
 

 

 قوانین مسابقه سازه گرایش بالسایی

 اول و دوم متوسطهدوره 

 

 :مواد و مصالح مصرفی  .1

 .شازه ُا ةاید فلط از چّب ةانصا و چصب شاخحَ طده ةاطٍد  .1

یا ةَ ؾتارت دیگر ىدهی کَ ةار از ظریق آن ةَ شازه  "طفث ةارگذاری"جٍِا كصيحی کَ الزم ٌیصث از جٍس ةانصا ةاطد  .2

ىیهی ىحر ةّده و ةدون ةیرون زدگی از شازه كتم از ىصاةلَ در جای خّد ٌصب طّد، جا  6اؾيال ىی طّد. خداکثر كعر آن ةاید 

 .اؾيال کٍد. اٌحخاب جٍس طفث ةا رؾایث صهب ةّدن آزاد اشث ةار را ةَ آن شاٌحی ىحر،  1كالةی ةَ كعر 

 :ویژگی های چوب تالسا مورد استفاده :1.1

 .اشحفاده از شایر ضخاىث ُا ىّجب خذف ىی طّد  (3ىیهیيحر ةاطد )ةانصا  3.2ىیهی ىحر جا  2.2ضخاىث چّب ةاید ةیً  .1

  .ؾٍّان ُارد ةانصا یاد ىی طّد ىيٍّع اشثاشحفاده از چّب ةانصا ةا داٌصیحَ ةاال کَ از آن ةا  .2

 .شاٌحی ىحر شاخحَ طٌّد 1جياىی انيان ُای شازه ةاید از رطحَ ُای ةانصایی ةا ؾرض  .3

ةرای شتک جر کردن شازه ىی جّان شّراخ ُایی را ىاٌٍد جیر الٌَ زٌتّری در رطحَ ُا ایجاد کرد. خداکثر كعر ایً شّراخ ُا  .4

 .ةاطدىیهی ىحر  4ىی جّاٌد 

 :ویژگی های چسة :1.1

 .طرط رؾایث اصّل چصب کاری کَ در اداىَ ذکر خّاُد ةالىاٌؽ اشث  اشحفاده از جياىی اٌّاع چصب، ةَ

که رقیق هستند و در طول الیاف چوب نفوذ می کنند، ته علت خطای چسة  CA نکته: استفاده از چسة های)

 (توصیه نمی شوند

 :قوانین ساخت .1

 :چسة کاری :1.1

ىیهی ىحر یا ُيان ضخاىث چّب ةانصا را در ایً آییً ٌاىَ، ةراةر ةؿد چصب در ٌؼر ىی  2.5جؿریف ةُؿد چصب: ىلدار  .1

 .گیریو

 



 

 

 

 

ىیهی ىحر  5/2اؾضای گره ةَ اضافَ  خداکثر ىلدار چصب در ُر گره یا ىدم اجصال، خداکثر ةراةر ظّل فصم ىظحرك ُای  .2

 .چصب( ىی ةاطد در ُر ظرف )در ُر ظرف ةَ اٌدازه ةؿد

 

 
در انيان ُایی کَ ةَ صّرت ىّازی و در ظّل ةا ُو اجصال دارٌد جٍِا در ىدم ُایی کَ، ؾضّ ثانثی کَ ةا آن ُا ىّازی  .3

 .ٌتاطد و ةا آن ُا جظکیم گره ةدُد ىی جّاٌٍد ةا چصب ةَ ُو ىحصم طٌّد

 
 .رؾایث ىّارد فّق كاةم شاخث اشثٌتظی و كّظی ةا  ،  Zطکم ، ٌاوداٌی، شپری،   I :پروفیم ُای

 .در صّرت روی ُو آىدن دو انيان، ىی جّان صفدَ ىظحرك آن دو ةَ اضافَ ةؿد چصب در ُر ظرف را چصب زد  .4

 
شاٌحی ىحر کَ ةرای  4*4جٍِا كصيحی کَ ىی جّاٌد آغظحَ ةَ چصب ةاطد، دو ؾدد صفدَ از چّب ةانصا ةا اةؿاد خداکثر  .5

ؾدد طفث در ُر شازه، ایً صفدات  2ای ةارگذاری ىّرد اشحفاده كرار ىی گیرد، کَ ةا جّجَ ةَ وجّد ٌصب ُرکدام از طفث ُ

 .ةرای ُر شازه چِار ؾدد خّاُد ةّد



 

 

 

 

 :اتعاد سازه  :1

 :ُر شازه در ایً گرایض طاىم كصيث ُای زیر خّاُد ةّد

 .ىیکٍدانف( دکم، کَ ةار ةازوی اصهی و ةازوی جؿادل را ةَ جکیَ گاه ىٍحلم 

 .ب( ةازوی اصهی، وػیفَ جديم ةار ىصاةلَ را ةر ؾِده دارد

 .پ( ةازوی جؿادل، وػیفَ جديم ةار ىحؿادل کٍٍده جرثلیم را ةر ؾِده دارد

 

