
 

 

 قوانین مسابقه رباتیک گرایش جنگجو میان وزن

 اول و دوم متوسطهدوره 

 

 :اعضا

ةرای جعداد ٌفرات یک جیو ىی جّاٌد از یک جا پٍر ٌفر ةاطد اىا در ٍُگام ىصاةلَ جٍِا دو ٌفر از اعؾا ىی جّاٌٍد در کٍار پیصث 

 .کٍحرل رةات حؾّر داطحَ ةاطٍد

 :ابعاد

طٌّد، ونی   شاٌحی ىحر ةّده و در زىان ىصاةلَ رةات ُا ىی جّاٌٍد جا ُر اةعادی ةزرگ 57*57* 77اةعاد رةات ُا ىی ةایصث 

خاب ـّل و عرض و در طروع ىصاةلَ و جا كتم از اعالم داور، رةات ُا ٌتاید از اةعاد ىذکّر جساوز کٍٍد. الزم ةَ ذکر اشث کَ اٌح

 .ارجفاع اخحیاری ىی ةاطد

 :وزن

 .ةاطد kg 07و حداکذر  kg 4وزن رةات ُا ىی ةایصث حداكم 

 :زمین

 5زٍس آن آًُ طیار دارخّاُد ةّد. کف پیصث کاىال غاف ٌتّده و حداكم   ىحر ةّده و 6*6ةَ اةعاد جلریتی   زىیً ىصاةلَ

 .وزّد خّاُد داطثىیهی ىحر جهراٌس 

 07، زک پرجاب کٍٍده و ... وزّد دارد اىا در شر جا شر پیصث دیّاره ُایی ةا ارجفاع حداكم چانَ ىّاٌعی چّن آجض،در زىیً 

 .شاٌحی ىحر وزّد خّاُد داطث

 :مشخصات فنی هر ربات

رةات   ىِارکٍحرل ةرای   ُر جیو جٍِا ةا یک رةات ىی جّاٌد در ىصاةلات حؾّر پیدا کٍد. ُو چٍیً جیو ُا ىیحّاٌٍد از دو عدد

 .اشحفاده کٍٍد.یک کٍحرل ةرای شیصحو حرکحی و کٍحرل دیگر ةرای شالح رةات

 .ُر رةات ىی جّاٌد ةَ جعداد دنخّاه ىّجّر ةرای حرکث اشحفاده ٌياید .0

...  رةات ُا ةاید از شالح ىححرک اشحفاده کٍٍد.شالح ىیحّاٌد از ٌّع زک پٍّىاجیک یا ُیدرونیک، اٌّاع نیفث، اره، چکض و .2

 .ةاطد اىا اشحفاده از آجض و اٌّاع ىایعات )اشید و آب( ىيٍّع اشث

رةاجی کَ دارای شالح ٌتاطد حق طرکث در ىصاةلَ را ٌدارد. ایً كاٌّن غرفا ةرای اونیً ىصاةلَ ُر رةات خّاُد ةّد و در  .3

دون شالح ایرادی ٌدارد.ُيچٍیً شالح اداىَ ىصاةلات درغّرت اشیب دیدن شالح رةات یا از کار افحادن آن اداىَ ىصاةلات ة

 .ةاید جّاٌایی اشیب رشاٌدن ةَ یک رةات در ایً نیگ را داطحَ ةاطد کَ جظخیع آن ةَ عِده داوران ىی ةاطد

 .جغذیَ رةات ُا ىی ةاید ةر روی رةات ُا كرار داطحَ ةاطد )ىحدودیث ونحاژی وزّد ٌدارد( .4



 

 

 

 

 .ةاطٍددارای کٍحرل ةی شیو  رةات ُا ةاید  .5

 .جیو ُا ىی ةاطد ُرگٌَّ اخحالل فرکاٌصی و یا وزّد ٌّیز ةَ عِده خّد  .6

 .ان ُا خّاُد طد  ُرگٌَّ ایساد ٌّیز عيدی جّشؿ طرکث کٍٍدگان ةاعخ حذف جیو .7

 :قوانین اجرایی و داوری

 .دكیلَ ای ةا جعّیؼ زىیً ُر جیو ةرگزار ىی گردد 5ىصاةلَ در دو راٌد  .0

 .دكیلَ ای ةرگزار ىی طّد 3جصاوی رةات ُا در دو راٌد، ىصاةلَ ةَ راٌد شّم کظیده طده و در زىان در غّرت  .2

 ؛ةّد کَ  رةاجی ةرٌده ىصاةلَ خّاُد .3

 .راٌد پی در پی رةات حریف را از زىیً ىصاةلَ خارج کٍٍد 2ةحّاٌد در   -

 َ ىصاةلَ ٌتاطد.(ةحّاٌد رةات حریف را از کار ةیاٌدازد.)ـّری کَ كادر ةَ اداى - 

 .رةاجی کَ حریف را در یک راٌد از زىیً خارج ٌيّده اشث در راٌد دوم اىحیاز ةیظحری از حریف کصب ىی ٌياید  -

 .راٌد پی در پی اىحیازات ةیظحری کصب ٌياید 2رةاجی کَ در  - 

 37داٌیَ ٌگَ دارد،  37ةَ ىدت  در غّرجی کَ رةاجی ةحّاٌد حریف را در یک ٌلفَ از زىیً ةَ غّرت داةث و ةدون حرکث  -

