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GÖREV TANIMI

• Labirentin belirli bir bölgesinden başlatılan uygun boyutlardaki otonom 
robotun hedef bölgeye en kısa zamanda ulaşmasıdır.

BAŞARI KRİTERİ

• Bu kategoride başarı kriteri robotun en az 1 kez başlangıç bölgesinden bitiş 
bölgesine ulaşabilmesi ve ceza limtini doldurmadan yarışmayı 
tamamlayabilmesidir.

Parkur Özellikleri

1. Labirentin duvarları beyaz renkli olup yüksekliği 10 cm’dir. Zemini, siyah 
renkli ahşap malzemedendir

2. Labirent 12x12 birim kareden oluşmaktadır ve her bir birim karenin boyutu 
(duvarların iç kısmındaki alan) 20cm x 20cm’dir. Belirtilen boyutlar için hata 
payı %5’tir. 

3. Hedef bölge 2x2 birim kare boyutunda olup bu bölgenin girişi siyah zemin 
üzerindeki 19±1 mm enindeki beyaz bantla belirtilecektir. 

4. Başlangıç bölgesi, beyaz zeminli bir birim kare boyutunda pistin herhangi bir 
köşesindedir. 

5. Pist zemininde boya, bant vs. gibi etkenlerden kaynaklanan 1 mm kalınlığında 
pürüzler olabilir. 

6. Labirent, çıkmaz sonlar içerebilir. 

7. Hedef bölge, robotun sadece sağ duvar veya sadece sol duvar izleyerek 
ulaşabileceği bir yerde olmayacaktır. 



ROBOT  Özellikleri

1. Robotlar otonom olmalıdır. 

2. Robotların eni ve boyu maksimum 17 cm’dir. Hata payı %5’tir. 

3. Yükseklik ve ağırlıkta bir sınırlama yoktur. 

YARIŞMA 

1. Her robot sırayla yarışacaktır.

2. Labirent pisti yarışma alanına gelmeden önce robotlar toplanacaktır.

3. Her yarışmacının toplam 7 dakika süresi olucak ve süre yarışma boyunca 
durdurulmayacaktır. Bu zaman içerisinde robotun başlangıç bölgesinden hedef 
bölgesine ulaştığı en iyi süre robotun derecesini belirleyecek. 

4. Robot sahip olduğu bu süre içerisinde, en iyi zamanını elde etmek için birden 
fazla deneme yapabilir. Başlangıç bölgesinden başlayarak hedef bölgeye 
ulaştığı her süre kayıt altına alınacak ve en iyi süre yarışma zamanı olarak 
seçilecektir.  

5. Robotlar, beyaz bölge içerisinde istediği pozisyonda yarışmaya başlayabilir. 

6. Robotun yeni bir denemeye başlayabilmesi için hedef bölgesine vardıktan 
sonra tekrar başlangıç bölgesine dönmesi ve tamamen başlangıç bölgesine 
girmesi gerekmemektedir. 

7. Labirent pisti yarışma alanına geldikten sonra robotun yazılımına switch, buton
ve benzeri ile dışarıdan müdahale edilemez. Robotun üzerinde güç açma 
kapama switchi ve resetleme butonu haricinde buton ve switch 
bulunmamalıdır. 

8. Müdahele hakları kullanılırken kullanılan hakkın sebebine bakılmaksızın süre 
durmayacaktır. Yarışmacının süresi her durumda 7 dk de bitecektir.

9. Robotların yarışma sırasında piste parça düşürmesi, bırakması ve piste zarar 
vermesi yasaktır.



10. Robotların hedefe varmaları için beyaz çizgiyi geçip 2 x 2 birim karelik hedef 
bölgenin tamamen içinde olmaları gerekmektedir.

11. Robotların labirent duvarlarına çarpması hata olarak kabul edilir.

12. Toplamda 3 müdahale hakkı vardır. Robota pistin herhangi bir bölgesinde 
müdahale edildiği zaman o deneme geçersiz sayılır ve robot, hakemin onayı ile
pistten alınır, başlangıç bölgesine konulur. Robotun hata yapması müdahele 
gerektirir.

 
13. Yarışmacı yapabileceği en iyi süreyi yaptığını düşünürse ve hata limitinden 

kaçınmak isterse robotunu pistten yarışma süresi bitmeden alabilir.

Puanlama

1. Robotların yaptığı bütün denemeler göz önüne alındığında en kısa sürede 
yaptığı denemenin ( başlangıçtan bölgesinden bitiş bölgesine ulaşabilmesi ) 
saniye cinsinden süresi robotun puanını belirleyecektir.

2. Puanı az olan robot sıralamada üstte bulunacaktır.

     3.  Robotların 2 hata hakkı vardır. 3 kere hata yapan robot diskalifiye olur. 


