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1. Bevezetés 

Az emelkedő vízszint veszélyesen magas nyomást gyakorol a tengerszint alatt fekvő területeket 
védő gátakra. A figyelmeztető rendszer épp jelzést adott le arról, hogy a védőgátak két helyen is 
szivárognak és áttöréssel fenyegetnek. A robototok ejtőernyővel ereszkedett a helyszínre, hogy 
megbirkózzon a problémákkal. 

Idén a Senior korosztály csapatainak olyan robotot kell építeniük, amik felkutatják a 
védőgátak gyenge pontjait, ezeken a területeken megerősítő falakat emelnek, 
homokzsákokat helyeznek el a házak védelmére és értesítik a lakosságot az evakuálásról.  
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2. Versenypálya 

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

 

 

Ha az asztal nagyobb, mint a versenypálya, a pályát minden irányból középre kell helyezni. Ekkor 

a pálya és az asztal fala közötti terület a pálya területének számít. 

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.  

Információ a rajtterületről: 

Idén a robotnak egy atipikus rajtterületről kell indulnia. Az indulás helyét jelző szürke kört 
véletlenszerűen kell kiválasztani. A robotot úgy kell a kiindulási rajtterületre helyezni, hogy a robot 
vetülete teljesen fedje a rajtterületet. A robot bármilyen irányban állhat. 
Mivel ez a kör kisebb, mint a robot megengedett mérete, a robot szabályszerű méretét a 
versenykör előtt kell megmérni az Általános Szabályok által meghatározott módon. 

http://www.wro-association.org/
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3. Pályaelemek 

 

Beton tömbök 

 

Hat beton tömb (3 sárga és 3 piros) áll a csapatok rendelkezésére és ezekből építhetőek fel a 

megerősítő falak. A tömböket átfedéssel lehet egymásra helyezni. 

 

 
Sárga tömb 

 
Piros tömb 

 
Összes tömb 

 
Beton tömbök a pályán 

 
A tömbök átfedésben egymásra helyezve 
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Homokzsákok 

 

Négy homokzsák (2 zöld és 2 kék) áll a csapatok rendelkezésére és ezeket használhatják fel, 

hogy a házakat megvédjék a gátak szivárgása ellen. 

 

 
Zöld homokzsák 

 
Kék homokzsák 

 

Homokzsák tartó állványok 
 
Két homokzsák tartó állványokon találhatóak a homokzsákok (állványonként 2-2). 
 

 
Homokzsák tartó állvány  

 
A homokzsákok középre igazítva találhatóak 

az állványokon 
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Házak 
 
Két ház (zöld és kék) található a pályán, az őket körülvevő falakkal együtt. A házak nem 

rendelkeznek fallal az utcafront irányában, ezen a részen semmi nem védi őket az emelkedő 

vízszinttel szemben. 

 

 
Zöld ház  

 
Kék ház 

 

Evakuálási felszólítás 

 

Két evakuálásról szóló felszólítást kell eljuttatni a ház lakói részére. A robot az induláskor már 

magával viheti ezeket. Házanként egy felszólítást kell célba juttatni. 

 

 
Evakuálási felszólítás  
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Védőgát állapotjelző kártya 

 

A piros állapotjelző kártya azt jelenti, hogy piros megerősítő falat kell; a sárga állapotjelző kártya 

pedig, hogy sárga megerősítő falat kell építeni az adott védőgáthoz. 

 

 
Védőgát állapotjelző kártya 

 

 

Fák 

 

Számos fa nőtt a pálya közepére, mióta a gátakat megépítették. 
 
A fák nem LEGO elemekből állnak. Bármilyen anyagú, színű és súlyú rendelkezésre álló 
henger használható (kartonpapír, üdítős doboz, WC papír / konyhai kéztörlő guriga, fa, fém, 
stb.) a fák megjelenítésére. Átmérő 4 cm és 7 cm között, magasság legalább 10 cm, súly 100g-
nál nem több.  

 
Ajánlott a regionális fordulókon 3, a Nemzeti Döntőn 6 fát elhelyezni. 
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4. Pályaelemek elhelyezkedése és sorsolás 

 

A könnyebb érthetőség kedvéért a versenypályát négy területre osztottuk fel: A (bal-felső), B (bal-

alsó), C (jobb-felső) és D (jobb-alsó). – Lásd az alábbi képet: 

 
 

A pályaelemek az alábbi módon kerülnek elhelyezésre és sorsolásra:  

 

A versenynap reggelén:  

1. A házak helye véletlenszerűen kiválasztásra kerül. A két házat a lehetséges négy terület 

közül kettőben kell elhelyezni (területenként egy) és az egész versenynapra ez less a 

helyük. 