 .اىحیاز ىذتث کصب خّاُد کرد

 .در ُر راٌد از روی جعداد ؽرةاجی کَ رةات ُا ةَ یکدیگر وارد ىی کٍٍد ىحاشتَ ىی طّد اىحیازات رةات ُا - 

داد. ؽيٍا  اىحیاز از دشث خّاُد 37)چَ ةا اخحیار چَ ةَ دنیم ىظکالت فٍی(  داٌیَ ةدون حرکث ةياٌد 37ُر رةاجی کَ  - 

داٌیَ خارج طٌّد در غیر ایً  37رةات ُا ةاید از ىٍفلَ ای کَ در اةحدای ُر راٌد ةرایظان در ٌظر گرفحَ طده ظرف ىدت 

  .غّرت ةا جظخیع داوران در عدم جّاٌایی ةازٌده راٌد خّاٍُد ةّد

 .ةاطدجػيیو ٌِایی در ُر زىیٍَ ای ةَ عِده داوران ىی - 

رةات ةَ ـرف یکدیگر و ةرخّرد دو رةات ةا ُو از كصيث زهّ، ُیچ اىحیازی ةَ ُیچ یک از دو ـرف  در غّرت حرکث ُر دو - 

كتم از طروع ىصاةلَ زهّی رةات ُا جّشؿ طرکث کٍٍدگان ةاید ةَ داور اعالم گردد و ةّشیهَ ةر چصب  جعهق ٌيی گیرد.

 .ىظخع طّد

اىحیاز و ؽرةاجی کَ ةا زهّی رةات ةَ پظث رةات  5طّد دارای ؽرةاجی کَ ةا زهّی رةات ةَ کٍاره ُای رةات حریف زده  - 

 .اىحیاز دارد 07حریف زده طّد 

 .در اةحدای ُر ىصاةلَ اةعاد و وزن رةات ُا ىحاشتَ ىیگردٌد و در غّرت ىغایرت ةا كّاٌیً ةازٌده اعالم خّاٍُد طد - 



 

 

 

 

وزن اةحدای  رةاجی ةرٌده خّاُد ةّد کَ وزن کيحری داطحَ ةاطد.در ىصاةلَ ای کَ جيام اىحیازُا در یک راٌد یکصان ةاطد  - 

 .ىصاةلَ ىالک كؾاوت خّاُد ةّد

اىحیاز خّاُد  07حرکث روةات ُا ةر روی آجض چَ اخحیاری ةاطد چَ جّشؿ رةات حریف غّرت گیرد ةاعخ از دشث رفحً  - 

 .طد

َ ىدت  -  غّرجی کَ چرخ ُای رةات حریف ُیچ گٌَّ جياشی ةا زىیً  داٌیَ نیفث کٍد ةَ 07اگر رةاجی ةحّاٌد رةات حریف را ة

 .طّداىحیاز ىذتث در ٌظر گرفحَ ىی 57ٌداطحَ ةاطد 

 .اگر رةاجی جّشؿ شالح پیصث واژگّن طّد و كادر ةَ ةازگظث ىصاةلَ ٌتاطد ةازٌده راٌد خّاُد طد- 

 .داٌیَ خّاُد ةّد 37ىدت زىان ةازگظث ةَ ىصاةلَ 

َ ُر دنیهی از زىیً ىصاةلَ ةَ ةیرون پرجاب طّد ةازٌده راٌد خّاُد ةّداگر رةاجی داخم چا-  َ طده در پیصث ةیفحد یا ة َ جعتی  .ن

داٌیَ كادر  37اىحیاز ىذتث دریافث ىیکٍد و اگر رةات پس از  077اگر رةاجی ةحّاٌد رةات حریف را ةػّرت کاىم واژگّن کٍد - 

 .ـرفَ ةاطد واژگٌّی ةرای آن رةات ةی ىعٍی خّاُد ةّد( 2)اگر رةاجی  ةّدةَ ةازگظث ةَ ىصاةلَ ٌتاطد ةرٌده راٌد خّاُد 

 .اگر ةعد از شلّط رةات حریف رةات ىِازو خّد ٌیز از پیصث خارج طّد رةات ىِازو ةرٌده راٌد خّاُد ةّد- 

 .خّاُد ةّداگر رةاجی ةَ دنیم اطحتاه اپراجّر و یا ٌلع فٍی ةَ خّدی خّد از پیصث خارج طّد ةازٌده راٌد - 

جکرار ىسدد  در غّرت فرار ٌيّدن رةات در زىان ىصاةلَ و جظخیع داور ةَ جیو خاـی جذکر حيهَ داده خّاُد طد درغّرت- 

 .ةار اعالم داور یعٍی دتث شَ خفای فرار جیو خاـی ةازٌده راٌد خّاُد ةّد 3داور جذکر خّد را اعالم خّاُد ٌيّد ةعد از 

اه كتم از ىصاةلَ ةَ روز طٌّد. اـالع از آخریً كّاٌیً ىصاةلَ ةَ عِده طرکث کٍٍدگان خّاُد كّاٌیً ىيکً اشث جا یک ى- 

 .ةّد

 


