
 
 

 
 
 

2. ULUSLARARASI IEEE DİCLE EL-CEZERİ ROBOT YARIŞMASI 

KURALLARI 
 
 
 
 

2.1 Çizgi İzleyen Kategorisi Kuralları : 
 
 
 

1. AMAÇ 
 

 Belirtilen parkuru en kısa sürede pistten çıkmadan tamamlamak. 
 

2. YARIŞMA FORMATI 
 

 Robotlar parkur sonu sürelerine göre sıralamaya katılacaklardır. 
 

 Robotlar maksimum 250 mm uzunluğa ve 200 mm genişliğe sahip olmalıdırlar. 250*200 mm2 

tabanına sahip hayali bir dikdörtgenler prizmasının içinden geçebilmelidirler. Bu ölçülere uymayan 

robotlar diskalifiye edilecektir. 
 

3. PİST 
 

 Yollar siyah zemin üzerinde beyaz çizgi şeklindedir. 
 

 Pistin büyük bir bölümünde iki adet beyaz çizgi bulunmaktadır. 
 

 Beyaz çizgiler 19±1 mm kalınlığındadır. 
 

 Beyaz çizgilerin merkezleri yolun kenarlarından 150±5 mm uzaklıktadır. 3.Aşama hariç beyaz 

çizgilerin merkezleri arasında 200±5 mm mesafe vardır. 3. Aşamada beyaz çizgilerin merkezleri yolun 

kenarlarından 150±5 mm uzaklıktadır. Beyaz çizgilerin merkezleri arasında 250±5 mm mesafe 

vardır.(3. Aşamada yol genişleyecektir.) 
 

 Pistte bir adet çıkmaz yol bulunmaktadır. Çıkmaz yol ayrımından yaklaşık 300mm öncesinde bir adet 

beyaz çizgi bulunmaktadır. 
 

 Pistin girişinde bir adet başlangıç çizgisi bulunmaktadır. 
 

 Pistin son bölümünde yoldaki iki çizgi birleşerek yolun tam ortasında olacak şekilde tek çizgi haline 

gelecektir. 



4. YARIŞMA 
 

 Robotlar sırayla yarışır. Sıra yarışmanın başlamasından önce duyurulur. 
 

 Yarışma robotun başlangıç çizgisinden geçmesiyle başlar, pistin sonundaki park alanına girmesiyle 

sona erer. 
 

 Robotlar tüm yarış boyunca sağ çizgiden başlatılacaktır. Sağ çizgi örnek çizimde görüldüğü şekliyle 

pistin sonuna kadar giden beyaz çizgili yoldur. 
 

 Pistin dışındaki zemine temas eden robot pistten çıkmış sayılır. 
 

 Zemine temas eden (veya doğrudan pisti tamamen terk eden) ve müdahale edilmeden piste geri 

dönen robotlar da pistten çıkmış kabul edileceklerdir. 
 

 Robotun pistten çıkması durumunda süre durdurulur ve robot, pistten çıktığı alandaki çizgiye geri 

konulur. Bu işlem 5 saniye ceza ile sonuçlanır. 
 

 Robotun çıkmaz yola dönmesi durumunda robot pistten çıkmış sayılır ve pistten çıkma/robota 

müdahale cezası olan 5 saniye cezası dışında ekstra bir ceza uygulanmaz. 
 

 Çıkmaz yola dönen robot çıkmaz yol ayrımının ilerisine, normal yol çizgisinin yeniden başladığı yere 

konulur. 
 

 Sol şeritlerin sağ şeritle birleştirildiği yerlerde, robotlar çizgi üzerinden yarışa devam etmelidir. 

Çizgisiz zeminden geçen robot çizgi ihlali yapmış sayılacak ve 10 saniye süre cezası alacaktır.Robot 

pistten alınarak şeritten çıktığı yere konulacak ve yarışa devam edecektir. 
 

 Robot pistten çıkmadığı sürece robota müdahale hakkı yalnızca hakemler tarafından verilebilir ve 

bu işlem de 5 saniye ceza ile sonuçlanır. 
 

 Robotun herhangi bir parçası takip etmemesi gereken çizgi üzerine geçtiğinde robot çizgi ihlali 

yapmış kabul edilecektir. 
 

 Çizgi ihlali yapan robot 10 saniye süre cezası alır. Çizgi ihlalini yaptığı bölüme göre robota müdahale 

edilmez veya hakem komutuyla pistten alınarak belirlenen yerden yarışa devam eder. 
 

 Toplamda 5 adet süre cezası alan robot yarıştan diskalifiye edilir. 
 

 Pistten çıkan robot yarışmacı tarafından vakit geçirmeden hakemlerin gösterdiği yere konulmalıdır. 

 Bu esnada robot üzerinde herhangi bir değişiklik ya da işlem (çizgi saydırmak, onarım yapmak, 

tekerlek temizlemek vb.) yapmak kesinlikle yasaktır. 
 

 Robota buna benzer bir müdahale hakkı ancak pistin yapısına zarar verebilecek bir durum tespit 

edildiği takdirde hakemler tarafından verilebilir. 
 

 Yarışmacılar, yarışma esnasında ayar, test veya kayıt yapamaz. Yukarıda belirtilen koşullar dışında 

ekstra bir mola, bakım veya tamir zamanı verilmez. 
 

 Uyarılara rağmen yarış esnasında ya da süre durdurulduğunda robot üzerinde herhangi bir ayar, 

test ya da kayıt (robota her türlü veri girişi kayıt kabul edilecektir) yapmakta ısrar eden yarışmacı 

diskalifiye edilir. 

 

 

 

 

 

 

 



PİST ÖLÇÜLERİ 
 


