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KATILIM ŞARTNAMESİ  

  

  

WRO’nun amacı:  

  

Dünya Robot Olimpiyatı/WRO’nun amacı, gençlerin robot ve bilime karşı ilgilerini arttırmaktır.  

  

Her yıl dünyanın başka bir ülkesinde yapılan WRO’ya ülkelerinde yapılan turnuvada derece almış takımlar 

katılır.  

  

WRO Türkiye turnuvası bu yıl;  

  

• Kurallı Kategori 

o Yıldızlar  13-15 Yaş Arası 

o Gençler  16-19 Yaş Arası 

• Açık Kategori 

o Yıldızlar  13-15 Yaş Arası 

o Gençler  16-19 Yaş Arası 

• Futbol Kategorisi 

o Futbol  10-19 Yaş Arası 

  

Kategorilerinde ve yaş aralıklarında düzenlenecektir.  Takım üyeleri 10 Kasım 2017’de düzenlenecek olan 
uluslararası organizasyonda belirtilen alt yaş sınırında ve üst yaş sınırını geçmemiş olmalıdır. Örnek : 
Kurallı yıldızlar kategorisine katılmak için takım üyeleri 10 Kasım 2017 tarihinde minimum 13 yaşında 
olmalı, maksimum 15 yaşını geçmemiş olmalıdır. 

  

Tüm kayıtlar http://wroturkiye.org sayfasından yapılacaktır.  

  

Takım olabilmek:  

  

• Takımlar 20 yaşından büyük en az bir çalıştırıcı (takım koçu) ve en az 2 en fazla 3 öğrenci üyeden 
oluşur.  

• Takım oluşturmak için herhangi bir okul veya kuruma bağlı olmak gerekmemektedir.   

• Takım üyelerinin yaş aralıklarında 10 Kasım 2017’de düzenlenecek ulusararası organizasyonda 

olacakları yaşları dikkate alınmalıdır.  

 

Kurallar ve görevler:  

  

Takımların uyacağı kurallar http://www.wroturkiye.org sayfasında genel kurallar dökümanında 

açıklanmıştır. Her bir kategori için uyulacak kurallar ve yapılacak görevler ise kategori alt başlığında bulunan 
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dokümanlarda anlatılmıştır. Turnuvaya kayıt yaptıran takımların Katılım şartnamesini ve bu dokümanları 

okudukları kabul edilir.  

  

Kayıt  

  

Takım  çalıştırıcısı  (koç),  takım  kurduktan  sonra  takımın  kaydını  internet  üzerinden                    

( http://www.wroturkiye.org ) yapar. Kayıt sonrası takım kayıt bedelini yatırılma süresi 30 gündür. Bu sürede 

takım kayıt bedeli yatırmayan takımların kaydı silinir.  Kayıt bedelini takım kaydından önce yatırmak 

kaydınızı kesinleştirmez, kontenjan hakkı sağlamaz. 

  

Kayıt Şartı  

  

Takım kayıt bedeli 450 TL’dir. Bu bedel “bağış” ibaresiyle Bilim Kahramanları Derneği hesabına online ya da 

havale yolu ile yatırılır. Kayıt bedeli yatırılırken açıklama kısmına “takım adı”, “kurum adı”, “koç adı” 

yazılması zorunludur.  

 

Online bağış için :  

https://goo.gl/QnH80g  

 

Havale ile bağış için :  

Akbank Ortaköy İstanbul Şubesi IBAN numarası: TR670004600220888000111997’dir.    

  

Bağış karşılığı hazırlanan makbuz; takımlara, verdikleri adrese çalıştırıcının (koçun) dikkatine gönderilir. 

Takımlar tarafından yapılan kayıt iptali durumunda bağış iadesi yapılamamaktadır. 

 

Takım Sayısı – Uluslarası Turnuvaya katılım 

  

2017 sezonunda takım sayıları aşağıdaki gibidir; 

 

Kurallı Kategori – Yıldızlar 20 Takım 

Kurallı Kategori – Gençler 20 Takım 

Açık Kategori – Yıldızlar  15 Takım 

Açık Kategori – Gençler  15 Takım 

Futbol    20 Takım 

 

Kontenjan sayıları dolduğunda takım kayıtları sona erer. Her kategori birincisi uluslarası turnuvaya katılmaya 

hak kazanır. 

 

Kategori bazında Her kurum/okul, her kategoriye en fazla 2 takımla kayıt yapabilir.  
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WRO Tuğla Seti – Futbol Kiti 

  

WRO Tuğla seti, yaş grubu ve sezon görevinden bağımsız, WRO KURALLI kategorisinde kullanılmak amacıyla 

üretilmiştir.   Eğer elinizde görev modellerini yapacak kadar LEGO tuğlası varsa, WRO Tuğla Seti kullanmak 

zorunda değilsiniz. WRO Tuğla setini, ülkemizde LEGO Education’ın resmi temsilcisi: www.teknokta.com‘dan 

(tel: 0212 346 07 34/35) temin edebilirsiniz.  

 

Futbol Kiti, futbol kategorisinde kullanacağınız HiTechnic Infrared Ball, HiTechnic IRSeeker V2 ve HiTechnic 

Compass Sensor’den oluşur. Bu seti parçalar halinde https://www.hitechnic.com sitesinden alabilirsiniz. 
  

Saha Zemini 

  

Kurallı Kategoride kullanacağınız saha zemini Bilim Kahramanları Derneği tarafından kayıt yaptıran takımlara 

bedelsiz olarak gönderilecektir.  

  

Mekan – Tarih - Kontenjan 

  

2017 sezonu için Dünya Robot Olimpiyatı / WRO Türkiy Turnuvasının 03 Haziran 2017 Cumartesi günü İzmir 

Fuarizmir’de Takım Sayısı – Uluslarası Turnuvaya katılım maddesinde belirenen kontenjanlarla yapılması 

planlanmaktadır. Dernek turnuva mekan, tarih ve kontenjanlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.   

  

(Turnuva mekan, tarih ve kontenjanlarında değişiklik olması durumunda takımlar önceden 

bilgilendirilecektir.)  

  

Takımlar http://wroturkiye.org web sitesinde belirtilen ve sezon boyunca güncellenen tüm kurallara uymakla 

yükümlüdür.  Takımlar, katıldıkları turnuvanın kurallarına ve planına uymak zorundadır.   

  

Diğer şartlar:   

  

Tüm takımlar bu katılım şartnamesinde belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.   
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