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 Versenykiírás 

A verseny menete, nevezés 

A verseny a 2022.02.21-én (hétfőn) 7:00-tól 2022.02.26-án (szombaton) 

23:59-ig elérhető „Fergeteges forgatás” című online Logirintus pályán 

zajlik. Teljesítése asztali vagy hordozható számítógépről, 

táblagépről, mobiltelefonról vagy más böngészésre alkalmas eszközről 

is lehetséges. A versenyen részt vehetnek csapatok és egyéni 

versenyzők is korhatárra való tekintet nélkül, bár az 12 éves kortól 

ajánlott. 

A versenyre benevezni (regisztrálni) 2022. február 15. és február 26. 

között van lehetőség. A részvétel a www.logirintus.hu webshopján 

keresztül megtett e-mail címes regisztrációhoz kötött, a bajnokság 

pályája egy e-mail címről történő regisztráció mellett egyszer 

teljesíthető. Az alap-regisztráció ingyenes, azonban bővített nevezési 

csomagok vásárlására is lehetőséget adunk, melyek különböző extra 

ajándékokat (pl. oklevél) tartalmaznak. 

Szintek és fokozatok a versenyben 

A verseny során a „Fergeteges forgatás” című pályán olvasható logikai 

fejtörőket helyesen megoldva juthatnak a játékosok előrébb a pálya 

sztorijában, illetve egyre magasabb szintekre. A szintek többségén 

(bár nem minden szinten) a történet több irányba ágazik el, ezen 

irányok a versenyben való teljesítmény szempontjából egyenértékűek. A 

szintek elején minden esetben jelezzük, hogy hány feladat alkotja a 

szintet, és ezek közül legalább hány feladat szükséges a 

szintlépéshez. A szinteken való előrejutással a játékosok egyre 

magasabb fokozatra lesznek érdemesek, így rendre bronz-, ezüst-, 

arany- és gyémántfokozaton lehet befejezni a játékot. 

A verseny célja és a csapatok sorrendjének 

megállapítása 

A verseny célja minél több fejtörő helyes megoldása révén minél 

magasabb fokozaton befejezni a játékot. Ha két versenyző (csapat) 

azonos fokozatot ér el, akkor köztük a sorrendet a szintlépések során 

helyesen megoldott feladatok száma, illetve a pálya teljesítési ideje 

dönti el. Egészen pontosan az alábbi képlettel számoljuk ki a végső 

pontszámot: 

http://www.logirintus.hu/


 P=F+M+I, 

ahol az egyes részpontszámok az alábbiakból adódnak össze: 

 F az elért fokozatért járó pontszám, ez a bronz-, ezüst-, arany- 

és gyémántfokozat esetén rendre 100, 200, 300 illetve 400 pont. 

 M a megoldásokért járó pont, melyet az alábbi módon számolunk. 

A sikerrel teljesített szinteken azon fejtörőkért jár pont, 

melyekre a szintugráskor helyes válasz érkezik, méghozzá éppen 

annyi pont, melyet a B/K hányados ad, ahol B a fejtörő bázispontja 

(ez szintenként azonos, rendre 40, 60 és 100 pont), míg K a 

kísérletek száma. Vagyis, ha valaki nem vesz sikerrel egy 

szintet, akkor újra próbálkozhat, de a második, harmadik stb. 

próbálkozások esetén ugyanazon fejtörőkért már csak a bázispont 

felét, harmadát stb. kaphatja meg. Fontos megjegyezni, hogyha 

egy versenyző egy szinten sikertelen az egyik történetszálon, 

majd másodszorra sikeres egy másik történetszálon, akkor a K 

értéke 1, hiszen a másik történetszálat első próbálkozásra 

teljesíti. Ha a csapat kilép a játékból egy megkezdett, de 

sikerrel nem teljesített szint után, akkor azon szint feladataira 

adott megoldásokért is kap pontot, méghozzá az utolsó 

próbálkozásnak megfelelően a B/K hányados szerint. 

 I az időért járó pontszám, melyet az alábbiak szerint kapunk. 

Amennyiben a csapat nem lépi át a pályára szánt teljes időt (ezt 

a pálya nyitóképernyőjén feltüntetjük), akkor abból levonjuk a 

játékidőt percben mérve, ez az érték lesz I, azonban ez nem 

haladhat meg egy pályánként meghatározott maximum értéket (vagyis 

egy pályát nagyon gyorsan teljesítő robot időért járó pontszáma 

sem lehet több egy gyors teljesítő pontszámánál). Amennyiben a 

csapat túllépi a megadott teljesítési időt, akkor minden 

túllépést jelentő percért levonunk 5 pontot. 

