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KRİTİK UYARI              
Herkesi  aşağıda verile  görevleri  detayları ile ilgili ilgili ol ası gerektiği kadar, tur uvaya hem yeni 

katıla akları  ve hem de de eyi li takı ları  ro ot oyu uyla ilgili diğer  kritik dosyayı SAHA KURULUMU + 

KURALLAR + ROBOT OYUNU GÜNCELLEMELERİ) defalarca oku aları gerek ektedir.  Bu şekilde davra a ı  
faydası say akla it ez a a, ili  ki, 
 

HERŞEYİ OKUYAN TAKIMLAR    OKUMAYAN TAKIMLAR 
● daha az soru sorar     ● ula ık/dağı ık çalışır 

● daha az tekrar çalışır    ● tekrar çalışır ve vakit kay eder 

● turnuvada daha az sürprizle karşılaşır  ● daha çok turnuvada hake lerde  öğre ir 

● daha yüksek pua  alır    ● puan kaybeder 

● daha çok eğle ir     ● stresli olurlar 

 
GÖREVLER               
  

AÇILAN KAPI 

Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Kapı, hake i  farkede ile eği kadar açık ol alıdır.  
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 
--- Kapı kolu aşağı astırıl alıdır. 
Puan:  15 

 

BULUT ERİŞİMİ 
Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- “D kart yukarıdadır. 

Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

---Doğru a ahtar uluta sokul alıdır.  
Puan:  30 

 

BECERİ KAZANIMI  
Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Bilgi, beceri & yetenek (halka modeli) beceri ağa ı a doku a aktadır.  

Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Herha gi ir yö te  veya kısıt ulu a aktadır. 

Puan:  25 
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ROBOTİK YARIŞMA 

Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Ro otik ekle ti resi de gösterile  yere yerleştiril iştir. 
--- Halka robotik kola doku a aktadır.  
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Takı  tarafı da  hazırla ış herha gi ir o je ro otik 

ekle tiye doku a aktadır.  
--- Halka sadece kaydırgaçı  hareketi sayesi de ser est kal ıştır.  
Puan/Robotik Eklenti: 25 

Puan/Robotik Eklenti + Halka:  55 

(Alı a ile ek pua lar: 25 veya 55) 

 

DOĞRU ALGILARI KULLANMA 

Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Halka algılar odeli e doku a aktadır.  
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Halka sadece kaydırgaçı  hareketi sayesi de ser est kal ıştır.  
Puan:  40 

 

SINIRSIZ DÜŞÜNME 

 Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Fikir modeli kutuya artık doku a aktadır.  
--- Fikir modeli kutuya dokunmamakta ve modelin a pul kıs ı da yukarı 

ak aktadır. 
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Kutu modeli hiç üs ala ı a getiril e iştir. 

Puan/Fikir Dışarda, A pul Aşağıda:  25 

Puan/Fikir Dışarda, A pul Yukarıda:  40 

(Alı a ile ek puanlar: 25 veya 40) 

 

UZAKTAN İLETİŞİM  

Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Herha gi ir duru  ulu a aktadır. 
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Hake  ro otu  kaydırgaçı atıya çektiği i gör elidir. 
Puan:  40 

 

ARAMA MOTORU 

 Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Renkli tekerlek en az bir kere dö dürül üştür. 
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--- Eğer eyaz çerçeve içi de tek ir re k görülüyorsa, o re gi  halkası odele değ e ektedir.  
--- Eğer eyaz çerçeve içi de iki adet re k görülüyorsa, geriye kala  . re gi  halkası odele değmemektedir.  

--- Kala  diğer iki halka delikleri de odele değ ektedir.  
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Re kli tekerleği  dö esi sadece itme çu uğunun itilmesi ile sağla ıştır.  
Puan/İt e çu u:  15 

Pua /İt e çu uğu + Halka:  60 

(Alı a ile ek pua : 5 veya 60) 

 

SPOR 

Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Top kale ağları içi de ata değ ektedir.  
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Topu kaleye gönderirken topu atmak için 

kulla ıla  tü  ekip a  atış çizgileri i  
tamamen doğu ve kuzeyi de yer al alıdır.  

Puan/ Atış yap a :  30                                                                    GOL                                   ATIŞ Çİ)GİLERİ 
Pua /Atış + Gol: 60                                                                                       
(Alı abilecek puan: 30 veya 60) 
 

TER“İNE MÜHENDİ“LİK  

Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- “epet üs ala ı dadır. 
--- Üs ala ı daki 6 parçalı set ile karşı takı ı  sepeti ize koyduğu modelin 

ay ısı yap ışsı ızdır. Bağla tılar ay ı ol alıdır, ancak rotasyonları  
yakı  ol ası yeterlidir.   

