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ELSŐ RÉSZ – VERSENYLEÍRÁS 

1. Bevezető 
 
Az otthonokban és a mindennapokban már most is sok robotot használ az emberiség. Egyik 
ilyen példa az olyan robotok alkalmazása, amik a kertben segédkeznek. Vannak robotok, 
amik megtisztítják a medencét, elültetik a növényeket vagy meglocsolják a virágokat.  
 
Az Elementary korosztály versenypályáján a robotnak le kell vágnia a füvet és össze kell 
szednie a gyomokat. Ugyanakkor vigyáznia kell a katicabogarakra, amik az útjába kerülnek 
és épségben biztonságos helyre szállítani őket. 
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2. Versenypálya 
Az alábbi képen láthatók a versenypálya különböző területei: 

 

Ha az asztal nagyobb, mint a versenypálya, akkor a pályát úgy kell az asztalra helyezni, 
hogy a Rajt / Cél terület mindkét oldala érintkezzen a fallal.  

További információ a versenyről és pályáról a WRO Általános szabályzatában 
található, a 6. szabálypontban. A versenypálya és a pontos méreteket tartalmazó pdf 
nyomtatási célra letölthető innen: www.wro-association.org. 
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3. Pályaelemek, elhelyezkedésük és randomizáció 
 
Fű (3x) & Gyomok (3x) 
 
Három fű és három gyom pályaelemet kell véletlenszerűen felhelyezni a pályára minden 
forduló versenyköre előtt hat szürke területre a rendelkezésre álló nyolcból. Két szürke 
terület üresen marad.  
 

 
Fű 

A fű pályaelem két részből áll, egy alapból 
(balra) és egy tetejéből (jobbra). 

 
Gyom 

A gyom egy részből áll, az alap és a teteje 
összeillesztésre kerül. 

 
Fű kiinduló helyzete a pályán 

(a szürke területen) 

 
Gyom kiinduló helyzete a pályán 

(a szürke területen) 
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Az alábbi képen egy lehetséges randomizáció látható (zöld X jelöli a fű és piros X a gyom 
pályaelemeket):  
 

 
 
 
Katicák (3x) 
 
Három katica mindig megtalálható a versenypálya sárgával jelölt területein. A katicák mindig 
fejükkel balra, a Rajt / Cél terület felé néznek. 
 

 
Katica (3) 

 
Katica kiindulási pozíciója a versenypláyán 
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Kiszolgáló pont (1x) 
 
A kiszolgáló pont a szürke területen belül található fehér területen helyezkedik el. Mindig úgy 
helyezkedik el, hogy a zöld oldala a bal oldalra néz és érintkezik a pálya felületével. A zöld 
oldalát a feladatok végrehajtása közben majd a robotnak meg kell emelnie. 
 

  
A kiszolgáló pont kiindulási pozíciója a 

versenypályán 

 
Kerítések (11x) 
 
A pályán 11 kerítés található, amiket a robot nem mozdíthat el vagy rongálhat meg. A 
kerítések a szürke területeken belül található fehér területeken helyezkednek el. 
 

 
Kerítés (11) 

 
Kerítés pozíciója a versenypályán 
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4. Verseny feladatok 
A jobb érthetőség kedvéért a feladatok külön kerülnek bemutatásra. 

A csapat maga dönti el, milyen sorrendben hajtja végre a feladatokat. 
 

4.1 Katicabogarak megmentése 

A robot le szeretné vágni a füvet és eltávolítani a gyomokat. Ehhez a robotnak el kell 
távolítania a katicabogarakat az útjából. 

Akkor érhető el a legtöbb pont, ha a katicák az ösvény területén kívül helyezkednek el (a 
sötétzöld terület és a benne lévő fekete terület a fehér vonalakkal körülötte) és álló 
helyzetben maradnak. 

4.2 Fűnyírás 

Az egyik feladata a kerti robotnak a fűnyírás. A robot fel kell ismerje a fű pályaelemeket a 
szürke kiinduló területükön és meg kell nyírnia (eltávolítani az alapról a tetejét). 

