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1. Bevezetés 

Egy falura óriási szélvihar csapott le. Az áramszolgáltatás megszűnt és a fő utcát egy kidőlt fa 

torlaszolja el. A vészhelyzeti felszereléseket el kell juttatni a falu megfelelő pontjaira. Szükségünk 

van rád! 

 

Idén az Elementary korosztálynak építenie kell egy robotot, ami segít helyreállítani a 

faluban okozott szélvihar károkat az utcák megtisztításával és a vészhelyzeti felszerelések 

célba juttatásával.  

  



 

WRO 2020 - Regular Category - Elementary 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.       3 

2. Versenypálya 

Az alábbi képen látható a versenypálya és a különböző területek rajta.  

 

Ha az asztal nagyobb, mint a versenypálya, a pályát a két rajtterülettel rendelkező hosszabb 

oldalával kell az asztal falához igazítani, a két rövidebb oldal között középső pozícióban. 

A versenyasztal és a versenypálya specifikációival kapcsolatos további információkért 
olvasd el a Regular Kategória általános szabályzatának 4. pontját. A versenypálya 
nyomtatásához a PDF dokumentumot a pontos méretekkel www.wro-association.org 

oldalról töltheted le. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wro-association.org/
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3. Pályaelemek, Elhelyezkedésük, Sorsolás 

 

Vészhelyzeti felszerelések 

 

2 orvosi láda, 2 víztartály, 2 nagyteljesítményű áramforrás és 1 régi generátor. Figyelem, nem kell 

minden vészhelyzeti felszerelést használni minden versenykörnél, bővebben a következő 

bekezdésben less erről szó, a sorsolásnál.  

 

 
2x Orvosi Láda 

 
2x Víztartály 

 
2x Nagyteljesítményű Áramforrás 

 
1x Generátor 

 

Sorsolás / A vészhelyzeti felszerelések elhelyezése 
 
A vészhelyzeti felszerelések elhelyezése két lépésben zajlik: 

 

1. Generátor: A generátort véletlenszerűen kell elhelyezni a vészhelyzeti felszerelés terület 

4 lehetséges helyének egyikére.  

2. További felszerelések: A rendelkezésre álló 6 vészhelyzeti felszerelésből 3-at 

véletlenszerűen kell elhelyezni a vészhelyzeti felszerelés terület megmaradt 3 helyére. 

Lehetséges ugyanabból a típusú felszerelésből kettőt is elhelyezni. 
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Két lehetséges sorsolás a következő fotókon látható: 

 
Példa sorsolás 1:  

 
 

Példa sorsolás 2: 

 
 

Elektromos kábelek helyreállítása 

 

 
A pályán két elektromos kábel található. 

 
A kábelek a csere elektromos kábelek 

kiinduló területén találhatóak. 

  



 

WRO 2020 - Regular Category - Elementary 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.       6 

Fák 

 

 
Egy kidőlt fa, amit kidöntött a szélvihar (ezt el 

kell mozdítani). 

 
A kidőlt fát a fekete utca közepén kell 

elhelyezni. 

 

 
4 kifejlett fa nőtt ki az utcák mentén 

 
A kifejlett fákat a szürke területen belüli 

fekete területre kell helyezni. Ezeket a fákat a 

robot nem mozdíthatja ki a szürke területről 

és nem tehet kárt bennük. 

 

Két rajtterület a pályán  

 

A pályán két rajtterület található. A tényleges rajtterület a verseny napjának reggelén kerül 

kiválasztásra és a kiválasztott terület marad a rajtterület egész nap. A csapatoknak ebből a 

kijelölt rajtterületből kell indítaniuk robotjaikat egész nap. 

 

A robot indítása előtt a robotnak teljesen a rajtterületen belül kell lennie, a rajtterületet körülvevő 

vonal nem része a rajtterületnek. Indításkor a kábelek beletartoznak a robot méretébe, így azok 

sem lóghatnak ki a rajtterületről. 
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4. Verseny Feladatok 

A könnyebb érthetőség kedvéért a részfeladatokat külön magyarázzuk több részben. 

A csapatok maguk dönthetnek arról, milyen sorrendben hajtják végre a részfeladatokat. 

4.1 A fő utcára dőlt fa eltávolítása 

A robotnak el kell távolítania a fő utcára dőlt fát. Maximális pontszám akkor adható, ha a fa nem 

érint egyetlen fekete vonalat sem.  

