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Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

 

 

1. İNEGÖL PROJE AR-GE VE KARİYER GÜNLERİ FESTİVALİ 

‘GELECEĞE SOBE’ 

 

İlk Başvuru Tarihi: 10.05.2019 

Son Başvuru Tarihi: 28.05.2019 

Kesin Katılımcı Listelerinin Açıklanma Tarihi: 31.05.2019 

Yarışma Tarihleri: 10.06.2019 – 11.06.2019 – 12.06.2019 – 13.06.2019 

Program Akışı 

Etkinlik Açılış: 10.00 

Yarışmalar 1. Etap: 10.00-14.00  

1. Gün. Robotik Yarışma 

2. Gün. Geleneksel Yarışma (7-14 Yaş) 

3. Gün. Maket Uçak Yarışması  

4. Gün. Geleneksel Yarışma (14-24 Yaş)      

Ödül Töreni: 13.30-14.00 

Yarışmalar 2. Etap: 14.00-18.00  

1. Gün. Geleneksel Yarışma (24-35 Yaş) 

2. Gün. Drone Yarışması 

3. Gün. Geleneksel Yarışma (35-60 Yaş) 

4. Gün. Kâğıt Uçak Yarışması 

Ödül Töreni: 17.30-18.00 

Akıl Oyunları Sahne Yarışması: 18.00-19.00 

Crawler Yarışması: 19.00-20.00 

Ödül Töreni: 20.00-20.30 

Sahne Etkinlikleri: 20.30-23.30 

- Ödüllü Fikir Kürsüsü Yarışması 

 (İşlevsel Fikir) 

- Kariyer Söyleşileri 

Etkinlik Kapanış: 23.30 

 

 

 



   Ödül Kategorileri 

1. Robot Yarışması (Toplam: 6750 TL) 

Sumo Kategorisi 

 (Toplam: 2250 TL) 

Birincilik Ödülü: 1000 TL 

İkincilik Ödülü: 750 TL   

Üçüncülük Ödülü: 500 TL 

Çizgi İzleyen Kategorisi  

(Toplam: 2250 TL) 

Birincilik Ödülü: 1000 TL 

İkincilik Ödülü: 750 TL     

Üçüncülük Ödülü: 500 TL 

Zorlu Parkur Kategorisi:  

(Toplam: 2250 TL) 

Birincilik Ödülü: 1000 TL 

İkincilik Ödülü: 750 TL     

Üçüncülük Ödülü: 500 TL 

2. Drone Yarışması (Toplam: 4500 TL) 

Sabit Kanatlı  

(Toplam:1500 TL) 

Birincilik Ödülü: 750 TL 

İkincilik Ödülü: 500 TL 

Üçüncülük Ödülü: 250 TL 

Döner Kanatlı  

(Toplam:1500 TL) 

Birincilik Ödülü: 750 TL 

İkincilik Ödülü: 500 TL 

Üçüncülük Ödülü: 250 TL 

Hibrit  

(Toplam:1500 TL) 

Birincilik Ödülü: 750 TL 

İkincilik Ödülü: 500 TL 

Üçüncülük Ödülü: 250 TL 

3. Maket Uçak Yarışması  

(Toplam: 2250 TL) 

Birincilik Ödülü: 1000 TL 

İkincilik Ödülü: 750 TL 

Üçüncülük Ödülü: 500 TL 

4. Kâğıt Uçak Yarışması  

(Toplam: 3000 TL) 

En Uzun Havada Kalma Kategorisi 

(Toplam:1000 TL) 

Birincilik Ödülü: 500 TL 

İkincilik Ödülü: 300 TL    

Üçüncülük Ödülü: 200 TL 

 



En Uzak Mesafeye Fırlatma Kategorisi 

(Toplam:1000 TL) 

Birincilik Ödülü: 500 TL 

İkincilik Ödülü: 300 TL    

Üçüncülük Ödülü: 200 TL 

En Estetik Uçuş Kategorisi 

(Toplam:1000 TL) 

Birincilik Ödülü: 500 TL 

İkincilik Ödülü: 300 TL    

Üçüncülük Ödülü: 200 TL 

5. Akıl Oyunları Yarışması  

(Toplam: 1500 TL) 

Birincilik Ödülü: 750 TL 

İkincilik Ödülü: 500 TL 

Üçüncülük Ödülü: 250 TL 

6. Fikir Kürsüsü Yarışması 

(Toplam: 1500 TL) 

Birincilik Ödülü: 750 TL 

İkincilik Ödülü: 500 TL 

Üçüncülük Ödülü: 250 TL 

7. Crawler Yarışması 

(Toplam: 3000 TL) 

Zorlu Parkur Kategorisi 

(Toplam: 1500 TL) 

Birincilik Ödülü: 750 TL 

İkincilik Ödülü:500 TL 

Üçüncülük Ödülü: 250 TL 

Hız Parkuru Kategorisi 

(Toplam: 1500 TL) 

Birincilik Ödülü: 750 TL 

İkincilik Ödülü:500 TL 

Üçüncülük Ödülü: 250 TL 

8. Geleneksel Yarışmalar  

 Çuval Koşusu 

Birincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + T Shirt + Anahtarlık 

İkincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + Anahtarlık 

Üçüncülük Ödülü: Madalya + Anahtarlık 

 Halat Çekme 

Kadınlar Kategorisi 

Birincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + T Shirt + Anahtarlık 

İkincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + Anahtarlık 

Üçüncülük Ödülü: Madalya + Anahtarlık 

Erkekler Kategorisi 

Birincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + T Shirt + Anahtarlık 

İkincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + Anahtarlık 



Üçüncülük Ödülü: Madalya + Anahtarlık 

 Kaşıkla Pinpon Taşıma 

Birincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + T Shirt + Anahtarlık 

İkincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + Anahtarlık 

Üçüncülük Ödülü: Madalya + Anahtarlık 

 Yoğurtta Süpriz Bul 

Birincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + T Shirt + Anahtarlık 

İkincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + Anahtarlık 

Üçüncülük Ödülü: Madalya + Anahtarlık 

 İğne-İplik Koşusu 

Birincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + T Shirt + Anahtarlık 

İkincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + Anahtarlık 

Üçüncülük Ödülü: Madalya + Anahtarlık 

 Balon Şişirme  

Birincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + T Shirt + Anahtarlık 

İkincilik Ödülü: Madalya + DOSTUM Çantası + Anahtarlık 

Üçüncülük Ödülü: Madalya + Anahtarlık 

9. En İyi Stant Sunumu: 

Ödül: 300 TL 

 

BAŞVUR 

BİREYSEL BAŞVURU                                                 TAKIM BAŞVURUSU 

     Bireysel Başvuru 

Bireysel Başvuru Kategorileri 

Robot Yarışması 

 Çizgi İzleyen 

 Sumo, Mini Sumo 

 Zorlu Parkur 

  Maket Uçak Yarışması 

Drone (İHA) Yarışması 

 Sabit Kanatlı 

 Döner Kanatlı 

 Hibrit 

Kağıt Uçak Yarışması 

 En Uzun Havada Kalma Süresi 

 En Uzak Mesafeye Fırlatma        

 En Estetik Uçuş                                                         

Crawler Yarışması 

 Zorlu parkur 

 Hız parkuru 

 



Akıl Oyunları Yarışması 

 Ahşap Bloklar 

Fikir Kürsüsü Yarışması 

 Hayata Geçirilebilir 

Geleneksel Yarışmalar 

 Balon Şişirme 

 Çuvalla Koşu 

 Halat Çekme 

 İğne ve İplik ile Koşu 

 Kaşık ile Pinpon Topu Taşıma 

 Yoğurttan Sürpriz Bulma 

Başvuru sırasında doldurulması istenen bilgiler: 

Genel Takım Bireyleri (Her bir takım üyesi için, yedek öğrenci dâhil);  

1.1. Ad-Soyad  

1.2. Yaş  

1.3. Cinsiyet  

1.4. TC Kimlik No  

1.5. Katıldığı İl/İlçe 

 1.6. Okul (Resmi MEB’e Kayıtlı İsmi) 

1.7. İletişim Bilgileri (Mail ve Telefon No) 

1.8. Veli Referans Mektubu (18 yaş altı için) 

Takım Başvurusu 

Takım Başvurusu Kategorileri 

Robot Yarışması 

 Çizgi İzleyen 

 Sumo, Mini Sumo 

 Zorlu Parkur 

Maket Uçak Yarışması 

Drone (İHA) Yarışması 

 Sabit Kanatlı 

 Döner Kanatlı 

 Hibrit 

Kağıt Uçak Yarışması 

 En Uzun Havada Kalma Süresi 

 En Uzak Mesafeye Fırlatma        

 En Estetik Uçuş                                                         

Crawler Yarışması 

 Zorlu Parkur 

 Hız Parkuru 



Akıl Oyunları Yarışması 

 Ahşap Bloklar 

Fikir Kürsüsü Yarışması 

 Hayata Geçirilebilir 

Geleneksel Yarışmalar 

 Balon Şişirme 

 Çuvalla Koşu 

 Halat Çekme 

 İğne ve İplik ile Koşu 

 Kaşık ile Pinpon Topu Taşıma 

 Yoğurttan Sürpriz Bulma 

 2. Takım Başvuru Bilgileri;  

2.1. Takım adı 

2.2. Takım Sorumlusu TC Kimlik No  

2.3. Takım Sorumlusu Ad-Soyad  

2.4. Takım Sorumlusu Yaş  

 2.5. Takım Sorumlusu Cinsiyet 

 2.6. Takım Sorumlusu Katıldığı İl/İlçe  

2.7 Takım Sorumlusu Okul (Resmi MEB’e Kayıtlı İsmi) 

 2.8. Takım Sorumlusu MEB’e kayıtlı olduğunu gösteren belge 

 2.9. Takım Sorumlusu İletişim Bilgileri (Mail ve Telefon No) 

 2.10. Takım Üyesi 1: 

2.11. Takım Üyesi 2: 

2.12. Takım Üyesi 3: 

2.13. Takım Üyesi 4: 

2.13. Takım Üyesi 5: 

 

FESTİVAL GENEL KURALLARI: 

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

2. Başvuru esnasında paylaşılan bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) kapsamında, özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde üçüncü kişilerle kesinlikle 

paylaşılmayacaktır. 

3. Bu  yarışmaya daha önce ödül almış kişi ve takımlar katılabilir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur. 

4. Yarışmalara bireysel olarak ve takımlar halinde katılım sağlanabilmektedir. 

5. Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. Yarışmalar İnegöl içinden ve dışından yarışmacıların katılımına açıktır.  

7. Yarışmacılar başvuru yoğunluğuna göre kura ile seçilecektir. 

8. Başvurunun tamamlanması için adayların web sayfasındaki formu eksiksiz olarak doldurmaları 

zorunludur. 

9. Çevre temizliği açısından festival alanının bulunduğu bölge ve etrafında çevre kurallarına 

uymak zorunludur.  

10. Festival boyunca argo ve küfürlü konuşmak yasaktır. 



BAŞVURU KOŞULLARI VE YARIŞMA DETAYLARI 

“ROBOT YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Ülkemizde meslekî ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık 

oluşturulması bu alana meraklı kişilerin bahse konu alan ile ilgili eğitimleri sürecinde 

edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci 

ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, 

sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen yarışmanın  10-11-12-13 

Haziran 2019 tarihleri arasında Atatürk Bulvarı Heykel Meydanı bölgesinde 

gerçekleştirilecektir. 

Yarışmanın sloganı ise “Geleceğe Sobe” olarak belirlenmiştir. 

Yarışma Kategorileri 

 Çizgi İzleyen 

 Sumo, Mini Sumo 

 Zorlu Parkur, 

olmak üzere toplam (3) kategoriden oluşmaktadır.                                     

GENEL KURALLAR 

1) Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve kurallara uyma 

zorunluluğunu kabul eder. 

2) Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel ve kategori kurallarına 

uyulduğu sürece 7’den 70’e herkes her kategoride yarışmacı olabilir. 

3) Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği varsayılır. 

Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

4) Yarışma kayıtları inegolunfikri.com üzerinden 28.05.2019, 23:59’a kadar yapılması gerekir. 

Her robotun üstüne numara yapıştırılıp kayıt altına alınacaktır. 

5) Yarışmada robot sahipleri ve ekip üyeleri yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında rakibi 

veya hakemi aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici hareketlerde bulunamazlar. Bu 

davranışları sergileyen yarışmacılar komitenin kararı üzerine tüm kategorilerden diskalifiye 

edileceklerdir. 

6) İlk 3’e giren ekiplere nakit para ödülleri yarışma tarihi akabinde 5 iş günü içerisinde 

verilecektir.  

7) Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma 

koordinatörleridir. 

8) Kategorilerde belirtilen kurallardaki robot özelliklerini sağlamayan robotlar yarışmalara 

kesinlikle katılamazlar. 

9) Yarışma sırasında yarışma alanındaki ışık düzeyi/ses düzeyi ve pistlerin konumu gibi itirazlar 

kabul edilmeyecektir.  

10) Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olması durumunda ikinci başvuru yapan robota sayı 

numarası verilecektir. 

11) Öğrencilerden oluşan ekipler yarışmaya kendi okulları adına katılabileceklerdir. Bir öğrenci 

aynı yarışma kategorisinde en fazla 1 robot ile yarışmaya katılabilecektir.  

12) Yarışmaya katılım için bireysel ya da takım olarak web sitesindeki form doldurulmalıdır. 

13) Yarışmaya katılan katılımcılardan ücret talep edilmeyecektir. Yarışma ücretsiz olarak 

yapılacaktır. 



 ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT KATEGORİSİ KURALLARI 

1) Bu kategorideki robotlar için ölçü ve ağırlık kuralları şu şekildedir. Uzunluk: 50cm. 

Genişlik: 30cm. Yükseklik: 20cm. Ağırlık: 1kg.  

2) Robotlar otonom olmalıdır, dışardan hileli olarak kontrol edildiği tespit edilen robotlar 

bu kategoriden diskalifiye edilecektir.  

3) Robotlar piste kasti olarak zarar vermemelidir, piste zarar verecek donanıma sahip 

olmamalıdır. 

 4) Katılımcıların robot hakkındaki bu kuralların herhangi birine uymaması durumunda 

robot, o anda yarışmadan diskalifiye edilir, bu robot yarışma ve ödül alma hakkını kaybeder. 

 SUMO-MİNİ SUMO ROBOT KATEGORİSİ YARIŞMA KURALLARI 

Bu kurallar sumo robot turnuvasının kurallarını ve düzenlemelerini belirler. Her bir robot 

için bir operatör ve bir yardımcı kayıt altına alabilir. Yarışma alanında robotu yarıştıracak 

kayıtlı kişi bulunacaktır. Yarışmacıların; yarışma kurallarını bilmesi ve bu kurallara uyması 

gerekmektedir. Yarışmacı robotların otonom olması gerekmektedir. Kazanan karşılama 

sonucunda hakemlerce ilan edilir.  

Robotun tanımlaması; Sumo robot 20 cm eninde ve 20 cm derinliğinde (yükseklik sınırlaması 

yok) ve denetim amaçlı olarak küp şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şekilde olmalıdır. 

Mini sumo robot 10 cm eninde ve 10 cm derinliğinde (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim 

amaçlı olarak küp şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şekilde olmalıdır. 

Robotun ağırlığı: Sumo robotun ağırlığı maksimum 3 kg minimum 1 kg olacaktır. Mini sumo 

robotun ağırlığı maksimum 0,5 kg olacaktır. 

Başlangıç hareketi: Sumo ve mini sumo robotlar; hakem kumandası ile aynı anda başlatılır ve 

ilk 10 saniyede hareket etmek zorundadır. 

Sonlandırma hareketi: Raunt sonunda sumo robotların hakemlerde bulunan kumanda yardımı 

ile durdurulması zorunludur. 

Oyun İlkeleri: 

Prensip olarak oyun süresi 3 dakikalık 3 raunda dayanır. Yarışma süresince 2 etkin puan alan 

takım galip olacaktır. 

Eğer karşılaşma sonunda yarışmacılardan sadece biri etkin puanı almışsa puan alan takım 

karşılaşmanın galibidir.  

Yarışmacıların 3 raunt sonunda 1-1 ya da 0-0 gibi eşitlik durumlarında müsabaka 1 raunda daha 

uzatılır. Uzatma süresinde 1 etkin puan alan takım müsabakanın galibi sayılır. 

Karşılaşma hakem işareti ile yarışmacıların robotlarını dohyoya yerleştirmesiyle başlayacaktır. 

ZORLU PARKUR YARIŞMASI  

Yarışmanın Amacı: Zorlu parkur yarışmasının amacı parkuru en kısa ve en hızlı sürede 

tamamlayabilmektir. 

KURALLAR 

1) Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve 

kurallara uyma zorunluluğunu kabul eder. 



2) Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği 

varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

3) Yarışma kayıtları inegolunfikri.com üzerinden 28.05.2019, 23.59’a kadar yapılması 

gerekir. 

4) Yarışmada robot sahipleri ve ekip üyeleri yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında 

rakibi veya hakemi aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici hareketlerde 

bulunamazlar. Bu davranışları sergileyen yarışmacılar komitenin kararı üzerine tüm 

kategorilerden diskalifiye edileceklerdir. 

5) Yola kalıcı bir iz veya işaret bırakılamaz, zarar verilemez. Piste zarar veren robotlar 

diskalifiye edilir. 

6) Yarışmacılar, robotlarını çalıştırmaları gerektiği zaman kurallara uygun hareket 

etmelidir. 

7) Robotlar sergilenirken tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Parkur esnasında robotlara 

gelebilecek maddi zararlarda sorumluluk kabul edilmez. 

8) Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların kendi robotlarıyla katılım sağlamaları 

gerekmektedir. 

