ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ROBOT TEKNOLOJİLERİ VE KULLANIMI
KULÜBÜ
ROTEK ROBOTEAM’18 YARIŞMASI
TASARLA-YAP-YARIŞTIR KATEGORİ
KURALLARI
YARIŞMANIN AMACI
Sınırlı sürede, belli bir temada, amaca en uygun, robotların tasarlanıp, Verilen
parçaları birleştirilip, programlanıp yarıştırılmasına dayanır.

BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME
1. Tasarla-Yap-Yarıştır kategorisinde maksimum 20 grup yarışacaktır. Başvuran
grupların arasında eleme yapılması için ekibinizi, şu ana kadar yaptığınız
çalışmaları, varsa elde ettiğiniz başarıları ve kategoriye neden katılmak
istediğinizi anlatan kısa bir niyet mektubu yazıp
seyrani.38.kenger@gmail.com adresine gönderiniz. Başvurular bu
Niyet mektuplarına göre değerlendirilecek olup asil ve yedek yarışmacılar
başvurular bitince mail olarak bildirilecektir. Örnek niyet mektubu ek
kısmındadır.
2. Tüm parçalar tarafımızdan sağlanıp herkesin eşit seviyede başlaması
amaçlanmıştır, dışarıdan herhangi başka bir elektronik malzeme
getirilmeyecektir.
3. Yarışma 24 saat sürecektir. Bu süre zarfında tamamlanmayan
robotlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Yarışmacılar kendi dizüstü bilgisayarlarını getirebilirler.
5. Yarışma grupları minimum - maksimum 3 kişi olacaktır.
6. Yarışmaya danışman öğretmenler katılamaz.
7. Yarışma için yaş kısıtlaması yoktur.
8. Yarışma başlamadan önce yarışmacılara tema açıklanacak, malzemeler
verilecek ve parkur gösterilecektir.
9. Yarışmada geliştirme kartı olarak Arduino nano ch340 kartı kullanılacaktır.
(yarışmacılar bilgisayarlarına gerekli driver’ı yüklemelidir)
10. Ön kayıt yaptırmış ve jüri ön değerlendirmesinden geçen yarışmacılar
yarışma günü 7 Nisan 2018 tarihinde en geç saat 11:00 ’da kesin kayıtlarını
yaptırmak zorundadırlar.
11. Yarışma kuralları başlangıçta yarışmacılara açıklanacaktır.

12. 24 saatlik yapım süresinin ardından robotlar yarışacaklardır. Ayrıca
mekanik, yazılımsal ve endüstriyel tasarımları açısından öğretim
üyeleri ve sponsor firmalarımızdan oluşan jüri tarafından
Kapanış konuşması öncesinde yarıştırılacak ve
değerlendirilecektir. Dereceye giren yarışmacılarımıza kapanış
töreninde ödülleri verilecektir.
13. Yarışmacılar aşağıda belirtilen el aletlerini kullanabilirler ve bu malzemeleri
kendileri getirmeleri gerekmektedir. Havya, Yan keski, Kargaburun, Cetvel,
Yıldız-Düz tornavida, Li-po Şarj Aleti
14. Verilen parçalarının birleştirilmesinde herhangi bir yapıştırıcı kullanılması
yasaktır.
15. Niyet mektupları için son kabul tarihi 31 Mart 2018 saat 23:59 dur.
16. Kabul edilen gruplar 02.04.2018 tarihinde web sitesinde yayınlanacaktır.

Örnek niyet mektubu aşağıdaki gibidir.

Erzincan Üniversitesi ROTEK ROBOTEAM Düzenleme Ekibi’ne
Bu sene birincisi düzenlenecek olan ROTEK ROBOTEAM yarışması, “TasarlaYapYarıştır” kategorisine X Üniversitesi X Topluluğu X Ekibi olarak katılmayı planlamaktayız.
Daha önce düzenlenmiş olan Ulusal ve Uluslararası birçok yarışmaya katılmış olup dereceler
elde ettik. Ayrıca ekip olarak X eğitmenliğini de gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Ekip İsmi:
EKİBİMİZ ;
1. İsim Soyisim – Telefon – Çalışma Alanı
2. İsim Soyisim – Telefon – Çalışma Alanı
3. İsim Soyisim – Telefon – Çalışma Alanı
DERECELER
(

)
Ayrıca X projelerini geliştirdik. Yarışmaya katılma sebebimiz ise Xdir.
İLETİŞİM
İSİM SOYİSİM
MAİL
TELEFON NUMARASI