4.2 Vészhelyzeti felszerelés célba juttatása 

A robotnak mindegyik felszerelést a megfelelő célterületére kell vinnie, kivéve a régi generátort, 

ami a kiindulási helyén marad.: 

• Orvosi Doboz ➔ Kórház Területe 

• Víztartály ➔ Iskola Területe 

• Nagyteljesítményű Áramforrás ➔ Lakott terület 

A maximális pontszám eléréséhez a robotnak mindegyik felszerelést teljesen a célterületén 

belülre kell helyeznie. Mindegyik célterületen belül két hely van a felszereléseknek. Egy ilyen 

helyen csak egy felszerelés számít, tehát például ha a két célterületre szállított orvosi doboz a 

célterületen belül ugyanarra a cél helyre kerül, akkor csak az egyik számít helyes teljesítésnek. 

   

A célterület a fehér terület (a fekete vonal nem számít bele). 

 

4.3 Áramszolgáltatás helyreállítása 

Az áramszolgáltatás helyreállításához a robotnak üzembe kell helyeznie a két csere elektromos 

kábelt. Teljes hatékonysággal csak akkor működnek, ha mindegyik fehér végük érintkezik a 

célterülettel (szürke terület). 
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4.4 Robot parkolása 

A feladat végrehajtása akkor fejeződik be, ha a robot visszatér valamelyik rajtterületre, megáll és 

a robot teljes terjedelmével a rajtterületen belül helyezkedik el (a kábelek ez esetben kilóghatnak 

a rajtterületről). 

4.5 Bónusz pontok és büntetőpontok 

Bónusz pontot szerez az a csapat, amelyiknek a robotja nem mozdítja el kiinduló helyzetéből a 

generátort. A fák elmozdítása büntetőpontok levonását vonja maga után. Büntető pontok 

levonása nem eredményezhet negativ végső pontszámot (lásd Általános Szabályok).  
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5. Pontozás 

Definíciók a pontozáshoz 

• “Teljesen” azt jelenti, hogy az adott pályaelem csak a kijelölt területtel érintkezik (a 

fekete vonal nem számít bele a kijelölt területbe) 

• “Részben” azt jelenti, hogy az adott pályaelem legalább egy részével hozzáér a 

meghatározott területhez 

• Figyelem: Egy célhelyen csak egy felszerelés számít. 

 

 

Feladatok Egy Max 

A fő utcára dőlt fa eltávolítása 

Kidőlt fát elmozdította és egyetlen fekete vonallal sem érintkezik 11 11 

Vészhelyzeti felszerelések megfelelő helyre juttatása 

Felszerelés teljesen a megfelelő célterületen belül 12 36 

Felszerelés részben a megfelelő célterületen 7 21 

Felszerelés teljesen vagy részben nem a megfelelő célterületen 4 12 

Áramszolgáltatás helyreállítása 

A kábel mindkét fehér végződése érintkezik a célterülettel 14 28 

Csak az egyik fehér végződése érintkezik a célterülettel a kábelnek  8 16 

Robot parkolása 

Robot teljesen megáll valamelyik rajtterületen belül 
(csak akkor adható, ha másik nem bónusz pontot már szerzett a 
csapat) 

11 11 

Bónusz pontok és büntetőpontok 

Generátor a kiindulási helyén maradt és nem sérült meg 14 14 

Fa elmozdítása (a szürke területen kívüli területtel érintkezik) vagy 
megrongálása. 

-4  -16 

Maximum Pontszám  100 
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Pontozó Lap 
Csapatnév:___________________________________ Versenykör:____ 
 

Feladatok Egy Max # Összesen 

A fő utcára dőlt fa eltávolítása 

Kidőlt fát elmozdította és egyetlen fekete vonallal sem 

érintkezik 

11 11   

Vészhelyzeti felszerelések megfelelő helyre jutattása 

Felszerelés teljesen a megfelelő célterületen belül 12 36   

Felszerelés részben a megfelelő célterületen 7 21   

Felszerelés teljesen vagy részben nem a megfelelő 
célterületen 

4 12   

Áramszolgáltatás helyreállítása 

A kábel mindkét fehér végződése érintkezik a célterülettel 14 28   

Csak az egyik fehér végződése érintkezik a célterülettel a 
kábelnek  

8 16   

Robot parkolása 

Robot teljesen megáll valamelyik rajtterületen belül 
(csak akkor adható, ha másik nem bónusz pontot már 
szerzett a csapat) 

11 11   

Bónusz pontok és büntetőpontok 

Generátor a kiindulási helyén maradt és nem sérült meg 14 14   

Fa elmozdítása (a szürke területen kívüli területtel 
érintkezik) vagy megrongálása. 

