FRC ROBOT YARIŞMASI TAKIM YAPISI
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Takımlar lise öğrencilerinden oluşur.
Her sene takımlara yeni bir tema verilir ve takımlar temaya uygun robot tasarlar.
Öğrenciler mekanik tasarım ve üretim, programlama, elektronik, web tasarımı, bussines plan
hazırlığı ve sponsorluk ekibi, sosyal sorumluluk projeleri gibi farklı alanlarda çalışmalar yapabilir.
Turnuvalarda takımlar 3’lü ittifaklar şeklinde maç yapar.
Bir maçtaki rakibiniz bir sonraki maçta ittifakınız olabilir bu nedenle duyarlı profesyonallik
(Saygıyla kazan, kazan-kazan) ilkesi programda önemli rol oynar.
Turnuvanın en prestijli ödülü Chairman Ödülüdür. Ödül takımın bilim ve teknolojiyi yaymak için
yaptığı çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilerek verilir.
Takimlar bütçelerini yapacakları çalışmalar yardımıyla sponsor destekleri ile oluşturacaklardır.
FIRST ROBOTICS YARIŞMASI TAKIM OLUŞTURMA PROSEDÜRLERİ

1. www.firstinspires.org sitesini ziyaret edip. “Sign Up” butonunu tıklayınız.

2. Yetkili öğretmen gerekli bilgileri doldurup “Register” butonuna tıklayarak bir takım hesabı
oluşturacaktır. Bu aşamadan sonra mailinize gelen onay linkini tıklayıp devam ediniz.

3.Gelen mail onaylandığında aşağıdaki şekilde ekrana yönleneceksiniz. Lütfen email adresiniz ve
şifreniz ile “Login” butınuna tıklayınız.

3. Gelen ekrandan “I Agree” butonuna tıklayınız.

4. Sağ üst köşedeki “My Profile” butonundan profil bilgilerinizi tamamlayınız.

5. Yönetici öğretmen “Create New Teams” butonuna tıklayarak takım yaratma adımlarına geçer.

6. Yönetici Öğretmen “Lead Coach/Mentor 1” butonu ile devam eder.

7. “FIRST Robotics Competition” (mavi buton) tıklayınız.

8. “Select Team Type” butonu sonrası çıkan ekrandan “Creating New Team” ile devam ediniz.

9. Gelen ekrandan sorulara yanıt veriniz.

10. “Continue as Rookie” butonu ile devam ediniz.

11. Takım ismi, şehir ve ülke bilgilerini yeni ekrandan girerek “Save&Continue” butonuna basınız.

12. Bir sonraki aşamada okul bilgilerinizi giriniz.

13. Son olarak takımda görev alacak ikinci öğretmeni davet etmeniz gerekmetedir. “Save&Continue”
butonu ile devam ediniz.

14. Takım oluşturma işleminiz tamamlandığında aşağıdaki ekran görüntüsü ve geçici takım
numaranızı alabilirsiniz.”FOR NEXT STEPS, GO TO DASHBOARD” butonu ile devam ediniz.

15. Takım yönetim paneli aşağıdaki şekildedir. Buradan takım ile ilgili tüm yarışma seçimleri, parça
istekleri v.b. tamamlanır. Takımlar www.firstinspires.org ve www.fikretyukselfoundation.org
adresleri üzerinden vakıfın yapacağı hibeler konusunu takip edip başvuruda bulunabilirler.

16. Tüm takımlar teamsupport@fikretyukselfoundation.org adresi üzerinden takım destek ekibimiz
ile iletişime geçip detaylı bilgi talep edebilirler. Bunun yanında http://www.frcturkey.com/
adresinden teknik, yarışma kuralları v.b. konularda detaylı bilgi edinebilirler.
17. Yarışmanın öğrencilerimize kazandırmaya çalıştığı duyarlı profesyonellik ilkesi çerçevesinde diğer
tüm takımlar birbirleri ile iş birliği yapmaya hevesli ve güdülüdür.