2. A homokzsák tartó állványok a fennmaradt két területre kerülnek, amiken nincs ház (S 

terület). 

 

Minden versenykör előtt (adott versenykörben minden csapatnak ugyanaz): 

1. Két-két homokzsák kerül a homokzsák tartó állványokra, egy állványra csak azonos 

színűek kerülhetnek. 

2. Egy piros vagy egy sárga védőgát állapotjelző kártya kerül azokra a területekre, 

amelyeken van ház. 

3. Három betontömb kerül elhelyezésre a rendelkezésre álló négy erre kijelölt helyből 

háromra (B1, B2, B3 vagy B4) azokon a területeken, amiken nincs ház. Egy adott helyre 

azonos színű három tömb kerül. 

4. A fák véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre a fehér körökre (T1-T8), legalább egy helyre 

oszloponként. Regionális versenyekre 3 fa ajánlott, a Nemzeti Döntőre elhelyezhető több 

fa is.  

5. A robot indulási rajtterülete véletlenszerűen kerül kiválasztásra (szürke körök, R1 – R6).  

 

Egy lehetséges példa: 

• A házak az A és C területre kerülnek 

• A homokzsák tartó állványok a B és D terület S-el jelölt helyeire kerülnek 

• Kék homokzsákok a B terület állványára, zöld homokzsákok a C terület állványára 

kerülnek 

• A piros védőgát állapotjelző kártya az A területre, a sárga kártya a C területre kerül 
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• A piros beton tömbök a B terület B1, B2, B3 helyeire kerülnek, a sárga tömbök a D terület 

B2, B3, B4 helyeire kerülnek. 

• Fa kerül a T3, T4 és T6 helyekre 

• A robotnak az R3 rajtterületről kell indulnia. 

 

A példa sorsolást lásd az alábbi képeken: 

 
A (bal-felső)& B (bal-alsó) területek 

• Kék ház az A területen 

• Piros védőgát állapotjelző 

kártya az A területen 

• Sárga beton tömbök a B 

területen 

• Kék homokzsákok a B 

területen 

• Fák a T3 és T4 helyeken 

• A robot az R3 rajtterületről 

indul, tetején az 

evakuálási felszólításokkal 

 

 
C (jobb-felső) & D (jobb-alsó) területek 

• Zöld ház a C területen 

• Sárga védőgát állapotjelző 

kártya a C területen 

• Piros beton tömbök a D 

területen 

• Zöld homokzsákok a D 

területen 

• Fa a T6 helyen 

 

 

Figyelem, ez csak egy lehetséges induló felállás a fentebb leírt sorsolás eredményeképp. 
Körültekintően kell eljárni a sorsolásnál az ahhoz adott magyarázat alapján!   
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5. Verseny feladatok 

A feladatok könnyebb megértése kedvéért az egyes részfeladatokat külön-külön tárgyaljuk a 

következő részben. 

A csapatok maguk dönthetik el, milyen sorrendben hajtják végre a részfeladatokat. 

A feladatok végrehajtása érdekében a robotnak egy összetett környezetben kell navigálnia 

anélkül, hogy tudná a pontos kiindulási helyét, és hogy megrongálná vagy elmozdítaná a fákat. 

5.1 Evakuálási felszólítás kézbesítése 

A robotnak mindkét ház lakói számára kézbesítenie kell egy-egy evakuálási felszólítást. A 

kézbesítés akkor sikeres, ha a felszólítás a ház fallal körülvett területére kerül. 

5.2 Házak védelme 

A robotnak el kell helyeznie két homokzsákot a ház utcafront felőli oldalára, ahol nem található 

fal. Pontot az a homokzsák ér, amelyik hozzáér az utcafrontot jelző fekete vonalhoz. 

Plusz pont szerezhető azzal, ha a ház teljes védelmet kap az elé elhelyezett ugyanolyan 

homokzsákok által. A ház teljesen védettnek számít, ha a házat körülvevő fal és a homokzsákok 

közötti résen nem fér át egy 1x6-os LEGO kocka. 

5.3 Megerősítő falak építése 

A robotnak építenie kell a szivárgó védőgátak elé egy-egy megerősítő falat. Mindegyik falnak 
ugyanolyan színű beton tömbökből kell állnia, mint amilyen a védőgát állapotjelző kártyájának 
színe. 
 
