
 

 

 

 یک گرایش ورزشکاررباتمسابقه قوانین 

 متوسطهدوم اول و دوره 

 يرزشکار:ربات 

روز كتم از ىصاةلَ ىيکً اشث جغییراجی داطحَ ةاطد. ایً جغییرات در شایث ىصاةلات اؾالم  01ّجَ داطحَ ةاطید كّاٌیً جا ج

 .خّاُد طد

 .ُيچٍیً داٌض آىّزان کهیَ پایَ ُای اول و دوم ىحّشعَ ةا ُو شٍجیده ىی طٌّد

 معرفی لیگ

ُدف از نیگ انيپیک رةات ُا ایجاد یک ركاةث ؾهيی در یک ىدیط جذاب ةرای داٌض آىّزان ىی ةاطد. در ایً نیگ، رةات 

طّت کردن جّپ، جیراٌدازی   ی9 وزٌَ ةرداری، دو و ىیداٌی،ُا آیحو ُای ورزطی ىخحهفی را اٌجام ىی دُد. کَ ىی جّان ةَ آیحو

َ رٌگ ىظکی ىظخع طده ةَ آیحي ِای ةا کيان و ُم دادن ىاٌؽ اطاره ٌيّد. رةات در ظّل ىصاةلَ ةا دٌتال کردن ىصیری کَ ة

َ آیحيی وارد ىخحهف خّاُد رشید. كتم از ُر آیحو، یک کارت رٌگی ةر روی زىیً وجّد دارد کَ ىظخع ىی کٍد رةات ةَ چ

 .خّاُد طد

 

 زمیه مسابقٍ. 1

 .شفید ىی ةاطد MDF زىیً ىصاةلَ از جٍس 0.09

شاٌحیيحر شاخحَ طده کَ ظرح ُای ىخحهفی دارٌد و از آن ىی  51شاٌحیيحر در  51زىیً ىصاةلَ از کاطی ُایی ةَ اةؿاد 9 0.1

 .جّان ةرای شاخث ىصیرُای ىخحهف اشحفاده کرد

 .یا ٌزدیک ةَ آن ىی ةاطد و ىی جّاٌد ىات و یا ةراق ةاطد رٌگ کاطی ُا شفید و9 0.2

ىیهیيحر وجّد داطحَ ةاطد. انتحَ کيیحَ  4در ىدم اجػال کاطی ُا ىيکً اشث ٌاُيّاریِا و یا فاغهَ ُایی در خدود 9 0.3

 .ُا را كتم از اجرای ىصاةلَ ةَ خداكم ةرشاٌد ةرگزاری ىصاةلَ جالش ىی کٍد کَ ایً فّاغم و ٌاُيّاری

 .چیدىان کاطی ُا در ُر ىرخهَ از ىصاةلات ىی جّاٌد ىحفاوت ةاطد9 0.4

 .ظرح ُای ىخحهفی ةرای کاطی ُا وجّد دارد کَ ىی جّاٌید ةرای آطٍایی ةخظِایی از آن را ىظاُده ٌيایید9 0.5

 



 

 

 

 

 خطًط مشکی مسیر. 2

ىظکی و یا چصب ةرق ) نٍث ىظکی( ةا خعّط ىظکی ىصیر ىيکً اشث ةَ غّرت پریٍث طده و یا از جٍس روز رٌگ 9 1.0

 .ىیهیيحر ةاطد 2ىیهیيحر ةا اىکان خعا  11پٍِای 

 .شاٌحی ىحر ىی ةاطد 01در ظّل ىصیر ىيکً اشث ةریدگی ُایی وجّد داطحَ ةاطد کَ خداکثر ظّل آن 9 1.1

 .درجَ ىی ةاطد 61عّط ىصیر ىی جّاٌد طاىم خعّط ىٍدٍی طکم و یا ةا زوایای طکصحَ ةاطد. کيحریً زاویَ ةیً خ9 1.2

