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GENEL KURALLAR

YARIŞMACI KATILIM KOŞULLARI VE KAYITLARI
1. Rotek Roboteam’e katılım için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Kategorilerden
herhangi birine uygun bir robot tasarlayan herkes yarışmacı olabilir.
2. Rotek Roboteam’e kayıt yaptıran ve katılan her kişinin katıldıkları Kategori Kuralları ve
Genel Kurallar'ı okuduğu ve kabul ettiği varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde
katılımcılar diskalifiye edilebilir.
3. Kayıtların başlangıç tarihi http://www.rotekroboteam.ebyu.edu.tr üzerinden
duyurulacaktır. ve Kayıtlar web üzerinden yapılacaktır. Yarışmacıların
http://www.rotekroboteam.ebyu.edu.tr

adresinden online robot kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.
4. Web üzerinden kayıt yaptıran yarışmacıların, organizasyon günü Yalnızbağ
yerleşkesinde bulunan kayıt masasından kayıtlarını onaylatmaları ve katılımcı
kartlarını almaları gerekmektedir.

ORGANİZASYON KURALLARI
1. Organizasyona katılan her okul ya da grup için robotlarıyla ilgilenmeleri ve eşyalarını
yerleştirmeleri amacıyla bir adet masa ayrılacaktır.
2. Organizasyon sırasında masalara yerleşim konusunda salon görevlilerinin uyarıları
dikkate alınmalıdır.
3. Organizasyon esnasında kaybolan ya da zarar gören herhangi bir eşyadan Rotek
Roboteam Kulübü sorumlu tutulamaz.

ETİK KURALLAR

1. Rotek Roboteam Kulübü organizasyon esnasında düzeni bozacak şekilde davranış
sergileyen herhangi bir yarışmacıyı diskalifiye etme hakkına sahiptir.
2. Başka bir yarışmacının robotuna, kişisel eşyasına veya organizasyon alanındaki
herhangi bir eşyaya zarar verdiği tespit edilen kişi grubuyla birlikte diskalifiye
edilecektir.

3. Sponsorlarımızın ve Okul ya da grupların haricen (broşür,afiş,roll-up vb.) reklam
içerikli tanıtım yapmaları yasaktır.

YARIŞMALAR VE İTİRAZLAR
1. Yarışmaya katılacak her robottan bir kişi sorumludur ve yarışma pistine sadece
sorumlu kişi girebilir.
2. Yarışmacılar yarışma alanına gelirken kendilerine kayıt esnasında verilen katılımcı
kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar, aksi takdirde o robottan sorumlu
olduklarını kanıtlayamazlar.
3. Yarışma esnasında hakemlere soru sorma ve görüş belirtme hakkı sadece yarışan
robotun sorumlusuna aittir. Robot sorumlusu dışında kalan kişilerin yarışmaya
müdahale etmesi yasaktır. Böyle bir durumda itiraz etmeyi sürdüren kişi diskalifiye
edilebilir.
4. Yarışma esnasında sonuçlara itirazda bulunmak yarışmanın düzenini bozacak ve
aksatacağından dolayı yasaktır. İtirazlar yarışma sonrasında kurallara uygun olarak
yapılmalıdır. Her yarışma kamara ile kayıt altına alınacaktır ve itirazlar kamera
kayıtlarına göre değerlendirilecektir. Yarışma ile ilgili itirazlar sadece kişinin maçı
bittikten sonra 15 dakika içerisinde yapılmalıdır. Bunun dışında gelen itirazlar kabul
edilmeyecektir.
5. Rotek Roboteam Kulübü yarışmaların devamlılığını önleyecek şekilde hakeme itirazda
bulunmaya devam eden yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir.
6. Sonuçlara itiraz etmek isteyen yarışmacılar önceden belirlenen bir formatta yazılmış
bir dilekçe ile hakem üst kuruluna başvurmalıdır.
7. İtirazlar Rotek Roboteam Kulübü’nün belirlediği tarafsız bir kurul (Hakem Üst Kurulu)
tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları ilgili kişilere bildirilecektir.
8. Aynı konuda daha önce reddedilen bir itiraz tekrar yapılamaz.
9. Yarışmada hazır kit kullanımı yasaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ve
robot o kategoriden diskalifiye edilir.
10. Lego ve K-nex gibi parçalarla yapılan robotlar kabul edilecektir.
11. Kurallara uygun olarak yapılmayan itirazlar kesinlikle değerlendirmeye
alınmayacaktır.
12. Rotek Roboteam Robot Topluluğu, yarışma gününe kadar kategori kurallarıyla ilgili
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
13. Yarışma alanında sebep ne olursa olsun sportmenlik dışı davranış sergileyen
yarışmacılar, ödül kazanmış olsalar dahi, ödülü elinden alınarak yarışmalardan
diskalifiye edilir.
14. Kayıt masasında her robot için bir numara verilecektir. Bu numara ile birlikte robotun
fotoğrafı çekilecektir. Yarışma öncesinde numaralı robotun yarışmaya ait olup
olmadığı kontrol edilecektir. Resimler ve numaranın uyuşmadığı durumlarda o
kategori için takıma ait robot diskalifiye edilecektir.
15. 5 Robot veya ekip altında kesin kayıt yaptırılan kategoriler kapatılabilir.

PİSTLER HAKKINDA

1. Tüm pistlerimiz ± %5 toleranslıdır. Robotlar buna göre hazırlanmalıdır.
2. Pistlerde ± 2 mm yüksekliğinde veya derinliğinde girintiler ve çıkıntılar olabilir.
3. Pistlerde kullanılan malzemeler dekota, mdf, pliksiglas veya sunta olabilir. Detaylar
kategori kurallarında belirtilecektir.
4. Yarışma sırasında yarışma alanındaki ışık düzeyi ve pistlerin konumu, yarışmanın
rahatlıkla izlenebileceği şekilde olacaktır. Yarışmacıların bu konularla ilgili itirazları
kabul edilmeyecektir.

ÖDÜL TÖRENİ

1. Bir yarışmacı bir kategoride birden fazla ödül alamaz.
2. Yarışmanın kesin sonuçları ödül töreninde ilan edilecektir.
3. Ödül töreni süresince tüm yarışmacıların yaka kartlarını takması gerekmektedir.

* ROTEK ROBOTEAM ekibi yarışma gününe kadar yarışma kuralları ve genel kurallar ile ilgili
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışmacılar kuralları düzenli olarak kontrol etmekle
yükümlüdür.
** Organizasyon genelinde genel kurallar dışında yarışmacının katılacağı kategorinin kuralları
da geçerlidir.