9) Yarışma başladığı andan itibaren parkurda yarışmanın akışını engellemeyecek derecede 

yaşanan parkur sorunları (rampa eğilmesi, su haznesinde su azalışı gibi) puanlamayı 

etkilemez. 

10) Zorlu parkur kategorisinde yarışacak araçların eş değer(yakın) özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. 

11) Yarışma sürecinde robot sorumlusu katılımcı alana ve robotuna müdahale edemez. 

12) Parkur ve süreç ile ilgili tüm inisiyatif hakeme aittir. 

Değerlendirme aşamaları; 

 Sergilenmekte olan projelerin değerlendirmesini yarışma alanında gezecek olan jürilerimiz 

gerçekleştirilecektir. 

 Değerlendirme 100 puan üzerinden olup tarafından belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda 

puanlanacaktır. 100 puan üzerinden en yüksek puana göre sıralama yapılacak ve ilk 3’e 

ödülleri verilecektir. 

 Robotlar sergilenirken tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Sergilenirken robotlara 

gelebilecek maddi zararlarda sorumluluk kabul edilmez. 

 

ROBOT ÖZELLİKLERİ 

Maksimum robot ölçüsü 50x50x50 cm dir. Ağırlık sınırı olmayıp müsabaka sonunda eşitlik 

halinde hafif olan robot kazanacaktır. Robotlar otonom olarak hareket edecektir. Müsabaka 

başladıktan sonra robotlar genişleyebilir fakat parçalara ayrılamaz. Bu kısıtlamayı ihlal eden 

robotlar maçı kaybedecektir. Toplam ağırlığı 10gr. dan fazla olan parçaların sahaya düşmesi 

halinde robotun maçı kaybetmesine neden olacaktır. Tehlikeli ve aşırı rahatsız edici robotlar 

veya yarışmacılar hakemler tarafından yarışma dışı bırakılabilir.  

 

        “DRONE YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

İnsansız hava araçları (İHA) günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Havadan görüntüleme 

ve haritalama en yaygın uygulamalar arasında olsa da küçük ölçekli kargo taşımacılığı, yangın 

söndürme savunma sanayisi, ilk yardım ve can kurtarma gibi alanlarda da çeşitli uygulamalar 



bulunmaktadır. Bu yarışmanın amacı ülkemizde insansız hava aracı üretme ve kullanma 

kültürünü geliştirmektir. Bunu yaparken de gençlerin teknolojiyi eğlence ile birleştirmeleri bilgi 

ve becerilerini arttırmaları hedeflenmektedir. Böylelikle yarışma yakın gelecekte ülkemizin 

gerek İHA kullanımı(pilot) gerekse İHA üretimi konularında ihtiyaç duyacağı insan kaynağının 

geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Kategoriler: 

İHA’lar Sabit Kanatlı, Döner Kanatlı ve Hibrit olmak üzere üç gruba ayrılırlar. 

Kapsam:  

Sabit kanatlı İHA’ ların havada kalabilmeleri, gövdelerinin sürekli hareket etmesine bağlıdır. 

Hareketi sağlayan itki kuvveti sıvı yakıtlı içten yanmalı motor veya elektrik motoruna bağlı 

pervaneler ile sağlanır. 

Aracı havada tutan pervane kanatları yer çekimi doğrultusuna zıt yönde ve sürekli olarak dönen 

İHA’lara ise döner kanatlılar denmektedir. Döner kanatlılarda gövde sabit olup pervane 

kanatları döndüğü için aracın havada kalabilmesi için sabit kanatlılarda olduğu gibi gövdenin 

sürekli hareket etme zorunluluğu yoktur. 

Hibrit İHA tasarımlarında sabit kanatlıların üstünlüğü olan uzun menzil ile döner kanatlıların 

üstünlüğü olan küçük alanlara iniş kalkış kabiliyeti birleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle 

hibrit İHA’larda prensipte, hem aracın dikey iniş kalkışını sağlayan döner pervane kanatları, 

hem de aracın havada süzülmesini sağlayan gövdeye bağlı sabit kanatlar bulunmaktadır. 

Katılım Koşulları : 

Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel ve kategori kurallarına 

uyulduğu sürece 7’den 70’e herkes her kategoride yarışmacı olabilir. 

Kurallar: 

1)Her yarışmacı yarış komitesinin belirlediği kurallara ve hakem uyarılarına harfiyen uymak 

zorundadır. Kural dışı davrandığı tespit edilen kişi yarışma dışı kalır. 

2)Yarış komitesi uygun gördüğü yarışın tekrarını yapabilir. 

3)İHA (Drone) kalkış noktasına yerleştirildikten sonra ilk olarak havalandığı anda süre 

başlatılır. İniş noktasına indikten sonra ve pervaneler tamamen durduğu anda da süre 

durdurulur. 

4)Pilot mutlaka yarış takımı içerisinden seçilmelidir. 

5)Yarışma uçuşu öncesi teknik kontrolden geçtikten sonra takımlar 8 dakika içinde yarışı 

tamamlamalıdır. Bu süre içerisinde takımın İHA’sını uçuşa hazır hale getirmesi ve uçuşunu 

tamamlamış olması beklenmektedir. 

6)Teknik heyetin “Süre Doldu” komutuyla birlikte İHA(Drone) yere indirilecektir ve yere inene 

kadar geçen süre de “Uçuş Süresi” olarak kaydedilecektir. 

7)Düşme veya ağlara takılma gibi İHA’ nın hareket edemez hale geldiği durumlarda hakem 

kararı ile kronometre durdurulacaktır. Kurtarma ekibi hakem oluruyla yarışma alanına girerek 

İHA’yı yeniden uçurabilir duruma getirecektir. Eğer İHA(Drone) uçamaz durumunda ise 

yarışmacı elenecektir. 



8)İHA gövdeleri kişisel özel tasarım olabileceği gibi piyasadan temin edilecek hazır gövdelerde 

temin edilebilir. Fakat İHA’nın kendisi bir bütün olarak hazır satın alınmış bir model 

olmamalıdır. Tamamen hazır alındığı tespit edilen İHA (Drone) ve takımı yarışma dışı 

olacaktır. 