-4  -16   

Verseny Feladat Összes Pontszám  100   

Meglepetés Szabály  

Teljes Pontszám Ebben a Versenykörben  

Idő (másodpercben)  

 

 

 

 

 

Csapattag Aláírása  Bíró Aláírása 
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Pontozási segédlet  

A kidőlt fa elmozdítva és nem ér hozzá egyetlen fekete vonalhoz sem➔ 11 pont 

 

11 pont 

 

0 pont (még hozzáér) 

 

A felszerelés teljesen a megfelelő célterületen ➔12 pont 

   

Mindegyik maximális pontszámot ér, nem számít, hogy a felszerelés álló vagy fekvő 
helyzetben van. Csak a fehér területtel érintkezhet. 

 

<<< Ez esetben csak az 
egyik felszerelésért jár pont. 

 

A felszerelés részben a megfelelő célterületen helyezkedik el➔7 pont 
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A felszerelés teljesen vagy részben nem a megfelelő célterületen belül helyezkedik 
el➔4 pont 

   

A kábel mindkét fehér vége érintkezik a célterülettel➔14 pont 

  

Mindegyik maximális 
pontszámot ér, nem számít, 
hogy a kábel álló vagy fekvő 
helyzetben van. 

A kábelnek csak az egyik fehér vége érintkezik a célterülettel ➔ 8 pont 

  

 

A robot teljesen a rajtterületen belül állt meg➔11 pont 

 

A robot vetülete teljesen a 
rajtterületen belül van.  

 

A robot vetülete teljesen a 
rajtterületen belül van és a 
kábelek kilógnak. Ez így 

rendben van. 

 

Nulla pont, ha a robot 
vetülete a rajtterületen kívül 

esik. 
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Generátor a kiindulási helyén maradt és nem sérült ➔ 14 pont 

 

14 pont 

 

14 pont, kicsit elmozdult, d 
emég a fehér területen belül 

van 

 

0 pont, elmozdult a fehér 
területről 

 

0 pont, megsérült 

  

 

Fát elmozdított vagy megrongált ➔ -4 pont 

 

Rendben van, nem mozdult 
el 

 

Ez is rendben van, a szürke 
területről nem mozdult ki 

 

-4 pont, kimozdult a szürke 
területről 

 

-4 pont, megsérült 
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6. Helyi, regionális és nemzetközi versenyek 
 
WRO versenyeket több mint 80 országban rendeznek és tudjuk, hogy a különböző országok 
csapatai, különböző nehézségi fokot várnak el. Az ebben a dokumentumban leírt verseny 
feladatokat a nemzetközi WRO versenyeken fogjuk használni.  
 
A WRO fontosnak tartja, hogy minden résztvevő jó élményekkel gazdagodjon a verseny során. 
Kevesebb tapasztalattal rendelkező csapatok számára is meg kell teremteni a lehetőséget, hogy 
sikeresek legyenek és pontokat szerezzenek. Ezzel épül fel bennük lassan az önbizalom ahhoz, 
hogy új technikai készségeket sajátítsanak el. 
 
Mindegyik ország saját Nemzeti Szervezője dönthet úgy, hogy a feladatokat egyszerűsíti a 
helyi, regionális vagy nemzeti versenyekre. Döntéseiket maguk hozzák meg ezzel 
kapcsolatban a helyi viszonyoknak megfelelően. Itt adunk néhány ötletet, hogyan lehet a 
feladatokat könnyíteni. 
 
Lehetséges könnyítések: 
 

• Levenni két fát a pályáról.  

• A verseny kezdetekor bejelenteni, hogy biztosan melyik vészhelyzeti felszerelések és 
melyik kiindulási helyre kerülnek a pályára.  

• Megengedi a csapatoknak, hogy maguk válasszák meg, melyik rajtterületről akarnak 
indulni.  

 
Speciális körülmények a Nemzetközi Döntőben 
 
A Nemzetközi Döntőben lehet, hogy fizikai akadályokat helyezünk majd el a következő helyeken: 

Iskola, Kórház, fő lakóépület. Ezeket a 3D elemeket a robotnak el kell majd kerülnie. 

 
A Rendező Ország ezekről a 3D elemekről legkésőbb Szeptember 1-ig tájékoztatást küld. 
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7. Pálya Elemek Összeszerelése 
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