 .شاٌحی ىحر اشث 01خداكم فاغهَ ةیً دو ىصیر و یا ىصیر از نتَ ُای پیصث 9 1.3

 روگ َای شىاسایی آیتم َا. 3

ُر آیحو ورزطی، یک رٌگ ىٍدػر ةَ خّد دارد کَ رةات ةاید ةحّاٌد ةا جظخیع درشث آن رٌگ، آیحو ىّرد ٌؼر را اٌجام 9 2.0

 .دول زیر ىی ةاطددُد. ایً رٌگ ُا ةَ غّرت ج

 

 9 رٌگ ىرةّط ةَ ُر آیحو ورزطی0جدول         

 .شاٌحیيحر ىی ةاطد 7در  01رٌگ ُا طاىم یک ىصحعیم ةَ اةؿاد 9 2.1

َ جظخیع آیحو، 9 2.2 شاٌحیيحر كتم از جلاظؽ كرار دارٌد و از كصيث ؾرض ةَ خط ىصیر ىحػم ىی  3جياىی رٌگ ُای ىرةّط ة

 .ةاطٍد

 

 

 

 



 

 

 

 

ً کارت رٌگی كتم از جلاظؽ9 1طکم   اةؿاد و ٌدّه كرار گرفح

 .ىيکً اشث كتم از ةرخی از جلاظؽ ُا رٌگی وجّد ٌداطحَ ةاطد. در ایً غّرت رةات ةاید ىصیر ىصحلیو را اٌحخاب کٍد9 2.3

 .کارت ُای رٌگی ىيکً اشث ىات و یا ةراق ةاطٍد9 2.4

 .ُيیظَ ؾيّد ةر ُو ُصحٍد  ىصیرُا در جلاظؽ9 2.5

رٌگ جظخیع آیحو ُا ىی جّاٌٍد شيث چپ و یا شيث راشث خط ىصیر كرار ةگیرٌد. کَ در ایً غّرت اگر در شيث 9 2.6

 .راشث ةاطد یؿٍی آیحو در شيث راشث و ةانؿکس اگر در شيث چپ ةاطد یؿٍی آیحو در شيث چپ كرار دارد

 

 9 ٌدّه كرار گرفحً رٌگ جظخیع آیحو2طکم

 



 

 

 

 آیتم دي ي میداوی. 4

 .رٌگ ىرةّط ةَ ایً آیحو آةی اشث: 4.1

َ یک نّپ ىی رشد کَ ةاید در آن شَ دور ةچرخد. پس از اجيام دور شّم ةاید از نّپ خارج طده و ةَ 9 3.1 در ایً آیحو، رةات ة

 .اداىَ ىصیر ةپردازد

جؿداد کاطی ُایی کَ در ایً نّپ كرار دارد ىيکً اشث ىحفاوت ةاطد. در ایً ةخض از ىصیرُای غاف و خيیده اشحفاده 9 3.2

 .درجَ ةاطد اشحفاده ٌيی طّد 011از ىصیرُایی کَ دارای زاویَ کيحر از خّاُد طد و 

 

 

 

 ىیداٌی9 آیحو دو و 3طکم                                                       

 آیتم يزوٍ برداری. 5

 .رٌگ ىرةّط ةَ ایً آیحو كرىز اشث9 4.0

 3ىیهیيحر و  241ىیهیيحر و ةَ ظّل  7و یک ىیهَ پیچی ةَ ضخاىث  ( CD ) وزٌَ ُا از جؿدادی نّح فظرده کاىپیّجر9 4.1

 .ىیهیيحر ىی ةاطد 211ىِره شاخحَ طده اشث. فاغهَ ةیً نّح ُای فظرده  3واطر و 

 

 

 

 9 اةؿاد وز4ٌَطکم                                                                 



 

 

 

 

 .( شاخحَ طده اشثنّح فظرده  11ىجيّؾا نّح فظرده در ُر ظرف ) 01زٌَ از و9 4.2

َ ةهٍد کرده و ةر روی جایگاه ىظخع طده كرار دُد. ایً جایگاه 9 4.3 َ را از جایگاه اونی ُا ةر روی زىیً چصتیده رةات ةاید وزٌ

