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Εισαγωγή
Πολλά και διαφορετικά οικοσυστήματα μπορεί να βρεθούν στην Κόστα Ρίκα, ως μία από τις
πλουσιότερες χώρες σε βιοποικιλότητα. Υπάρχουν ανοικτές περιοχές στο κοινό, εθνικά
πάρκα και ταμιευτήρες προστατευμένων ειδών που έχουν συσταθεί για την προστασία των
φυσικών πόρων. Για μια χώρα με πράσινα δάση στα βουνά και μπλε ωκεανούς στον Ειρηνικό
και τις ακτές της Καραϊβικής, έχουν βρεθεί πολλά απειλούμενα είδη. Είναι σημαντικό να
διατηρηθούν οι οικότοποι των τζάγκουαρ και των χελωνών, καθώς και άλλων απειλούμενων
ειδών, έτσι ώστε να αποτραπεί η εξαφάνισή τους.
Η πρόκληση για την κατηγορία Δημοτικού είναι η κατασκευή ρομπότ για να προωθήσει τον
αειφόρο τουρισμό βοηθώντας έτσι τους επιστήμονες και τους επισκέπτες να εξερευνήσουν και
να διερευνήσουν τα θαύματα της φύσης χωρίς να τη διαταράξουν. Η αποστολή του ρομπότ είναι
να μεταφέρει επιστήμονες και επισκέπτες στις περιοχές των απειλούμενων ειδών που
επιτρέπεται να επισκεφθούν. Η διαδρομή εξαρτάται από τον αριθμό των απειλούμενων με
εξαφάνιση ζώων που βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές. Κατά την περιοδεία, το ρομπότ θα
πρέπει επίσης να επιστρέψει τα απειλούμενα ζώα που έχουν περιπλανηθεί σε τουριστικές
περιοχές στον αντίστοιχο οικότοπό τους ... το τροπικό δάσος ή τον ωκεανό.
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1. Περιγραφή πρόκλησης
Η αποστολή του ρομπότ είναι να μεταφέρει επιστήμονες και επισκέπτες από την
Περιοχή Εκκίνησης (Start Area) στην περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών (Scientist
and Visitor Area). Το ρομπότ πρέπει επίσης να μετακινήσει ένα απειλούμενο ζώο που
ανακαλύφθηκε σε μια περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών (Scientist and Visitor
Area) στο διπλανό τροπικό δάσος (πράσινες περιοχές Απειλούμενων Ειδών –
Endangered Animal Area) ή στον γειτονικό ωκεανό (μπλε Περιοχές Απειλούμενων
Ειδών - Endangered Animal Area). Η αποστολή ολοκληρώνεται όταν το ρομπότ είναι
εντός της Περιοχής Τερματισμού (Finish Area).

Το ρομπότ θα ξεκινήσει από την περιοχή εκκίνησης (Start Area) και θα μεταφέρει 4
μπλε μπλοκ LEGO που εκπροσωπούν 4 Επισκέπτες και 4 κόκκινα μπλοκ LEGO που
εκπροσωπούν 4 Επιστήμονες.

Blue Block: Visitors

Red Block: Scientists
3

WRO 2017 - Κατηγορία Regular Δημοτικό

Υπάρχουν δύο είδη απειλούμενων ζώων ... τζάγκουαρ και χελώνες.