شاٌحی ىحر ىی ةاطد. و ظّل آزاد آن از ةاالی جکیَ گاه جا پاییً جریً كصيث ةازو ُا  6*6اةؿاد ىلعؽ آن خداکثر  دکل:  :1.1.1

 .شاٌحی ىحر ةاطد 35 ةاید خداكم

اگر ةازوی جؿادل و ةازوی اصهی ٌصتث ةَ زىیً در یک جراز ٌتّدٌد، ىتٍای ىداشتَ ظّل آزاد دکم پاییً جریً كصيث  :1نکته 

 .از ةازوی پاییٍی خّاُد ةّد

کَ ةیً دشحک در صّرت اشحفاده از دشحک ةیً دکم و ةازوُا، ىتٍای ىداشتَ ظّل آزاد، كصيحی از دکم خّاُد ةّد  :1نکته 

 .و جکیَ گاه ىی ةاطد

 .اداىَ دادن دکم ةاالجر از ةازو ُا و ٌصب دشحک از ةاال، ةا رؾایث خداكم ظّل آزاد ةازو اصهی ةالىاٌؽ اشث :3نکته 
شاٌحی ىحر ىی ةاطد. و ظّل آزاد )ظره( آن از دکم جيرکز طفث ةاید  6*6اةؿاد ىلعؽ آن خداکثر  :تازوی اصلی :1.1.1

 .شاٌحی ىحر ةاطد. )ظّل آزاد در راشحای افلی ىداشتَ ىی طّد( 35خداكم 

در صّرت اشحفاده از دشحک ةیً دکم و ةازوُا، ىتٍای ىداشتَ ظّل آزاد، كصيحی از ةازو خّاُد ةّد کَ ةیً دشحک و  (1نکته 

 .ىرکز طفث ىی ةاطد

طفث ةاید آزاد )ظره( آن از دکم جا ىرکز شاٌحی ىحر ىی ةاطد. و ظّل  6*6اةؿاد ىلعؽ آن خداکثر : تازوی تعادل :1.1.3

 .)ظّل آزاد در راشحای افلی ىداشتَ ىی طّد( شاٌحی ىحر ةاطد 5خداكم 

در صّرت اشحفاده از دشحک ةیً دکم و ةازوُا، ىتٍای ىداشتَ ظّل آزاد، كصيحی از ةازو خّاُد ةّد کَ ةیً دشحک و  :1نکته 

 .ىرکز طفث ىی ةاطد

 

 



 

 

 

شاٌحی ىحر از شعح زىیً خّاُد ةّد و ظّل ُر ظرف آن از ىرکز  10رجفاع ىجاز ةرای جکیَ گاه خداکثر ا ه:تکیه گا :1.1.2

 15شاٌحی ىحر ةاطد. جکیَ گاه ىیحّاٌد در راشحای ؾيّد ةر صفدَ طکم زیر ٌیز جا  15دکم جا اٌحِای جکیَ گاه ٌتاید ةیظحر از 

 .شاٌحی ىحر از ىرکز دکم در ارجفاع ىجاز اداىَ یاةد

 

 

 

 :ارزیاتی مساتقه .3

ةَ شازه پس از اظيیٍان از پایدار ةّدن شازه در خانث ةدون ةار، وزٌَ ىداشتَ طده جّشط جیو طرکث کٍٍده ةرای ةازوی جؿادل 

ً وزٌَ ُو چٍان شازه ةاید جؿادل خّد را خفغ کٍد. شپس وزٌَ ای ىؿادل  وصم ىی طّد. پس از اجصال کیهّگرم ةَ اٌحِای  2ای

دكیلَ ُر دو وزٌَ را جديم کٍد. در صّرت واژگّن طدن جيام یا ةخظی  3ىی طّد. در ایً خانث شازه ةاید  ةازوی اصهی ىحصم

گرم  100دكیلَ، شازه ىردود خّاُد طد. وزٌَ ُای ىّجّد در ىصاةلَ ةرای ةازوی جؿادل جا دكث  3از شازه كتم از شپری طدن 

 .کیهّگرم خّاُد ةّد 10ىیتاطد. و خداکثر 

 .کَ شتک جریً وزن را ةدون وزٌَ ُا داطحَ ةاطد در ىلام ٌخصث كرار ىیگیردشازه ای  .1

 .خعا در چصب کاری ةا ٌؼر داور ىٍجر ةَ کصر اىحیاز یا خذف شازه ىیگردد .2

 .% در اةؿاد ىٍجر ةَ کصر اىحیاز و ةیظحر از آن ىٍجر ةَ خذف ىیظّد5خعا جا  .3

گٌّی شازه را ةاید جدّیم ُیئث داوران دٍُد در ایً ىرخهَ ةَ ىٍؼّر ةررشی داٌض آىّزان دفحرچَ ىداشتات ةرای نٍگر واژ .4

 .% اىحیاز کم ىی ةاطد25داٌض فٍی و جصهط داٌض آىّزان ؾيهی و کحتی گرفحَ ىی طّد. ایً ةخض طاىم 