 .اٌد

 .ىیهیيحر ىیتاطد 11ارجفاع جایگاه اونیَ 9 4.4

 .ىیهیيحر ىی ةاطد 011ةَ اٌدازه   U19 ىیهیيحر و در نیگ 51ةَ اٌدازه   U14 ارجفاع جایگاه كرار دادن وزٌَ در نیگ9 4.5

 

 

 

 گرفحً وزٌَ )ةر خصب ىیهیيحر(9 اةؿاد و طکم ػاُری جایگاُِای كرار 5طکم                              

 

 

 

 U14 و شيث چپ U19 9 ٌدّه كرار گرفحً وزٌَ. شيث راشث6طکم                           

 



 

 

 

 .ىیهیيحر ىی ةاطد 111فاغهَ ىرکز جایگاه اونیَ جا ىرکز جایگاه كرار دادن وزٌَ 9 4.6

 .ىیهیيحر ىی ةاطد 57انی  53جا کف زىیً ىصاةلَ در خدود ارجفاع ىیهَ وزٌَ ای کَ ةر روی جایگاه اونیَ كرار گرفحَ 9 4.7

 

 9 فاغهَ خعّط از ُو در آیحو وزٌَ ةرداری7طکم                                            

 

 

ىال اىحیاز زىاٌی ةَ ایً آیحو جؿهق ىی گیرد کَ وزٌَ در جایگاه كرار دادن وزٌَ، کاىم و ةدون جدرك كرار ةگیرد و رةات کا9 4.8

 .از کاطی آیحو خارج طده ةاطد

َ از جایگاه خارج طّد، جا پایان اجرای آن جالش9 4.01 َ را ةهٍد کٍد و وزٌ وزٌَ را جاةجا  ٌيی جّان در غّرجی کَ رةات ٌحّاٌد وزٌ

 .کرد

 

 

 آیتم َل دادن ماوع. 6

 .رٌگ ىرةّط ةَ ایً آیحو ٌلره ای اشث9 5.0

 .رو ةَ جهّ ُم دُد ةَ ظّری کَ ىاٌؽ از خط ٌلره ای ؾتّر کٍددر ایً آیحو، رةات ةاید ىاٌؽ را 9 5.1

شاٌحیيحر. ایً ىاٌؽ ةَ غّرت افلی ةر روی زىیً كرار  01و ارجفاع  01، ؾرض 11ىاٌؽ ؾتارجصث از یک ىکؿب ةَ ظّل 9 5.2

گرم شاخحَ  71±411ىیهی ىحر و ةَ غّرت جّخانی ةَ وزن  05ةا ضخاىث  MDF گرفحَ اشث. ایً ىاٌؽ ةا اشحفاده از چّب

 .خّاُد طد

 

 



 

 

 

 

 

 .رٌگ ىاٌؽ ٌارٌجی ىی ةاطد9 5.3

 

 

 9 چگٌّگی كرار گرفحً ىاٌؽ در آیحو ُم دادن8طکم                                            

 

 .در غّرجی کَ پس از ُم دادن، ىاٌؽ ةا كصيحی از خط ٌلره ای جياس داطحَ ةاطد اىحیازی ةَ ایً آیحو داده ٌيی طّد9 5.4

 

 

 ب( ُم دادن اطحتاه                   انف( ُم داد غدیح                                         

 9 چگٌّگی كرار گرفحً ىاٌؽ در آیحو ُم دادن01طکم

كدری  پس از ُم دادن و در خیً اجرای آن جالش، جاةجا کردن ىاٌؽ جّشط جیو اىکان پذیر ٌيی ةاطد. خحی اگر ىاٌؽ ة9َ 5.5

 .ُم داده طّد کَ وارد کاطی ةؿدی طّد و ىصیر را ىصدود کٍد

 

 

 

 



 

 

 

 

 آیتم شًت کردن تًپ. 7

 

 

