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A. TURNUVA KATEGORİLERİ 

Dü ya Ro ot Oli piyatları WRO   kategoride yapılır. 

1. Kurallı Klas a  

2. Açık Klasman 

3. WRO GEN II Futbol 

4. Üniversite Kurallı Klasman 

*Bir takı  yal ız a bir kategoride turnuvaya katıla ilir. 

* Türkiye Ulusal Ro ot Oli piyatları 2015 sezonunda sadece Kurallı Klasman ala ı da tur u a 
yapıla aktır. 

B. GRUP TANIMLARI 

1. İlkokul gru u: . sı ıfa kadar 

2. Ortaokul grubu: 5-8. sı ıflar arası 

3. Lise grubu: 9- . sı ıflar arası 

4. WRO GEN II Futbol: Ortaokul e lise grupları 

5. Üniversite grubu: Ü i ersite öğre ileri  yaşa kadar  

* Katılı ıları  elirtile  sı ıf/yaşları  alt ve üst sı ırları dahili de ol ası zoru ludur.  

C. TAKIM TANIMI 

Dü ya Ro ot Oli piyatları bir takı  oyu udur. Tü  kategorilerde, katılı ı öğre ileri  hepsi i  
takı da göre i ol alıdır. 

Bir takı , ir  koç e iki  ya da üç  takı  üyesi de  oluşur. 

Bir  koç e ir  takı  üyesi takı  sayıla aya ağı içi  tunuvaya katıla azlar. 
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D. KOÇLAR 

Uluslararası Dü ya Ro ot Oli piyatları tur u aları a katıla ak takı ları  koçları ı  ( e yardı ı 
koçları ı  tur u a kaydı yapıldığı tarihte yir i  yaşı ı doldur uş ol alıdırlar. 

Koçlar irde  fazla takı  çalıştıra ilirler; a ak her takı  içi  soru lu ir yetişki  ulu alıdır. Bu kişi 
yardı ı koç ola ilir. 

Koçlar öğre ilere ta siye de ulu ur e rehberlik ederler; ancak turnuva sırası da tü  hazırlıklar ve 
çalış alar öğre iler ya i takı  üyeleri tarafı da  yapıl alıdır. 
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E. GENEL KURALLAR – KURALLI KLASMAN 

1. Dü ya Ro ot Oli piyatları tur uva kuralları, Dü ya Ro ot Oli piyatları Da ış a Kurulu 
tarafı da  elirle ir (Dokü a ı  geri kala ı da "kurul" keli esi ile a ıla aktır). 

1.1 “ürpriz ir ek kural yarış a sa ahı ildirile ektir. 

1.2 Bu sürpriz kural her takı a elde , yazılı olarak erile ektir. 

2. Katılı ı takı ları  özellikleri 

2.1 Katılı ıları  sı ıfları – Lütfe  B Bölü ü "Grup Ta ı ları" ı okuyu uz. 

2.2 Takı  oluştur a – Lütfe  C Bölü ü "Takı  Ta ı ı" ı okuyu uz. 

2.3 Takı  koçu – Lütfe  D Bölü ü "Koçlar"ı okuyu uz. 

2.4 Takı lar sade e ir kategoride tur u aya katıla ilirler.  

3. Malzeme 

3.1 Robotta yapı ı da kulla ıla , mikrodenetleyitici, motor ve sensörler LEGO® MINDSTORMS 

™ setleri NXT eya EV  e HiTe h i  re k se sörü ola ilir. Ro otu  geri kala ı da diğer 
LEGO marka parçalar kulla ıla ilir. WRO, LEGO Edu atio  dağıtı ıları da  daha ge iş ve 

etkili destek alı a ile eği içi  LEGO® MIND“TORM“ ™ Edu atio  setleri i  kulla ıl ası ı 
tavsiye eder. 

3.2 Takı lar tur u a sırası da kulla a akları tü  alze eleri, yazılı ı e taşı a ilir 
ilgisayarları ı kendileri getirmelidirler. 

3.3 Takı lar ihtiyaç dua ile ekleri tü  yedek parçaları ya ları da getir elidirler. Herhangi bir 

kaza / ekip a  arızası da ile kurul ya da orga izasyo  eki i i  yedek parça sağla a 
yükü lülüğü yoktur. 

3.4 Tur u a es ası da, koçlar takı  üyeleri e ilgi er ek ya da reh erlik et ek a a ıyla 

tur u a ala ı a giremezler. 

