
 

 

 

 قوانین مسابقه شیمی گرایش کمیکار لیگ عملکرد

 اول و دوم متوسطهدوره 

 

 

 :به شرح زیر است باشدمجاز نمی  هاهای شیمیایی كه استفاده از آنواكنش.1

 گردددرفضای اطراف دود یا مه مواد سمی پخش هایی كه باعثواكنش. 

 همراه است شعله هایی كه باواكنش. 

 ها وجود داشته باشددر آن احتمال انفجار به علت خروج سریع گاز، مایع یا هر عامل دیگری هایی كهواكنش. 

 دست  هایی كه منجر به حوادثی از قبیل انفجار، صدای ناهنجار، نشت و ریزش مواد و آب شود، سبب حذف واكنش

 .گرددسازه از مسابقه می

 هایی كه خروجی آن ها به صورت جت گازهای داغ می باشدواكنش. 

های خشک، لیتیم پلیمر و دیگر ز باطریبه جز سوخت شیمیایی برای راندن ماشین مثل استفاده ا استفاده از منابع انرژی .2

 .باشدممنوع می  های تجاری و صنعتی موجود در بازار و به طور كلی نیروی محركه خارجیباطری

بایستی به وسیله ی واكنش شیمیایی كنترل گردد و استفاده از وسایل كنترل از راه دور و موارد  حركت ماشین .3

 .ممنوع است مشابه

گاه و وارد كردن ضربه برای ی دست، استفاده از تكیهها به وسیلههل دادن یا كوک كردن، چرخاندن چرخ هایی مثلمكانیزم

گازها و مایعات )جت گاز( برای نیروی  ران یا رانشانه كه از تخلیهاستفاده از پیش  باشد. همچنینمجاز نمی شروع حركت

 .باشدبرند، ممنوع می محركه بهره می 

گردد، استفاده از انواع ترمز های صرفا مكانیكی و الكتریكی برای بایست توسط یک فرآیند شیمیایی تعیین  میزمان توقف  .4

باشد و فرآیند تعیین كننده در توقف الزاما بر اساس توقف واكنش شیمیایی یا قطع نیروی محركه واكنش اكیدا ممنوع می 

 .باشد یک فرآیند شیمیایی می

.... خطا محسوب شده و موجب حذف تیم از مرحله عملكرد  نه سنسور الكتریكی اعم از نوری، صوتی واستفاده از هرگو .5

 .گرددمی

استفاده از جرقه، شعله كبریت و ... برای شروع واكنش تنها در صورتی مجاز است كه این اجزاء پس از ایجادجرقه از ماشین  .6

 .جدا شده و جزء ماشین محسوب نگردد

سانتی متر مكعب جای بگیرد این مورد با قرار  42*32*22شین ساخته شده بایستی در جعبه ای به ابعاد اجزای هر ما .7

 32*22*12دادن اجزا ماشین در جعبه ای با این ابعاد، توسط هییت داوران چک می گردد. حداقل ابعاد كمیكار قابل قبول 

ده ماشین برای احراز این امر، باید قابلیت اتصال مجدد بدون سانتی متر مكعب می باشد. الزم به توضیح است كه اجزای جدا ش

صدمه رساندن جدی به كار آرایی ماشین را داشته باشند. مسائلی از قبیل شكستن اجزا، جدا كردن جوش ها و .... غیر قابل 

 ه در محاسبات خطا لحاظ خواهد شد.متر خطای اولی 1قبول است و در صورت عدم رعایت این موارد، 

 



 

 

 

 

بایست صرفا با دست و یا ابزارهای ساده نظیر آچار  الزم به ذكر است برای جدا كردن و اتصال مجدد اجزا در صورت لزوم، می

 .انجام گیرد. در صورت استفاده از ابزارهای غیر متعارف امتیاز منفی لحاظ می گردید

ل ترازو و وسایل آزمایشگاهی به محل مسابقه و رعایت موارد مسئولیت انتقال ماشین، مواد شیمیایی و ابزار مورد نیاز از قبی .8

 .كننده خواهد بودایمنی با تیم شركت

استفاده از سیستم های جت گاز بدون مسائل ایمنی ) شیر اطمینان، گواهی فشار مخزن و...( به خصوص برگه سالمت  .9

 .كپسول ممنوع می باشد

 .ه با خروج سیال بدون تاثیر واكنش شیمیایی بوده باشد، ممنوع استاستفاده از سیستم سیالی و سیستم هایی ك .12

 .استفاده از رگالتور جریان الكتریكی در هر قسمت كمیكار ممنوع می باشد .11

نفر، حق حضور ندارند. همچنین، هنگام حركت، تنها  3هنگام آماده سازی ماشین پشت خط برای راه اندازی، بیشتر از  .12

همراهی ماشین را دارد. در صورت عدم توجه به تذكرات داوران در این موارد، تیم خاطی از مسابقه حذف خواهد یک نفر حق 

 .شد

موجب حذف تیم خاطی می گردد. هیئت داوران در هر مرحله از مسابقه ماشینی را كه خطر   عدم رعایت قوانین فوق .13

