1. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ TEKNOKENT ROBOT
YARIŞMASI
Buradaki Genel Kurallar Tüm Kategorileri Kapsamaktadır.

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) Yarışma sırasında yarışma alanındaki ışık düzeyi ve pistlerin konumu gibi itirazlar
kabul edilmeyecektir.
5) 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.
6) Yarışmada robot sahipleri, öğretmenleri ve okullar, yarışma esnasında, öncesinde
veya sonrasında rakibi veya hakemi aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici
hareketlerde bulunamazlar. Bu davranışları sergileyen yarışmacılar tüm
kategorilerden diskalifiye edileceklerdir.
7) 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
tarafından değiştirilmesi istenecek, robot uygun bir isim ile yeniden kayıt
edilebilecektir
8) Kategorilerde belirtilen kurallardaki robot özelliklerini sağlamayan robotlar
yarışmalara kesinlikle katılamazlar.
9) 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.
10) Yarışmalar boyunca, kasti olarak herhangi bir sebeple pistlere zarar verdiği tespit
edilen robotlar bulundukları yarışmadan elenir.

11) Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma
koordinatörleridir.

Yarışma heyeti, herhangi bir gerekçe vermeden gerektiğinde kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.(Bu değişikler yarışmacıları mağdur etmeyecek şekilde sadece değiştirilebilir)
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12) Her bir Yarışmacı her kategori 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.
13) Her bir robot için bir asıl yarışmacı bir de asistan yarışmacı kaydı yapılabilir.
Yarışma sırasında piste koyma ve yarıştırma işlemini asıl yarışmacı yapabilir. Asıl
yarışmacının başka bir katagoride karşılaşması olduğunda veya hakem heyetinin
gerek gördüğü durumlarda asistan yarışmacı da yarıştırabilir.
14) Aynı robot birden fazla kategoride yarıştırılabilir. Ancak, robot katıldığı
kategorilerin görevlerini yapabilecek düzeyde ve kategori kurallarına uygun
özelliklerde olmalıdır.
15) Sitedeki kurallarda
koordinatörleridir.
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