Τζάγκουαρ

Χελώνες

Υπάρχουν 3 τζάγκουαρ και 3 χελώνες. Τα 3 τζάγκουαρ θα τοποθετηθούν τυχαία σε
κάθε γύρο στα 6 μαύρα τετράγωνα των 3 περιοχών Επιστημόνων και Επισκεπτών
(Scientist and Visitor Area) που βρίσκονται δίπλα στις περιοχές τροπικού δάσους (3
πράσινες περιοχές Απειλούμενων Ειδών - Endangered Animal Area). Οι 3 χελώνες θα
τοποθετηθούν τυχαία σε κάθε γύρο στα 6 μαύρα τετράγωνα των 3 περιοχών
Επιστημόνων και Επισκεπτών (Scientist and Visitor Area) που βρίσκονται δίπλα στις
περιοχές των ωκεανών (3 μπλε Περιοχές Απειλούμενων Ειδών - Endangered Animal
Area). Τα υπόλοιπα 6 μαύρα τετράγωνα θα είναι άδεια.
Υπάρχουν 0, 1, ή 2 απειλούμενα ζώα για κάθε περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών
(Scientist and Visitor Area). Η αποστολή του ρομπότ είναι να μετακινήσει αυτά τα ζώα
από τα μαύρα τετράγωνα των περιοχών Επιστημόνων και Επισκεπτών (Scientist and
Visitor Area) στο διπλανό τροπικό δάσος ή τον διπλανό ωκεανό. Επίσης η αποστολή
του ρομπότ είναι να επιτρέψει σε ένα επισκέπτη (μπλε μπλοκ), έναν επιστήμονα
(κόκκινο μπλοκ), ή και στους δύο, να επισκεφθούν μια περιοχή Επιστημόνων και
Επισκεπτών (Scientist and Visitor Area), ανάλογα με τον αριθμό των απειλούμενων
ζώων στην περιοχή.
● Αν δεν υπάρχουν απειλούμενα ζώα σε μια περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών
(Scientist and Visitor Area), ένας Επισκέπτης (μπλε τετράγωνο) επιτρέπεται να εισέλθει
στην περιοχή. Το ρομπότ μπορεί να τοποθετήσει ένα μπλε τετράγωνο μέσα στην
περιοχή.
● Εάν υπάρχει ένα απειλούμενο ζώο σε μια περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών
(Scientist and Visitor Area), τόσο ο Επισκέπτης (μπλε τετράγωνο) όσο και ο
Επιστήμονας (κόκκινο μπλοκ) επιτρέπεται να εισέλθουν στην περιοχή. Το ρομπότ
μπορεί να αφήσει ένα μπλε ή / και ένα κόκκινο μπλοκ μέσα στην περιοχή.
● Αν υπάρχουν 2 απειλούμενα ζώα σε μια περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών
(Scientist and Visitor Area), μόνο ένας επιστήμονας επιτρέπεται να εισέλθει στην
περιοχή. Το ρομπότ μπορεί να τοποθετήσει ένα κόκκινο μπλοκ μέσα στην περιοχή.
Η χρονική περίοδος της πρόκλησης είναι 2 λεπτά.
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2. Κανόνες πρόκλησης
1. Πριν το ρομπότ τοποθετηθεί στην καραντίνα, η ομάδα μπορεί να τοποθετήσει το
πολύ, 4 μπλε και 4 κόκκινα τετράγωνα στο ρομπότ, έτσι ώστε το μέγεθος του
ρομπότ να είναι αυτό που επιτρέπεται από τους κανόνες. Ως μέρος του ελέγχου,
κατά τη διάρκεια της καραντίνας, το ρομπότ θα ελεγχθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι
δεν έχει στοιχεία που είναι παρόμοια με τα αντικείμενα του διαγωνισμού εκτός
από τα 4 μπλε και τα 4 κόκκινα τετράγωνα. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στην
κατασκευή του ρομπότ μετά την τοποθέτησή του στην καραντίνα. Κάθε ομάδα θα
πρέπει να φέρει τα δικά της μπλε και κόκκινα τετράγωνα στον χώρο του
διαγωνισμού.
2. Πριν από κάθε γύρο τα 3
τοποθετούνται τυχαία στα 6
Επιστημόνων και Επισκεπτών
να κοιτάζουν στην αντίστοιχη
σχήμα.

μπλοκ Τζάγκουαρ και τα 3 μπλοκ Χελώνας
από τα 12 μαύρα τετράγωνα των περιοχών
(Scientist and Visitor Area) με τα "κεφάλια" τους
κίτρινη περιοχή, όπως φαίνεται στο παρακάτω

Η τυχαία τοποθέτηση των Τζάγκουαρ θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
i.

Οι 6 θέσεις Τζάγκουαρ, δηλαδή τα 6 μαύρα τετράγωνα στις 3 περιοχές
Επιστημόνων και Επισκεπτών (Scientist and Visitor Area) που γειτνιάζουν
με τις πράσινες περιοχές των τροπικών δασών, αριθμούνται από το 1 έως
6. Θα γράψουμε τους αριθμούς 1 έως 6 σε έξι μικρά κομμάτια χαρτί, θα τα
διπλώσουμε μία φορά, και θα τα τοποθετήσουμε σε ένα μη διαφανές κουτί.

