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Buradaki Genel Kurallar Tüm Kategorileri Kapsamaktadır. Yarışmayı organize eden
ekibimizin yıllardır yurtiçi ve yurtdışında robot yarışmalarına katıldığını ve dereceler
aldığını bilmenizi isteriz. Yarışmacıların yaşadığı ve yaşayabileceği tüm problemleri /
sorunları bilerek kurallar ve kategoriler oluşturulmuştır. Buna rağmen mağdur olduğunuzu
düşündüğünüz her konuda çekinmeden bizlere düşüncenizi paylaşabilirsiniz.

GENEL KURALLAR
1) Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve
kurallara uyma zorunluluğunu kabul eder.
2) Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel ve kategori
kurallarına uyulduğu sürece 7’den 70’e herkes her kategoride yarışmacı olabilir.
3) Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği
varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir.
4) Yarışmanın ön kayıtları http://ksuteknorob.com üzerinden 01 Mayıs 23:59’a kadar
yapılması gerekir. Yarışma günü robotların kesin kayıt kabul işlemleri yapılacaktır.
Her robotun üstüne numara yapıştırılıp kayıt altına alınacaktır. Bu işlemler 04 Mayıs
07:30’da başlayacaktır. Yoğunluktan dolayı kesinlikte bu saatlerde gelip kesin kayıt
işlemlerinizi yapmanızı öneririz.
5) Serbest kategoride yarışacak olan projeler kayıtlarını http://ksuteknorob.com
sitesinden yapıp Serbest Kategori Proje Raporu’nu mail olarak 20 Nisan 23:59’a
kadar destek @ksuteknorob adresine iletmeleri gerekir. Ön değerlendirmeyi geçen
yarışma hakkı kazanan projeler 22 Nisan Pazartesi günü http://ksuteknorob.com
sitesinden ilan edilecektir.

6) Yarışma sırasında yarışma alanındaki ışık düzeyi/ses düzeyi ve pistlerin konumu gibi
itirazlar kabul edilmeyecektir. Tüm şartlar eşit olacaktır.
7) Pistlerin malzemesi ile ilgili itirazlar kabul edilmeyecektir. Pist ve çevresine ilişkin
itirazların değerlendirilmesinde dikkate alınacak öncelikli unsur, yarışmacılar
arasındaki eşit koşullarda yarışma durumunun sağlanıp sağlanmadığı olacaktır.
8) Yarışmada robot sahipleri ve ekip üyeleri yarışma esnasında, öncesinde veya
sonrasında rakibi veya hakemi aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici
hareketlerde bulunamazlar. Bu davranışları sergileyen yarışmacılar komitenin kararı
üzerine tüm kategorilerden diskalifiye edileceklerdir.
9) İsminde aşağılayıcı, hakaret edici, siyasi çağrışım, müstehcen ve müstehcen
çağrışımlar yapan sözler içeren robotların kayıtları organizasyon sırasında
onaylanmayacaktır. Kayıt esnasında olası bir uyarı ile robot isminin yarışmacı
Yarışma heyeti, herhangi bir gerekçe vermeden gerektiğinde kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.(Bu değişiklikler yarışmacıları mağdur etmeyecek şekilde sadece değiştirilebilir)
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tarafından değiştirilmesi istenecek, robot uygun bir isim ile yeniden kayıt
edilebilecektir.
10) Kategorilerde belirtilen kurallardaki robot özelliklerini sağlamayan robotlar
yarışmalara kesinlikle katılamazlar.
11) Yarışmacının, yarışma sonuçlarıyla ve kurallarla ilgili herhangi bir itirazı varsa, bu
itirazını dilekçe yoluyla Hakem Kurulu’na iletir. Kurulun değerlendirmesi sonucu
nihai karar verilir ve yarışmacıların bu sonuca itiraz hakkı olmaz.
12) Yarışmalar boyunca, kasti olarak herhangi bir sebeple pistlere zarar verdiği tespit
edilen robotlar bulundukları yarışmadan elenir.

13) Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma
koordinatörleridir.
14) Her bir Yarışmacı her kategoride en az 1 en fazla 7 robot kayıt ettirebilirler. Fakat,
her kategori için “1 Yarışmacı 1 Ödül” düzenlemesi uygulanacaktır. Bir yarışmacı
bir kategoride birden fazla ödül alamaz. Farklı kategorilerde ödül alabilir.
15) Yarışma sırasında robotu yarıştırma işlemini sadece robotun kaydını yapan kişi
yapabilir. Sahaya iniş noktasında ve hakem masasında gerekli kontroller devamlı
yapılacaktır. Robot derece alıp ödül kazandığı taktirde ödülü sadece robot kimin
adına kayıtlıysa o kişi alabilir. Eğer aynı kategoride birden fazla robotunuz derece
alırsa sadece 1 robotunuz ödül almak hakkına sahip olacaktır, aynı kategoride
farklı derece/dereceleriniz mevcutsa bu dereceler sizden sonra ki
yarışmacı/yarışmacılara aynı kurallar geçerli olacak şekilde verilecektir.
16) Aynı robot birden fazla kategoride yarıştırılabilir. Ancak, robot katıldığı kategorilerin
görevlerini yapabilecek düzeyde ve kategori kurallarına uygun özelliklerde olmalıdır.
17) Sitedeki kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda tek yetkili komitedir.
18) İlk 8’e giren ekiplere nakit para ödülleri imza karşılığında kimlik ve kayıt kontrolü
yapılıp ödül töreni bitiminde hemen verilecektir. Bkz. 12. ve 13. Madde
19) Aynı yarışmacı aynı kategoride birden fazla derece alması halinde sadece en iyi
derece ödülünü alabilecektir, ilk 8’e giremeyen ekiplerinde ödül töreninde
bulunmasını bu sebepten dolayı tavsiye etmekteyiz.
20) Yarışma süresince KSUTEKNOROB Ekibi tarafından fotoğraf çekimi ve video kaydı
yapılacaktır. Bu konu hakkında yarışmacılardan gelen itirazlar dikkate
alınmayacaktır. Yarışmacılar bu çekimler hakkında telif iddia edemezler. Tüm
çekimler yarışmadan sonra sosyal medya hesaplarımızda herkese açık şekilde
Yarışma heyeti, herhangi bir gerekçe vermeden gerektiğinde kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.(Bu değişiklikler yarışmacıları mağdur etmeyecek şekilde sadece değiştirilebilir)
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paylaşılacaktır.
21) Yarışma boyunca katılımcıların kişisel eşyalarının güvenliğinden KSUTEKNOROB Ekibi
sorumlu değildir. Salonda bir çok noktada kamera bulunmaktadır, herhangi bir
olumsuzluk durumunda bu kameralar incelenebilir.
22) Yarışma boyunca salon içinde yada salon dışında hiç bir şekilde firma tanıtıcı
(broşür,afiş,roll-up, kartvizit vb.) tanıtım materyalları kullanmaları yasaktır.

Yarışma heyeti, herhangi bir gerekçe vermeden gerektiğinde kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.(Bu değişiklikler yarışmacıları mağdur etmeyecek şekilde sadece değiştirilebilir)

