Takım Değerlendirme ve Ödül Süreçlerinde Önemli Güncellemeler

Bu sezonda, ödüllendirme ve ulusal turnuvaya yükselme sürecindeki değişiklikler konusunda sizleri
bilgilendirmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere, bu sezona kadar ulusal turnuvaya çıkacak takımlar, verilen ödüller üzerinden
belirleniyordu. Bu sene, ödül alma ve ulusal turnuvaya yükselme kavramları birbirinden ayrılıyor. Bu
değişikliğin amacı, daha dengeli bir yaklaşım sergileyerek her alanda varlık gösteren takımların üst tura
yükselebilmesini sağlamak.

Bu değişiklik ile,

* Şampiyon adayları, en çok alanda ödüle aday gösterilmiş, robot performans sıralamasında her turnuva
için belirlenen ve sizlere duyurulan üst sınır içerisinde bulunan takımlar arasından belirlenir. (Bu kriterleri
sağlamış olmanın takımın şampiyonluğunu garantilemediğini hatırlatmak isteriz.)

* Üst tura çıkacak takımlar, robot performans sıralamasında her turnuva için belirlenen ve sizlere
duyurulan üst sınır içerisinde bulunan ve jüri alanlarında en üst sıralarda yer alan takımlar arasından
"kontenjan dahilinde" belirlenir.

* Şampiyonluk dışında, üst tura çıkmak için ödül alma zorunluluğu olmadığı gibi, ödül alan bir takımın üst
tura çıkması da bir zorunluluk değildir. Hiçbir ödül almayan bir takım, bütün alanlarda üst sıralarda yer
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aldığı için üst tura çıkmaya hak kazanabilirken, herhangi bir alanda ödül alan bir takım diğer alanlarda varlık
gösterememesi durumunda üst tura çıkan takımlar arasına giremeyebilir.

* Şampiyon seçilen takım, bir üst tura çıkmaya hak kazanır.

Bu sezon, önümüzdeki yıllardaki büyüme hedeflerimizi destekleyebilmek ve hem artan sayıdaki
takımlarımıza hem de jürilerimize daha iyi ve verimli bir turnuva ve değerlendirme deneyimi yaşatabilmek
adına geri çağırım sürecinde değişikliğe gidiyoruz. Bu kapsamda jürilerimiz, öğleden sonra yapılan geri
çağırım oturumlarında jüri odalarına takımları çağırmak yerine, takımlarımızı pit alanında ziyaret edecekler.
Bu ziyaretin amacı, geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak değişiklik gösterebilecek. Jürilerimiz sormak
istedikleri ek sorular için, daha iyi geri bildirim verebilmek için, görmedikleri takımlar hakkında bilgi
edinmek amacıyla takımları ziyaret edebilecekler. Önemle vurgulamak isteriz ki, ziyaret edilen bir takımın
ödül alma zorunluluğu olmadığı gibi, ziyaret edilmeyen bir takım ödül almayacak gibi bir kural da
bulunmuyor.

2