“MODEL (MAKET) UÇAK YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

2019 yılından itibaren havacılık sevgisinin ve tutkusunun ortaokul seviyesindeki öğrencilere de 

kazandırılması için bu yarışma gerçekleştirilecektir. Katılımcı takımlar hava araçlarıyla uçuş alanı 

içerisinde belirlenen görevleri yerine getirmek için mücadele edeceklerdir. Takımlar tanımlanan 

görevleri en uygun şekilde yapacak model planörün tasarımı ve imalatını yapacaktır. Bu faaliyet ile 

havacılığın topluma tanıtılması, bilgilendirme ile sevdirilmesi ve farkındalık yaratarak bilgi düzeyinin 

arttırılması amaçlanmıştır. 

Kurallar: 

1. Yarışmaya Bursa il ve ilçelerindeki resmi ve özel tüm ortaokullar müracaat edebilirler. 

2. Yarışmacılar 2 görev uçuşu yapacaklardır 

3. Yarışmacılar her görev için bir uçuş yapacaklardır. 

4. Tüm uçuş görevleri sıra ile yapılacaktır. Tamamlanmayan görev uçuşu yapılmadan diğer görev 

uçuşları yapılamaz. 

5. Tüm uçuşlarda uçuş başlangıç noktası ile model planörün gövde burnunun ön kısmı arasındaki 

mesafe ölçülecektir. 

6. Yarışma şartlara göre görev uçuş sayısı jüri ve hakemlerin kararı ile azaltılabilir. 

7. Uçuş alanında pilotla birlikte bir yardımcı veya öğretmen bulanabilir. 

8. Yarışma uçuş sırası, yarışma öncesinde jüri tarafından kura ile belirlenecektir. 

9. Her takım sırası geldiğinde uçuş alanına gelip sıra ile 3 asil olarak belirlenen yarışmacılar model 

planörlerini uçuracaklardır. 

Teknik Bilgiler: 

• El yapımı veya modifiye edilmiş pervane ve döner parçaların kullanımı güvenlik nedeniyle 

yasaklanmıştır. Piyasada yer alan sistemler kullanılacaktır. 

• Uçağın yüklü halde maksimum kalkış ağırlığının 4 kg geçmemesi gerekmektedir. 

• Bırakılacak MAV’lar minimum 25 gram ağırlığa, 22 cm kanat açıklığına, 15 cm boy 

uzunluğuna ve 5 cm yüksekliğe sahip olmalıdır. 

• İniş ve kalkış, alan planında belirtilen pistten yapılacaktır. 

• Araç sabit kanatlı bir insansız hava aracı şeklinde tasarlanacaktır. Döner kanat sistemler ya da 

havadan hafif sistemler bu kategoride değerlendirilmeyecektir. 

• Uçuş ve iniş esnasında hava aracından herhangi bir parça düşmeyecektir. 

• Aracın kanat açıklığı max 1,5m, boyu max 1,5m yüksekliği ise max 50 cm olmalıdır. 

• Araç üzerine konulacak alıcı sisteminin antenleri doğru bir şekilde konumlandırılmalıdır. 

• Aracın fiziksel olarak bütünlük içerisinde olması uçuş esnasında maruz kalacağı yüklere 

dayanması beklenmektedir. 

• Tüm sistemler düzgün bir şekilde birbirine bağlanmış olmak zorundadır. 

• Hareketli parçalar hareketleri esnasında zorlanmamalıdır. 



• Motor entegrasyonu araç tüm güçte çalışırken herhangi bir sorun ve sıradışı titreşim 

yaratmayacak şekilde olmalıdır. 

• Tüm kablolama ve konnektörler kısa devreye olmaya mahal vermeyecek şekilde yalıtılmış 

olmalıdır 

 Bu görevde model planör elden atış noktası ile model planörün hareketsiz kaldığı nokta arası 

ölçülecektir. 

  Model planör nasıl durursa dursun model planörün burun kısmından ölçülecektir.  

 Her takımın yarışmacıları birer uçuş yapacaktır. 

 Uçuş sonunda uçuş mesafeleri uçuş kartlarına hakemler tarafından yazılacaktır. 

 Bu görevde takımlar uçuşlarında limit mesafesini geçmeleri gerekmektedir. 

  Limit mesafesi atış noktasından itibaren 15 metre’dir.  

 Her takımın yarışmacıları birer uçuş yapacaktır.  

 Limit mesafesini geçen uçuşlar geçerli sayılacaktır.  

 

 “KAĞIT UÇAK YARIŞMASI” 

Kategoriler: 

 En Uzun Havada Kalma Süresi 

 En Uzak Mesafeye Fırlatma Yarışması                                                                

Kurallar: 

 Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve 

kurallara uyma zorunluluğunu kabul eder. 

 Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel ve kategori 

kurallarına uyulduğu sürece 7’den 70’e herkes her kategoride yarışmacı olabilir. 

 Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği 

varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

 Yarışma kayıtları inegolunfikri.com üzerinden 28.05.2019, 23:59’a kadar yapılması 

gerekir. Her robotun üstüne numara yapıştırılıp kayıt altına alınacaktır 

 Yarışmacılar yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında rakibi veya hakemi 

aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici hareketlerde bulunamazlar. Bu 

davranışları sergileyen yarışmacılar komitenin kararı üzerine tüm kategorilerden 

diskalifiye edileceklerdir. 

 Her bir Yarışmacı her kategoride en az 1 kez katılabilir. Bir yarışmacı bir kategoride 

birden fazla ödül alamaz. Farklı kategorilerde ödül alabilir. 

 İlk 3’e giren ekiplere nakit para ödülleri imza karşılığında kimlik ve kayıt kontrolü 

yapılıp ödül töreni bitiminde hemen verilecektir.  

 Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma 

koordinatörleridir. 