 9 طکم ػاُری دروازه ُا در آیحو طّت کردن جّپ00طکم                                          

 .رٌگ ىرةّط ةَ ایً آیحو شتز ىی ةاطد9 6.0

 .رٌگ شفید اشحفاده ىی طّددر ایً آیحو از یک جّپ پیٍگ پٍگ ةَ 9 6.1

ىیهیيحر و ؾيق  4ةرای ثاةث ٌگَ داطحً جّپ ةر روی کاطی ) جهّگیری از خرکث جّپ( یک خفره کّچک ةا كعر خدود 9 6.2

 .ىیهیيحر در زیر جّپ ایجاد خّاُد طد 1خداکثر 

 3. ایً ىرةؽ در فاغهَ (01ىظخع ىی طّد )طکم   شاٌحی ىحر 3جِث دروازه ُدف ةا یک ىرةؽ ىظکی رٌگ ةَ ضهؽ 9 6.3

شاٌحیيحری از خط طّت و خط ىصیر كرار ىی گیرد. ةَ ایً غّرت کَ اگر ىصحعیم در شيث راشث ةاطد، رةات ةاید جّپ 

و اگر ىصحعیم در شيث چپ ةاطد، ةاید جّپ را ةَ شيث دروازه چپ طّت کٍد. چٍاٌچَ رةات در   ةَ شيث دروازه راشث  را

 .وشط ةزٌد ٌیيی از اىحیاز را دریافث خّاُد کرد ُر طرایعی جّپ را ةَ دروازه

رةات خق خيم جّپ ةَ شيث دروازه ُدف را ٌدارد و ةاید ةا یک ضرةَ جّپ را طّت کٍد. ةرای ایً ىٍؼّر رةات كتم از 9 6.4

 .ةرخّرد ةا جّپ ةاید ةَ ىدت خداكم یک ثاٌیَ کاىال جّكف داطحَ ةاطد و ةدون خرکث کردن جّپ را طّت کٍد

 .اىحیاز وكحی جؿهق ىی گیرد کَ جّپ کاىال از خط دروازه ؾتّر کٍد. جظخیع ؾتّر کاىم ةَ ؾِده داور ىی ةاطد9 6.5

كتم از خارج طدن رةات از کاطی طّت، جّپ ةاید از خط دروازه ؾتّر کٍد. اگر جّپ ةؿد از خارج طدن رةات وارد دروازه 9 6.6

 .طّد اىحیاز ىدصّب ٌيی طّد

 .از ؾتّر کاىم از خط دروازه، ىجددا از دروازه خارج طّد ایرادی ٌدارد و اىحیاز ىدصّب خّاُد طد چٍاٌچَ جّپ ةؿد9 6.7

 

 



 

 

 

 

 .اةؿاد دروازه و شایر فاغهَ ُا ىعاةق طکم زیر ىی ةاطد9 6.8

 

 

 

 

 9 اةؿاد دروازه ُا و ؾالئو در آیحو طّت کردن جّپ01طکم                                    

 کمان تیراودازی با. 8

 .رٌگ ىرةّط ةَ ایً آیحو زرد اشث9 7.0

 .شیتم از شَ رٌگ زرد، كرىز و آةی شاخحَ طده اشث. كعر ُر کدام از دایره ُا در طکم زیر ىظخع طده اشث9 7.1

 

 

 اةؿاد شیتم جیراٌدازی  :02طکم                                                

 



 

 

 

 

شاٌحیيحر ىی  011ةَ اٌدازه   U15 شاٌحیيحر و در نیگ 51ةَ اٌدازه   U14 در نیگفاغهَ شیتم از خط جیراٌدازی 9 7.2

 .ةاطد

 

 

 

 U19 و U14 9 طکم ػاُری شیتم جیراٌدازی در03طکم                                   

 .ركتم از پرجاب جیر، الزم اشث رةات کاىال پظث خط جیر اٌدازی كرار ةگیرد. ٌَ ؾلب جر و ٌَ جهّج9 7.3

