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A Rookie korosztály életkori sajátosságai miatt néhol eltérő szabályok mentén versenyez, mint a többi
korosztály. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a szabályokat, amik eltérnek az általános szabályoktól,
vagy csak rájuk vonatkoznak. Minden más esetben az Edu Robotics Cup Engineer Challenge Általános
Szabályok vonatkoznak rájuk is.

ELTÉRŐ SZABÁLYOK
•
•

A robot a versenykör alatt működtethető távvezérléssel, önállóan vagy a kettő kombinációjával.
A versenykör során a versenyző hozzáérhet vagy megfoghatja a robotot, amikor az legalább
érinti a Garázs területet. A roboton - amikor a Garázs területén van vagy azt érinti - változtatások
is végrehajthatóak.

VERSENYPÁLYA SPECIFIKÁCIÓK
Az alábbi képen látható a versenypálya a rajta lévő területekkel:

FÜRDŐSZOBA
GARÁZS

HÁLÓSZOBA

NAPPALI

ERKÉLY

Versenypályával kapcsolatos további információkért olvasd el az Edu Robotics Cup Általános
szabályokat. A versenypálya otthoni nyomtatásához a pdf dokumentum itt található meg:
https://wro.hu/edu-robotics-cup
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WC papír guriga

Falevél

Mennyiség: 1 db
Méret: 45 mm átmérő, 100 mm hosszú
Elhelyezkedés: a Fürdőszoba területén
található fekete téglalappal jelölt
területen fektetve

Mennyiség: 2 db
Méret: 5 cm – 15 cm
Elhelyezkedés: Az Erkély
területén

Anya LEGO figura
Mennyiség: 1 db
Méret: Standard LEGO Minifigura
Elhelyezkedés: a Fürdőszobában
elhelyezett WC papír gurigában
tetszőleges helyzetben

Műanyag palack kupak
Mennyiség: 1 db
Méret: Standard LEGO Minifigura
Elhelyezkedés: az Erkély területén,
felfelé nyitott helyzetben

Zokni
Mennyiség: 1 db (nem egy pár)
Méret: 35 - 52
Elhelyezkedés: Elhelyezkedés:
a Nappali területén, összegyűrt
vagy hajtott állapotban

Apa LEGO figura
Mennyiség: 1 db
Méret: Standard LEGO Minifigura
Elhelyezkedés: az Erkély területén
lévő kupakban, ülő helyzetben

Távirányító / Mobiltelefon
Mennyiség: 1 db
Méret: 10 – 20 cm hosszú, 5 – 10 cm
széles
Elhelyezkedés: a Nappali terület bal
oldalán, az egyik hosszú élével a területet
határoló fekete vonallal párhuzamosan
és azt felülnézetből érintve

Minden esetben, amikor egy
pályaelemnek egy adott területen belül kell elhelyezkednie, a
pályaelem csak a terület fekete
vonalon belül található fehér
felületével érintkezhet és felülnézetből a vetülete sem érintkezhet a fekete vonallal.
Ha több LEGO figura is
szükséges, azokat úgy kell
kiválasztani, hogy egymástól jól
megkülönböztethetőek
legyenek színben.
A LEGO minifigurák csak fej +
felsőtest + láb elemekből állhatnak és a kezüknek is üresnek kell
lennie.

A PÁLYAELEMEK ELHELYEZKEDÉSE
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ERKÉLY
Az apa figura a műanyag kupakban ül a
neki kék körrel kijelölt helyen az Erkélyen. A
két falevél az Erkély területén belül bárhol
elhelyezhető.

NAPPALI
A távirányító a Nappali terület jobb oldalán
helyezkedik el, hosszabb élével a területet
határoló fekete vonallal párhuzamosan és
azt felülnézetből érintve. A zokni (a képen
egy fekete kis zsákkal helyettesítve) a
Nappali területén belül bárhol elhelyezhető

FÜRDŐSZOBA
A WC guriga az annak kijelölt fekete
téglalapon belül helyezkedik el a
Fürdőszoba területen. Az anya figura
teljesen a WC gurigán belül található,
tetszőleges pozícióban.

FÜRDŐSZOBA
Az anya figura bármilyen pozícióban lehet
a WC gurigában.

