
 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu 

Uluslararası Robot Günleri 2022 

Kategori Üstü Kuralları 

• Her yarışmacı, katıldığı kategorinin kurallarını ve kategori üstü kuralları 

okuduğunu ve kurallara uyma sorumluluğunu kabul eder. 

• Yarışma sırasında yarışma alanındaki ışık düzeyi ve pistlerin konumu, 

yarışmanın rahatlıkla izlenebileceği şekilde olacaktır. Yarışmacıların, bu 

konularla ilgili itirazları kabul edilmeyecektir. 

• Pistler, ekibimiz ve ilgili şirketler tarafından profesyonelce yapılmaktadır. 

Pistlerin yarışmaya uygunluğu konusunda yetkili mercii hakem komitesidir. 

Pist ve çevresine ilişkin itirazların değerlendirilmesinde dikkate alınacak 

öncelikli unsur, yarışmacılar arasındaki eşit koşullarda yarışma durumunun 

sağlanıp sağlanmadığı olacaktır. 

• Yarışma alanına çıkan robot sahipleri 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. Ayrıca, sonraki 

organizasyonlarda yarışma hakları ellerinden alınacaktır. 

• Organizasyon alanında bulunan tüm izleyiciler ve yarışmacılar genel ahlak 

kurallarına uymakla yükümlüdürler. Rakip yarışmacı, hakem veya izleyici ile 

sözlü veya fiziki tartışmanın cezası güvenlik görevlileri aracılığıyla yarışma 

alanı dışına çıkarılmak olacaktır. 

• Yarışmacılar, yarışma sırasında kategori hakemlerinin ve koordinatörlerin 

yönlendirmelerine uyacağını kabul eder. Yarışmacının, yarışma sonuçlarıyla 



ve kurallarla ilgili herhangi bir itirazı varsa, bu itirazını dilekçe yoluyla Yüksek 

Hakem Kurulu’na iletir. Kurulun değerlendirmesi sonucu nihai karar verilir ve 

yarışmacıların bu sonuca itiraz hakkı olmaz. 

• ODTÜ Robot Topluluğu, Uluslararası ODTÜ Robot Günleri boyunca 

yarışmalarda ve seminerlerde fotoğraf ve video çekimi hakkına sahiptir. 

Yarışma sonrasında, bu materyaller üzerinde telif hakkı iddia edilemez. 

• Uluslararası ODTÜ Robot Günleri süresince yarışmaların düzenleneceği 

Kültür ve Kongre Merkezi içerisinde herhangi bir insansız hava aracının 

kullanılması; video veya fotoğraf çekimi için kullanılması yasaktır. 

• ODTÜ Robot Topluluğu, yarışma gününe kadar kategori kurallarıyla ilgili 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışmacılar, kategori kurallarını düzenli 

olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda 

tek yetkili kişi kategori koordinatörleridir. 

• Bütün kategorilerde yarışma/değerlendirilme süresince yarışma alanında 

bulunan veya robotla ilgilenen bütün yarışmacıların kendilerine ait isim ve 

okul/takım adının üzerinde yazılı olduğu yaka kartlarını takmaları 

gerekmektedir. 

• Her yarışmacı, aynı kategori içerisinde, takım üyesi veya tek başına katılımcı 

olarak bir adet ödül kazanabilir. 


