TÜRKİYE ONLİNE DRONE ŞAMPİYONASI
KURALLAR

− Yarışma, yarışma günü (19.05.2020) saat 11:10'da duyurulacak pistte, tek pist
üzerinden sıralama (zamana karşı) ve sıralama pozisyonuna göre oluşacak
eşleşmeler üzerinden elemeler şeklinde koşulacak ve ilk 4 sıra belirlenecektir. Yarış
bireyseldir. Her pilot kendi adına yarışacaktır.
− Yarışmada, Velocidrone Simulator ve Discord programlarının son sürümleri
kullanılacaktır. Yarışmacılar, tüm programların yarışacakları bilgisayarlarda yüklü ve
son sürüme güncellenmiş olmasından kendileri sorumludurlar. Program içi hatalar
(bug), internet bağlantısı problemleri vb. kesilmeye yol açacak teknik hatalar sebebi
ile yarış durabilir. Bu durumda yarışa ara verilebilir. Bunun dışında, yarışma canlı
yayınlandığı için, yarışmacıların kişisel internet bağlantısı ya da genelin
deneyimlemediği özel program hataları, bilgisayarlarından kaynaklı tüm durumlar
gibi, yarışmacı tarafındaki aksaklıklar, yarışın durmasını gerektirmeyecek olup,
yarışmacılar bu sebeple itiraz hakkına sahip değildir.
− Tüm yarışmacılar, yarış için açılacak Discord kanalında, 19.05.2020 günü saat
10:45'te toplanacaklardır. Gerekli açıklamalar yapılacak ve pist bilgisi duyurusu
buradan saat 11:10'da yapılacaktır. Brifing bilgileri başka yerde yayınlanmayacağı
için, brifinge katılmak zorunludur. Discord kanalı yarışma boyunca, yarış yönetimi
tarafından gerek duyulduğunda duyuruların yapılabilmesi için tek yönlü olarak açık
tutulacaktır. Duyuru ile sıralama turları başlayacak, sıralamalar saat 12:00'de
kapanarak anlık sıralama (simulasyon içi leaderboard) görüntüsü alınacaktır. Yarış
yönetimi tarafından alınan sıralama görüntüsü tek, geçerli ve kesindir.
− Sıralama uçuşları sonunda, resmi yarış pisti tahtasında (Leaderboard) süresi kayıtlı
pilotların sayısına göre, ilk 24/36 sırayı alan pilotlar, sıralama zamanlarına göre
eşleştirilerek eleme grupları açıklanacaktır. (Örneğin resmi yarış pisti tahtasında
(Leaderboard) yarışa kayıtlı pilotların 36 veya daha fazlasının süresi var ise, o
taktirde yarış 36'lı eleme ile yapılacaktır. Eğer 24-36 arası süre tabloda kayıtlı ise, en
iyi süreyi yapan 24 pilot arasında 24'lü eleme yapılacaktır. Eleme grupları ve yarış
(sunucu) bilgisi açıklandıktan sonra, yarışa katılım (Velocidrone Multiplayer
Session) için yarışmacılara 1 dakika süre verilecektir. Bu süre sonunda yarış odası
(lobby) kapatılacaktır. Bu andan itibaren yarışmacılar, süre yapmış olsa da, yarışa
katılamazlar.
− Yarışma “Single class 3 Laps” sistemi ile yapılacaktır. 5İnch sınıfı olduğu sürece
simulasyonda mevcut tüm drone'lar, serbestçe kullanılabilir. Spesifikasyon
sınırlaması yoktur.X-class ve Micro boyut kullanılamaz. Her pilot, xclass ve mikro
sınıf dışında dilediği drone ile ve pervane ebatı ve profili ile yarışabilir.
