
 

 

 طراحی شناورهای مینیاتوری شیگرا دریامسابقه  نیانقو

 اول و دوم متوسطه دوم ابتدایی، دوره
 

 

 :قوانین عمومی

بار فرصت رکورد  2که به هر شناور  شناور در مسابقات شرکت دهد 2نفر می باشند و هر تیم می تواند  5 حداکثر اعضای هر تیم. 1

 بار فرصت رکورد زنی داده می شود. 4. به تیم هایی که یک شناور دارند زنی داده می شود

 شرکت کنندگان در هر رده سنی می توانند در این رقابت شرکت کنند.. 2

 گردد.می ، تیم متخلف حذفانداور ( در مسابقه غیر مجاز بوده و در صورت تشخیصRTRاستفاده از کیت های آماده ). 3

 ؛ عدم رعایت این موضوع موجب حذف تیم متخلف می گردد.ر تنها می تواند عضو یک تیم باشدهر نف. 4

 می باشد. سانت 10و عمق  متر 1 عرض در 15 طول ابعاد پیست مسابقه .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مخصوص مسابقات هستند که روز مسابقه در اختیارشان قرار خواهد گرفت وتیم ها تنها مجاز به استفاده از پک موتور و پروانه . 6

 مجاز به استفاده از موتور یا باطری قوی تر نیستند.

 2در 6در  10برای مسابقات به راحتی در انتهای قایق با یک گیره نصب می شود و ابعاد آن . پکیج موتور و پروانه استفاده شده 7

 گرم می باشد. 50؛ وزن باطری نیز باشدگرم می  100وات و وزن آن  5/2سانت می باشد. توان موتور 

که در ؛ اما شرکت کنندگان توجه داشته باشند ابعاد شناور آنها به گونه ای باشد در ابعاد و وزن شناور وجود نداردهیچ محدودیتی . 8

 کمترین برخورد بتواند حرکت کند. پیست مشخص شده به راحتی و با

 .باطری قایق باید درون آن قرار گیرد. 9

و در صورتی که در ادامه به قایق دست بزنند به آنها  پیست سکان قایق را تنظیم نمایند شرکت کنندگان تنها میتوانند در ابتدای. 10

 .امتیاز منفی تعلق می گیرد

 

 موتور



 

 
 
 
 

 مستندات به صورت زیر تاثیر گذارند. و پایداری ، زمانبخش در روند امتیازات نهایی . 11

 سیستم کنترل از راه دور شناور غیر مجاز می باشد.استفاده از هر نوع . 12

 

 

 :زمانبخش 

 ثانیه طی کنند. 100متری مسابقه را حداکثر در  10پیست  تیم ها می بایست  ●

 .امتیاز مثبت دریافت می کنند 20طی کنند ، به ازای هر ثانیه زمان باقی مانده ثانیه  100مسابقه را کمتر از  پیستتیم هایی که  ●

 امتیاز منفی دریافت می کنند. 20ثانیه طی کنند ، به ازای هر ثانیه زمان باقی مانده  100هایی که پیست مسابقه را بیشتر از  تیم ●

 .به هر تیم دوبار فرصت داده می شود تا پیست مسابقه را طی کند و از میان این دو فرصت بهترین رکورد تیم ثبت می گردد ●

 

 :بخش پایداری

 .پیست را به صورت مستقیم طی کنند با تنظیم سکان شناور مسیر تیم ها باید ●

 امتیاز منفی دریافت خواهد کرد. 60به ازای هر برخورد با دیواره های پیست ، تیم مورد نظر  ●

خواهد  امتیاز منفی دریافت 150در صورتی که شناور با دیواره پیست برخورد مداوم داشته باشد به ازای هر ثانیه تداوم برخورد  ●

 کرد.

در صورتی که تیم به دلیل برخورد مداوم شناور با دیواره و یا انحراف سکان آن قصد اصالح حرکت شناور را داشته باشد به ازای  ●

 امتیاز منفی دریافت خواهد کرد. 250 فیزیکی شرکت کنندگان هر دخالت

اتوماتیکی جهت پایداری و عدم برخورد با دیواره پیست می توانند تیم ها عالوه بر تنظیم سکان مجاز به استفاده از هر سیستم  ●

 استفاده نمایند.

 :امتیاز( 300)حداکثربخش  مستندات

 مستندات خود را در روز مسابقه تحویل کادر داوری مسابقات دهند.تیم های شرکت کننده می بایست . 1

 در زیر موارد موثر در نمره مستندات را مشاهده می کنید.. 2

 نمره(2ساخت ) توضیح روند طراحی و 

  نمره(3)شناورتصاویر یا فیلم هایی از روند ساخت و تست 

می شود که ن امتیاز بخش مستندات تیم ثبت ضرب شده و به عنوا 60می باشد که این نمره در عدد  5حداکثر نمره مستندات . 3

 کسب نماید. مثبت امتیاز 300در این صورت تیم میتواند از بخش مستندات حداکثر 

 :خواهد بودبه شکل زیر  امتیازات فرمول نهایی

)زمان پیست  × 20+ )  )امتیاز مستندات( -(150× زمان تداوم برخورد) -( 60 ×)تعداد برخورد  -( 250 ×شرکت کنندگان)دخالت 

- 100  )) 

را از نظر آب بندی نامناسب تشخیص دهند از شناور درصورتی که داوران  ؛ز آب بندی مناسبی برخوردار باشندشناور ها باید ا: ذکرت

 .یدحضور تیم ممانعت به عمل می آ


