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ELSŐ RÉSZ – VERSENYLEÍRÁS 

1. Bevezető 
 
A mentési munkákat végző robotok sok veszélyes és bonyolult feladatban segítik a mentést 
végzők munkáját vészhelyzet esetén. Az ilyen robotoknak ellen kell állniuk magas 
hőmérsékletnek, utat kell vágniuk maguknak törmeléken és lépcsőkön, fel kell kutatniuk a 
sérült embereket, veszélyes anyagokat kell szállítaniuk és ismeretlen helyekről kell 
felderítést végezniük. A junior csapatok robotjainak ezek közül kell néhányat végrehajtani. 
 
A versenypályán a robot feladata lesz támogatni egy gyárban keletkezett tűz oltási és 
mentési folyamatait. El kell oltani a tüzet, el kell szállítani veszélyes vegyi anyagokat és részt 
kell vennie az emberek mentésében, azok felderítésével a gyáron belül. Mindeközben a 
robotnak meg kell birkóznia a gyárba vezető úton egy ismeretlen tereppel. 
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2. Versenypálya  
Az alábbi képen láthatók a versenypálya különböző területei:  

 

Amennyiben az asztal nagyobb, mint a pálya, akkor azt a mindkét start területet tartalmazó 
rövid oldalával kell a falhoz igazítani, a két hosszú oldal között középre igazítva. 

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 
 
Pályaelemek a gyárban 
 
A gyárban mindig megtalálható 2 tűz, 2 ember (egy nagy és egy kicsi) és 1 vegyi anyag. 
Ezek az elemek véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre a szobákban látható fehér 
téglalapokra. Egy szobába maximum egy ilyen pályaelem helyezhető. 
 
A pályaelemeket pozíciójának meg kell egyeznie a szürke téglalapon belüli kis vonal 
irányával.  
 

 
Vegyi anyag (1) 

 
Tűz (2) 

 
Nagy ember (1) 

 
Kis ember (1) 

 
Példa egy pályaelem elhelyezésére 

 
Kis szürke vonal a szürke területen belül 

mutatja az oda helyezett pályaelem 
orientációját 

  



 

WRO 2022 - Regular Category - Junior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 
5 

 
Példa egy elem elhelyezésére 

 
Víz 
 
A víz pályaelemekkel lehet eloltani a szobában tomboló tüzet. A versenykör kezdete előtt a 
víz elemeket rá lehet tenni a robotra. A víz elemeknek is bele kell férniük a robot 
meghatározott mérethatárába. 
A víz elemeknek a versenykör kezdetekor a rajt / cél területen kell elhelyezkedniük. 
Függetlenül attól, érintkeznek-e a robottal, bele kell férniük teljes terjedelmükkel a rajt / cél 
területbe. 
 

 
Víz elemek (2) 

 
Víz elemek a rajt területen 

(rá helyezhetők a robotra, de nem 
távolíthatók el a pályáról) 

 
Jelölő négyzetek 
 
A jelölő kockákkal segít a robot meghatározni a gyárban lévő emberek pozícióját. A két jelölő 
kocka kiindulási területe a két sárga négyzet közvetlenül a helymeghatározó térkép mellett. 
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Jelölő kockák kiindulási helyei 

 
Gyár falai 
 
Kétféle fala van a gyárnak, egy egyenes és egy kereszteződő. A két falat a gyár területén 
látható szürke jelölésekre kell helyezni.  
 

 
Kereszteződő fal 

 
Egyenes fal 

 
Kereszteződő fal helye a versenypályán 

 
Egyenes fal helye a versenypályán 

 
 
Akadály fal 
 
Egy akadály fal választja el egymástól a két átkelőt a pályán. Ezt a falat a robot nem 
mozdíthatja el vagy rongálhatja meg. 
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Akadály fal 

 
Az akadály fal kiindulási helye 
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Akadály elemek 
 
Különböző akadályként szolgáló elemek találhatók a pályák. Az „A” átkelő területén 15 zöld 
LEGO kocka található. A „B” átkelő területén két, egyenként 14 kék LEGO kockából álló, 
hosszú elem található.  
 

