
Robot Oyun Güncellemeleri – 10.05.2022



Bu Robot Oyun Kılavuzunda, Gelecek Nesil Bilim Turnuvası Afete&Hayata Hazırım Teması robot oyunu görevlerinin 
açıklamalarını ve puanlamasını bulabilirsiniz.

Robot oyunu ile ilgili olarak https://geleceknesilbilim.org/robot-oyunu/ sayfasında yer alan Robot Oyun Videosunu da mutlaka 
izleyiniz.

Tüm sorularınız için bize turnuva@geleceknesilbilim.org mail adresinden ulaşabilirsiniz.

ROBOT OYUN KILAVUZU

https://geleceknesilbilim.org/robot-oyunu/
mailto:turnuva@geleceknesilbilim.org
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G01

Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve 
eğimli arazilerde, tabakalaşmış kar kütlesinin 
yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması çığın 
oluşum hikayesidir. Çığın kendiliğinden kayarak bir 
felakete sebep olmadan kontrollü olarak 
indirilmesini sağlayın.

• Maç sonunda Mavi top, görev modelinden tamamen ayrılmış ve üs bölgesindeyse: 30

• Maç sonunda Mavi top, görev modelinden tamamen ayrılmış ancak üs bölgesinde değilse: 20

ÖNEMLİ! Maç sonunda Mavi/Kırmızı Top görev modelinden ayrılmadıysa veya ayrılsa bile görev modeline temas halinde ise puan 

alamazsınız

G01

20
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G01

Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve 
eğimli arazilerde, tabakalaşmış kar kütlesinin 
yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması çığın 
oluşum hikayesidir. Çığın kendiliğinden kayarak bir 
felakete sebep olmadan kontrollü olarak 
indirilmesini sağlayın.

GÜNCELLEME : Bu görev maç sonunda değil, maç sırasında değerlendirilecektir. 

• Maç sırasında Mavi top, görev modelinden tamamen ayrılmış ve üs bölgesindeyse: 30

• Maç sırasında Mavi top, görev modelinden tamamen ayrılmış ancak üs bölgesinde değilse: 20

ÖNEMLİ! Maç sonunda Mavi/Kırmızı Top görev modelinden ayrılmadıysa veya ayrılsa bile görev modeline temas halinde ise puan 

alamazsınız

Görev yapıldıktan eğer Mavi/Kırmızı Top üs bölgesinde ise takım üyeleri topu üs alanından alarak denetleme alanına bırakabilirler. 

Ancak Mavi/Kırmızı Top üs alanında değil ise (matın herhangi bir yerindeyse) takım üyeleri ve/veya hakemler topa müdahale 

edemezler. 

G01

KONTROLLÜ ÇIĞ TEMİZLEME - Güncelleme



G04

Dağıtım alanından çıkmayı 

bekleyen malzemeler var. Hızlı bir 

organizasyonla kapıların tamamen 

açılmasını sağlamak ekibe zaman 

kazandıracaktır.

• Maç sonunda dağıtım alanı kapısı tamamen açık durumda ise 20 PUAN

• Maç sonunda dağıtım alanı kapısı kısmen açık durumda ise 10 PUAN

ÖNEMLİ! Dağıtım alanı kapısı açık değil tamamen veya kısmen açık değil ise puan alamazsınız.
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G04

Dağıtım alanından çıkmayı 

bekleyen malzemeler var. Hızlı bir 

organizasyonla kapıların tamamen 

açılmasını sağlamak ekibe zaman 

kazandıracaktır.

GÜNCELLEME :

Görev başlangıç konumu; Görev modelleri olan hiyjen ve su kolileri taşıma halkaları kuzey-güney doğrutusunda olmalıdır. Yanyana veya 

önlü arkalı olmaları farketmez. Halkaların konumu doğu-batı doğrultusunda olmamalıdır. Maç başlangıcı konumu takımların isteğine göre 

aşağıdaki doğru iki şekilden biri olabilir. 

G04
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DOĞRU DOĞRU YANLIŞ



G06

Bir acil durum ortaya çıktıktan sonraki safhada afetten 

etkilenen kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için 

ilk öncelik barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Birden 

fazla afet durumunun yaşandığı bölgede afet zedelerin 

mağdur olmaması için planlama yapmak önemli. 

Çadırların bütün afet zedelere ulaştığından emin olun.

• Maç sonunda; üs alanında bulunan 4 Çadır görev modelinden 2’si sel diğer 2’si ev konut çadır alanının tamamen içinde ise çadır 

başına 15 PUAN, kısmen içinde ise çadır başına 10 PUAN

ÖNEMLİ! Çadırlar alanlara eşit dağıtılmadıysa puan alamazsanız. 

ACİL BARINDIRMA
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G06

Bir acil durum ortaya çıktıktan sonraki safhada afetten 

etkilenen kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için 

ilk öncelik barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Birden 

fazla afet durumunun yaşandığı bölgede afet zedelerin 

mağdur olmaması için planlama yapmak önemli. 

Çadırların bütün afet zedelere ulaştığından emin olun.

GÜNCELLEME : Başlangıç konumunda alanlarda bulunan çadırlar, görev maç sonunda doğru yapılmışsa çadır başına 5 puan değer kazanır.

• Maç sonunda; üs alanında bulunan 4 Çadır görev modelinden 2’si sel diğer 2’si ev konut çadır alanının tamamen içinde ise çadır 

başına 15 PUAN, kısmen içinde ise çadır başına 10 PUAN

ÖNEMLİ! Çadırlar alanlara eşit dağıtılmadıysa puan alamazsanız. 

ACİL BARINDIRMA - Güncelleme

30

G06 G06

20 0



.

HASAR/CEZA Puanı

Hasar/Ceza puanı toplam 6 adettir. Her biri 5 puan değerindedir.

1. Takım üyelerinden herhangi biri maç esnasında robota veya görev modellerine el ile müdahale ederse müdahale başına 5 ceza puanı 

alır.

2. Takım üyeleri veya robot görev modellerinden herhangi birine hasar verirse hasar başına 5 ceza puanı alır. 

• Görev yapılmadan önce modele hasar verildiyse görev iptal olur, model düzeltilmez ve takım görevi yapamaz.

• Görev başarıyla tamamlandıysa görev puanı alınır ancak hasar/ceza puanı da alınır.

• Görev başarıyla tamamlanmadıysa görev puanı alınmaz, hasar/ceza puanı alınır.

Maç sonunda hasa/ceza puanları toplanır ve toplam maç sonu puandan düşülür.

CEZA VE HASAR PUANLARI


