
 

 

 قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی راندمانی

 متوسطهدوم  اول و دوره

 

 

 :قوانین ساخت

 :الف( مصالح

ىاکاروٌی و چعب غتق ةصای ظارحً اٌّاع ىزحهف ظازه ىاکاروٌی، جیو ُای ػصکث کٍٍسه فلع و فلع ىجاز ةَ اظحفاده از 

 :ػصایع زیص ىی ةاػٍس

ىصاندی غیص از ىاکاروٌی و چعب ةَ کار ٌصود. ػصکث کٍٍسگان ىجاز ةَ اظحفاده از ُص ٌّع ىاکاروٌی جّنیس کارراٌَ و ةا  .1
 .ىیهیيحص اظيی 8/2ىارک ججاری ىی ةاػٍس ةا خساکذص كػص 

 .غییص در ظارحار كصار گیصٌسىاکاروٌی ُا ٌتایس جدث ُیچ گٌَّ جغییص ػیيیایی یا ج. 2

 .دارم ىاکاروٌی ُای جّ رانی، جدث ُیچ ػصایػی ٌتایس ىاده دیگصی، خحی ىاکاروٌی غتّر کٍس .3

 .جٍِا كعيحی کَ در آن ىی جّان از ىاده ای ةَ غیص از ىاکاروٌی و چعب اظحفاده کصد، ریعيان ةارگشاری ىی ةاػس .4

 .زه در ىعاةلَ، ةایس جّظع گصوه اٌجام ػسه ةاػسٌصب ریعيان در ظازه كتم از ػصکث دادن ظا

 .ریعيان ُای ةارگیصی ىی جّاٌٍس از جٍط غٍاب، ظیو. ٌذ و... ةاػٍس. اظحفاده از ُص ٌّع جٍعی ةالىاٌع اظث

 .ریعيان ظازه در واكع ٌّغی کاةم ىدعّب ىیؼّد یػٍی فلع ٌیصوی کؼؼی جديم ىی کٍس

 .ظاٌحی ىحص ةاػس 15غّل ریعيان ةارگشاری ٌتایس ةیغ از 

 .ٌذ یا غٍاب یا ریعيان اظحفاده ػسه ٌتایس راصیث ارججاغی داػحَ ةاػس

 .ریعيان ُا ةایس جّظع ػصکث کٍٍسگان كتم ىعاةلَ جصاز ػسه ةاػٍس

 .ظاٌحی ىحص غتّر کٍس 2ریعيان ةایس غّری ٌصب ػسه ةاػس کَ از درون آن ُا ىیهَ ی ةارگشاری ةَ كػص 

 :اظحفاده غتارجٍس ازچعب ُای كاةم  .5

 دوكهّ
SUPER GLUE 

 چعب كػصه ای

 چعب خصارجی



 

 

 

 

 :ب( ابعاد

َ نتَ ی جکیَ گاه  55و خساكم آن  85خساکذص غّل ىجاز پم  .1 َ ة َ ی نت َ فاصه  55ظاٌحی ىحص ىی ةاػس. جّجَ داػحَ ةاػیس ک

ظاٌحی ىحص داػحَ  55ةایس غّنی ةیغ جص ازظاٌحی ىحص ىی ةاػس. ةٍاةصایً ةصای ایً کَ پم ةحّاٌس روی جکیَ گاه ىعحلص ػّد 

 .ةاػس

 .ظاٌحی ىحص ىی ةاػس40خساکذص ارجفاع ىجاز پم از ظػح جکیَ گاه  .2

 .ظاٌحی ىحص ىی ةاػس15خساکذص ارجفاع ىجاز ةصای پاییً آىسگی پم  .3

 .صػَ پم ٌیعث()ٌیازی ةَ غتّر ىکػب در غ حص )ةا اخحعاب جکیَ گاه( ىی ةاػسظاٌحی ى 15خساکذص غصض ىجاز پم .4

 ( وسن ج

گصم اطافَ جص از  50كتم از ةارگشاری، پم ُا وزن رّاٍُس ػس و جٍِا ةَ پم ُایی ىجّز ةارگشاری داده رّاُس ػس کَ خساکذص 

