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Herhangi bir katılım şartı aranmaksızın tüm kategoriler yarışmak isteyen
herkese açıktır.



Yarışmaya katılan tüm ekiplere masa ve elektrik desteği sağlanacaktır.



Robot sıralamaları yarışma günü kura ile kararlaştırılacak ve ilan edilecektir.



Hakemler gerekli gördükleri kategorilerde yarışmacıların gözlük,eldiven ve
güvenlik elbisesi giymelerini isteyebilir. Bu ekipmanlar MİG Ekibi tarafından
temin edilecektir.



Yarışma boyunca tüm pistlerin başında tehlikeye sebebiyet vermemek için
yangın tüpleri bulunacaktır.



Robotlarda kullanılan bataryalar rakip robota, piste ya da kendisine zarar
vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir.



Kullanılan Lityum Polimer(Li-Po) pillerin “güvenli şarj çantası - lipo safe bag”
olmadan şarj edilmesi kesinlikle yasaktır. Şarj işlemi belirlenen özel alanlarda
şarj çantası içinde yapılacaktır. Yarışmacılar şarj çantalarını hakem ve kayıt
masalarından temin edebilirler.



Organizasyon süresince alanda MİG Ekibi tarafından fotoğraf çekimi ve video
kaydı yapılacaktır. Bu konu hakkında yarışmacılardan gelen itirazlar dikkate
alınmayacaktır. Yarışmacılar bu konu hakkında telif iddia edemezler.



Organizasyonda
bulundurmalıdır.



İsminde aşağılayıcı, hakaret edici, ahlak dışı sözler içeren robotların kayıtları
organizasyon sırasında onaylanmayacaktır. Kayıt esnasında olası bir uyarı ile
robot isminin yarışmacı tarafından değiştirilmesi istenecek, robot uygun bir
isim ile yeniden kayıt edilebilecektir.



Robotlar için resmi web sitesi üzerinden ön kayıt yaptırılması zorunludur. Ön
kayıt işlemi yapılmayan robotların kesin kayıtları yapılamaz. Kesin kayıt
işlemleri etkinlik takviminde yer almaktadır.



Pistler %5 tolerans ile üretilmektedir. Robotların bu duruma göre tasarlanması
gereklidir.



Hakemlere yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar Kriz Masası’na
dilekçe ile yapılacak ve Kriz Masası tarafından değerlendirilecektir. Kriz
Masası’nın verdiği kararlara itirazlar kabul edilmez.



Yarışmanın bitiş anından itibaren 1 saat sonra sonuçlar açıklanacaktır.

yarışacak
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Pistlerin konumları , ışıklandırma ve ses seviyeleri robotların etkilenmeyeceği
şekilde planlanmıştır. Bu konularda gelen itirazlar dikkate alınmayacaktır.



Yarışmalar esnasında herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar
bulundukları yarışmadan elenir.



Robotlar dayanıklı şekilde tasarlanmalıdırlar. Yarışmalarda kullanılan
sistemlerin robotlara zarar vermesi durumunda sorumluluk Marmara MİG
ekibine ait değildir, itirazlar değerlendirilmez.



Yarışma kuralları altında belirtilen robot özelliklerini sağlamayan robotlar
yarışmalara kesinlikle katılamazlar.



Robotunu yarıştıracak yarışmacılar kimlik kartlarını ve robot etiketlerini
hakeme ibraz etmek zorundadır.



Yarışmalardan önce veya sonra, rakibi veya hakemi aşağılayıcı hareketlerde
bulunan yarışmacılar katıldıkları bütün yarışmalardan elenir.



Kategori kurallarında belirtilmeyen bütün durumlarda tek yetkili yarışma
hakemleri ve teknik koordinatördür.



Sıralamayı etkileyebilecek bir durumda yarışma hakemi yarışmacılara
sormadan bir robotu ya da tüm robotları tekrar yarıştırabilir.



Organizasyon boyunca katılımcıların kişisel eşyalarının güvenliğinden MİG
Ekibi sorumlu değildir.



Organizasyon genelinde Kategori Üstü Kurallar dışında “Genel Kurallar” da
geçerlidir.

KATEGORİ ÜSTÜ KURALLARI OKUMAK YARIŞMACININ SORUMLULUĞUNDADIR.
MEKATRONİK VE İNAVOSYON GÜNLERİ EKİBİ TÜM KURALLARIN DEĞİŞİM HAKKINI SAKLI TUTAR.
SON ANA KADAR KONTROL ETMEK YARIŞMACININ SORUMLULUĞUNDADIR.
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