
Bilim Kahramanları Buluşuyor  

FIRST® LEGO® League Challenge  

Ödüller 

Zorunlu Ödüller 
 

 

 

1 kazanan ve turnuva büyüklüğüne göre en fazla 3 

finalist 

Bu ödülü alan takım; Robot Performans, Robot Tasarım ve 

Yenilikçi Projede mükkemmellik ve yenilikçiliğe ulaşırken Öz 

Değerleri tamamen benimseyerek Bilim Kahramanları 

Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Challenge programını 

özümsemiş olan takımdır. 

 

 

1 kazanan ve turnuva büyüklüğüne göre en fazla 3 

finalist 

Bu takım; örnek olacak bir etki ve takım ruhu sergileyen, 

birlikte oldukları zaman birey olduklarından daha fazla şey 

başarabileceklerini bilen, birbirlerine ve diğer takımlara her 

zaman saygı gösteren takımdır. 

Yenilikçi Proje Ödülü 
 

1 kazanan ve turnuva büyüklüğüne göre en fazla 3 

finalist 

Bu takım; proje sorunlarına kapsamlı bir anlayış 

kazandırmak için çeşitli kaynaklardan yararlanmış, yenilikçi 

ve iyi araştırılmış bir çözüme ulaşmış ve tüm bunları 

çevrelerine ve jüriye etkin birşekilde aktarmış takımdır. 

 

 

1 kazanan ve turnuva büyüklüğüne göre en fazla 3 

finalist 

Bu takım; örnek olacak programlama ilkeleri ve sağlam 

mühendislik uygulamalarını sağlam, dayanıklı, verimli ve 

yüksek performans gösterebilen bir robot geliştirmek için 

kullanmış takımdır. 

Robot Performans Ödülü 
 

1 kazanan ve turnuva büyüklüğüne göre en fazla 3 

finalist 

Bu ödül robot oyunları sırasında en fazla puan alan takıma 

verilir. Takım üç kez 2,5 dakikalık maçlara çıkar ve en yüksek 

aldığı puan dikkate alınır. 

 

Koç ve danışmanlar takımlarına ellerinden gelenin en iyisini 

yapmaları için cesaret verir ve onlarsız bir Bilim Kahramanları 

Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Challenge 

düşünülemez. Bu ödül; Bilim Kahramanları Derneği 

tarafından liderliği ve yol göstericiliği ile FIRST Öz 

Değerlerine örnek olan koç veya danışmana verilir.  

Özel Ödüller 

 

Tüm takımlar, var olan bir ödülün kriterlerine tam olarak 

uymayabilir ancak yine de teşvik ve tanınmayı hak ederler. 

Bu ödül; kendilerini özgün bir şekilde diğerlerinden ayıran, bir 

hikayeleri olan ve çalışmalarıyla tanınmayı hak eden genç bir 

takıma verilir. 

         

 

                

Yükselen Yıldız Ödülü 

Robot Tasarım Ödülü 

Öz Değerler Ödülü 

Şampiyonluk Ödülü Aslan Koç Ödülü 