A pontszerzéshez a beton tömbnek érintkeznie kell a cél területtel. Plusz pont szerezhető azzal, 
ha a beton tömbök ugyanolyan színűek, mint a védőgát állapotjelző kártyája és a beton tömbök 
egymásra vannak helyezve. 
 

5.4 Robot parkolása 

A verseny feladatot akkor fejezte be a robot, ha visszatér a rajtterületek egyikére, megáll és a 

robot vetülete legalább részben fedi a rajtterületet. 

5.5 Bónusz pontok és büntetőpontok 
 
Bónusz pontok szerezhetőek azokkal a házakkal, amik nem mozdulnak el a kiindulási helyükről. 
Büntetőpontot ér a fák elmozdítása (már nem érinti a világosszürke területet). Pontlevonás nem 
eredményezhet negatív végső pontszámot.  
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6. 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. 

Feladatok Egy Max 

Evakuálási felszólítás kézbesítése  

Teljesen a ház területén (maximum 1 házanként) 9 18 

Részben a ház területén (maximum 1 házanként) 6 12 

Házak védelme 

A homokzsák érinti a fekete vonalat (maximum 2 házanként) 12 48 

• Plusz pont, ha a homokzsák ugyanolyan színű, mint a  8 16 

• Plusz pont, ha a ház teljesen védett (nincs rés) 10 20 

Megerősítő falak építése 

A beton tömbök teljesen a fehér célterületen belül vannak vagy a 

beton tömbök egymásra helyezve teljesen a fehér célterületen belül 

vannak (maximum 3 célterületenként) 

4 24 

• Plusz pont azért a beton tömbért, amelyik álló helyzetben, 

átfedésben kerül felhelyezésre a másik két beton tömbre. 

8 16 

• Plusz pont mindegyik célterületnek megfelelő színű beton 

tömbért 

7 42 

Robot parkolása  

Robot visszatér a kiindulási rajtterületre és megáll (vetülete részben 
vagy egészen fedi a szürke kört) 

6 6 

Bónusz pontok és büntetőpontok 

Ház nem mozdult el a kiinduló helyéről és nem sérült meg 5 10 

Fa elmozdult a kiinduló helyéről (nem érinti a világos szürke területet) 
vagy megrongálódott.* 

-7 -21 

Maximum Pontszám  200 

(*) A büntetőpontok száma függ a használt fák számától, ami lehet háromnál több is.  
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Pontozó Lap 
Csapatnév: ____________________________ Versenykör: _______ 

 

Feladatok Egy Max # Össz 

Evakuálási felszólítás kézbesítése    

Teljesen a ház területén (maximum 1 házanként) 9 18   

Részben a ház területén (maximum 1 házanként) 6 12   

Házak védelme   

A homokzsák érinti a fekete vonalat (maximum 2 házanként) 12 48   

• Plusz pont, ha a homokzsák ugyanolyan színű, mint a  8 16   

• Plusz pont, ha a ház teljesen védett (nincs rés) 10 20   

Megerősítő falak építése   

A beton tömbök teljesen a fehér célterületen belül vannak vagy 

a beton tömbök egymásra helyezve teljesen a fehér célterületen 

belül vannak (maximum 3 célterületenként) 

4 24   

• Plusz pont azért a beton tömbért, amelyik álló 

helyzetben, átfedésben kerül felhelyezésre a másik két 

beton tömbre. 

8 16   

• Plusz pont mindegyik célterületnek megfelelő színű 

beton tömbért 

7 42   

Robot parkolása    

Robot visszatér a kiindulási rajtterületre és megáll (vetülete 
részben vagy egészen fedi a szürke kört) 

6 6   

Bónusz pontok és büntetőpontok   

Ház nem mozdult el a kiinduló helyéről 5 10   

Fa elmozdult a kiinduló helyéről (nem érinti a világos szürke 
területet) vagy megrongálódott (legalább egy darab letört 
belőle). 

-7 -21   

Maximum Pontszám  200   

Meglepetés Szabály  

Versenykör Összes Pontszám  

Idő (másodpercben)  

 

 

 

Csapattag Aláírása  Bíró Aláírása 
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Pontozási Magyarázat 

Felszólítás teljesen a ház területen belül (maximum 1 területenként) ➔9 pont 

  

A fekete vonal hozzátartozik 
a területhez, ez így rendben 

van. 

 

Álló helyzetben is pontot ér. 

