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Ha olyan kérdés merülne fel a csapat részéről a regisztrációval, versennyel, szabályokkal
kapcsolatban, ami
•
•
•

nincs fent a honlapon (www.wro.hu, www.reg.wro.hu),
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 WRO2021 versenyszezonra való jelentkezéssel
elfogadják a tájékoztatóban meghatározott feltételeket.
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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.
1.7. A 2021-es versenyszezonra vonatkozóan szervezői részről azt a döntést hoztuk, hogy
1 csapattag több kategóriában is versenyezhet. Tehát ha van olyan versenyző, aki pl.
Regular Junior és Open Junior kategóriában és korosztályban is indulna, akkor ezt az
online versenykörnyezetnek köszönhetően megteheti. Fontos, hogy ezt az
engedményt kizárólag a verseny online térben való megvalósítása miatt hoztuk és
kizárólag a WRO2021-es versenyszezonjára vonatkozik.

2. Regisztráció a versenyre // Nevezési díj
2.1. A WRO2021-es versenyszezonja kizárólag online kerül megrendezésre. Jelentkezni
https://reg.wro.hu/ oldalon keresztül lehet jelentkezni. Az online formátum részletei a
szabályzatoktól különálló dokumentumban találhatók meg itt:
Regular kategóriára vonatkozó részletek: https://wro.hu/regular-kategoria/
Open kategóriára vonatkozó részletek: https://wro.hu/open-kategoria/
2.2. A verseny regisztrációs díja minden kategóriában és korosztályban 10.000 Ft/csapat.
2.3. Jelentkezési határidő az online versenyre: 2021. április 30. 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 2021-es versenyszezonban az online verseny egészen 2021. június 27-ig tart. Ez
azt jelenti, hogy:
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Időpont

Információ

2021.01.15.

Regisztráció kezdete és versenyszabályok kihirdetése

2021.02.01.

Online formátum részleteinek kihirdetése

2021.04.30.

Regisztrációs határidő

2021.06.22.

Open kategóriában a dokumentáció feltöltésének határideje

2021.06.22.

Regular kategóriában a - szabály szerint végrehajtott feladatok robotmenetkör feltöltésének határideje

2021.06.23 – 27.

Regular kategória Villám Kihívás – kivéve a WeDo korosztályban

2021.06.23 – 27.

Open kategória versenyzőinek előre egyeztetett időpontok
alapján prezentáció a bíróknak online felületen

2021.06.27 –
egyeztetés alatt

Beérkezett pályamunkák, robotmenetkörök értékelése

egyeztetés alatt

Online eredményhirdetés

A magyarországi online versenyen csak:
Regular

Open

WeDo

WeDo

Elementary

Elementary

Junior

Junior

Senior

Senior

korosztályokban fognak a csapatok versenyezni.
Idén az online környezet miatt a Football kategória nem kerül megrendezésre.

3. Versenyhez szükséges elemek beszerzése
3.1. 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
•
Javasoljuk, hogy a versenypályát az Edutus Egyetemen keresztül rendeled
meg, mert így tudjuk biztosítani azt, hogy minden Regular kategóriában
versenyző csapat azonos esélyekkel induljon.
3.2. A versenypálya rendeléseket minden héten pénteken továbbítjuk a nyomdának és
előreláthatólag 2 hét alatt kiszállításra kerülnek a pályaelemek az előre megadott
címre.
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3.3. WRO Brick szett rendelésére is van lehetőség a wro.hu oldalon.
•
Nézzétek meg a Regular kategória korosztályaihoz 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.
•
Mivel a LEGO-nak nincs raktárkészlete a WRO Brick szettből (45811) és csak
rendelésre gyártanak, ezért a szett beszerzése hosszabb időt is igénybe vehet,
ezt vegyétek figyelembe.

4. Online versenyből való kizárás // Visszalépés
4.1. Ha a csapat a regisztrációt követően mégsem tud részt venni valamilyen okból
kifolyólag a versenyen, a csapatvezetőnek ezt jeleznie kell indoklással a szervezők felé
az mp@wro.hu email címen.
4.2. Ha a csapat önhibáján kívül nem tud részt venni az online versenyen, közös
megegyezés alapján a nevezési díjat visszakapja a csapat.
4.3. Ha a csapat saját hibájából adódóan nem tud részt venni az online versenyen, nem jár
vissza a nevezési díj.
4.4. 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.
4.5. Ha a csapat az előre megadott fizetési határidőre saját hibájából adódóan nem
teljesíti a fizetést, a csapat diszkvalifikálja magát a versenyből, nem indulhat a
regionális fordulón és nem jár vissza a nevezési díj.