ii. Θα ανακινήσουμε το κουτί με τα διπλωμένα χαρτιά.
iii. Θα επιλέξουμε 3 κομμάτια χαρτιού από το κουτί και στη συνέχεια θα
τοποθετήσουμε τα μπλοκ Τζάγκουαρ στις θέσεις που αναγράφονται στα
χαρτιά που επιλέξαμε.
Η τυχαία τοποθέτηση των 3 μπλοκ χελώνας θα γίνει με παρόμοιο τρόπο. Η αρίθμηση
των μαύρων τετραγώνων σε κάθε κλήρωση θα είναι η εξής:
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3. Τα μπλοκ των απειλούμενων ζώων στα μαύρα τετράγωνα των περιοχών
Επιστημόνων και Επισκεπτών (Scientist and Visitor Area) πρέπει να
μετακινηθούν από το ρομπότ και να είναι εντελώς μέσα στη γειτονική περιοχή του
τροπικού δάσους ή αυτή του ωκεανού. Ένα μπλοκ χελώνας είναι σωστά
τοποθετημένο αν είναι σε όρθια θέση, ακέραιο (*), και είναι εντελώς μέσα στη
γειτονική περιοχή του ωκεανού. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέρη της μπλε βάσης
του μπλοκ που ακουμπούν στην πίστα είναι εντός της περιοχής.
Ένα μπλοκ τζάγκουαρ είναι σωστά τοποθετημένο αν είναι σε όρθια θέση,
ακέραιο(*), και εντελώς μέσα στο γειτονικό τροπικό δάσος. Αυτό σημαίνει ότι όλα
τα τμήματα της πράσινης βάσης του μπλοκ που ακουμπούν στην πίστα είναι
εντός της περιοχής.
(*) Ένα μπλοκ θεωρείται ακέραιο όταν αποτελείται από όλα τα αρχικά του κομμάτια.

4. Τα μπλοκ Τζάγκουαρ πρέπει να μετακινηθούν στην αντίστοιχη περιοχή τροπικού
δάσους που βρίσκεται δίπλα στην περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών
(Scientist and Visitor Area), όπου το Τζάγκουαρ είχε αρχικά τοποθετηθεί πριν
ξεκινήσει το ρομπότ. Δεν θα δοθούν πόντοι στο μπλοκ Τζάγκουαρ, ακόμα κι αν
αυτό είναι μέσα σε μια άλλη περιοχή τροπικού δάσους, εάν δεν έχει τοποθετηθεί
στο χώρο δίπλα στην αρχική (αυθεντική) περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών.
Ομοίως, για ένα μπλοκ χελώνας που δεν μετακινείται σε μια περιοχή ωκεανού
που βρίσκεται δίπλα στην αντίστοιχη περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών,
όπου η χελώνα είχε τοποθετηθεί πριν ξεκινήσει το ρομπότ, δεν θα δοθούν
πόντοι.
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5. Τα 4 μπλοκ Επισκεπτών και τα 4 μπλοκ Επιστημόνων πρέπει να τοποθετούνται,
ακέραια, εντελώς εντός των 6 περιοχών Επιστημόνων και Επισκεπτών, ανάλογα
με τον αριθμό των απειλούμενων ζώων στα μαύρα τετράγωνα στην περιοχή πριν
αρχίσει το ρομπότ:
• Αν δεν υπάρχει κανένα απειλούμενο είδος ζώου, ένα τετράγωνο
«Επισκέπτης» μπορεί να τοποθετηθεί.
• Αν υπάρχει ένα είδος απειλούμενου ζώου, ένα τετράγωνο «Επισκέπτης», ένα
τετράγωνο «Επιστήμονα», ή ένα από κάθε μπλοκ μπορεί να τοποθετηθεί.
• Εάν υπάρχουν δύο είδη απειλούμενων ζώων, ένα τετράγωνο «Επιστήμονας»
μπορεί να τοποθετηθεί.
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Η τυχαία τοποθέτηση των 6 μπλοκ απειλούμενων ζώων μπορεί να οδηγήσει σε
καταστάσεις στις οποίες υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για να τοποθετηθούν
τα μπλοκ Επισκεπτών και Επιστημόνων σωστά στις 6 περιοχές Επιστημόνων και
Επισκεπτών.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Τρεις περιοχές «Επιστημόνων και Επισκεπτών» περιέχουν 1 μπλοκ Τζάγκουαρ η κάθε
μία.
Μια περιοχή «Επιστημόνων και Επισκεπτών» περιέχει 2 μπλοκ χελώνας.
Μια περιοχή «Επιστημόνων και Επισκεπτών» περιέχει 1 μπλοκ χελώνας.
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο πιθανοί τρόποι για να τοποθετήσετε σωστά τα μπλοκ
επισκέπτη και επιστήμονα :

1ος Τρόπος
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2ος Τρόπος
6. Στην καλύτερη περίπτωση, ένας επισκέπτης και ένας επιστήμονας μπορεί να
τοποθετηθεί σε κάθε περιοχή Επιστημόνων και Επισκεπτών. Εάν υπάρχουν
περισσότερα από ένα μπλοκ Επισκέπτη ή περισσότερα από ένα μπλοκ
Επιστήμονα σε μια περιοχή, δεν θα δοθούν πόντοι για τα επιπλέον μπλοκ.
7. Η αποστολή ολοκληρώνεται όταν το ρομπότ σταματάει και ολόκληρο το ρομπότ
είναι εντελώς εντός της περιοχής Τερματισμού (τα καλώδια επιτρέπεται να είναι
έξω από την περιοχή Τερματισμού).

3. Βαθμολόγηση
I.