A pontszámokat minden esetben egészre kerekítjük. Pontegyenlőség 

esetén holtversenyt hirdetünk. 

Konkrét példák egy csapat pontszámának 

megállapítására 

Az alábbiakban néhány példával segítjük a pontszámítási képlet 

megértését: 

 Az „Átlagos Ámbráscet” néven versenyző csapat egy szintenként 

rendre 3, 3 és 1 feladatból álló, 40 percesre tervezett pályán 

az első szinten első próbálkozásra 3-ból 3 jó választ adott, a 

második szinten 3-ból 2 jó választ adott, míg az utolsó szinten 

elsőre sikertelen volt, másodjára azonban jó választ adott, 

mindez 33 percébe került. Ekkor gyémántfokozaton fejezik be a 

játékot, így F=400. Az első szinten első próbálkozásra oldanak 

meg 3 feladatot jól, így K=1, míg B=40 mindhárom fejtörőre, így 

ezért a szintért 3x40/1=120 pont jár. A második szinten 

úgyszintén K=1, míg B=60, ám itt csak 2 jó megoldás érkezik, így 

ezért a szintért 2x60/1=120 pont jár. A harmadik szinten csak 

másodjára járnak sikerrel, így K=2, itt B=100, így 100/2=50 pont 



jár a szintért, vagyis M=120+120+50=290. Az időért, mivel a 

teljes időn belül maradt a csapat I=40-33=7 pont jár. Így az 

„Átlagos Ámbráscet” csapat P=400+290+7=697 ponttal fejezi be a 

játékot. 

 A „Csoda Csiga” néven versenyző csapat egy szintenként rendre 3, 

3 és 1 feladatból álló, 90 percesre tervezett pályán az első 

szinten az egyik irányon az első próbálkozásra nem jár sikerrel, 

de azután egy másik történetszálon 3-ból 2 jó megoldással 

továbbjut. A második szinten az egyik irányon 3-ból 1 jó 

megoldással nem jutnak tovább, így egy másik történetszálon 

próbálkoznak, ahol elsőre szintén sikertelenek, majd ugyanitt 

másodszorra is csak 1 jó megoldásuk születik, ám ekkor már 99 

perce játszanak, így befejezik a játékot. Ekkor ezüstfokozatig 

jutnak, így F=200. Az első szinten, mivel a sikerrel vett 

történetszálon első próbálkozásra átjutnak, így K=1, míg B=40, 

de csak 2 jó megoldásuk van, így ezért a szintért 2x40/1=80 pont 

jár. A második szinten csak azt az irányt vesszük figyelembe, 

mellyel utoljára próbálkoztak. Itt a kétszeri próbálkozás miatt 

K=2, mivel B=60 és egy jó megoldásuk születik, így ezért a 

szintért 1x60/2=30 pont jár. Így M=80+30=110. Mivel túllépnek a 

pálya teljesítési idején, így az időért járó pontjuk negatív, 

pontosan I=-5x(99-90)=-45. Vagyis a „Csoda Csiga” csapat 

P=200+110-45=265 ponttal fejezi be a játékot. 

 A „Robi, a robot” néven versenyző csapat egy szintenként rendre 

2, 3 és 2 feladatból álló, 60 percesre tervezett pálya összes 

feladatát teljesíti hibátlanul 3 perc alatt. Ekkor 

gyémántfokozaton zárnak, így F=400. Mivel mindenhol elsőre jó 

megoldást adnak, így K=1 és M=2x40/1+3x60/1+2x100/1=460. Az 

időért járó pontjuk 60-3=57 lenne, ám ezt a pontszámot erre a 

pályára 30 pontban maximalizáltuk (vagyis úgy értékeltük, hogy 

egy nagyon ügyes csapatnak is 30 percre van szüksége a pálya 

teljesítéséhez), így I=30. Ily módon a „Robi, a robot” csapat 

P=400+460+30=890 ponttal fejezi be a játékot. 

A verseny díjazása  

A legjobban teljesítő 3 csapat tárgyjutalomban részesül, melyet postán 

küldünk el.  

A bővített nevezési csomagot vásárló összes csapat az általa megadott 

csapatnévre szóló online oklevélben részesül, továbbá részt vesz egy 

sorsoláson, melyen több szerencsés csapat is értékes 

tárgynyereményekhez juthat hozzá. 

A bajnokság eredménylistáját a www.logirintus.hu honlapon tesszük 

közzé. A kisorsolt csapatokat e-mailben értesítjük, díjaikat szintén 

postai úton juttatjuk el. 

 

Jó szórakozást kíván: 

       a Logirintus szervezői csapata 

http://www.logirintus.hu/