5. Versenyen használható eszközök és anyagok
5.1. Arról, hogy a versenyen az egyes kategóriákban milyen hardvereket, szoftvereket,
szenzorokat, motorokat és egyéb építőelemeket lehet használni, a wro.hu és a
reg.wro.hu oldalakon a versenyszabályokban olvashatsz bővebben.

6. Kommunikáció // Kérdések & Válaszok
6.1. A szervezőkkel való kapcsolattartás többnyire emailben történik. Kérdéseidet,
észrevételeidet a jf@wro.hu és az mp@wro.hu címre tudod elküldeni.
6.2. Ha a versennyel, szabályokkal, versenyzési feltételekkel kapcsolatban lenne kérdésed,
keresd főbíróinkat a judge@wro.hu címen.

7. Verseny kategóriák és korcsoportok
7.1. A WRO2021 versenyszezonban:
•
Regular (WeDo, Elementary, Junior, Senior)
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•

Open (WeDo, Elementary, Junior, Senior)

kategóriákban lehet nevezni csapatokat.
7.2. A 2021-es versenyszezonra vonatkozóan szervezői részről azt a döntést hoztuk, hogy
1 csapattag több kategóriában is versenyezhet. Tehát ha van olyan versenyző, aki pl.
Regular Junior és Open Junior kategóriában és korosztályban is indulna, akkor ezt az
online versenykörnyezetnek köszönhetően megteheti. Fontos, hogy ezt az
engedményt kizárólag a verseny online térben való megvalósítása miatt hoztuk és
kizárólag a WRO2021-es versenyszezonjára vonatkozik.
7.3. A csapatból legalább egy csapattagnak az adott korosztályban meghatározott
korosztályúnak kell lennie.
7.4. A többi csapattag legfeljebb 1 évvel lehet fiatalabb, mint a meghatározott korcsoport.
7.5. A wro.hu oldalon a Regular és az Open kategória korosztályi meghatározásánál is
látható, hogy 1 év fedésben vannak a korosztályok. Kérlek, vedd figyelembe, hogy a
csapattagok korát a 2021-es teljes naptári évhez kell viszonyítani. Ha valamelyik
csapattag idén tölt be (az év bármelyik hónapjában) olyan kort, amivel már egy másik
korosztályban kellene indulnia, akkor az egyel idősebb korosztályban kell indulnia.
Pl., ha valaki most 11 éves, de 2021. december 10-én tölti be a 12. életévét, akkor két
lehetőség közül választhat:
•

Regular vagy Open kategóriában indulhat Elementary korosztályban, ha a
csapattársai életkora 9 és 10 év.

•

Regular vagy Open kategóriában indulhat Junior korosztályban, ha a
csapattársai életkora 13 és 14 év.

Pl., ha valaki most 12 éves, de 2021. december 10-én tölti be a 13. életévét, akkor ő
Regular vagy Open kategóriában csak Junior korosztályban indulhat.

Regular és Open kategória korosztályi meghatározása:
Korosztály / Kategória

Életkor

2021-es versenyszezon
szerinti születési évek

Elementary

8 – 12 év

2009

2013

Junior

12 – 15 év

2006

2009

Senior *

15 – 20* év

2001*

2006

WeDo
(nem indul a világdöntőn)

maximum 10 év

2011

vagy
később

*A vírushelyzetre való tekintettel a WRO2021-es versenyszezonjára Senior korosztályban
(Regular és Open kategóriában egyaránt) a maximum betölthető életévet 20 évre
módosítottuk.
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8. WRO Irányelvek
8.1. 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.
8.2. A WRO Irányelvei:
•
•

•
•

A csapatokat arra ösztönözzük, 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 és motiválják a csapat tagjait, 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.
A fair és igazságos versenyzés minden csapattagnak, csapatvezetőnek, szülőnek,
szervezőnek és bírónak közösen a legfontosabb érték kell legyen.
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