--- Yapıla  odel üs ala ı dadır. 
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Herha gi ir yö te  veya kısıt ulu a aktadır.    

Puan/Sepet:  30            ÖRNEK     ÖRNEK 

Puan/Sepet + Model:  45 

(Alı a ile ek pua :  veya 45)                                                                                            

                                                                                                                                                                                         

DEĞİŞEN KOŞULLARA UYUM “AĞLAMA 

Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Model resi de görüldüğü gi i aşla gıç pozisyo u a göre saat yönünün tersine 90 
dö dürül üştür.  
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Herha gi ir yö te  veya kısıt ulu a aktadır. 

Puan:  15 
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ÇIRAKLIK 

Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Her iki i sa  da istediği iz herha gi ir şekilde tasarlayıp yaptığı ız, 
takı ızı  içi  ir yete ek/beceri, aşarı, kariyer/meslek, veya hobi 

a la ları a gele  ir odele ağla ıştır.   
--- Tasarla ış olduğu uz odel,ölçek odeli i  etrafı daki eyaz daireye 

değ ektedir. 

--- Model üs ala ı da değildir. 
--- Görev odelleri i irleştirme kurallara (Kural 39  aykırıdır a ak u görev içi  ir istis a yapıl ıştır. 
--- Oluşturduğu uz odel asit veya kar aşık, ilkel veya gerçeğe uygu  ola ilir; u size kal ıştır. 
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Herha gi ir yö te  veya kısıt ulu a aktadır. 

Puan/Model:  20 

Puan/Model dairede:  35 

(Alı a ile ek pua : 20 veya 35)                                                                                                                                                              

 

BAĞLANTI 
Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Modeli  sarı kıs ı gü eye getiril iştir. 
--- İbre aşla gıç pozisyonuna göre saat yö ü de ilerle iştir. Pua  içi  

çizelgeye akı ız.                   

Gerekli yö te ler, kısıtlar:                                                                                                                    BAĞLI                                         
--- İ re sadece ro otu u  fırıldağı dö dür esi sayesi de hareket et iştir.  
--- Herhangi iki aşlat a/tekrar aşlat a duru ları arası da Kural 9& 0 , fırıldak e  fazla 180 
döndürülebilir. 

    Hakem, ekstra dö üşleri geri ala aktır.  
Puan/Bağlı:  20 

Puan/90 Fırıldak Dö üşü: Bağla tı görevi dışı daki topla  pua ı ıza ekle e  yüzde içi  çizelgeye akı ız.  
Örnek: Diğer tü  görevlerde  elde ettiğiniz puan 350 ve robotunuz 1 adet 90 lik dö üş yaptıysa,  pua .   
Örnek: Diğer tü  görevlerde  elde ettiğiniz puan 300 ve robotunuz 6 adet 90 lik dö üş yaptıysa,  pua . 
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       BAĞLANTI GÖREVİ DIŞINDAKİ TOPLAM PUANINI)A EKLENEN YÜZDE  

 

                       
ÖRNEK:  22%             ÖRNEK:  25%  

 

PROJE TABANLI ÖĞRENME 

Maç sonunda görülmesi gereken durum: 

--- Ölçek modeli gösterildiği gi i halkaları Bilgi, e eri ve yete eği temsil etmektedir) 

tut aktadır. 
Gerekli yö te ler, kısıtlar: 

--- Herha gi ir yö te  veya kısıt ulu a aktadır. 

Puan/1. halka:  20 

Puan/Diğer halkalar:  HER BİRİ 10  

(Alı a ile ek pua :  veya 20 veya 30 veya 40 veya 50 veya 60 veya 70 veya 80 veya 90)  

                                                                                                                                                                                        

CEZA PUANLARI 

Kurallarda tarif edildiği gi i, robotunuz, yayıl a veya çöp ezası alırsa, hake  pe altı 
modellerini sizin ve robotunuzun yolunda olmaya ak şekilde asaya yerleştirerek hesap 
tutar.  Kargo kay ı içi  ayrı a eza veril ez.     
Robot, Yayıl a, veya Çöp Cezası:  HER BİRi -10 puan 

(Bu tipteki en yüksek eza pua ı: -80 puan) 

Kargo cezası  =  Kargo kaybı 
 


