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YARIŞMANIN AMACI 

Bu kategoride yarışmacılar veya yarışmacı grupları, tasarımı tarafımızca 

yapılan parkurdaki çizgiyi izleyerek en hızlı şekilde ve hatasız tamamlayacak bir robot 

tasarlayıp inşa edeceklerdir. 

 

ROBOTLAR HAKKINDA  

1. Robotlar için herhangi bir boyut sınırlaması bulunmamaktadır, ancak robot 

tasarlanırken parkur boyutları göz önünde bulundurulmalıdır. (180 x 280)   

2. Robotlar otonom olmalıdır, uzaktan kontrol edilemezler.   

3. Robotların enerji kaynakları darbelere dayanıklı olmalıdır.   

4. Robotlar parkura zarar verecek hiçbir donanıma sahip olamazlar.   

5. Robot, hakkındaki bu kuralların herhangi birine uyulmaması durumunda 

robot, o anda yarışmadan diskalifiye edilir, yarışma ve ödül alma hakkını kaybeder. 

 

PARKUR HAKKINDA KURALLAR  

Parkur, 180 cm x 280 cm boyutlarında orta yoğunluklu parlamayan beyaz 

(MDF) malzemesinden oluşturulmuş, tek parça levhadan meydana gelmektedir. Bu 

levhanın üzerinde 2 cm genişliğinde parkuru oluşturan siyah çizgiler bulunmaktadır. 

Gerekli bilgi diğer maddelerde belirtilmiştir.   

UYARI: Robotların bıraktığı izler veya parkuru oluşturan malzemelerden 

kaynaklı renk veya çizik kalıntıları bulunabilir.  

Parkurda başlangıcı ve bitişi belirtmek amacıyla siyah şeritler, yola dikey 

olacak şekilde bulunmaktadır.  Parkurda virajlı yollar (geniş, dar, veya 90 derece açılı) 

olması beklenmektedir. Robot tasarımı yapılırken bu yolların parkurda var olacağı göz 

önünde bulundurulmalıdır.   

Yarışma için uygun koşullar oluşturulacaktır, ancak robotlar tasarlanırken 

parkurun bulunduğu ortam koşulları (sıcaklık, nem, aydınlatma gibi) göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu konuda yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.   

Parkur üzerinde, genel yapıyı bozmayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.  
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Parkur belirtilen ölçülerinde %10’dan küçük değişimler (hata payı) 

bulunabilir. 

  

YARIŞMA HAKKINDA KURALLAR  

Yarışmacılar anons edildikten sonraki 5 dakika içerisinde yarışma alanında 

bulunmak zorundadırlar. 5 dakika içerisinde yarışma alanında hazır olmayan 

robotların teknik mola hakkı bulunmamaktadır.  

Robot başlama için parkura yerleştirildiği zaman robot, hareketsiz kalır ve 

parkurda ilerlemeye –çizgiyi izlemeye- başlamazsa robot parkura tekrar 

yerleştirilebilir, ancak bu durum 3. Kez tekrarlanırsa robot yarışmadan diskalifiye 

edilir. 

Yarışma sırasında robot, parkurda çizgiyi izlerken parkur dışına temas etmesi 

halinde, kurallarda aksi belirtilmedikçe, parkurdan çıkmış sayılır. Sonrasında robot, 

parkuru terk ettiği noktadan tekrar parkura yerleştirilir. Aşağıdaki maddelerde aksi 

belirtilmedikçe 3. Kez aynı noktadan çıkan robotlar, hakemlerin kararıyla bir sonraki 

noktaya yerleştirilerek yarışma devam eder. Robotun parkur yoluna tekrar dönmesi 

bu durumun uygulanmasını değiştirmez. 

Robotlara, parkurdan çıkmadığı sürece müdahale edilmesine izin verilmez. 

Müdahale edilmesini gerektirecek bir durum yaşandığı zaman ancak hakem izni ile 

robotlara müdahale edilebilir.  

Robotlar, toplamda 9 defa parkurdan çıkma hakkına sahiptir. 10. Kez 

parkurdan çıkan robot parkurda başarısız sayılır ve yarışmadan diskalifiye edilir. 

Unutmayın, ne şekilde olursa olsun pisti tamamlamayan robotlara sıralama 

verilmez, tamamlamayan robotlardan hiçbir kazanan açıklanmaz (birincilik, ikincilik ve 

üçüncülük derecesi) ya da üçten az robota derece verebilirler.  

Robotların yarışma süresince hiçbir mola hakkı bulunmamaktadır. Buna bağlı 

olarak yarışma sırasında yarışma alanını terk eden yarışmacı/robot, yarışmadan 

diskalifiye edilir.  

Parkura kasıtlı zarar veren robotlar, yarışmadan diskalifiye edilir. 

http://www.robokal.com/
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Sportmenlik dışı hareketlerde bulunan yarışmacılar, yarışmadan diskalifiye 

edilir ve diğer tüm kategorilerdeki robotları, yarışma ve ödül alma haklarını 

kaybederler.  

Robotlar darbelere karşı dayanıklı şekilde tasarlanmalıdır. Yarışma sırasında 

robotlara gelen maddi zararlardan organizasyon yürütme kurulu sorumlu tutulamaz. 

Yarışma sırasında yarışmacılar, hakemlere itirazlarını yazılı olarak yapmaları 

gerekmektedir. Bu maddeye itiraz kabul edilmemektedir. 

Tüm katılımcılar yukarıda belirtilen tüm kurallara ve yayınlanan ”Yarışma 

Genel Kuralları”na uymak zorundadırlar. Aksi yaşanan durumlarda yarışmadan men 

edilme durumu söz konusudur. 

NOT: İstenildiği takdirde okulumuza gelerek yarışmada kullanılacak parkur 

üzerinde deneme sürüşü yapılabilir. Bunun için lütfen önceden okulumuz ile iletişim 

kurunuz. (0 288 214 29 01 – bilgi@robokal.com) 
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