ىکاٌیزم پرجاب جیر ةَ شيث شیتم ةاید ةَ غّرت جیراٌدازی ةا کيان ةاطد. اشحفاده از ىکاٌیزم پرجاب ةا فٍر، فظار ُّا یا 9 7.4

 .گاز، جفٍگ ةادی و غیره ىيٍّع ىی ةاطد

 .ةاطدىیهیيحر ضخاىث داطحَ  04 انی 1ىیهیيحر ظّل و ةدٌَ آن  141انی  41جیر اشحفاده طده ىی جّاٌد ةی9ً 7.5

 .ةاطد از جٍس ٌرم و ةدون خعرٌّك جیرُا ةاید 9 7.6

ةَ ىٍؼّر کو کردن خعا در جظخیع ىدم ةرخّرد جیر ةا شیتم، جیرُا ىی ةاید ظّری شاخحَ طّد کَ ةحّان ةر ٌّك 9 7.7

 .ىلداری گچ جخحَ ىانید جا پس از ةرخّرد ةا شیتم اثر آن ةر روی شیتم ةاكی ةياٌد  آن

 .اثر جیر ةر روی شیتم ةاكی ٌياٌد جظخیع ىدم ةرخّرد ةر ؾِده داور ةّده و جیو خق اؾحراض ٌدارددر غّرجی کَ 9 7.8

دكیلَ کانیتراشیّن و یا در ُر طروع ىجدد جیر را ةَ غّرت  2طرکث کٍٍدگان ىی جّاٌٍد كتم از ىصاةلَ و یا در زىان 9 7.01

 .دشحی ةارگذاری ٌيایٍد

 .جّاٌد یک جیر پرجاب کٍددر ُر جالش، رةات جٍِا ىی 9 7.00

 

 

 



 

 

 

 

 .در غّرت ةرخّرد جیر ةَ ىددوده ىظحرك، اىحیاز ةَ غّرت طکم زیر ىداشتَ ىی طّد9 7.01

 

 9 ٌدّه اىحیاز دُی در خانحِای ىخحهف04طکم 

 

 .جظخیع ىدم ةرخّرد جیر ةا شیتم ةَ ؾِده داور ىی ةاطد9 7.02

َ ٌّك جیر 9 7.03 َ رةات ُایی ک ٌداطحَ ةاطد اجازه طرکث در ىصاةلَ داده ٌيی  آٌِا پالشحیک ٌرمةرای ایيٍی فضای ىصاةلات ة

 .طّد

رؾایث ٌکردن ٌکات ایيٍی در پرجاب جیر و ایجاد ىزاخيث ةرای جیو ُای دیگر و یا جياطاگران، ةَ غّرت طّخی و غیره  7.049

 .ىی ىصئّنیث آن ةَ ؾِده جیو خاظی ىی ةاطدىٍجر ةَ خذف آن جیو ىی گردد. و جيا

 وحًٌ برگساری مسابقٍ. 9

ىصاةلات در شَ روز ةرگزار خّاُد طد. در ُر روز ىيکً اشث یک یا چٍد راٌد ةرگزار طّد و در ٌِایث اىحیازُای کصب 9 8.0

 .طده ةا ُو جيؽ خّاٍُد طد

 .كتم از طروع ُر راٌد جياىی رةاجِا كرٌعیٍَ ىی طٌّد9 8.1

 .یک ٌفر از اؾضای جیو ةَ ؾٍّان کاپیحان طٍاخحَ ىی طّد. جٍِا کاپیحان جیو اجازه دشث زدن ةَ رةات را خّاُد داطث9 8.2

 .دكیلَ خّاُد داطث. ایً زىان ةَ ٌصتث اةؿاد زىیً ىصاةلَ ىيکً اشث جغییر کٍد 4در ُر راٌد جیو زىاٌی در خدود 9 8.3

