ROBOT OYUN GÜNCELLEMELERİ

5 Ekim 2017
Kurallar dokümanında “T07. ÜS” tanımında geçen “Dış taraftaki çizgi de ve Üs alanının doğu ve güney
duvarlarının iç kısımları da bu alana dahildir ve hayali bir tavanı yoktur.” Cümlesi aşağıdaki şekilde
güncellenmiştir.
Güncel Cümle: “Dış taraftaki çizgi de ve Üs alanının doğu ve güney duvarlarının iç kısımları da bu alana
dahildir ve yüksekliği 30.5 cm olan hayali bir tavanı vardır.”
2 Ocak 2018

Güncelleme 1: Görev tanımlarında geçen “mata temas edecek şekilde”, “mata tamamen ve düz temas edecek
şekilde”, “mat ile temas edecek şekilde” ifadeleri altı çizili oldukları için maç sonunda olması beklenen
durumlardır. Görev yapılışı esnasında mata temas etme zorunluluğu yoktur.
İlgili Görevler:
- G03: Pompa Eklentisi
- G10: Boru Değiştirme
- G14: Su Kuyusu
- G16: Su Toplama
Güncelleme 2: G16-Su Toplama görevinde kullanılan “Beyaz Limit Çizgileri”, sahanın kuzey-güney doğrultusunda
uzanan beyaz çizgileri ifade etmektedir. (Sadece resimde kırmızı kutu içinde belirtilen çizgilerdir)

Güncelleme 3: G02-Su akışı görevinde parantez içinde belirtilen “aynı anda en fazla bir adet” ifadesi, “en fazla bir
defa” olarak güncellenmiştir. Bu güncelleme ile bu görev için sadece bir defa puan verilecektir.
Yeni Tanım: Karşı takımın sahasına *sadece Pompa Sistemi’nin vanasını döndürerek *Büyük Su *(en fazla
bir defa) taşıyın.
Güncelleme 4: G02-Su Akışı görevi ile karşı takımdan gelen Büyük Su’yun yapacağı olumlu veya olumsuz etkiler
olduğu gibi bırakılacaktır. Oluşabilecek olumsuz durumlara karşı takımların bir çözüm bulması beklenmektedir.
Karşı takımın sahasına Büyük Su taşınması, görev olarak verildiği için K16-Karşı Takıma Müdahale kuralında
belirtildiği gibi olumsuz yönde etki olarak sayılmayacaktır.
Güncelleme 5: G14-Su Kuyusu görevinde, Su Kuyusu’nun mata değen kısımları değerlendirilecektir. Maç sonunda,
mata temas eden bölgelerin tamamı hedef alanındaysa tam puan, mata temas eden bölgelerin bir kısmı hedef
alanındaysa kısmi puan verilecektir.
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Güncelleme 6: G07-Fıskiye ve G13-Çiçek görevlerinde yükselmesi ve maç sonunda bu şekilde kalması istenen
durumlar, sadece gerekli alanlara bırakılacak Büyük Sular sayesinde olmalıdır.
Güncelleme 7: K14-Müdahale kuralında, “Görev Modeli” için eklenen istisna genişletilerek “Taşınan Nesne”leri
kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Güncel istisna tanımı aşağıdaki gibidir.
İstisna: “Taşınan Nesne”, en son başlatma esnasında üs alanından robot ile beraber çıkmışsa ve
taşınıyorsa kullanabilirsin.
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