Akkor érhető el a legtöbb pont, ha a fű teteje már található az alapon és az alap még mindig 
érinti a kiindulási szürke területet. 

4.3 Gyomok összegyűjtése 

A kerti robot másik feladata a gyomok összegyűjtése. A robotnak fel kell ismernie a gyom 
pályaelemeket és elvinni valamelyik gyűjtőpontra. 

Két (barna) gyűjtőpont terület található a pályán. Akkor jár pont egy gyomért, ha az teljes 
terjedelmében valamelyik gyűjtőpont területén található. Több pont kapható azokért a 
gyomokért, amiket a gyűjtőpont 2 nevű területre visz a robot.  

4.4 Kiszolgáló pont aktiválása 

Amikor a kerti robot sikeresen végig ment az ösvényen a kerten keresztül, aktiválnia kell a 
kiszolgáló pontot. Ekkor a kerti robot használója üzenetet kap okostelefonjára, hogy a robot 
sikeresen elvégezte a kerti feladatait. 

A csapat akkor kap pontot, ha a robot aktiválja a kiszolgáló pontot feketéről zöldre (a zöld 
oldala áll felfelé), legalább 9 kerítés nem mozdult el vagy sérült meg és a kiszolgáló pont 
teljes terjedelmében a szürke területén belül található. 

4.5 A robot parkolása 
Az utolsó feladat a robot parkolása a Rajt / Cél területen, tehát a robot felülnézetből teljes 
terjedelemével visszatér a Rajt / Cél területre (kábelek kilóghatnak a területről) és megáll. 

4.6 Bónusz pontok 
Bónusz pont jár azért, ha a kerítéseket a robot nem mozdítja el vagy rongálja meg. 
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5. Pontozás 
Definíciók pontozáshoz  
 
„Teljesen” azt jelenti, hogy a pályaelem csak a célterülettel érintkezik (nem beleértve a 
fekete vonalakat). 

“Részben” az adott területen találhatónak minősül, ha a pályaelem érintkezik a célterülettel, 
de ugyanakkor érintkezik másik területtel vagy a célterületet körülvevő vonallal is. 

 
Feladatok Egy Összesen 

Katicabogarak megmentése 

A katicabogár teljes terjedelmével az ösvény területen kívül található 
és álló helyzetben van. 

5 15 

Fűnyírás 

A fű teteje már nem érintkezik a fű alapjának tetejével és a fű alapja 
érintkezik a kiindulási szürke területtel. 

7 21 

Gyomok összegyűjtése 

A gyom teljes terjedelmével a Gyűjtőpont 1 területen található. 9 27 

A gyom teljes terjedelmével a Gyűjtőpont 2 területen található. 12 36 

Kiszolgáló pont aktiválása 

A kiszolgáló pont helyesen került a pályára, legalább 9 kerítés még 
a kiindulási helyén áll és a kiszolgáló pont teljes terjedelmével a 
szürke területen található. 

 17 

Robot parkolása 

A robot a Rajt / Cél területen áll meg. 
(akkor kapható érte pont, ha más pontot is szerzett már a csapat) 

 14 

Bónusz pontok 

Ha a kerítés nem mozdult el vagy rongálódott meg. 
(akkor kapható érte pont, ha más pontot is szerzett már a csapat) 

2 22 

Maximum pontszám  125 
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Pontozó lap 

Csapat neve:_______________________           Forduló száma: ______ 

 
Feladat Egy Összesen Db Végső 

pontszám 

Katicabogarak megmentése 

A katicabogár teljes terjedelmével az ösvény 
területen kívül található és álló helyzetben van. 

5 15   

Fűnyírás 

A fű teteje már nem érintkezik a fű alapjának 
tetejével és a fű alapja érintkezik a kiindulási 
szürke területtel. 

7 21   

Gyomok összegyűjtése 

A gyom teljes terjedelmével a Gyűjtőpont 1 
területen található. 

9 27   

A gyom teljes terjedelmével a Gyűjtőpont 2 
területen található. 

12 36   

Kiszolgáló pont aktiválása 

A kiszolgáló pont helyesen került a pályára, 
legalább 9 kerítés még a kiindulási helyén áll és 
a kiszolgáló pont teljes terjedelmével a szürke 
területen található. 

