
 

 

 مسابقه رباتیک گرایش جنگجو سبک قوانین

 و متوسطه دوم ابتداییاول و دوره 

 

 

 :اعضا

پیصث ةرای  جػداد ٌفرات یک جیو ىی جّاٌد از یک جا پٍر ٌفر ةاطد اىا در ٍُگام ىصاةلَ جٍِا دو ٌفر از اغؾا ىی جّاٌٍد در کٍار

 .کٍحرل رةات صؾّر داطحَ ةاطٍد

 :ابعاد

طٌّد، ونی در   شاٌحی ىحر ةّده و در زىان ىصاةلَ رةات ُا ىی جّاٌٍد جا ُر اةػادی ةزرگ 44*44* 44رةات ُا ىی ةایصث 

 .طروع ىصاةلَ و جا كتم از اغالم داور، رةات ُا ٌتاید از اةػاد ىذکّر جساوز کٍٍد

 :وزن

 .ةاطد kg 4و صداکذر  kg 1صث صداكم وزن رةات ُا ىی ةای

 :زمین

شاٌحی ىحر از  15  کَ جا ارجفاع ةاطد  MDF ىحر و از زٍس ٌئّپان ةا روکض 4*4ةَ اةػاد جلریتی  زىیً ىصاةلَ ىيکً اشث 

َ اةػاد جلریتی  و جظکیم دیّار داده اشث یا زىیً شفش زىیً ىصاةلَ ةاال آىده خّاُد  دارزٍس آن آًُ طیار ىحر ةّده و  6*6ة

 .یهی ىحر جهراٌس وزّد خّاُد داطث(ى 5)در زىیً فهزی کف پیصث کاىم غاف ٌتّده و صداكم  ةّد

الزم ةَ ذکر اشث کَ در زىیً ٌئّپاٌی چٍد ٌلفَ از زىیً دیّاره وزّد ٌداطحَ و رةات ُا ىی جّاٌٍد رةات صریف را در آن ٌلاط 

ىیً فهزی ىّاٌػی چّن آجض،چانَ ، زک پرجاب کٍٍده و ... وزّد دارد اىا در شر جا شر از زىیً خارج کٍٍد. ُو چٍیً در ز

 .شاٌحی ىحر وزّد خّاُد داطث 14پیصث دیّاره ُایی ةا ارجفاع صداكم 

 :مشخصات فنی هر ربات

 .ُر جیو جٍِا ةا یک رةات ىیحّاٌد در ىصاةلات صؾّر پیدا کٍد

 .ةرای صرکث اشحفاده ٌيایدىّجّر  2ُر رةات ىی جّاٌد صداکذر از  .1

 .رةات ُا ىساز ةَ اشحفاده از شالح ىحضرک ٌيی ةاطٍد .2

 (.ةاطد ونث 16 جغذیَ رةات ُا ىی ةاید ةر روی رةات ُا كرار داطحَ ةاطد.)جغذیَ رةات ٌيی جّاٌد ةیض از  .3

 .رةات ُا ىی جّاٌٍد دارای کٍحرل شیيی و یا ةی شیو ةاطٍد .4

 .جیو ُا ىیتاطد جیو ُایی کَ از کٍحرل ةی شیو اشحفاده ىیکٍٍد ُرگٌَّ اخحالل فرکاٌصی و یا وزّد ٌّیز ةَ غِده خّد  .5

 .ُرگٌَّ ایساد ٌّیز غيدی جّشؿ طرکث کٍٍدگان ةاغخ صذف جیو آن ُا خّاُد طد .6



 

 

 

 :قوانین اجرایی و داوری

 .جیو ةرگزار ىی گردددكیلَ ای ةا جػّیؼ زىیً ُر  3ىصاةلَ در دو راٌد  .1

 .دكیلَ ای ةرگزار ىی طّد 2در غّرت جصاوی رةات ُا در دو راٌد، ىصاةلَ ةَ راٌد شّم کظیده طده و در زىان  .2