Η Βαθμολογία θα καθοριστεί όταν η πρόκληση έχει ολοκληρωθεί ή όταν ο χρόνος
ολοκληρωθεί.

II.

Μέγιστη βαθμολογία = 160 πόντοι

III.

Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σκορ, η κατάταξή τους θα γίνει με κριτήριο τον
συντομότερο χρόνο που έχει καταγραφεί στην προσπάθειά τους.
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Πίνακας βαθμολόγησης:
Αποστολές
Ένας επιστήμονας (κόκκινο τετράγωνο) είναι σωστά
τοποθετημένος ολόκληρος μέσα σε μια περιοχή Επιστημόνων
και Επισκεπτών που περιείχε τουλάχιστον 1 απειλούμενο ζώο
πριν αρχίσει το ρομπότ.
Ένας Επισκέπτης (μπλε μπλοκ) είναι σωστά τοποθετημένος
ολόκληρος μέσα σε μια περιοχή Επιστημόνων και
Επισκεπτών που περιείχε το μέγιστο 1 απειλούμενο ζώο πριν
αρχίσει το ρομπότ.
Ένα μπλοκ χελώνα είναι σωστά τοποθετημένο πλήρως μέσα
σε μια μπλε περιοχή δίπλα στην Περιοχή Επισκεπτών και
Επιστημόνων όπου βρισκόταν πριν ρομπότ ξεκινήσει.
Ένα μπλοκ Τζάγκουαρ είναι σωστά τοποθετημένο πλήρως
μέσα σε μια πράσινη περιοχή δίπλα στην Περιοχή Επισκεπτών
και Επιστημόνων όπου βρισκόταν πριν ξεκινήσει το ρομπότ.

Πόντοι

Συνολικά

15

60

15

60

5

15

5

15

Το Ρομπότ βρίσκεται ολόκληρο μέσα στην περιοχή
τερματισμού
Μέγιστη Βαθμολογία

10
160

4. Προδιαγραφές τραπεζιού πρόκλησης
I.

Οι εσωτερικές διαστάσεις του πίνακα του παιχνιδιού είναι 2362 mm επί 1143 mm.

II.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του πίνακα είναι 2438 mm επί 1219 mm.

III.

Το πρωτεύον χρώμα μιας επιφάνειας τραπεζιού είναι λευκό.

IV.

Ύψος των διαχωριστικών: 70 ± 20 mm
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5. Προδιαγραφές πίστας πρόκλησης

i. Όλες οι μαύρες γραμμές είναι 20 ± 1 mm.
ii. Οι διαστάσεις μπορεί να ποικίλουν εντός ± 5 mm.
iii. Αν το τραπέζι είναι μεγαλύτερο από την πίστα του διαγωνισμού, το άνω άκρο και
το δεξί άκρο της πίστας μπορούν να ευθυγραμμιστούν με το πάνω και το δεξιά
πηχάκι του τραπεζιού.
Προδιαγραφές χρωμάτων
Όνομα χρώματος

Lego
Color ID

Pantone

CMYK

RGB

RGB
Παράδειγμα

C

M

Y

K

R

G

B

Φωτεινό Κόκκινο

21

032C

0

100

100

0

237

28

36

Φωτεινό Μπλε

23

293C

100

47

0

0

0

117

191

Φωτεινό Κίτρινο

24

116C

0

19

100

0

255

205

3

Φωτεινό Πράσινο

37

355C

88

0

100

0

0

172

70

11

WRO 2017 - Κατηγορία Regular Δημοτικό

6. Προδιαγραφές αντικειμένων πρόκλησης
Θα υπάρχουν 8 μπλοκ:
a. 4 κόκκινα μπλοκ αποτελούμενα από 4 κόκκινα 2x4 LEGO τουβλάκια
b. 4 μπλε μπλοκ αποτελούμενα από 4 μπλε 2x4 LEGO τουβλάκια

Θα υπάρχουν 3 τζάγκουαρ:
Το κάθε τζάγκουαρ θα αποτελείται από 12 πράσινα 1x6 LEGO τουβλάκια, 4 κίτρινα 1x6 LEGO
τουβλάκια, 6 κίτρινα 2x4 LEGO τουβλάκια, 2 κίτρινα 2x2 LEGO τουβλάκια, 1 μαύρο 2x2 LEGO
τουβλάκια, and 8 μαύρα 1x2 LEGO τουβλάκια-πιατάκια.
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Θα υπάρχουν 3 χελώνες :
Κάθε χελώνα αποτελείται από 12 μπλε 1x6 LEGO τουβλάκια, 6 πράσινα 1x6 LEGO τουβλάκια,
2 πράσινα 2x4 LEGO τουβλάκια, και 2 πράσινα 2x2 LEGO τουβλάκια.
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