 

 



Kağıt Uçak En Uzak Mesafe Yarışması Genel Kurallar 

1)    Yarışmada kullanabilecek malzeme sadece kâğıttır. (Max. A4 büyüklüğünde 80 gr. Ağırlığında 

tek sayfadır, daha küçük ölçekli olabilir.) 

2)    Karton, naylon, lastik bant, şeffaf bant, pipet, ip, yapıştırıcı, ataç, zımba vs. kullanılamaz. 

3)    Yarışmalar, etkinlik alanında yapılacaktır. 

4)    Uçağını önceden hazırlamadan gelenler hazırlanacak stantta imal edebilirler. 

5)    Resmi uçuş sırasında katılımcıların her iki ayağının da yere basması gerekiyor. 

6)    Yarışmaya ferdi olarak katılım sağlanacaktır. 

7)    Başlangıç çizgisini geçmek diskalifiye sebebidir. 

8)    En uzak mesafe dalında değerlendirilecektir. 

9)   Uçaklar elle atılacak, her yarışmacıya iki resmi uçuş şansı verilecektir. Belirlenen uçuş hattı 

içerisinde en uzun mesafeyi kat eden yarışmacıların sıralamasını belirleyecektir. 

10) Yatay doğrultuda gidilen uzaklık metre ile ölçülerek, en uzak mesafeye göre değerlendirilecek. 

Her uçak için en iyi not yarışma notu olarak alınacaktır.    

11)  Başlangıç çizgisindeki temel nokta ve kâğıt uçağın zemine ya da bir cisme çarptığı ilk nokta 

ölçüm için belirleyici olacaktır. Sonuçların metre uzunluk ölçüsü cinsinden sayılması gerekir. 

Kâğıt Uçak En Uzun Havada Kalma Yarışması Genel Kurallar 

1)    Yarışmada kullanabilecek malzeme sadece kâğıttır. (Max. A4 büyüklüğünde 80 gr. Ağırlığında 

tek sayfadır, daha küçük ölçekli olabilir.) 

2)     Karton, naylon, lastik bant, şeffaf bant, pipet, ip, yapıştırıcı, ataç, zımba vs. kullanılamaz. 

3)    Yarışmalar, etkinlik alanında yapılacaktır. 

4)    Uçağını önceden hazırlamadan gelenler hazırlanacak stantta imal edebilirler. 

5)    Resmi uçuş sırasında katılımcıların her iki ayağının da yere basması gerekiyor. 

6)    Yarışmaya ferdi olarak katılım sağlanacaktır. 

7)    Başlangıç çizgisini geçmek diskalifiye sebebidir. 

8)   Uçak onu yardım almadan atan tek bir kişi tarafından makul derecede sabit bir pozisyondan 

fırlatılmalıdır. Deneme sırasında katılımcının her iki ayağını sıkıca yere basması gerekir. 

Fırlatma öncesi koşmaya ya da hızlı yürümeye ya da rampa ve benzeri aygıtların kullanılmasına 

izin verilmez. 

9)    Katılımcı başına iki denemeye izin verilir. Farklı uçaklar kullanılabilir, daha iyi olan deneme 

geçerli sayılır. 

10)  Kâğıt uçağın elden ayrıldığı ve zemine ya da herhangi bir cisme ilk defa çarptığı anlar ölçüm 

için belirleyici olacaktır. 

11)   Sonuçlar onda bir saniye cinsinden ölçülür. 

 

 

 



 “AKIL OYUNLARI YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Klasik eğitim standartlarının dışında hayal gücünün geliştirilmesi, konsantrasyonun, el ve göz 

gelişimine arttırılması amacıyla inovatif eğitim sürecinde toplumda farkındalık oluşturulması 

bu alana meraklı kişilerin bahse konu alan ile ilgili eğitimleri sürecinde rekabetçi bireyler olarak 

yetiştirilmesi, deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen yarışma  10-13 Haziran 2019 

tarihleri arasında Atatürk Bulvarı Heykel Meydanı bölgesinde gerçekleştirilecektir. 

 

Kurallar: 

 Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve 

kurallara uyma zorunluluğunu kabul eder. 

 Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel ve kategori 

kurallarına uyulduğu sürece 7’den 70’e herkes her kategoride yarışmacı olabilir. 

 Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği 

varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

 Yarışma kayıtları   inegolunfikri.com. üzerinden 28.05.2019, 23:59’a kadar yapılması 

gerekir. Her robotun üstüne numara yapıştırılıp kayıt altına alınacaktır 

 Yarışmacılar yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında rakibi veya hakemi 

aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici hareketlerde bulunamazlar. Bu 

davranışları sergileyen yarışmacılar komitenin kararı üzerine tüm kategorilerden 

diskalifiye edileceklerdir. 

 Her bir yarışmacı her kategoride en az 1 kez katılabilir. Bir yarışmacı bir kategoride 

birden fazla ödül alamaz. Farklı kategorilerde ödül alabilir. 

 Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma 

koordinatörleridir. 

“FİKİR KÜRSÜSÜ YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Katılımcılar tarafından, İnegöl’e dair herhangi bir konuda: işlevsellik, hayata geçirilebilirlik, 

sürdürülebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak ayağı yere basan fikir sunumları 

gerçekleştirilecektir. 

 

Kurallar: 

 Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel ve kategori 

kurallarına uyulduğu sürece 7’den 70’e herkes her kategoride yarışmacı olabilir. 

 Fikirlerde özgünlük esastır. 

 Taklit olduğu tespit edilen fikir geçersiz sayılacak, katılımcı diskalifiye edilecektir. 

 Ütopik, işlevsellikten uzak fikirler puanlamaya tabi tutulmayacaktır. 

 Katılımcılar fikirlerini içeren rapor, döviz, sunum gibi çeşitli materyalleri yarışma 

sürecinde anlatımlarını etkili kılmak için kullanabilir. 

 Yarışma jürisi tarafından katılımcıların fikirleri ön incelemeye tabi tutulacak olup ön 

incelemede başarılı kabul edildiği takdirde sahne de sunum imkânı verilecektir. 

 Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği 

varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

 Yarışmacılar yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında kendisinden önce sunum 

gerçekleştiren diğer katılımcıları aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici 



hareketlerde bulunamazlar. Bu davranışları sergileyen yarışmacılar komitenin kararı 

üzerine tüm kategorilerden diskalifiye edileceklerdir. 

 Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma 

koordinatörleridir. 

“CRAWLER (R/C) YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı ve Kurallar: 

Uzaktan kumanda edilen araçlar ile yarışma kurulu tarafından oluşturulan parkurda 

gerçekleştirilecek bahse konu yarış, her yaştan insanın keyifle vakit geçirebileceği çok yönlü 

bir yarışmadır. 

 Yarışlarımıza 1/8 ölçekli Nitro ve Elektrikli Buggyler  katılabilir 

 Yarışlarımızda Lap Monitor tur sayacı sistemi kullanılacaktır. Pilotların Lap monitor 

tur sayıcılarını araçlarına takmış olması gerekir. 

 Yarışlara çıkmadan önce yapılan Transponder testinde okuduğu test edilmiş ve 

onaylanmış transponder, daha sonra yarış içinde okumadığında  sorumluluk pilotundur 

 Nitro Buggylerde .21 (3.5cc) ya da .28 (4.6cc) nitro motorlar kullanılabilir 

 Yakıt tankı kapasitesi 125cc’yi geçemez 

 Elektrikli Buggy ler de sadece 4S pil kullanılacaktır. HV piller serbesttir. Her pilotta en 

az 2 pil olması gerekmektedir. 

 Motor ESC ve dişli oranı ile ilgili bir kısıtlama yoktur. 

 2.4GHz Kumanda ve Alıcı seti ile yarışılmalıdır 

 Yarış boyunca aynı araç ile yarışılmalıdır 

 Yarışlar, organizasyon komitesi aksini belirtmedikçe Elektrikli Buggyler de 1 pratik 1 

Final, Nitro Buggy lerde tek finaldir. 

 Saygı ve sevgi ilkesinden ayrılmadan herkesin keyif alabileceği disiplinli bir ortam 

yaratılmaya çalışılmaktadır. 

 Dur-kalk cezası alan pilot ikazın verildi andan itibaren en geç 3 tur içerisinde pite 

girmelidir. Aksi diskalifiye nedenidir. 

 Dur-kalk cezası sırasında araca kesinlikle bakım yapılmaz, yakıt doldurulamaz 

 Yarış içerisinde arızalanan aracın pit görevlisi, pilot ya da başkası tarafından 

transponder çizgisinden itilerek/taşınarak geçirilmesi diskalifiye nedenidir. (Araçlar 

mutlaka kendi güçleri ile turu tamamlamalıdır.)  

 Startta erken kalkan pilot dur-kalk cezası alır. 

 Araçlarda yardımcı ekipman kullanmak kesinlikle yasaktır.(Gyro vb stabilite sağlayıcı 

elektronik herhangi bir aygıt)  Fark edilirse hakem tarafından diskalifiye edilecek. Ve 

bir daha rc park yarışlarına asla katılamayacaktır 

 Öndeki araca dokunmak, bilerek vurmak ve  pozisyonunu bozup avantaj sağlamak PİT 

CEZASI-10 sn. Pit’e girmeyip hakemle münakaşaya giren diskalifiye olur. Vurduğunuz 

aracın sizi yeniden geçmesine izin verdiyseniz ceza almadan devam edebilirsiniz..  

 Hakem her şeyi göremez gördüğüne ceza vermekle sorumludur. Yanlış bir şey var ise 

hakemle konuşulur  ve son sözü  her zaman hakem söyler. 

 

Kategoriler: 

 

 Zorlu Parkur 

 Hız Parkuru 

 



“ÇUVALLA KOŞU YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: Çuval yarışı yüzyıllardır ülkemizde oynanan ve kuşaktan kuşağa 

aktarılan, köylerde ve kırsal kesimlerde akşam eğlencesi şeklinde gençler arasında, düğünlerde, 

eğlence amaçlı etkinlilerde ve milli bayramlarda ise okullarda öğrenciler arasında oynanan 

anonim bir çocuk oyunumuzdur. Oyun hedefe varma, zamanla yarışma, düşmeme, çuvalın 

düşmemesi, sıçrama, dayanırlık ve denge içermektedir. Heyecanlı, temposu yüksek ve seyir 

zevki bir o kadar da keyiflidir. Son zamanlarda bu oyunumuzda diğer oyunlar gibi 

unutulmaktadır. Oysa kültür mirasımız bu oyunların unutulmaması için gündemde tutmak ve 

bunları tekrar çocuklarımızın oynamaları için sahaya getirmek gereklidir.  

Yarışma Kategorileri: 

Küçükler kategorisi: 7-14 yaş  

Yıldızlar kategorisi: 14-24 yaş 

Gençler kategorisi: 24-35 yaş 

Yetişkinler kategorisi: 35-60 yaş 

Kurallar: 

İki kişi hakem olur. Birisi başlangıç, diğeri ise bitiş çizgisinde konumlanır. İlk yarışmacılar 

çuvallara girer ve hakemin işaretini beklerler. Hakemin işareti ile yarış başlar. Yarışmacılar 

çuvalın içinde iken hızlı bir şekilde varış çizgisine kadar gitmek zorundadırlar.  Hızlı bir şekilde 

yarışmayı tamamlamaya çalışan yarışmacılar yere devrilebilirler. Böyle bir durumda rakibi 

zıplamaya devam edeceğinden rakibi ona fark atacaktır. Oyunu ilk önce bitiren kişi oyunu 

kazanmış olur. İlk üç kişi ise ödüllendirilecektir. 

Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile www.inegölünfikri.com ve www.inegolbel.tr 

başvurmaları yeterli olacaktır. 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

“HALAT ÇEKME YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Halat çekme yarışları tespit edilebilen en eski tarih olarak Osmanlı imparatorluğu döneminde 

askerlerin kuvvet kazanması, adeta kuvvet ölçüm testi gibi dayanıklılık ile kol kuvveti amaçlı 

olarak yapılmış sonraları yine aynı şekilde askerlerce, yetişkin, genç ve sonraları da çocuklarca 

oyun haline yani yarışma haline dönüştürülmüş ve günümüzde de yarışmaları yapılmaktadır.  