 
LEGO 2x4 kockák 

 
Hosszú kék elemek, LEGO 2x4 kockákból 

  

Mind a zöld és a kék akadály elemek kétoldalú ragasztóval rögzítésre kerülnek a 
versenypályán. 

 
Két Rajt / Cél terület 
 
A pályán két Rajt / Cél terület található. A verseny napjának elején kerül kisorsolásra, hogy 
aznap a robotoknak melyikből kell indulniuk. A versenykör előtt a robotnak teljes 
terjedelmével a területen belül kell lennie, a területet körülvevő vonal nem része a területnek. 
A versenykör kezdetekor a kábelek beleszámítanak a robot méretébe. 
 
Randomizáció összegzése  
 
A verseny napjára kiválasztásra kerül a rajt terület. 
 
Minden forduló versenykörei előtt randomizáció dönti az alábbi pályaelemek helyét a 
pályán: 
 

• A gyárban található szürke területekre helyezett pályaelemek (szobánként max. 1 
pályaelem). 
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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 Tűz felkutatása és eloltása 

A mentést segítő robot egyik feladata a gyárban tomboló tűz felkutatása. 

A robotnak fel kell ismernie a tűz pályaelemeket és abba a szobába helyeznie egy víz 
elemet, amelyikben a tűz is található. Szobánként csak egy víz elemért jár pont. 

Pontlevonás jár azért, ha a robot nem a megfelelő szobában helyezi el a víz elemet. 

4.2 Veszélyes vegyi anyagok elszállítása 

A robotnak fel kell ismernie és el kell szállítania a gyárban találhat veszélyes vegyi 
anyagokat. Mivel ég az épület, így különösen fontos, hogy azokat kihozza a gyárból. A robot 
feladata felkutatni és elszállítani a vegyi anyagokat a biztonságos tároló területre. 

Pontot azért kap a csapat, ha a vegyi anyag a gyáron kívülre kerül. A teljes pontszám 
eléréséhez a vegyi anyagokat el is kell helyezni a biztonságos tároló területen. 

4.3 Emberek felkutatása a gyárban 

Az égő épületben különösen fontos megkeresni a még benn ragadt embereket. A mentést 
segítő robot viszont nem képes maga kihozni az embereket az égő gyárból. Jelenleg az 
emberek kimentését még emberek végzik. 

A robotnak tehát az a feladata, hogy meghatározza, melyik szobákban találhatók még 
emberek és ezt az információt átadja a mentés irányítónak.  A robotnak végig kell haladnia a 
gyárépületen, megjegyeznie hol találhatók az emberek és ennek megfelelően elhelyezni a 
jelölő kockákat a helymeghatározó térképen.  

Teljes pontszám akkor érhető el, ha a jelölő négyzetek teljes terjedelmükben a megfelelő 
szobát jelző területen találhatók a helymeghatározó térképen. 
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4.4 Egyenetlen terepen közlekedés 

A mentést segítő robotok sokszor kerülnek ismeretlen és bizonytalan terepviszonyok közé. 
Emiatt a robotoknak képesnek kell lennie áthaladni az ilyen területeken. Ezeket a pályán „A” 
és „B” átkelőnek neveztük el. 

Pont akkor jár értük, ha a robot teljesen áthalad rajtuk, tehát teljesen áthalad a területet 
határoló két vonalon az átkeléskor. Mindkét átkelő esetében pontot csak egy átkelés ér. A 
bírónak a versenykör ideje alatt figyelnie kell, hogy ez a feladat megvalósult e. 

4.5 Robot parkolása 
A versenykör végén a robot visszatér arra a Rajt / Cél területre, amelyik nem a Rajt terület 
volt indításkor. 

Pontot akkor kap érte a csapat, ha a robot felülnézetből teljes terjedelemével visszatér a Rajt 
/ Cél területre (kábelek kilóghatnak a területről) és megáll.  

4.6 Bónusz és büntető pontok 
Bónusz pontok érhetők el, ha a gyáron belüli falakat, a tűz és az ember elemeket nem 
mozdítja el vagy rongálja meg a robot. 

Az akadály fal elmozdításáért vagy megrongálásáért büntetőpontok járnak.  
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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 

Tűz felkutatása és eloltása 

Víz elem teljes terjedelmével abban a szobában, ahol tűz is 
megtalálható (szobánként max. 1 víz elem). 