3.5 "İ şa )a a ı" aşla ada  ö e ro otu  tü  parçaları ir iri de  ayrıl ış şekilde ilk 
hali de irleştiril e iş  ol alıdır. Ör eği  ir lastik i şa za a ı aşla ada  ja ta 
takıla az. 

3.6 Katılı ılar, yazı ya da resi lerde  oluşa , asılı ya da dijital hiç ir doküman kullanamazlar. 
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3.7 Katılı ılar progra ları ı ö ede  hazırlaya ilir. 

3.8 Ro otlarda, herha i ir şeyi sa itle ek içi , ida, yapıştırı ı ya da a t kulla ıla az. Bu 
kurala uyul a ası duru u da takı  tur u a dışı ırakılır. 

3.9 Kulla ıla  yazılı , ROBOLAB® NXT®, EV  Progra ı ya da La Vie  ola ilir. Aşağıdaki ta loda 
ha gi progra ları  ha gi ro ot setiyle uyu lu olduğu görül ektedir. 

 Robolab NXT Yazılı ı EV3 Yazılı ı Labview * 

NXT     

EV3     
 

*La Vie  progra ı ı sade e lise grubu kullanabilir. 

3.10 Ro otta kulla ıla ak otor e se sörler LEGO® e HiTe h i  ürü leri ola ilir. Diğer 
ürü ler ka ul edil ez. Takı lar oriji al parçaları değiştire ezler. Değiştiril iş parçalar 

kulla ıla  robotlar o maçtan men edilir. Kulla ıla ile ek otorlar e se sörler: 

 

9842 - NXT Motoru 

 

9843 - NXT Dokunma Sensoörü 

 

9844 - NXT Işık “e sörü 

 

9845 - NXT Ses sensörü 

 

9846 - NXT UltraSonik sensörü 
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9694 - NXT Renk sensörü 

 

45502 – Büyük Motor 

 

45503 – Orta Motor 

 

 

44504 – Ultrasonik Sensörü 

 

44506 – Renk Sensörü 

 

44507 – Dokunma Sensörü 

 

44509 – Kızılötesi “e sör 

 

45505 – Gyro Sensör  

 

HiTechnic NXT Renk Sensörü V2  
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4. Ro ot kuralları 

4.1 Ro otu  göre lere aşla ada  ö eki oyutları en fazla 250mm x 250mm x 250mm 

ol alıdır. Ro ot harekete aşladıkta  so ra, oyutlarıyla ilgili herha gi ir kısıtla a 
ulu a aktadır. 

4.2 Takı lar yal ız a 1 adet mikrodenetleyici kullanabilir (NXT ya da EV3) 

4.3 Motorları  ya da se sörleri  sayısıyla ilgili ir kısıtla a yoktur. 

4.4 Takı  üyeleri, harekete halindeki (görevi yapan) bir robota müdahale edemezler. Bu kuralı 
ihlal ede  takı lar o maçtan men edilir. 

4.5 Robot oto o  ol alı e göre leri ke disi ta a la alıdır. Herha gi ir ka lolu ya da 
ka losuz ağla tı ile yö etil esi e izi  eril ez. Bu kuralı ihlal ede  takı lar tur u a dışı 

ırakılır e tur u a ala ı ı he e  terk et elidir. 

4.6 Tüm turnuva boyunca Wi-Fi ve Bluetooth kapalı ol alıdır. 

5. Turnuva Öncesi 

5.1 Her takı , ko trol za a ı a kadar kendileri için ayrıl ış alanlarda maç için 

hazırlan alıdır. Ko trol za a ı ro otlar elirle iş bir ala a ko ula aktır. 

5.2 "İ şa za a ı" duyurusu yapıla a kadar takı lar tur u a ala ı daki ro ot / alze eleri e  
dokunamaz. 

5.3 Hakemler "i şa za a ı" duyurusu da  ö e takı ları  LEGO parçaları ı  ayrı olup 
ol adığı ı ko trol ede ektir. Takı lar parçaları ı  ayrı olduğu u göster elidir. Takı  
üyeleri bu "kontrol za a ı" oyu a ilgisayarları a ya da ro ot parçaları a doku a azlar. 

5.4 "İ şa za a ı  res i olarak duyurul ada  aşla az. 

6. Turnuva 

6.1 Turnuva, organizasyonu düze leye  ülke tarafı da  elirleye  sayıda turlardan, i şa 
za a ı , progra la a za a ı  e deneme za a ı da  oluşur. 

