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1. Giriş 

 

Şiddetli bir fırtına bir köyü vurdu. Elektrikler kesildi ve ana cadde devrilmiş bir ağaç yüzünden 

kapandı. Köyün belirli bölgelerinde acil durum malzemeleri gerekiyor. Yardımınıza ihtiyaç var! 

 

Bu sene Küçük Yıldızların görevi; acil durum malzemelerini dağıtarak köydeki sıkıntıların 

giderilmesine yardım edecek ve caddeleri devrilmiş ağaçlardan temizleyecek bir robot inşa 

etmek. 
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2. Oyun Sahası  

Aşağıdaki resim farklı alanları ile birlikte oyun alanını göstermektedir. 

 

Eğer masa oyun matından büyük ise; matı iki başlatma alanı duvara dayanacak şekilde uzun 

kenar boyunca yerleştirin ve masanın iki kısa kenarı arasında ortalayın. 

Masa ve oyun matı özellikleri hakkında daha fazla bilgi için WRO Kurallı Klasman Genel 

Kurallar dokümanındaki Kural 4’e bakabilirsiniz.  
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3. Oyun Nesneleri, Yerleşim, Gelişigüzellik  

 

Acil Durum Malzemeleri  

 

2 sağlık seti, 2 su tankı, 2 büyük güç kaynağı ve 1 eski güç jeneratörü bulunmaktadır. Dikkat: Tüm 

acil durum malzemeleri, her çıkışta kullanılmayacaktır. Gelişigüzellik için bir sonraki bölüme 

bakınız. 

 

 
2x Sağlık seti 

 
2x Su tankı 

 
2x Büyük güç kaynağı 

 
1x Eski güç jeneratörü 

 

Gelişigüzellik / Acil durum malzemelerinin yerleşimi  
 
Acil durum malzemelerinin yerleşimi 2 adımda yapılır: 

 

1. Güç Jeneratörü: Güç jeneratörünü Acil Durum Malzemeleri Alanındaki 4 konumdan 

birine rastgele bir şekilde yerleştirin. 

2. Diğer malzemeler: Acil Durum Malzemeleri Alanındaki diğer 3 konuma, kalan 6 acil 

durum malzemesinin üçünü rastgele bir şekilde yerleştirin. Aynı tipteki 2 malzemenin 

seçilmesi mümkündür.  

 

Olası iki rastgele yerleşim aşağıdaki fotoğraflarda gösterilmektedir: 

  



 

WRO 2020 – Kurallı Klasman – Küçük Yıldızlar 

                      5 

Gelişigüzellik örneği 1:  

 
 

Gelişigüzellik örneği 2: 

 
 

Yedek güç kabloları 

 

 
Sahada iki adet yedek güç kablosu 

bulunmaktadır. 

 
Kablolar; yedek güç kablosu konumlarına 

yerleştirilmiş. 
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Ağaçlar 

 

 
Fırtına sırasında kırılmış olan bir adet 

devrilmiş ağaç vardır. (taşınacak). 

 
Devrilmiş ağaç siyah caddenin ortasına 

yerleştirilmiş. 

 

 
Caddeler boyunca büyümüş 4 yetişkin ağaç 

vardır. 

 
Yetişkin ağaçlar gri alanların içindeki siyah 

karelere yerleştirilmiştir. Ağaçlar gri alanların 

dışına çıkartılmamalı ve ağaçlara zarar 

verilmemelidir. 

 

Sahadaki iki başlatma alanı 

 

Sahada iki başlatma alanı vardır. Turnuva günü sabahı başlatma alanı rastgele seçilir ve tüm 

turnuva boyunca aynı kalır. Tüm turnuva boyunca, takımların sadece bu seçilmiş alandan 

başlatmasına izin verilir. 

 

Maça başlamadan önce robot tamamen başlatma alanı içinden başlamalıdır (yukarıda 

tanımlandığı şekilde), başlatma alanını çevreleyen çizgi başlatma alanına dahil değildir. 

Başlatırken kablolar robotun en büyük boyutları içinde sayılır, bu yüzden onların da başlatma 

alanında olmaları gereklidir. 

 
  



 

WRO 2020 – Kurallı Klasman – Küçük Yıldızlar 

                      7 

4. Robot Görevleri  

Daha iyi anlaşılması için görevler birden çok bölümle açıklanacaktır.  

Takımlar, görevleri hangi sırayla yapacaklarına karar verebilirler.   

4.1 Devrilmiş ağacı ana caddeden uzaklaştırın   

Robot ağacı ana caddeden taşımalıdır. Eğer ağaç hiçbir siyah çizgiye dokunmuyorsa tam puan 

alınır. 