15 30 

Víz elem olyan szobában, ahol nem található tűz. -3 -6 

Veszélyes vegyi anyagok elszállítása 

Vegyi anyag teljes terjedelmével a gyár területén kívül található (de 
nem a biztonságos tároló területen).  

 8 

Vegyi anyag teljes terjedelmével a biztonságos tároló területen 
található. 

 12 

Emberek felkutatása a gyárban 

A jelölő kocka teljes terjedelmével a megfelelő szobát (ahol ember 
található a szobában, a gyárban) jelölőt területen helyezkedik el a 
helymeghatározó térképen. 
A helymeghatározó térképen egy szobát jelölő területen csak egy 
jelölő kockáért kapható pont. Amennyiben két jelölő kocka 
ugyanazon a területen található, csak az egyikért jár pont. 

19 38 

Egyenetlen terepen közlekedés 

„A” és „B” átkelőn történő áthaladás esetén, amennyiben a robot 
teljesen áthalad az egész területen (mindkét határoló vonalon). 
Mindkét átkelő esetében csak egyszer osztható ki pont. Csak akkor 
jár érte pont, ha az akadály fal nem mozdult el vagy sérült meg. 

15 30 

Robot parkolása 

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

 13 

Bónusz és büntető pontok 

Tűz vagy ember nem mozdult el vagy sérült meg. 5 20 

Gyár fala nem mozdult el vagy sérült meg. 6 12 
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Az akadály fal elmozdult vagy megsérült.  -12 

Maximum pontszám  155 

Pontozó lap 

Csapat neve:_______________________           Forduló száma: ______ 

Feladat Egy Maximum Db Végső 
pontszám 

Tűz felkutatása és eloltása 
Víz elem teljes terjedelmével abban a szobában, ahol 
tűz is megtalálható (szobánként max. 1 víz elem). 

15 30   

Víz elem olyan szobában, ahol nem található tűz. -3 -6   

Veszélyes vegyi anyagok elszállítása 
Vegyi anyag teljes terjedelmével a gyár területén kívül 
található (de nem a biztonságos tároló területen).  

 8   

Vegyi anyag teljes terjedelmével a biztonságos tároló 
területen található. 

 12   

Emberek felkutatása a gyárban 
A jelölő kocka teljes terjedelmével a megfelelő szobát 
(ahol ember található a szobában, a gyárban) jelölőt 
területen helyezkedik el a helymeghatározó térképen. 
A helymeghatározó térképen egy szobát jelölő 
területen csak egy jelölő kockáért kapható pont. 
Amennyiben két jelölő kocka ugyanazon a területen 
található, csak az egyikért jár pont. 

19 38   

Egyenetlen terepen közlekedés 
„A” és „B” átkelőn történő áthaladás esetén, 
amennyiben a robot teljesen áthalad az egész 
területen (mindkét határoló vonalon). Mindkét átkelő 
esetében csak egyszer osztható ki pont. Csak akkor 
jár érte pont, ha az akadály fal nem mozdult el vagy 
sérült meg. 

15 30   

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

 13   

Bónusz és büntető pontok 
Tűz vagy ember nem mozdult el vagy sérült meg. 5 20   
Gyár fala nem mozdult el vagy sérült meg. 6 12   
Az akadály fal elmozdult vagy megsérült.  -12   
Maximum pontszám  155   

Meglepetés szabály pontjai  
Versenykör teljes potszáma  

Versenykör időtartama másodpercben  
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Csapat aláírása  Bíró aláírása 

 

Pontozási segédlet  
Víz elem teljes terjedelmével olyan szobában található, ahol tűz található (egy víz 
elem szobánként maximum). 
15 pont 
vagy 
Víz elem olyan szobában található, ahol tűz nem található. 
-3 pont  

 
15 pont 

 
0 pont (víz elem nincs teljes terjedelmével a 

zöld területen) 

 
-3 pont (víz elem nem a megfelelő szobában 

található) 

 
12 pont (15 pont az egyik víz elemért és -3 
pont az ugyanabban a szobában található 

víz elemért) 
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Vegyi anyag teljes terjedelmével elhagyta a gyár területét (de nincs a biztonságos 
tároló területen). 
8 pont 