6.2 Takı lar ro otları ı elirle e  i şa, akı  e deneme za a ları dışı da irleştire ez. 

6.3 Takı lara her tur ö esi i şa et e, programlama ve kalibre etme için süre verilecektir. 

6.4 Takı lar, "i şa za a ı" duyurusu yapıldıkta  so ra ro otları ı irleştir eye, 
programlamaya ve test etmeye aşlarlar. Takı lar, herha gi ir i şa eya akı  za a ı 
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ittikte  so ra ro otları ı elirle e  denetlema ala ı a  yerleştir elidir. Hake ler 

robotun tüm kurallara uygun olup ol adığı ı ko trol eder. İ ele elerde  olu lu sonuç 

alan robotları  aç yap ası a izi  erilir. 

6.5 Turlar ittiği de, takı lara çeyrek, yarı e fi al içi  sade e turu geçe  takı lara  ye ide  
akı  e deneme za a ı erilir. Yi e ay ı şekilde u süreler iti e takı lar ro otları ı 
denetleme ala ı a  yerleştirirler. Hake ler ro otları  kurallara uygu  olup ol adığı ı 

de etler e uygu  ola  ro otlar aç yap a hakkı kaza ır. 

6.6 Pua  hesapla ası her aç so u da hake ler tarafı da  yapılır. Takı lar, hakemlerle 

irlikte doldurdukları skor kağıdı ı herha gi ir itirazları yoksa i zalarlar. 

6.7 Takı  sırala ası ilgili turdaki en iyi puana göre yapılır. Birde  fazla takı  ay ı pua ı alırsa 
süre esas alı ır. Eğer takı lar hala eşitlerse sırala a pua ları daki tutarlılık esas alı arak 
yani ikinci/üçü ü e  iyi pua ları a akılarak yapılır. 

6.8 De etle e za a ında robotta kurallara aykırı ir duru  ulu ursa, hakem takı a duru u 
kurallara uygu  hale getir esi içi  üç  dakika süre erir. Eğer erile  süre içi de robot 

kurallara uygu  hale getirile ezse ro ot aça çıka az. 

6.9 Belirlenen i şa, progra la a, akı  e de e e süreleri dışı da ro ot değiştirile ez. 

Ör eği , denetleme za a ı da takı lar ro ota progra  yükleye ez ya da ro otları ı  
pilleri i değiştire ez. A ak takı lar "kara ti a" za a ları da pilleri i şarj ede ilirler. 
Takı lar ola isteye ezler. 

7. Tur uva Ala ı 

7.1 Takı lar, tur u a orga izasyo  eki i tarafı da  elirle iş ke dileri e ait ala ları da 
ro otları ı i şa et elidirler. WRO orga izasyo  eki i, görevliler e katılı ı öğre iler 

dışı da ki se takı ları  ulu duğu u ala a gire ez. 

7.2 Turnuva gününde turnuva ekip a ları ı  ve tur u a ala ı ı  sta dartları kurul tarafı da  
sağla ır. 

8. İzi  veril eye  duru lar 

8.1 Tur u a ala ı e asaları ile diğer takı ları  ekip a ları ya da ro otları a zarar eril esi. 

8.2 Tehlikeli malzemler kulla ıl ası ya da tehlikeli da ra ışlarda ulu ul ası. 

8.3 Takı  arkadaşları, diğer takı  üyeleri, hakemler ya da diğer göre lilere karşı uygun olmayan 

da ra ışlarda ulu ul ası ya da sözler sarf edilmesi 
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8.4 Turnuva ala ı a ep telefo u ya da ka lolu/ka losuz iletişi  araçlar ı  getiril esi. 

8.5 Turnuva ala ı a yiye ek/içe ek getirilmesi. 

8.6 Katılı ıları , tur u a es ası da herha gi ir iletişi  ihazı ya da yö te i kulla ası. 

Tur u a ala ı dışı daki kişileri  tur u ada yer ala  öğre ilerle iletişi  kur ası a izi  
eril e ektedir. Bu kurala aykırı da ra a  takı lar tur u a dışı ırakılır e  hemen 

tur u ayı terket elidirler. Eğer ir ilerişi  kurul ası gerekliliği ar ise, kurul takı  
üyelerinin organizasyo  göre lileri i  gözeti i de ol ak kaydıyla diğer kişilerle iletişi  
kur ası a eya hake leri  iz i ile ot değiş tokuşu yap ası a müsaade edebilir. 

8.7 Hake leri  uygu  gör ediği e üdahale edil esi gerektiği i düşü dükleri diğer tü  
durumlar. 
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