4.2 Acil durum malzemelerini hedef alanlarına getirin  

Robot; eski güç jeneratörü haricindeki her bir malzemeyi hedef alanına götürmelidir, eski güç 

jeneratörü başlangıç pozisyonunda kalacaktır: 

 Sağlık Seti  Hastane Alanına 

 Su tankı  Okul Alanına 

 Büyük güç kaynağı  Yerleşim Alanına 

En yüksek puanı alabilmek için robot her bir malzemeyi tamamen hedef alanı içerisine getirmelidir. 

Her bir hedef alanından ikişer adet vardır. Her bir hedef alanında sadece bir acil durum malzemesi 

puan kazandıracaktır, örneğin: Eğer sahada iki adet sağlık seti varsa ve her ikisi de aynı hedef 

alanına getirildiyse, bunların sadece birinden puan alınır.   

   

Hedef alan beyaz alandır (siyah çizgi dahil değildir). 

 

4.3 Elektrik hatlarını tamir edin 

Köydeki elektrik hatlarını tamir etmek için robot iki yedek güç kablosunu yerleştirmek zorundadır. 

Tamamen etkili sayılması için tamir kablolarının her bir beyaz ucu hedef alanlar (gri alanlar) ile 

temas halinde olmalıdır.  
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4.4 Robotu park edin 

Robot iki başlatma alanında birine geri gelip, durduğunda ve robotun şasesi üstten bakıldığında 

tamamen başlatma alanı içinde olduğunda görev tamamlanmış olur (kabloların başlatma alanı 

dışında kalmasına izin verilir). 

4.5 Bonus puanları alın ve cezalardan kaçının  

Güç jeneratörünü başlangıç pozisyonundan hareket ettirmezseniz Bonus puan alırsınız. Ağaçları 

hareket ettirirseniz veya ağaçlara zarar verirseniz ceza alırsınız. Cezalar hiçbir zaman toplam 

puanınızın negatif (-) olmasına yol açmaz (Genel Kurallara bakınız).  
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5. Puanlama 

Puanlama tanımları  

  “Tamamen”, oyun nesnesinin yalnızca ilgili alana (siyah çizgiler dahil değil) temas ettiği 

anlamına gelir. “Kısmen”, oyun nesnesinin en azından bir bölümüyle bölgeye temas 

ettiği anlamına gelir.  

 Lütfen unutmayın: Her bir hedef alanında sadece malzeme puan kazandıracaktır.  

 

 

Görevler Her biri Toplam 

Devrilmiş ağacı ana caddeden uzaklaştırın 

Devrilmiş ağaç taşındı ve hiçbir siyah çizgiye temas etmiyor 11 11 

Acil durum malzemelerini hedef alanlarına getirin 

Malzeme doğru hedef alanına getirildi ve tamamen içinde 12 36 

Malzeme doğru hedef alanına getirildi ve kısmen içinde  7 21 

Malzeme yanlış hedef alanına getirildi, tamamen veya kısmen içinde 4 12 

Elektrik hatlarını tamir edin 

Elektrik kablosunun her bir beyaz ucu hedef alana temas ediyor  14 28 

Elektrik kablosunun sadece bir beyaz ucu bir hedef alana temas 
ediyor  

8 16 

Robotu park edin 

Robot; iki Başlatma ve Bitirme Alanından birine geldi ve durdu 
(Eğer diğer puanlar alındıysa bu puan alınabilir, bonus puan hariç) 

11 11 

Bonus puanları alın ve cezalardan kaçının 

Güç jeneratörü hareket ettirilmedi (hala başlangıç pozisyonuna temas 
ediyor) veya zarar görmedi (bir parçası bile kırılmamış) 

14 14 

Ağaç hareket ettirildi (açık gri karenin dışına temas ediyor) veya zarar 
gördü (en azından 1 parçası kırılmış) 

-4  -16 

En Yüksek Puan  100 
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Puanlama Tablosu 

Takım adı: _______________________                 Tur: ______ 

 

Görevler Her biri En Yüksek # Toplam 

Devrilmiş ağacı ana caddeden uzaklaştırın 

Devrilmiş ağaç taşındı ve hiçbir siyah çizgiye temas 

etmiyor 

11 11   

Acil durum malzemelerini hedef alanlarına getirin 

Malzeme doğru hedef alanına getirildi ve tamamen içinde 12 36   

Malzeme doğru hedef alanına getirildi ve kısmen içinde 7 21   

Malzeme yanlış hedef alanına getirildi, tamamen veya 
kısmen içinde 

4 12   

Elektrik hatlarını tamir edin 

Elektrik kablosunun her bir beyaz ucu hedef alana temas 
ediyor 

14 28   

Elektrik kablosunun sadece bir beyaz ucu bir hedef alana 
temas ediyor 

8 16   

Robotu park edin 

Robot; iki Başlatma ve Bitirme Alanından birine geldi ve 
durdu (Eğer diğer puanlar alındıysa bu puan alınabilir, 
bonus puan hariç) 

11 11   

Bonus puanları alın ve cezalardan kaçının 

Güç jeneratörü hareket ettirilmedi (hala başlangıç 
pozisyonuna temas ediyor) veya zarar görmedi (bir 
parçası bile kırılmamış) 