 
8 pont 

 
0 pont (még a gyár területén 

található) 

 

Vegyi anyag teljes terjedelmével a biztonságos tároló területen található. 
12 pont 

 
12 pont 

 
12 pont (nem kell álló 

helyzetben lennie) 

 
12 pont (az elem csak a 
célterülettel érintkezik) 

 
0 pont, nincs teljes 

terjedelmével a célterületen. 
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Jelölő négyzet teljes terjedelmével a megfelelő szobát (ember található a szobában 
a gyárban) jelölő területen található. 
19 pont jelölőnként 
Ehhez a példához az emberek a sárga és fehér szobákban lettek elhelyezve a 
gyárban! 

 
38 pont (2x19 pont) 

 
19 pont (a fehér szobán lévő 

rendben van, de a sárga 
szobán lévő érinti a fekete 

vonalat is) 

 
19 pont (csak az egyik kocka 
található megfelelő területen) 
 

   

Az „A” és „B” átkelőkön történő áthaladás csak akkor érvényes, ha a robot teljes 
terjedelmével áthalad az egész területen és a területet határoló mindkét vonalon. 
Pontot csak akkor kap a csapat, ha az akadály fal nem mozdult el vagy rongálódott 
meg. Egy átkelő területen csak egy átkelésért jár pont. 
15 pont átkelőnként 

 
Magyarázat: A két átkelőt („A” piros és „B” sárga területek) szürke vonalakkal 
határolják jobb és baloldalon. A teljes területen történő áthaladás ér pontot a 
csapatoknak. 
Ennél a feladatnál a bíró a versenykör közben osztja ki a pontszámokat a robot 
működése alapján. Amennyiben egy robot az átkeléssel fejezi be a versenykörét, 
akkor az alábbiak szerint kell kiosztani a pontokat. 
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15 pont (a robot átkelt a 

területen, a robot egyetlen 
része sem érinti az átkelő 

területét vagy az azt határoló 
szürke vonalat) 

 
0 pont (a robot még hozzáér 

a területhez) 
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A robot az indításnak használt Rajt / Cél területtől eltérő a Rajt / Cél területen áll meg 
(csak ha másért is kapott már pontot a csapat). 
13 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. 

 

Tűz vagy ember nem mozdult el vagy rongálódott meg. 
5 pont darabonként  
Megjegyzés: Az alábbi logika érvényesül a gyár területén található összes elem 
esetében. 

 
10 pont 

 
10 pont (tűz a helyén, az 

ember megmozdult, de még 
a szürke területen belül 

maradt) 

 
5 pont a tűzért (az ember 
kilóg a szürke területről) 

 
5 pont a tűzért (az ember 

megrongálódott) 
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Gyár falai nem mozdultak el vagy rongálódtak meg. 
5 pont falanként 
Megjegyzés: Az alábbi logika érvényes mindkét gyári falra. 

 
5 pont 

 
5 pont (elmozdult, de a 
szürke területen belül 

maradt) 

 
0 pont (a fal a szürke 

területen kívül található) 

 
0 pont (a fal kilóg a szürke 

területről) 

 
0 pont (a fal megsérült) 

 

 
Akadály fal elmozdult vagy megrongálódott. 
- 12 pont 
Megjegyzés: Az akadály falat semennyire sem szabad elmozdítani vagy 
megrongálni. 

 
OK, nincs büntetőpont. 

 
-12 pont (elmozdult)  

 
-12 pont (megrongálódott) 
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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: 
 

• Állandó rajt / cél terület 
• Átkelőkön kisebb / kevesebb vagy semennyi akadályt képező elem 
• A gyárba csak egy ember kerül elhelyezésre (tehát elég egy jelölő kockával 

megmutatni a helyét a helymeghatározó térképen)  
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MÁSODIK RÉSZ – PÁLYAELEMEK 
ÖSSZESZERELÉSE 

Vegyi anyag (1x) 
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Tűz (2x) 
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Jelölő kocka (2x) 
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Nagy ember (1x) 
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Kis ember (1x) 

 



 

WRO 2022 - Regular Category - Junior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 
29 
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Akadály fal (1x) 
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Kereszteződő fal(1x) 
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Egyenes fal (1x) 
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