
 

 

 

 قوانین مسابقه سازه گرایش ماکارونی فشاری سنگین

 اول و دوم متوسطهدوره 

 قوانین ساخت

 :الف( مصالح

وٌی و چعب ظتق ىاکارةصای ظارحً اٌّاع ىزحهف ظازه ىاکاروٌی ، جیو ُای ػصکث کٍٍسه فلط و فلط ىجاز ةَ اظحفاده از 

 س:ػصایط زیص ىی ةاػٍ

َ اظحفاده از ُص ٌّع ىاکاروٌی جّنیس کارراٌَ و ةا ىارک .1 َ کار ٌصود. ػصکث کٍٍسگان ىجاز ة ىصاندی غیص از ىاکاروٌی و چعب ة

 .ىیهیيحص اظيی 8/2ججاری ىی ةاػٍس ةا خساکثص كعص 

 .ییص در ظارحار كصار گیصٌسىاکاروٌی ُا ٌتایس جدث ُیچ گٌَّ جغییص ػیيیایی یا جغ. 2

 .دارم ىاکاروٌی ُای جّرانی، جدث ُیچ ػصایعی ٌتایس ىاده دیگصی، خحی ىاکاروٌی غتّر کٍس .3

 :چعب ُای كاةم اظحفاده غتارجٍس از .4

 دوكهّ  -

 SUPER GLUE -  

 چعب كعصه ای  -

 چعب خصارجی  -

 :ب( ابعاد

َ گٌَّ ای ةاػس کَ در ػصوع ةارگشاری پایسار ةياٌسظاٌحی ىحص ىی ةاػس.  15خساکثص ظّل و غصض ظحّن .1  .و خساكم آن ةایس ة

 .ظاٌحی ىحص ىی ةاػس 45ظاٌحی ىحص و خساكم آن 50خساکثص ارجفاع ىجاز ظحّن از ظعح جکیَ گاه .2

 

 

 



 

 

 

 ( وسن ج

گصم اضافَ جص از  30كتم از ةارگشاری، پم ُا وزن رّاٍُس ػس و جٍِا ةَ پم ُایی ىجّز ةارگشاری داده رّاُس ػس کَ خساکثص 

گصم  30جا  1وزن ىجاز رػحَ ی ىّردٌظص ةاػس. الزم ةَ ذکص اظث کَ ةصای ظازه ای کَ وزن آن در ایً ةازه كصار گیصد یػٍی از 

 .اضافَ جص از خس ىجاز ةاػس اىحیاز ىٍفی در ٌظص گصفحَ رّاُس ػس کَ ىیضان اىحیاز ىٍفی جّظط داوران ىٍظّر ىی گصدد

 .گصم ةاػس 150از  غ ظٍگیً، وزن ظازه ىاکاروٌی ٌتایس ةیغ در ظازه ةا گصای

 (ساخت ساسه ماکارونید

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

 .ٌتاػس

 
ىلسار ظّل ىجاز ةصای  .ىجاز روی اغضا ٌیایس در چعب کاری دكث الزم ةَ غيم آیس جا چعب ىصةّط ةَ اجصاالت، ةیغ از خس

 .% ظّل ُص غضّ ىی ةاػس55% ظّل ُص غضّ ةّده یػٍی خساكم ظّنی کَ ةایس غاری از چعب ةاػس 25چعب کاری خساکثص 

ظاٌحیيحص  2.5ٌتایس از   گصه )اجصال ُص غضّ یا ةیؼحص را در یک ٌلعَ گصه ىی ٌاىٍس( ونی در ُص صّرت ىلسار چعب در ُص 

 .حص ةاػس. ُصگٌَّ چعب کاری اضافَ اىحیاز ىٍفی دارد واز اىحیاز ٌِایی کاظحَ ىی ػّدةیؼ

 .رػحَ ىاکاروٌی ىیحّاٌس ةیً ُص دو گصه درکٍار ُو كصار ةگیصٌس 4خساکثص 

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

 .چعب ةاػس از روی ُو غتّر کٍٍس

 .نضوىی ةَ كعع غضّ در گصه وجّد ٌسارد

َ چٍس غضّ ةا ظّل ُای ىحفاوت ةَ ُو ىی رظٍس ىالک ظّل چعب کاری   .ظّل کّجاه جصیً غضّ ىی ةاػس  ¼ در ٌلاظی ک

 تکیه گاهه( 

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

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

 



 

 

 

 

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

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

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

 

 قوانین بزگشاری مسابقه ساسه ماکارونی  .2

 الف( شزایط بارگذاری

ىیؼّد. و ٌيایؼگص دظحگاه ةَ دارم دظحگاه ةارگشاری كصار گصفحَ ةار ةَ صّرت فؼار ةص روی آن اغيال  درایً گصایغ ظحّن 

 .صّرت ندظَ ای ةار وارده را جا اٌِسام ظازه ٌؼان ىی دُس

 .اىحیاز ةیؼحص ةصای ظازه ای اظث کَ ةیؼحصیً ةار را جديم کٍس

 .اگص دو ظازه ةار ىعاوی جديم کٍٍس اىحیاز ةیؼحص ةصای ظازه ظتکحص در ٌظص گصفحَ ىی ػّد

 .پیغ از ػصوع ىعاةلَ ظازه وزن ىی ػّد

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

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

 ب( دفاع اس طزح

 .ػکعحً پم پاظذ دٍُس جدهیم ظازه و چگٌّگی و دنیم ی ظصح  اغضای گصوه ىی ةایعث ةَ پصظغ ُای داور درةاره

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

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

 .گصدٌس یگیصٌس و در صّرت غسم جػارض جأییس ى ٌ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 

 .كصٌعیٍَ ةسٍُس

 .جصيیو گیصی ٌِایی ةصغِسه گصوه داوری ىی ةاػس