 

Csak az egyik számít, 9 pont. 

  

Felszólítás részben a ház területén (maximum 1 területenként) ➔6 pont 

  

Részben sincs a területen, 0 
pont. 

 

A homokzsák érinti a fekete vonalat (maximum 2 házanként) ➔12 pont 
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2 érinti, 24 pont. 1 érinti, 12 pont. Csak kettő számít, 24 pont. 

 

Plus pont, ha a homokzsák színe megegyezik a ház színével ➔8 pont 
Plusz pont, ha a ház teljesen védett ➔10 pont 

 

2x 12 pont: Homokzsákok érintik a fekete 
vonalat 

+ 10 pont: Ház teljesen védett 

 

2x 12 pont: Homokzsákok érintik a fekete 
vonalat 

+ 10 pont: Ház teljesen védett 
+ 8 pont: Homokzsákok ugyanolyan színűek, 

mint a ház 

  

A ház nem teljesen védett, mert egy 1x6-os LEGO kocka befér a homokzsákok mellett/között:  
2x 12 pont: Homokzsákok érintik a fekete vonalat 

+ 2x8 pont: Homokzsákok ugyanolyan színűek, mint a ház 
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Beton tömbök teljesen a fehér célterületen vagy a beton tömbök egymásra helyezve 
teljesen a fehér célterületen (maximum 3 célterületenként) ➔ 4 pont 

 

2 x 4 pont = 8 pont 
(kettő teljesen a célterületen) 

 

2 x 4 pont = 8 pont 
(kettő teljesen a célterületen) 

 

3 x 4 pont = 12 pont 
(három teljesen a 

célterületen) 

 

3 x 4 pont = 12 pont 
(három teljesen a 

célterületen) 

  

Plusz pont, ha egy beton tömb álló helyzetben, átfedésben a másik két beton tömbre 

van ➔8 pont 

 

3 x 4 = 12 pont. 
+ 8 pont. 
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Plusz pont mindegyik beton tömbbért, amelyik a megfelelő színű célterületen van ➔ 7 
pont 

 

3 x 4 = 12 pont 
+ 3 x 7 = 21 plusz pont 

 a megfelelő színért. 

 

 

3 x 4 = 12 pont 
+ 8 pont az átfedésben, álló 

helyzetben felhelyezett 
tömbbért 

+ 3 x 7 = 21 plusz pont 
 a megfelelő színért. 

 

 

3 x 4 = 12 pont 
A tömbök a területen belül, 

de nem megfelelően 
egymásra helyezve. 

+ 3 x 7 = 21 plusz pont 
 a megfelelő színért. 

A robot visszatér a kiindulási rajtterületre és megáll (vetülete részben vagy teljesen fedi 
a szürke kört) ➔6 pont 

 

Teljesen fedi a kiindulási 
rajtterületet, 6 pont. 

 

Részben fedi a kiindulási 
rajtterületet, 6 pont. 

Nem a kiindulási rajtterületre 
való visszatérés 0 pontot ér. 

Ház nem mozdult el a kiindulási helyéről és nem sérült meg ➔5 pont 

 

OK, 5 pont. 

 

OK, nincs a szürke / fekete 
területeken kívül. 5 pont. 

 

OK, neki tolták az asztal 
falának (ha nagyobb az 

asztal, mint a pálya), 5 pont. 
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Kívül van a kiindulási 
területen, 0 pont. 

  

 

Fa elmozdítása (nem érintkezik a szürke területtel) vagy megrongálása ➔-7 pont  

 

Rendben van, a Fa belül van 
a világosszürke 
határvonalon. 

 

Kívül van a körön. -7 pont. 

 

Fa megrongálva, -7 pont. 

 
Figyelem: a fa mérete és kinézete változó lehet a különböző országokban / versenyeken. A fa 
típusáról a Nemzeti Szervező tud bővebb felvilágosítást adni. 

 

 

 

  



 

WRO 2020 - Regular Category - Senior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.       18 

7. 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: 
 

• Az egész versenynapra legyen ugyanaz a fák helye 

• Az egész versenynapra legyen ugyanaz a robot kiindulási rajtterülete  

• Kevesebb fa elhelyezése a pályán és a csapatokat előre értesíteni azok biztos helyéről 
 

Speciális Körülmények a Nemzetközi Döntőn 
 
A Rendező Ország a fák pontos méreteiről legkésőbb Szeptember 1-ig tájékoztatást küld.  
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8. Pályaelemek összeszerelése 
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