
 

 

 

 ه رباتیک گرایش ماشین های کنترلیقوانین مسابق

 اول و دوم متوسطهدوره 

 ابعاد و جنس

 .کاىال جا طده و ةّشیهَ ىکػب پّطاٌده طّد 10*  35*  15ىاطیً شاخحَ طده ةاید در ىکػب ىػیار ىصاةلَ ةَ اةػاد  • 

 .ىیهی ىحر ةاطد 10ارجفاع ىاطیً از شفح زىیً خداکثر   •

 .شاٌحی ىحر ةاطد 5كفر چرخ ُا خداکثر  • 

جٍس طاشی )طاشی كصيحی اشث کَ جيام اجزای ىکاٌیکی و انکحریکی روی آن شّار ىی طّد( از چّب یا پالشحیک ةا  • 

 ةٍدی فرىان ىی جّاٌد فهزی ةاطد.( ىیهی ىحر ةاطد. )طفث چرخ ُا، طفث ىّجّر و اُرم 4ؽخاىث خداکثری 

 .گرم ةاطد 400وزن جيام طده ةا ججِیزات انکحروٌیکی شّار طده ةر روی ىاطیً )از جيهَ ةاجری( خداکثر   •

اشحفاده از ُر ىّجّری ةالىاٌع ةّده ونی اٌحلال كدرت از ىّجّر ةَ چرخ ُا خحيا جّشؿ گیرةکس )ىجيّغَ چرخدٌده ُا(  • 

 .اٌجام پذیرد

 .ىحری را داطحَ ةاطد 1/  2ُرم ةٍدی فرىان ةاید ةَ گٌَّ ای ةاطد کَ جّاٌایی غتّر از پیچ ةا طػاع ا •

ریکی و ىکاٌیکی شّار ٌيی طّد( طرکث کٍٍدگان ةرای كصيث ةدٌَ ىاطیً )ةر روی ةدٌَ ُیچ یک از اجزا و اداوات انکح  •

ٍّان زیتا شازی جهّه ةػری ىاطیً اشحفاده ٌيایٍد و ایً حّاٌٍد از ىلّای ؽخیو و ىصحدکو، یٌّّنیث و پالشحیک ةَ غىی

 .زیتایی در اىحیاز ٌِایی دخیم خّاُد ةّد

 تجهیزات الکترونیکی

 .ونث ةرای جيام جیو ُا چک ىی طّد 10اشحفاده از ُر گٌَّ ةاجری ىجاز ةّده اىا خداکثر ونحاژ ةاجری  • 

 .ةاطد. نذا اشحفاده از ةردُای آىاده ىاطیً ُای کٍحرنی ىجاز ٌيی ةاطدةرد انکحروٌیکی ةاید كاةهیث ةرٌاىَ ریزی داطحَ   •

ىحر را داطحَ ةاطد )ُر ٌّع شیصحو  10کٍحرل از راه دور ىاطیً ةاید جّشؿ گّطی فراُو طده و كاةهیث کٍحرل از فاغهَ   •

 غاىهی ةا ُر ٌّع فٍاوری کٍحرل از راه دور كاةم كتّل اشث(

ً ةاید  • َ ریزی ىاطی َ ای ةاطد کَ جّاٌایی دور زدن )چپ و راشث(، خرکث ةَ شيث جهّ و خرکث ةَ شيث غلب  ةرٌاى َ گٌّ ة

 .را دارا ةاطد

 ضوابط مسابقه

جيام كفػات و اجزا ىاطیً ةاید ةَ دكث اشيتم و ةرٌاىَ ریزی طّد. ایً ىّرد جّشؿ داوران كتم از ىصاةلَ ةررشی و در . 1

 .ىی طّد غّرت جایید ىجّز طرکث در ىصاةلَ غادر



 

 

 

 

)در غّرت ةروز ىظکالت اخحيانی ىاٌٍد ىظکم ارجتاط فرشحٍده و گیرٌده ةا  د از ُر نداظ آىاده ةَ کار ةاطٍدىاطیً ُا ةای. 2

 .غالح دید داوران اجازه رفع ٌلع داده ىی طّد(

 .ی در ٌظر گرفحَ ىی طّدُرگٌَّ اخالل در روٌد ةرگزاری ىصاةلَ جّشؿ ٌاظران رغد طده و ةرای جیو ىرةّـَ اىحیاز ىٍف. 3

 .ای در ٌظر گرفحَ طده اشث ىصاةلات در دو ةخض غيهی و جئّری ةرگزار ىی طّد کَ ةرای ُر ةخض اىحیاز جداگاٌَ. 4

گیری ةَ جیيِای طرکث کٍٍده داده ىی طّد و ةا جّجَ ةَ جػداد جیو ُای  خض غيهی )رانی( اجازه یک دور كهقدر ة الف:

خؿ ةرای ُر ىاطیً اٌجام ىی گیرد. پس از جػییً خؿ، ىصاةلَ ةَ غّرت جػداد دور ىظخع در طرکث کٍٍده، ىصاةلَ جػییً 

 زىان کيحر ةرگزار ىی طّد. )ایً ىرخهَ ةَ غّرت گروُی ةا شایر جیيِا ةرگزار ىی طّد(

 .یک ةخض اشحلاىحی ةَ غّرت اٌفرادی در پیصث ةا اىحیاز جداگاٌَ ةرگزار خّاد طد 

خحيانی ىاٌٍد ىظکم ارجتاط فرشحٍده و گیرٌده و ةرخّرد خّدروُا ةا ُو ةَ غّرجی کَ كادر ةَ اداىَ در غّرت ةروز ىظکالت ا

ىصیر ٌتاطٍد جیيی کَ اىکان اداىَ ىصاةلَ را ةدون رفع ٌلع ٌدارد ةا غالح دید داوران از ىصیر خارج و پس از رفع ٌلع از 

 .ىدهی ىظخع اجازه ورود ةَ ىصیر را خّاُد داطث

جئّری جيام ىراخم شاخث و ةرٌاىَ ریزی ىاطیً از ججِیزات ىکاٌیکی جا ججِیزات انکحروٌیکی جّشؿ داوران از  در ةخض ب:

 .دو ٌفر از اغؾا ىّرد شّال كرار ىی گیرد. نذا شاخث کاىم ىاطیً جّشؿ داٌض آىّز ىِو ىی ةاطد

ٍٍده ةَ طکم گروُی كرغَ کظی طده و اٌجام الزم ةَ ذکر اشث روٌد ةرگزاری ىصاةلات ةا جّجَ ةَ جػداد جیو ُای طرکث ک* 

 .ىی پذیرد

 شرایط پیست رالی

 15ىحری وجّد دارد. ـّل یک دور پیصث در خدود  2/1خداكم  (R) پیصث ةدون طیب ةّده و در ىصیر پیچِایی ةا طػاع

 .طحَ ةاطددور را دا 10ىحر ةّده و ىاطیً کٍحرنی ةاید ةدون طارژ ىجدد یا جػّیؼ ةاجری اىکان ـی خداكم 
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 شاخص های داوری در مرحله اول داوری

 شرغث( ،رانی، )جػییً خؿ غيهی  -

 جئّری - 

 زیتایی ةدٌَ  -