 17   

Robot parkolása 

A robot a Rajt / Cél területen áll meg. 
(akkor kapható érte pont, ha más pontot is 
szerzett már a csapat) 

 14   

Bónusz pontok 

Ha a kerítés nem mozdult el vagy rongálódott 
meg. 
(akkor kapható érte pont, ha más pontot is 
szerzett már a csapat) 

2 22   

Szerzett pontok összege  125   

Meglepetés szabály pontjai  

Teljes versenykör pontszám  

Versenykör ideje másodpercben  
 
 
 
 

Csapat aláírása  Bíró aláírása 
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Pontozási segédlet 

A katica teljesen az ösvény területén kívül található és álló helyzetben van. 

5 pont katicánként. 

 
5 pont 

 
0 pont (csak részben van az 

ösvény területén kívül) 

 
0 pont (nem áll) 

 
5 pont (az alapja teljesen 

kívül található) 

  

A fű teteje már nem érintkezik a fű alapjának tetejével és az alap érinti a kiindulási 
szürke területet. 

7 pont fű pályaelemenként. 

 
7 pont 

 
7 pont 

 
7 pont (csak oldalt érintkezik 

az alappal) 

 
0 pont (a tetején fekszik) 

 
0 pont (az alap nem érinti a 
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kiindulási területet) 

 
Gyom teljes terjedelmével a Gyűjtőpont 1 területen. 
9 pont gyomonként. 

 
9 pont 

 
9 pont (nem kell álló 
helyzetben lennie) 

 

 
0 pont  

(nincs teljesen a területen) 

 
0 pont  

(nincs a területen belül) 

 

 

Gyom teljes terjedelmével a Gyűjtőpont 2 területen. 
12 pont gyomonként. 

 
12 pont 

Minden más végállapot 
ugyanaz, mint a Gyűjtőpont 1 

esetén fentebb. 
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Kiszolgáló pont szabályszerűen elrendezve, legalább 9 kerítés álló helyzetben és a 
kiszolgáló pont alapja teljesen a szürke területen belül található. 
17 pont. 
 

 
17 pont 

 
17 pont (a szürke területen 
belül maradva mozdult el az 

alap) 

 
17 pont (az alap továbbra is 

a szürke területen belül) 

 
0 pont (9 kerítésnek okénak kell lennie,  

itt három már a kiindulási területén kívül található) 

 
0 pont (az alap a szürke 
területen kívül található) 

 
0 pont (nem jó irányba áll a 
pályaelem és a zöld nem áll 

felfelé) 
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A robot a Rajt / Cél területen áll meg (csak ha másért is kapott már pontot a csapat). 
14 pont. 
 

 
A robot vetülete teljesen a 
Rajt / Cél területen belül 

található.  

 
A robot vetülete teljesen a 
Rajt / Cél területen belül 

található, kábelek 
kilóghatnak, ez rendben van. 

 
Nem jár pont ha a robot 
nincs teljesen a Rajt / Cél 

területen. 

 
Kerítés nem mozdult el vagy sérült meg. 
2 pont kerítésenként. 

 
2 pont, nem mozdult el. 

 
2 pont, a szürke területen 

belül maradt. 

 
0 pont, kilóg a szürke 

területről. 

 
0 pont, nincs a szürke 

területen. 

 
0 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. Ez az utolsó állomása a 
versenysorozatnak, ahol a legjobb csapatok vesznek részt. Ezért jelentenek ekkora kihívást 
az ebben a dokumentumban található feladatok. 
 
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: 
 

• A fű és a gyom pályaelemek randomizáció nélkül, állandó helyen találhatók minden 
versenykörben 

• Nincs különbség pontszámban a Gyűjtőhely 1 és 2 között 
• Kettőnél több kerítés mozdítható el vagy rongálható meg 
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MÁSODIK RÉSZ – PÁLYAELEMEK 
ÖSSZESZERELÉSE  

Fű (3x) 
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Gyom (3x) 
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Katica (3x) 
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Kiszolgáló pont (1x) 
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Kerítés (11x) 
 

 

!