 وزن ىجاز رػحَ ىّردٌظص ةاػس. الزم ةَ ذکص اظث کَ ةصای ظازه ای کَ وزن آن در ایً 

ز خس ىجاز ةاػس اىحیاز ىٍفی در ٌظص گصفحَ رّاُس ػس کَ ىیضان اىحیاز ىٍفی گصم اطافَ جص ا 50جا  1ةازه كصار گیصد یػٍی از 

 .جّظع داوران ىٍظّر ىی گصدد

 .وزن ریعيان ةارگشاری جضو وزن ظازه ىدعّب ىی ػّد

 .گصم ةاػس 300از  در ظازه ةا گصایغ راٌسىاٌی، وزن ظازه ىاکاروٌی ٌتایس ةیغ 

 ( ساخت ساسه ماکارونید

جٍِا در ىدم گصه )اجصاالت( چعب رّرده ةاػٍس و غّل آن ُا در ىٍاغق ىّازی و ىياس ةَ چعب آغؼحَ رػحَ ُا ةایس  .1

 .ٌتاػس

 
 .در چعب کاری دكث الزم ةَ غيم آیس جا چعب ىصةّط ةَ اجصاالت، ةیغ از خس ىجاز روی اغظا ٌیایس

% 55غّنی کَ ةایس غاری از چعب ةاػس % غّل ُص غظّ ةّده یػٍی خساكم 25ىلسار غّل ىجاز ةصای چعب کاری خساکذص 

  .غّل ُص غظّ ىی ةاػس

ظاٌحیيحص  5/2ٌتایس از  ونی در ُص صّرت ىلسار چعب در ُصگصه )اجصال ُص غظّ یا ةیؼحص را در یک ٌلػَ گصه ىی ٌاىٍس(  

 .ةیؼحص ةاػس. ُصگٌَّ چعب کاری اطافَ اىحیاز ىٍفی دارد واز اىحیاز ٌِایی کاظحَ ىی ػّد



 

 

 

 

 .رػحَ ىاکاروٌی ىیحّاٌس ةیً ُص دو گصه درکٍار ُو كصارةگیصٌس 4خساکذص 

ىٍػی ةصای غتّر رػحَ ُا از روی ُو وجّد ٌسارد و اغظا ىی جّاٌٍس ةسون ایٍکَ در ىدم ةصرّرد جؼکیم گصه دٍُس و ٌیاز ةَ  .2

 .چعب ةاػس از روی ُو غتّر کٍٍس

 .نضوىی ةَ كػع غظّ در گصه وجّد ٌسارد

 .ىیهی ىحص ىی ةاػس50از )كػص( چعب کاری در ىدم گصه ىصکضی ىاکضیيو غّل ىج

 

 
 .غّل کّجاه جصیً غظّ ىی ةاػس  ¼ در ٌلاغی کَ چٍس غظّ ةا غّل ُای ىحفاوت ةَ ُو ىی رظٍس ىالک غّل چعب کاری

 تکیه گاه (ه

 .جکیَ گاه ةزؼی از ظازه اظث کَ روی دظحگاه ةارگشاری كصار ىی گیصد

 .ىدسودیحی در جػساد گصه ُا وجّد ٌسارددر ىدم جکیَ گاه ُیچ 

َ ىّاد اطافی )ىاٌٍس ظکَ، کاغش، پالظحیک و..( در زیص گصه  در ٍُگام ةارگشاری و یا ظارث در ىدم جکیَ گاه ُا ٌتایس از ُیچگٌّ

 .ىی ةاػسُا اظحفاده ػّد نشا ىعئّنیث جصاز ةّدن ظازه ةص غِسه ی ػصکث کٍٍسه ىی ةاػس، پایَ ُای ةارگشاری ىعاةلَ جصاز 

 .اظحفاده از چعب خصارجی یا ُصیک از ىصانح ىجاز، ةصای جصاز کصدن جکیَ گاه ةالىاٌع اظث

 كّاٌیً ةصگضاری ىعاةلَ ظازه ىاکاروٌی .2

 الف( شزایط بارگذاری

نّدظم ) كالب  درایً ىعاةلَ اةحسا پم ةص روی دظحگاه ةارگشاری كصار گصفحَ و ةػس یک ىیهَ ی آٍُی درون ریعيان كصار داده و
دظحگاُی اظث ةصای ٌؼان دادن ةار وارد ػسه ةَ ظازه ( ةَ ىیهَ آویضان ػسه و ظػم یا ظیعحو ةارگشاری ىیهَ و وزٌَ ةَ ظص 