Yarışma Kategorileri: 

Küçükler kategorisi: 20 mt Halatın Uzunluğu, 7-14 yaş 

Yıldızlar kategorisi: 20 mt Halatın Uzunluğu, 14-24 yaş 

Gençler kategorisi: 20 mt Halatın Uzunluğu, 24-35 yaş 

Yetişkin kategorisi: 20 mt Halatın Uzunluğu, 35-60 yaş 

 



Kurallar: 

Grupla yapılan yarışmada kuvvetlerin birleşimi ile rakibi tarafsız alandan başlayarak orta çizgi 

(burası sınırdır) geçirip kendi sahasına getirmektir. Rakip oyuncuların tamamını kendi sahasına 

kadar taşıyabilmektir. Zorluk derecesi yüksektir, tamamen kuvvetlerin yarışması olarak 

adlandırılabilir, oldukça heyecanlıdır. Seyredenlerce yüksek tempolu olarak desteklenmektedir. 

Bu da oyuna heyecan, zevk ve güç katmaktadır. Her yaşta kişilerce halat çekme yarışı 

yapılabilir ancak yarışmacıların dağılımı dengeli olmalıdır. Dengeli dağılım yapıldığında çok 

çekişmeli bir yarışmaya tanık olmamak içten değildir. 

Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile www.inegölünfikri.com ve www.inegolbel.tr 

başvurmaları yeterli olacaktır. 

 NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

“KAŞIK İLE PİNPON TOPU TAŞIMA YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: Yarışmacılar  başlangıç çizgisi boyunca dizilirler. Varış çizgileri 

belirlenir. Ağızlarına bir yemek kaşığının sapını tuttururlar. Her yarışmacının kaşığına bir 

pinpon topu konur. Yarışmacı başlama düdüğünden itibaren hızlıca yürümeye başlar. Amaç 

kaşıktan pinpon topunu  düşürmeden varış çizgisine varmaktır. Yürüyüşünü istediği tempoda 

yapabilir. Pinpon topunu düşürmeden varış çizgisine ilk ulaşan yarışmacı birinci olur. İlk üç 

yarışmacıya ödül takdim edilecektir. 

Yarışma Kategorileri: 

Küçükler kategorisi: 7-14 yaş  

Yıldızlar kategorisi: 14-24 yaş 

Gençler kategorisi: 24-35 yaş 

Yetişkinler kategorisi: 35-60 yaş 

Kurallar: 

Yarışma boyunca hiçbir yarışmacı bir diğerine temas etmeyecektir. Aksi durumda diskalifiyeye 

sebebiyet vermiş olunur. Hakaret içerikli ithamlarda bulunmak yasaktır. Size yarışma kurulu 

tarafından temin edilen çuval harici özel çuval ile yarışmak yasaktır. 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

“YOĞURTTAN SÜRPRİZ BULMA YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı:  

Her yarışmacının önüne bir adet yoğurt dolu kâse konularak içerisindeki sürprizi bulmaları 

istenecektir. İlk olarak sürprizi bulan yarışmacı yarışmanın kazananı olacaktır. 

Yarışma Kategorileri:  

Küçükler kategorisi: 7-14 yaş  

Yıldızlar kategorisi: 14-24 yaş 



Gençler kategorisi: 24-35 yaş 

Yetişkinler kategorisi: 35-60 yaş 

Kurallar: 

Yarışma boyunca hiçbir yarışmacı bir diğer yarışmacıya, yoğurt kaselerine temas etmeyecektir. 

Yarışmacıların elleri arkalarında bağlı şekilde bulunacaktır. Aksi durumda diskalifiyeye 

sebebiyet vermiş olunur. 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

 

“İĞNE VE İPLİK İLE KOŞU YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Bu yarışma diğer yarışmalardan farklı olarak sadece kadınlar arasında olacaktır. Yarışma 

başlatıldıktan sonra yarışmacılar ellerindeki ipleri iğnelere geçirerek bitiş çizgisine 

varacaklardır. İlk olarak ipini iğneye geçirip birbirini engellemeden bitiş çizgisine varan kişi 

yarışmanın kazananı olacaktır. 

Yarışma Kategorileri: 

18 yaş ve üzeri tüm kadınlar  

Kurallar: 

Yarışmacılar ipi iğneye geçirme işlemini bitiş çizgisine varmadan herhangi bir noktada 

yapabilirler. İğne ve iplik birbirine geçmiş vaziyette yarışmacının elinde bitiş çizgisini 

geçmezse yarışmacının hakkı geçersiz sayılacaktır. 

Yarışma boyunca hiçbir yarışmacı bir diğerine temas etmeyecektir. Aksi durumda diskalifiyeye 

sebebiyet vermiş olunur. 

Oyun alanı dikdörtgen düz bir zemin olup bu zemin parke, beton, sentetik, toprak ve çim 

şeklinde bir alandır. Önemli olan zeminin ölçüsünün başlama ve bitiş yerleri net bir şekilde 

belirlenmiş olması şartıdır. 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

“BALON ŞİŞİRME YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Balon şişirme yarışmasında katılımcılara birer balon verilecek ve bu balonları patlayana kadar 

şişirmeleri beklenecektir. Şişirerek balonu ilk patlatan kişi oyunun galibi olacaktır. 

Kategoriler: 

Küçükler kategorisi: 7-14 yaş  

Yıldızlar kategorisi: 14-24 yaş 

Gençler kategorisi: 24-35 yaş 



Yetişkinler kategorisi: 35-60 yaş 

Kurallar: 

Yarışma boyunca hiçbir yarışmacı bir diğerine temas etmeyecektir. Aksi durumda diskalifiyeye 

sebebiyet vermiş olunur. 

Hakemler tarafından gerçekleştirilecek talimatlara uyulması gerekmektedir. 

Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile www.inegölünfikri.com ve www.inegolbel.tr 

başvurmaları yeterli olacaktır. 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 