 .ر دهد حذف خواهد نمودآفرین تشخیص دهد و یا ایمنی مسابقه را تحت شعاع قرا
 

 قوانین برگزاری مسابقه عملکرد

 :های برگزار خواهد شدنوبت با یک بازه زمانی كوتاه برای استراحت تیم  2این بخش از مسابقه در 

باشد امتیاز كل مرحله عملكرد می  %32ها در مرحله قلق گیری با قرعه كشی مشخص شده و امتیاز این مرحله ترتیب تیم .1

 .گیرده به بخش اصلی تعلق می و بقی

ها با توجه به ركورد ثبت شده در دور اول تعیین خواهد گردید. باشد. ترتیب تیمكل مرحله می  %72در مرحله اصلی، امتیاز  .2

بقه ها بدین صورت خواهد بود كه تیمی كه بیشترین فاصله را تا خط پایان را داشته باشد، به عنوان تیم اول در مساترتیب تیم

 .زمان حضور تیم اول در مرحله عملكرد اصلی با نظر داوران اعالم خواهد شد  .اصلی شركت خواهد كرد

ها، به همان هایی كه مرتكب خطا شده و به هر دلیلی موفق به ثبت ركورد نشده باشند، پیش از تمامی تیمتیم  :1تبصره

 .خواهند كردترتیب قرعه كشی انجام شده در مرحله اول عملكرد شركت 

ها بر اساس فاصله ماشین از خط پایان مسابقه محاسبه خواهد شد و تیمی برنده است كه كمترین در دور دوم، امتیاز تیم. 3

فاصله را از خط پایان را داشته باشد)فاصله از خط پایان به صورت مطلق محاسبه شده و عبور ماشین از خط پایان یا نرسیدن 

 .باشددر نتیجه ندارد( و مبنای فاصله از خط پایان، موقعیت توقف ماشین می  آن به خط پایان تاثیری

 :نحوه محاسبه خطا به صورت زیر خواهد بود :2تبصره 

 *میزان خطای عملكرد اصلی({2.7*میزان خطای قلق گیری(+)2.3میزان خطای كل=})

د نظر توقف كند. عدم توقف ماشین در محدوده بایست در محدوده مورشكل زمین مسابقه به صورت زیر است. ماشین می . 4

 .درجه می باشد 12سانتمتر(  52تعیین شده، باعث حذف تیم خواهد شد. میزان انحراف قابل قبول از هر انتهای خط شروع)

 



 

 

 

 

 

را رعایت  هایی كه موارد ایمنی قبل از انجام مسابقه ماشین ساخته شده توسط هیئت داوران بازبینی خواهد شد و به تیم. 1

نكرده باشند، حق شركت در مسابقه داده نخواهد شد. هم چنین هیئت داوران در هر مرحله از مسابقه عملكرد، مجاز به حذف 

 .باشد ماشین از دور مسابقه به علت ایمن نبودن و خطر آفرین بودن آن می

گرم با  522الی 122گردد كه میزان آب از می متر( در روز مسابقه با قرعه كشی تعیین 22-13میزان آب و مقدار مسافت ). 2

 .سانتی متر خواهد بود 52های مسافت، گرم و گام  122های  گام

دقیقه برای حضور در جایگاه و راه اندازی ماشین زمان دارد )از آنجایی كه  2ها، هر تیم حداكثر  پس از اعالم اسامی تیم. 3

ها مجاز هستند سوخت خود را باشد، لذا تمامی تیممی  ها كم رخی از ماشینوقت مشخص شده برای تولید سوخت مورد نیاز ب

از قبل تهیه نموده و بر روی ماشین قرار دهند و لیكن تولید این سوخت بوسیله تیم باید توسط هیئت داوران محرز گردد(. هر 

متر به فاصله مطلق از خط  سانتی 12ان بیشتر، ثانیه زم 12دقیقه باشد، به ازاء هر  2تیمی كه زمان آماده سازی آن بیشتر از 

 .شودپایان افزوده می 

ثانیه زمان  12بایست مسافت معین شده را حداكثر بر حسب ثانیه طبق جدول زیر طی كنند. به ازاء هر ها می ماشین . 4

 .گرددمتر به فاصله مطلق از خط پایان اضافه می سانتی  5بیشتر، 
 

 
 

عنوان برتر را كسب خواهد  تیم به امتیازی مشابه برسند، تیمی كه سریعتر مسافت طی شده پیموده است،  اگر دو یا چند. 5

 .كرد

تمامی اعضای پشت كمیكار كه برای رانگیری آمده اند، می بایست روپوش آزمایشگاهی، دستكش آزمایشگاهی و عینک . 6

 .خطای هر رانگیری به خطای آن ها اضافه خواهد شداز  %22محافظ داشته باشند. در غیر این صورت به میزان 
 

 امتیاز ویژه

 32در قسمت عملكرد، بر روی خط مقصد كه به قید قرعه مشخص گردیده است، دو عدد توپ استاندارد پینگ پنگ با فاصله 

تی متر كسر می سان 122سانتی متر، قرار داده می شود. در صورت برخورد كمیكار با این توپ، در احتساب خطای كمیكار، 

 .)امتیاز ویژه صرفا موجب كاهش میزان خطا می گردد( گردد