  .زىان ةرای کانیتره کردن رةات خّد دارٌد دكیلَ 1كتم از طروع راٌد جیو ُا 9 8.4

ةؿد از اجيام زىان کانیتره، رةات ةاید ىصاةلَ را طروع کٍد و چٍاٌچَ كادر ةَ طروع ىصاةلَ ٌتاطد آن راٌد از ىصاةلَ را از 9 8.5

 .دشث خّاُد داد



 

 

 

 .ىی جّاٌد ىصاةلَ را طروع کٍدچٍاٌچَ جیيی ٌیاز ةَ کانیتره کردن ٌداطحَ ةاطد 9 8.6

در زىان کانیتره، جیيِا جٍِا ىی جّاٌٍد رٌگ ُای ىّجّد در زىیً ىصاةلَ را کانیتره کٍٍد و اجازه جصث آیحو ُا را ٌدارٌد. 9 8.7

 .ُيچٍیً اجازه خرکث دادن رةات ةر روی کاطی ُا را ٌدارٌد

َ اظالؾاجی وارد رةات کٍٍد و 9 8.8 َ جز کهید روطً و ةؿد از پایان زىان کانیتراشیّن اؾضا ٌتاید ُیچ گٌّ اشحفاده از ُر کهیدی ة

 .خاىّش و یا کهید اشحارت ىجاز ٌيی ةاطد. در غّرت رویث، جیو اىحیاز آن ىرخهَ از ىصاةلَ را از دشث خّاُد داد

در خیً ىصاةلَ ُرگٌَّ جياس ةا رةات ىٍجر ةَ طروع ىجدد خّاُد طد. در ُر طروع ىجدد اىحیازی از جیو کصر خّاُد 9 8.01

 .طد

رةات ةاید در ىصیر غدیح ةَ خرکث خّد اداىَ دُد. چٍاٌچَ رةات كصيحی از ىصیر را ىیاٌتر ةزٌد و یا در جِث ةرؾکس 9 8.00

 .طروع ةَ خرکث کٍد ىرجکب خعا طده و ةاید طروع ىجدد داطحَ ةاطد

 .ِای ُيان کاطی كرار دُددر ُر طروع ىجدد کاپیحان جیو ىی جّاٌد ةٍا ةَ غالخدید خّد رةات را در اةحدا و یا اٌح9 8.01

 .در کاطی ُایی کَ آیحو وجّد دارد چٍاٌچَ ٌیاز ةَ طروع ىجدد ةاطد، رةات كتم از کاطی رٌگ كرار خّاُد گرفث9 8.02

در ُر طروع ىجدد آیحيِا جّشط داور ةَ خانث اونیَ خّد كرار خّاٍُد گرفث ونی جا كتم از اؾالم طروع ىجدد ٌيی جّان 9 8.03

 .جاةجا کردُیچ آیحيی را 

ةار ىی جّاٌد جصث کٍد.  3ةار ىی جّاٌد طروع ىجدد داطحَ ةاطد. یؿٍی ُر آیحو را خداکثر  2رةات ةرای ُر آیحو خداکثر 9 8.04

 .ةؿد از ایً جؿداد، رةات ةاید ةؿد از کاطی آیحو كرار داده طّد

جػيیو ةگیرد ةرای کصب اىحیاز ةیظحر طروع  چٍاٌچَ رةات در یک آیحو ىلدار اىحیازی کصب کرده ةاطد و کاپیحان جیو9 8.05

ىجدد داطحَ ةاطد اىحیاز كتهی از ةیً خّاُد رفث و اىحیاز جدیدی کَ رةات کصب خّاُد کرد ىٍؼّر ىی طّد خحی اگر در 

 .جالش ةؿدی ُیچ اىحیازی دریافث ٌکٍد

َ ىصیر ىصاةلَ ةازگردد ىی جّاٌد 9 8.06 َ رةات ةؿد از اٌجام آیحو ٌحّاٌد ة در طروع ىجدد ةؿدی رةات را ةؿد از کاطی رٌگ چٍاٌچ

