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İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

İNEGÖL 2. TEKNOLOJİ FESTİVALİ 
                           “20-21-22-23 AĞUSTOS 2021”    

 

AKIL OYUNLARI YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Yarışmanın Amacı: 

Klasik eğitim standartlarının dışında hayal gücünün geliştirilmesi, el ve göz gelişiminin 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 amaçlanmıştır. 

1. Yarışma Kategorileri: 

 

 20 Yaş Altı  

 20 Yaş Üstü 

 

2. Ödül Kategorileri ve Miktarları: 

 Birincilik Ödülü: 750 TL 

 İkincilik Ödülü: 500 TL 

 Üçüncülük Ödülü: 250 TL 

 

3. Puanlama Kriterleri: 

Toplam 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilecektir. 

 

Blok Devrilmesi 

(Her devrilme için 

geçerlidir)              

(-)10 Puan  

Devrilme 

Sonrası Problem 

çözme              

20 Puan 

Eksik Blok          

ile Tamamlama          

(-)30 Puan  

Süreyi Verimli 

Kullanma (0-5 dk, 

5-7 dk, 7-10 dk)                       

15-30-50 Puan 

Eksiksiz Tamamlama         

30 Puan 

 

4. Genel Kurallar 

 

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

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

4.2 Yarışmanın ön kayıtları www.inegolunfikri.com üzerinden gerçekleştirilecektir. Kesin 

başvuru listeleri yine aynı siteden duyurulacaktır. 



4.3 Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve 

kurallara uyma zorunluluğunu kabul eder. 

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

varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

4.5 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. 

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

birden fazla ödül alamaz. Farklı kategorilerde ödül alabilir. 

4.7 Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma 

koordinatörleridir. 

4.8 Yarışmacıdan istenen şey verilen şekillerin belirtilen süre içeresinde eksiksiz ve 

yardımsız tamamlanmasıdır. 

4.9 Yarışma anında ahşap blokların devrilmesi ya da şeklin bozulması durumunda 

sorumluluk tamamen yarışmacıya aittir. Bu durumda bitiş anında yarışmacının sunduğu 

şekil baz alınır. 
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