− Yarışma, eleme usulüne göre ve “Double Elimination” (Çiftli eleme) sistemi ile, “Ana
Grup” ve “Eleme Grubu” adı verilen 2 grupta yapılır. Bu sistemde, her yarışmacının
2 kez elenme hakkı vardır. Tüm yarışmacılar Ana Grupta yarışa başlar. Ana grup
eleme yarışlarına 1. kez elenen yarışmacı, Eleme Grubuna geçer(düşer), Eleme
Grubunda 2. kez elenen yarışmacı, yarıştan diskalifiye olur. Eleme Grubu finalinin
ilk 3'ü yarışmanın Büyük Finali için Ana Gruba geri dönme hakkını kazanır.

− Her iki grupta da, tüm eleme yarışları, 6 pilot ile, kendi içinde 3 ayak olarak, her
ayak yarışı için pistte 3 tam tur atılmak üzere, 3'er kez koşulur. Aynı zamanda
“Chase the ace” yarış formatı uygulanır. Eleme gruplarından herhangi birinde, İlk 2
ayağın üst üste aynı pilot tarafından kazanılması halinde, 3. yarış yapılmaz, ilk 2
yarışı kazanan 1. olur, diğer pilotlar iki yarıştaki puanlarına göre sıralanırlar.
− Her ayakta, pilotlar bitirme sıraları ile (örn: 1. gelen 1, 2. gelen 2 puan şeklinde) eşit
puan alırlar. O Eleme Yarışı sonunda “en az” puanı alan 3 yarışmacı, bir üst Eleme
Yarışına katılmaya hak kazanır. Son 3 sırada kalan yarışmacılar, Eleme Grubu'na
düşerler. Puanlama sonrasında, puan eşitliği halinde, sıralama zamanı yukarıda olan
yarışmacı öncelik kazanır. Bu kural tüm eleme yarışları ve finalde geçerlidir.
− Büyük Final yarışında, 1. gelen pilotun belirlenmesi için, “Chase The Ace” kuralı
geçerli ve gereklidir. Buna göre, herhangi bir pilot üst üste 2 ayakta 1. gelene dek,
yarışmaya devam edilir. Bu koşul gerçekleştiğinde (ilk 2 ayakta dahi gerçekleşse)
Büyük Final sona erer ve üst üste 2 kez 1. gelen ilk yarışmacı şampiyon olur. Diğer
yarışmacılar anlık puanlarına göre sıralanırlar. Büyük Final yarışı tek ve münferit bir
yarıştır. Bu yarışta son 3 sırayı alan pilotlar; bu ilk elenmeleri dahi olsa 2. elenme
hakkı kazanmazlar. Büyük Final ile yarışma sona erer ve ödül kazanan ilk 4 pilot
belirlenmiş olur.
− Yarışma sırasında, pilotlar Discord kanalından, canlı yayından ve Velocidrone
simulasyonu içinden yapılacak duyuruları takip etmekle yükümlüdürler. Bu
kanallardan herhangi birinden (ki tek duyuru yapılacağı için hangi kanaldan
yapıldığını kontrol yarışmacının sorumluluğundadır) yapılacak duyuruları kaçırmak
mazeret sayılmayacaktır. Yarışma grupları ve hangi grupta yarışılacağı, internet
ortamından ayrıca döküman olarak yayınlanacak ve gerekli bağlantılar discord
kanalından duyurulacaktır. Eleme yarışları, internet ortamında Discord grubundan
bağlantısı paylaşılacak dökümanda yer aldığı sıra ile yapılacaktır. Yarışmacılar,
Velocidrone yarışma lobisinde, sıraları geldiği zaman, yarışmak için hazır
bulunmakla yükümlüdürler. Sadece 1 kez çağrı yapılacaktır. Yarış direktörü, eleme
yarışının başlatılması konusunda tek yetkilidir. Yarışma canlı olarak yayınlandığı
için, yarışacağı eleme yarışını kaçıran yarışmacı, bu duruma itiraz hakkına sahip
değildir. Bu sebeple Discord kanalını ve yayını takip önemli olup, yarışmacının
sorumluluğundadır. Yarış kaçıran yarışmacı, o eleme yarışında sonuncu gelmiş
sayılacak olup, aynı eleme yarışının varsa sonraki ayağına katılabilir.