 .كرار دُد. در ایً خانث اىحیازی کَ از آیحو ةَ دشث آورده اشث خفغ خّاُد طد

کاپیحان جیو در ُر زىان کَ غالح ةتیٍد ىی جّاٌد اؾالم طروع ىجدد کٍد و ةا جایید داور رةات را در ىدم طروع ىجدد 8.079

 .كرار دُد

ّر از ُر کاطی اىحیازی دریافث خّاُد کرد. اىحیاز ُر کاطی وكحی جؿهق ىی گیرد کَ رةات ةَ غّرت رةات ةؿد از ؾت9 8.08

 .غدیح و کاىم از کاطی ؾتّر کٍد و وارد کاطی ةؿدی طّد

در طرایعی کَ دو یا چٍد جیو اىحیاز یکصاٌی کصب کٍٍد، جیيی کَ زىان کيحری اشحفاده کرده اشث در رده ةاالجری 9 8.11

 .ُد گرفث. در غّرجی کَ زىاٌِا ُو یکصان ةاطد، رةات شتک جر در رده ةاالجری كرار ىی گیردكرار خّا

 .کاپیحان جیو در ُر زىان ىی جّاٌد ةا اؾالم پایان ؾيهیات، ىصاةلَ را جيام کرده و در زىان اشحفاده طده غرفَ جّیی کٍد9 8.10



 

 

 

 

گزار ىی طّد. در ایً ىرخهَ كّاٌیً جدیدی وضؽ خّاُد طد و در ظّل ىصاةلات ىرخهَ ای ةَ ؾٍّان ركاةث فٍی ةر9 8.11

جیيِا ةاید ةحّاٌٍد رةاجظان را ةا كّاٌیً جدید شازگار کٍٍد. ایً كّاٌیً جا كتم از ةرگزاری ىرخهَ ركاةث فٍی اؾالم ٌخّاُد طد. 

م جّجَ ای ةَ ایً ىرخهَ ایً ىرخهَ ةرای طٍاخث طرکث کٍٍدگان و جیو ُای فؿال در ٌؼر گرفحَ ىی طّد. و اىحیاز كاة

 .اخحػاص داده ىی طّد

 

 وحًٌ امتیاز دَی. 11 

ٌيٌَّ ای از ٌدّه اىحیاز دُی در جدول زیر ىظخع طده اشث. ایً اىحیازات ةَ غّرت پیض فرض ةّده و ىيکً اشث 9 01.0

 .در روز ىصاةلَ جغییراجی داطحَ ةاطد

 

 9 ٌدّه اىحیاز دُی1جدول 

اىحیاز در ُر دور کصب خّاُد کرد. اىحیاز  01ىیداٌی رةات ةَ ازای ُر کاطی کَ در ایً آیحو كرار دارد در آیحو دو و 9 )*( 01.1

وكحی جؿهق ىی گیرد کَ رةات پس از اٌجام جؿداد دورُا، از کاطی خارج طّد و ةَ اداىَ ىصیر ةپردازد. ةَ ؾٍّان ىثال، جؿداد 

کاطی خّاُیو داطث. ةٍاةرایً   07شَ دور گردش در ىجيّع  ، طض کاطی اشث. ةا0کاطی ُای ىّجّد در نّپ در طکم 

اىحیاز کصب  071رةات ةؿد از دور آخر، وكحی کَ از آخریً کاطی نّپ خارج طّد و وارد کاطی ُای جدید طّد در ىجيّع 

 .خّاُد کرد

 .از آن کصر خّاُد طدةؿد از اٌجام آیحو چٍاٌچَ رةات ٌحّاٌد ةَ غّرت خّدکار ةَ ىصیر ةازگردد اىحیازی (*9 )*01.2



 

 

 

 

 

 ربات. 11

 .ُر جیو جٍِا ىجاز ةَ داطحً یک رةات ىی ةاطد9 00.0

 .رةاجِای ةرای جغذیَ ةاید ةاجری داطحَ ةاطٍد9 00.1

 .درغد خعا داطحَ ةاطٍد 01جياىی اٌدازه ُای ىرةّط ةَ كّاٌیً ىيکً اشث 9 00.2

ؿٍی رةاجِا ىی جّاٌٍد از نداظ طکم ػاُری و شخث افزار ةرگزار ىی گردد. ی Open Platform ىصاةلات ةَ غّرت9 00.3