VERSENYFELADATOK
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A robotnak a Garázs területéről kell indulnia és oda is kell visszaérkeznie.
Rendet rakni a nappaliban
A Nappaliban maradt az egyik zoknid, amit véletlenül ott felejtettél elpakolásnál. Ahhoz, hogy a
Nappaliban rend legyen, vidd el a zoknidat a Nappaliból a Fürdőszobába.
Anya pihenni szeretne
Anya fáradtan ért haza, ezért vett egy forró fürdőt kikapcsolódásképpen. A meleg víz viszont még
jobban fáradttá is tette. Segíts neki eljutni a Fürdőszobából a Hálószobába, hogy aludjon egyet.
Őszi nagytakarítás
Az erkély előtt lévő fáról faleveleket fújt a szél az erkélyre. Ezeket el kell takarítani, mielőtt egy esőtől
eláznak és oda tapadnak. Nem sok kedved van seprűvel és lapáttal összeszedni, ezért elég lesz, ha
letolod őket az erkélyről.
Apa sorozatot néz
Apa eddig az erkélyen levegőzött a székében ülve, de nemsokára kezdődik a kedvenc sorozata. Sokat
dolgozott a héten, ezért hogy még többet pihenjen, a székével együtt (műanyag kupak) betolod őt a
Nappaliba, így fel sem kell állnia.
Elérhető távirányító
Apa sorozatnézés közben mindig váltogatja a csatornákat, amikor reklámokat adnak a tévében.
Gondoskodj róla, hogy a távirányító a közelében maradjon és ne mozduljon el a kezdő helyzetéből.

PONTOZÁS
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PONTOZÁSKOR HASZNÁLT FOGALAMK
Teljes terjedelmében: az adott pályaelem a meghatározott célterületen, az azt határoló fekete vonalon
belül helyezkedik el. A területet határoló fekete vonallal nem érintkezik és felülnézetből nem takarja a
fekete vonalat.
Részben: az adott pályaelem legalább érintkezik a meghatározott célterülettel, azaz a célterületet
határoló fekete vonalon belüli területtel. A fekete vonallal való érintkezés nem számít a célterülettel való
érintkezésnek.
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PONTOZÁSI SEGÉDLET
Pontozás
15 pont

A WC guriga teljes terjedelmében a
Hálószoba területén található és az anya
figura a gurigában maradt.

Pontozás
10 pont
A guriga részben található a Hálószoba
területén, az anya figura a gurigában
maradt.

Pontozás
10 pont
A guriga itt is részben a Hálószoba
területén található és az anya figura benne
van. Szintén elfogadható végső pozíció.

Pontozás
10 pont
A guriga ugyan teljesen a Hálószoba
területén található, de az anya figura
kiesett belőle.

Amennyiben a guriga csak részben található a Hálószoba területén és az anya figura is kiesett
belőle, az 0 pontot ér. Ha a robot a gurigát a Fürdőszobából a Hálószobába nem átgurítja, hanem
valamiyen más módon helyezi át, akkor ez a feladat szintén 0 pontot ér.
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Pontozás
15 pont
A zokni teljesen a Fürdőszoba területén
található. A WC guriga kiindulóhelye és az
azt jelölő fekete vonalak beleszámítanak a
Fürdőszoba területébe.

Pontozás
10 pont
A zokni csak részben
Fürdőszoba területén.

található

a

Pontozás
0 pont
A Nappali mellé helyezett távirányító
(mobiltelefon) elmozdult a helyéről,
szemmel láthatóan már nem párhuzamos
a fekete vonallal és nem érinti azt
felülnézetből.

Pontozás
20 pont
A robot a faleveleket teljes terjedelmükben
eltávolította az Erkély területéről és a
versenypályáról.

Pontozás
10+5=15 pont
A robot az egyik falevelet teljesen
eltávolította
az
Erkélyről
és
a
versenypályáról, ám a másik még
érintkezik az Erkéllyel.
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Pontozás
10 pont
A robot az egyik falevelet csak részben
távolította el az Erkély területéről, a másik
falevél pedig teljesen az Erkély területén
kívül
található.
Viszont
mindkettő
érintkezik a versenypályával.

Pontozás
20 pont
Az Apa figura teljes terjedelmében a
Nappali területén található és a kupakban
maradt.

Pontozás
10 pont
Az apa figura és a kupak is teljesen a
Nappali területén található, de a figura a
kupakból kiesett.

Pontozás
10 pont
Az apa figura a kupakban maradt és
részben került a Nappali területére.

Pontozás
0 pont
A kupak csak részben található a Nappali
területén és az apa figura is kiesett belőle.

