
 

 

 

 قوانین مسابقه رباتیک گرایش والیبالیست

 اول متوسطهدوره 

 

 موضوع مسابقه( 1

کً ٌر جیم نی جَاىد حداکثر دو رةات داطحً ةاطد اىجام نی طَد. ٌظث جَپ در زنیو نصاةقً   دو جیم  ( نصاةقً ةیو1ناده 

جَپ در ٌر شهث نی ةاطد. رةات ٌا ةاید جالش کييد جا جَپ ٌا را ةً زنیو حریف نيحقل  4  وجَد دارد. در اةحدای نصاةقً

 .کييد. در اىحٍای نصاةقً جیهی کً جَپ کهحری در زنیيض ةاطد ةرىده اشث

 سمین مسابقه( 2

دور جا  د.شاىث وجَد دار 10َاره ةً ارجفاع و در وشؿ زنیو یک دی نحر ةَده 25/1در  نحر 5/2اةػاد نصاةقً در ( زنیو 2ناده 

 .درجً دارد 90نصاةقً زاویً  ٌای زنیو شاىحیهحری قرار دارد. گَطً 10دور زنیو ىیز یک دیَاره 

 

 

  مکانیک و ابعاد ربات( 3

ةاز طَد و ةاید  30* 30جَاىد ةً غَرت الکحروىیکی جا اةػاد  ةاطد رةات نی 25*25ةایصث حداکثر  اةػاد رةات ٌا نی( 3ناده 

 .ةحَاىد دوةاره ةً غَرت خَد کار جهع طَد



 

 

 

 

 .جَاىد جغییر کيد ةاطد و پس از شَت داور ایو اةػاد نی 25*25ةایصث قتل از طروع نصاةقً در اةػاد  ( رةات نی1جتػره 

 .ةایصث از نَجَرٌای نَرد اشحفاده و نحداول داىض آنَزی ةاطد ( نَجَر و گیرةکس حرکحی رةات نی2جتػره 

 .طرکث کييدگان نجاز ةً اشحفاده از ٌر ىَع قفػً و نکاىیزم ةرای حهل و جاةجایی و پرجاب جَپ نی ةاطيد

اشحفاده  30*60و اىدازه ةاز طده  50*25اولیً رةات از یک رةات ةا اةػاد  2( طرکث کييدگان نی جَاىيد ةً جای 3جتػره 

 .کييد

از ـرف طرکث کييدگان نی ةاطد. ٌهچيیو داور در ٌر زنان   اةػاد وشایر نَارد ایو قاىَن  ( فرض گروه داوری رغایث4جتػره 

رحلً ای کً ةاطد نی جَاىد رةات را نَرد ةررشی قرار دٌد و چياىچً جخفی از قَاىیو غيَان طده داطحً ةاطد، رةات در ٌر ن

  .حذف خَاٌد طد

( جخفی از قَاىیو ةً کهیحً داوری ارجاع داده خَاٌد طد و ةيا ةً جظخیع کهیحً داوری جيتیٍات دیگری طانل کصر 5جتػره 

 .انحیاز یا افزایض زنان یا حذف ٌهان جیم از شایر نصاةقات ةرای جیم خاـی در ىظر گرفحً خَاٌد طد

 .حقی ةرای شایر جیهٍا ایجاد ىخَاٌد کرد( حذف یک جیم ٌیچ 6جتػره 

 بزدهای پزداسشی و نزم افشار( 4

 .را ىقؼ ىکيد، ةرای کيحرل رةات اشحفاده کييد 3ای کً ناده  جَاىيد از ٌر ایده و وشیلً ( طرکث کييدگان نی4ناده 

  تغذیه ربات( 5.