14 14   

Ağaç hareket ettirildi (açık gri karenin dışına temas ediyor) 
veya zarar gördü (en azından 1 parçası kırılmış) 

-4  -16   

Oyun Puanı Toplamı  100   

Sürpriz Kural  

Bu turdaki toplam puan  

Toplam Geçen Süre (saniye olarak)  

 

 

 

 
Takım İmzası  Hakem İmzası 
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Puanlama Yorumu  

Devrilmiş ağaç taşınmış ve hiçbir siyah çizgiye temas etmiyor  11 puan 

 

11 puan 

 

0 puan (hala temas ediyor) 

 

Malzeme doğru hedef alanına getirildi ve tamamen içinde  12 puan  

   

Tüm durumlarda tam puan alınır. Nesnenin ayakta durması veya yatık olması önemli değildir.  
Nesne sadece beyaz alana temas etmelidir. 

 

<<< Bu durumda, sadece bir 
nesneden puan alınabilir. 

 

Malzeme doğru hedef alanına getirildi ve kısmen içinde  7 puan 

  

 

 

  



 

WRO 2020 – Kurallı Klasman – Küçük Yıldızlar 

                      12 

Malzeme yanlış hedef alanına getirildi, tamamen veya kısmen içinde  4 puan 

   

Elektrik kablosunun her bir beyaz ucu hedef alana temas ediyor  14 puan 

  

Tüm durumlarda tam puan. 
Nesne alanda yatık olabilir 
ama iki beyaz uç alana temas 
etmek zorunda. 

Elektrik kablosunun sadece bir beyaz ucu hedef alana temas ediyor  8 puan 

  

 

Robot; iki Başlatma ve Bitirme Alanından birine geldi ve durdu  11 puan 

 

Robota üstten bakıldığında 
tamamen başlatma alanı 

içinde.  

 

Robota üstten bakıldığında 
tamamen içinde ve kablolar 
dışarıda. Bu durumda hala 

tam puan alınır. 

 

Eğer robota üstten 
bakıldığında tamamen 

başlatma alanı içinde değilse 
puan alınamaz. 
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Güç jeneratörü hareket ettirilmedi veya hasar almadı  14 puan 

 

14 puan 

 

14 puan, bir miktar hareket 
ettirilmiş ancak hala beyaz 

alanda. 

 

0 puan, beyaz alanın dışına 
çıkmış 

 

0 puan, hasarlı 

  

 

Ağaç hareket ettirilmiş veya hasarlı  -4 puan 

 

Sorun yok, hareket 
ettirilmemiş. 

 

Sorun yok, sadece gri alan 
içinde hareket ettirilmiş. 

 

-4 puan, gri alanın dışına 
hareket ettirilmiş. 

 

-4 puan, hasarlı. 
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6. Yerel, bölgesel ve uluslararası etkinlikler 

 
World Robot Olympiad 80 farklı ülkede uygulanmaktadır ve her ülkenin takımları farklı zorluk 
beklentilerine sahiptirler. Bu dokümandaki görevler, uluslararası WRO turnuvalarında 
kullanılacağı haliyle belirtilmiştir.  
 
WRO, tüm katılımcıların turnuvadan iyi bir deneyim edinmesini sağlamayı amaçlar. Daha az 
deneyimli takımlar da puan kazanarak başarılı sağlayabilmelidir. Burada edinecekleri başarılar, 
onların teknik becerilerini geliştirme konusunda özgüvenlerinin oluşmasını sağlayacaktır. Bu 
durum gelecekteki eğitim hayatlarında yapacakları seçimler açısından önemlidir.  
 
Her ülkenin yerel düzenleyicileri, yerel veya bölgesel / ulusal turnuvaları daha kolaylaştıracak 
adımlar atabilirler. Kendi şartları doğrultusunda kendi kararlarını verme özgürlüğüne sahiptirler. 
Aşağıda görevleri daha kolay hale getirecek bir kaç fikir listelenmiştir.  
 

Basitleştirici Fikirler:  
 

 İki ağacı oyundan çıkarın.  

 Turnuva öncesinde acil durum malzemeleri için sabit konumlar açıklayın.  

 Hangi başlatma alanından başlayacaklarını takımın seçimine bırakın.  
 
Uluslararası Finalde özel koşullar 
 
Uluslararası Finalde aşağıdaki konumlara fiziksel yapılar yerleştirilebilir: Okul, Hastane, ana 

yerleşim binası. Robot bu üç boyutlu nesnelerden kaçınmak zorundadır. Üç boyutlu elemanlar 

aşağıdaki fotoğrafta gösterilen yerlere yerleştirilecektir.  

 
Ev sahibi ülke bu üç boyutlu öğeler hakkında en geç 1 Eylül 2020 tarihine kadar bilgi verecektir. 
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7. Oyun Nesnelerinin Yapımı 
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