megnyerjék a versenyt. Ez igaz a csapattagokra, csapatvezetőkre,
szülőkre és a szervező országok képviselőire is. Ezzel a versenyhez való
hozzáállással nincs gond mindaddig, amíg a WRO nemzetközi szervezete által
meghatározott irányelvek nem sérülnek.
6.2. A WRO Irányelvei:
• A csapatok arra vannak ösztönözve, hogy tanuljanak és új képességeket sajátítsanak
el, fejlesszék azokat és közben jól érezzék magukat.
• A csapatvezetők, mentorok, szülők abban segítik a csapattagokat, hogy rávezetik
őket a jó megoldásra, nem pedig megoldják helyettük a feladatokat.
• A részvétel és a feladatok kitalálása, végrehajtása során tanultak sokkal fontosabbak
hosszú távon, mint az, hogy egy csapat megnyerje a versenyt.