 ؛ةّد کَ  رةاجی ةرٌده ىصاةلَ خّاُد .3

 .راٌد پی در پی رةات صریف را از زىیً ىصاةلَ خارج کٍٍد 2ةحّاٌد در  - 

 .(ی کَ كادر ةَ اداىَ ىصاةلَ ٌتاطد)ـّر ةیاٌدازدجّاٌد رةات صریف را از کار   -

 .رةاجی کَ صریف را در یک راٌد از زىیً خارج ٌيّده اشث در راٌد دوم اىحیاز ةیظحری از صریف کصب ىی ٌياید  -

 .راٌد پی در پی اىحیازات ةیظحری کصب ٌياید 2رةاجی کَ در   -

داٌیَ ٌگَ دارد، ةرٌده  34ةَ ىدت  زىیً ةَ غّرت داةث و ةدون صرکث در غّرجی کَ رةاجی ةحّاٌد صریف را در یک ٌلفَ از  -
 .راٌد ةّده، صحی اگر رةات صریف جا آن زىان اىحیاز ةیظحری را کصب ٌيّده ةاطد

 .در ُر راٌد از روی جػداد ؽرةاجی کَ رةات ُا ةَ یکدیگر وارد ىی کٍٍد ىضاشتَ ىی طّد اىحیازات رةات ُا - 

داٌیَ ةدون صرکث ةياٌد )چَ ةا اخحیار چَ ةَ دنیم ىظکالت فٍی( ةازٌده راٌد خّاُد ةّد. ؽيٍا رةات ُا  34ُر رةاجی کَ  - 

داٌیَ خارج طٌّد در غیر ایً غّرت ةا  34ةاید از ىٍفلَ ای کَ در اةحدای ُر راٌد ةرایظان در ٌظر گرفحَ طده ظرف ىدت 
  .جظخیع داوران ةازٌده راٌد خّاٍُد ةّد

 .ةَ غِده داوران ىی ةاطد جػيیو ٌِایی  -

در غّرت صرکث ُر دو رةات ةَ ـرف یکدیگر و ةرخّرد دو رةات ةا ُو از كصيث زهّ، ُیچ اىحیازی ةَ ُیچ یک از دو ـرف  - 
كتم از طروع ىصاةلَ زهّی رةات ُا جّشؿ طرکث کٍٍدگان ةاید ةَ داور اغالم گردد و ةّشیهَ ةرچصب  جػهق ٌيی گیرد.

 .ىظخع طّد

اىحیاز و ؽرةاجی کَ ةا زهّی رةات ةَ پظث رةات  5ی کَ ةا زهّی رةات ةَ کٍاره ُای رةات صریف زده طّد دارای ؽرةاج  -

 .اىحیاز دارد 14صریف زده طّد 

 .در اةحدای ُر ىصاةلَ اةػاد و وزن رةات ُا ىضاشتَ ىیگردٌد و در غّرت ىغایرت ةا كّاٌیً ةازٌده اغالم خّاٍُد طد  -

 .کَ جيام اىحیازُا در یک راٌد یکصان ةاطد رةاجی ةرٌده خّاُد ةّد کَ وزن کيحری داطحَ ةاطددر ىصاةلَ ای  - 

جیو ُایی کَ از کٍحرل شیيی اشحفاده ىیکٍٍد ةاید دكث داطحَ ةاطٍد کَ ةَ ٍُگام ىصاةلَ شیو رةات خّد را ٌکظٍد، اگر   - 
 14در واكع  اىحیاز خّاُد طد. 14از دشث دادن کظیدن شیو ةاغخ جغییر در صرکث رةات طّد خفا ىضصّب طده و ةاغخ

 .اىحیاز ىٍفی ةَ جیو جػهق خّاُد گرفث

ً شیو رةات ٌتاید زیر رةات صریف رفحَ و یا ىاٌع صرکث رةات صریف گردد کَ ایً ٌیز خفا ىضصّب ىی طّد. )در  -  ُو چٍی

 اٌحخاب اٌدازه شیو ُای کٍحرل رةات دكث فرىایید(

اـالع از آخریً كّاٌیً ةَ غِده طرکث  اشث جا یک ىاه كتم از طروع ىصاةلات ةَ روز رشاٌی طّد.كّاٌیً ىصاةلات ىيکً  - 

 .کٍٍدگان ىی ةاطد