 .دیگص كالب نّدظم وصم ىی گصدد و ةارگشاری ػصوع ىی ػّد

 .ةصای اجصال ریعيان ةارگشاری ةَ پم ةایس جٍِا یک گصه در ُص صفدَ ی رصپا اٌحزاب ػّد

 .صه ةایس در وظع غّل پم ةاػسایً گ



 

 

 

 

 .ةعحً ریعيان ةارگشاری ةَ گصه ای ةاالجص گصه ی ىصکضی، جزهف ىدعّب ػسه و ةاغخ خشف ظازه رّاُس ػس

ةِحص اظث ریعيان ُا از جٍعی اٌحزاب ػٌّس کَ در غّل ةارگشاری پاره ٌؼٌّس. در صّرت پاره ػسن ریعيان ُا ةارگشاری 

 .ةَ ىٍضنَ اٌِسام کم ظازه اظث ىحّكف ىی ػّد و پاره ػسن ریعيان

کیهّ گصم وزٌَ اظحفاده ىیؼّد و غسدی  200ةصای جاىیً ایيٍی داٌغ آىّزان در ایً ىعاةلَ خساکذص از   الزم ةَ ذکص اظث

 .کیهّ گصم در رکّرد گیصی ىعاةلَ دتث ٌزّاُس ػس 200ةیؼحص از 

یا ةیؼحص آغاز ىی ػّد. الزم ةَ ذکص اظث کَ ةَ ىدض (کیهّگصم 5خسود )در گصایغ راٌسىاٌی ةارگشاری ةا وزن اونیَ ظػم 
داٌیَ جاریص روی نّدظم  1آویضان کصدن وزٌَ ُا از ظازه ایً ةار ةَ صّرت جسریجی وارد ػسه و در ُص ندظَ ةار وارد ػسه ةا 

 .ٌيایغ داده ىی ػّد

 .پیغ از ػصوع ىعاةلَ ظازه وزن ىی ػّد

ىی جّاٌٍس از راٍُيایی ُای ىصةی رّد ةِصه ىٍس ػٌّس ةسیِی اظث درانث ىصةی در اىص  در غّل ىعاةلَ جیو ػصکث کٍٍسه فلع

  .ىعاةلَ ىٍجص ةَ کعص اىحیاز یا خشف کاىم جیو رّاُس ػس

در گصایغ راٌسىاٌی رجتَ دُی ةَ ظازه ةص اظاس راٌسىان آن اٌجام ىی ػّد ةَ غّری کَ ُص چَ راٌسىان ةیغ جص ةاػس، ظازه، 

 .َ دظث ىی آوردرجتَ ةاالجصی ة

 .راٌسىان از جلعیو وزن جديم ػسه ةص وزن ظازه ةَ دظث ىی آیس

 .ةیً دو ظازه ةا راٌسىان ىعاوی، ظازه ای کَ وزن کو جصی دارد، رجتَ ةاالجصی ةَ دظث ىی آورد

 ب( دفاع از غصح

  س.ً پم پاظذ دٍُجدهیم ظازه و چگٌّگی و دنیم ػکعح ی غصح  اغظای گصوه ىی ةایعث ةَ پصظغ ُای داور درةاره

   .گضارش، جکانیف، ىعحٍسات و آزىّن جئّری ةصرظی ىی گصدد

ُا ةَ نداظ اجصال گصه، غصز ظارث، ىصانح ىّرد اظحفاده و ظایص ىّارد  پیغ و پط از اٌجام ىعاةلَ و دتث رکّردُا، ظازه

 .دٌسگص گیصٌس و در صّرت غسم جػارض جأییس ىی ٌاىَ ىّرد ةصرظی كصار ىی  ىؼصوح در آییً

جٍِا ظازه ُایی اجازه ةارگشاری دارٌس کَ كتم از ػصوع اونیً ةارگشاری ىعاةلَ، ظازه رّد را در ةعحَ ةٍسی ىٍاظب جدّیم 

 .كصٌػیٍَ ةسٍُس

 .جصيیو گیصی ٌِایی ةص غِسه گصوه داوری ىی ةاػس