 .جَاىيد روی دشحً کيحرل و یا روی رةات ىػب گردىد ٌا نی و ةاجری ولث اشث 12ٌا حداکثر ولحاژ ىانی جغذیً رةات (5ناده 

 .ةاطد ( اشحفاده از نيتع جغذیً خارج از رةات ةً ٌر طکل ناىيد جراىصفَرناجَر، آداپحَر و یا ةً ٌر طکل دیگر نجاز ىهی1جتػره 

ً جحَیل نَجَرٌا نی2جتػره  ولث طَد در ایو غَرت رةات نجاز  14 گردد ىتاید ةیظحر از ( جحث ٌیچ طرایفی نیزان ولحاژی ک
  د.ةً طرکث در نصاةقً ىخَاٌد ةَ

 سمان بندی( 6

ٌای نَرد ىیاز خَد را اجرا کييد. ةػد از  جَاىيد در زنیو جصث دقیقً وقث آناده شازی دارىد. در ایو ندت نی 3ٌا  ( رةات6ناده 
 .زنان طرکث خَاٌيد کرد ٌا در یک نصاةقً ٌم زنان آناده شازی رةات

 .دقیقً پس از شَت داور نتيی ةر طروع نصاةقً اشث 3( زنان نصاةقً حداکثر 7ناده 

 .جَاىد نصاةقً را طروع کيد ( ةػد از پایان زنان آناده شازی اگر جیهی در زنیو حاؽر ىتَد جیم نقاةل نی8ناده 

 .خَد را طروع کيد( جیم غایب در ـَل زنان ةازی جیم نقاةل نی جَاىد در زنیو حاؽر طده ةازی 1جتػره 

 دقیقً 3زنان نصاةقً  دقیقً 3آناده شازی 



 

 

  

 

 

 قوانین اجزایی و کسب امتیاس( 7

ً ةحَاىد در پایان نصاةقً جَپ کهحری در زنیو خَد داطحً ةاطد. چي ( گروٌی در ایو نصاةقً ةرىده نی9ناده  اىچً ةػد از طَد ک

و جَپٍا در طرایؿ اولیً قرار نی   ةاطد، داور نصاةقً را نحَقف کرده رةات ٌادقیقً( جػداد جَپ ٌا ةراةر  3پایان زنان نصاةقً )

  .گیرىد و نصاةقً از اةحدا طروع نی طَد. جیهی کً ةحَاىد اولیو جَپ را ةً زنیو حریف نيحقل کيد ةرىده خَاٌد ةَد

جیم  3ٌا در نرحلً گروٌی  جیم طَد. جػداد ( نصاةقات در نرحلً اول ةً غَرت گروٌی و شپس جک حذفی ةرگزار نی10ناده 

 .کيد جیم ةرجر ةً نرحلً ةػد غػَد نی 2ٌا ةا یکدیگر نصاةقً داده و  در ٌر گروه اشث. ایو جیم

ٌر ىقفً ای از  جَر( قرار دارىد و رةاجٍا نی جَاىيد درـرف دیَاره وشؿ ) در دو 1ىيد طکل در اةحدای نصاةقً جَپٍا نا (11ناده

  د.اطيزنیو خَدی حؾَر داطحً ة

 ث.گرم اش 50( جيس جَپ پالشحیکی ةَده و وزن آن کهحر از 12ناده 

ً رةات ىیصحيد. ٌرگاه رةات در نکاىی قرار گرفث کً ةً جظخیع داور قادر ةً حرکث 13ناده  ً دشث زدن ة ( اغؾای جیم نجاز ة

 .کيد جا نصیر رةات ةاز طَد ثاىیً داور کهی رةات را جاةجا نی 10ىتَد، پس از 

و جَپ از نصاةقً  ىفع جیم حریف ثتث نی کيد  ( چياىچً رةاجی جَپی را از زنیو خَد خارج کيد داور یک انحیاز ة14ًناده 

 .جَپ ةً زنیو ةرىهی گردد(خارج نی طَد )

ً جیهی، جَپ را ة1ًجتػره  یا رةات حریف ةليد طده  زنیو حریف پرجاب کرده و شپس جَپ پس از ةرخَرد ةً زنیو و  ( چياىچ

جَپ ةً ) زنیو خارج گردد، داور یک انحیاز ةً ىفع جیم پرجاب کييده نحصَب خَاٌد کرد و جَپ از نصاةقً خارج نی طَد و از

 .زنیو ةر ىهی گردد(

ً رةاجی خراب طد جیم ٌا ةا ٌهاٌيگی داور نی جَاىيد رةات را خارج کرده، جػهیر کييد و دوةاره 15ناده  ( در ـَل نصاةقً چياىچ

 .ةرگردىد. التحً جیم نقاةل در ایو ندت نی جَاىد ةازی خَد را ادانً دٌدةً زنیو 

 