َ ُو ةاطٍد ونی طرکث کٍٍدگان ىی ةایصث از جياىی جزئیات رةات خّد ىعهؽ ةاطٍد. جیو ُایی کَ از کهیات رةات خّد  طتیَ ة

 .ىعهؽ ٌتاطٍد )در ةخض ُای انکحروٌیک، ىکاٌیک و ةرٌاىَ ٌّیصی( اجازه طرکث در ىصاةلات را ٌخّاٍُد داطث

شاٌحی ىحر ةاطد ونی ایً رةات ىی جّاٌد ةؿد از طروع ىصاةلَ  14ظّل و ؾرض رةات در ٍُگام طروع راٌد ٌتاید ةیظحر از 9 00.4

 .ةَ غّرت خّدکار و ةؿد از ةاز طدن اجزای آن ةیظحر از ایً ىلدار طّد. در ارجفاع ىددودیحی وجّد ٌدارد

ُرگٌَّ کٍحرل رةات جّشط افراد یا ُر پردازٌده ای خارج از زىیً ىصاةلَ ىيٍّع ىی رةات ةاید کاىال خّدکار ؾيم کٍد و 9 00.5

 .ةاطد

رةات ةاید جّاٌایی اٌجام خداكم دو آیحو را داطحَ ةاطد. رةاجِایی کَ غرفا ةرای جؿلیب خط شاخحَ طده ةاطٍد و ُیچ 9 00.6

 .ٍد داطثانگّریحيی ةرای اٌجام آیحيِا ٌداطحَ ةاطٍد غالخیث کصب ىلام ٌخّاُ

رةاجِا ٌتاید ةَ زىیً ىصاةلَ آشیب ةرشاٌٍد. ایً آشیب ىی جّاٌد گذاطحً اثر چرخ ةر روی زىیً، خراب کردن آیحو ُا، 9 00.7

کٍدن رٌگ كصيحِایی از زىیً و غیره ةاطد. چٍاٌچَ رةاجی ؾيهی اٌجام دُد کَ ىٍجر ةَ آشیب رشیدن ةَ زىیً ىصاةلَ طّد 

 .شث خّاُد دادایً جیو اداىَ راٌد را از د

 

 

 اعضای تیم. 12

 .ٌفر ىی ةاطد 3ٌفر و خداکثر جؿداد آن  1خداكم جؿداد اؾضا ةرای ُر جیو 9 01.0

ةرگزار ىی طّد. ةٍاةرایً جياىی اؾضای جیو جا روز  (U14) شال 03و زیر  (U19) شال 08ىصاةلَ در دو رده زیر 9 01.1

 .شال شً داطحَ ةاطٍد 08ىصاةلَ ةاید کيحر از 

 U19 شال داطحَ ةاطد ایً جیو در رده 03چٍاٌچَ خحی یک ٌفر از اؾضای جیو در روز ةرگزاری ىصاةلَ شً ةیظحر از  01.29

 .كرار خّاُد گرفث



 

ىيٍّع ىی   شال ) ىرةی، ىصئّنیً ىدرشَ، اونیا داٌض آىّزان و... ( 08در ظّل ىصاةلات ُرگٌَّ ارجتاط ةا افراد ةاالی 9 01.3

 .، جیو اىحیاز آن ىرخهَ از ىصاةلَ را از دشث خّاُد دادةاطد و در غّرت ىظاُده

 

 

 

 پًستر. 13

 .در ىدم ىظخػی از شانً ىصاةلات، ةَ جیو ُا اجازه داده ىی طّد پّشحر ُای ىرةّط ةَ رةات خّد را ٌػب کٍٍد9 02.0

 .ىی ةاطد  A1 ىاکزیيو اٌدازه پّشحر ُا9 02.1

 


