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قوانین و آیین نامه کلی مسابقات
The rules Regulations of tournament
قوانین عمومی : General Rules
 .1تمام افراد گروه لباس فرم یا کاور یک رنگ به تن داشته باشند  (.اختیاری )
 .2تمام افراد گروه باید شئونات اسالمی را درتمام زمان مسابقه رعایت کنند .
 .3همراه هر گروه های دانش آموزی سر پرست یا رابط پژوهشی مدرسه باید حضور داشته باشد .
 .4هر تیم حداکثر از سه نفر تشکیل میشود ( .سرپرست  ،همراه یا والدین شامل این بند نیست )
 .5هرتیم به همراه ابزار و لوازم شخصی اعضای آن اعم ازقطعات مکانیکی ،بردهای الکترونیکی ،کامپیوترشخصی و ...
درمسابقات شرکت می کند وکمیته اجرایی هیچگونه مسئولیتی درقبال تامین قطعات برای تیمهای شرکت کننده
ندارد.
 .6حفظ ونگهداری رباتها به عهده شرکت کنندگان می باشد وکمیته اجرائی مسابقات هیچگونه مسئولیتی درقبال مفقود
یا خراب شدن آنها برعهده نخواهد داشت .
 .7درمحل برگزاری مسابقات ،منطق هایی برای اصالح،تعمیروتست رباتها درنظرگرفته خواهد شد.
 .8قبل از شروع مسابقات ربات ها ازلحاظ مغایرت با قوانین بررسی میشود ودرصورت عدم سازگاری ربات ها
باقوانین،ازشرکت تیم درمسابقات ممانعت به عمل می آید یا اجازه اصالح داده میشود .
 .9درصورت اعتراض به هرگونه مسئله ای اعم ازنحوه برگزاری مسابقه ،داوری و  ...اعتراضات خودرا بصورت مکتوب به
مسئول رسیدگی به اعتراضات واقع درمحل برگزاری مسابقات تحویل دهید .هرگونه اعتراض شفاهی موجب
محرومیت تیم می گردد.
 .10اگردر زمان مسابقه مشکلی پیش بیاید که درقوانین پیش بینی نشده باشد،تصمیم گیری دراین مورد به عهده هیئت
داوران است.
 .11قوانین مسابقه درهرقسمت ممکن است به تشخیص داوران تغییرکند.
 .12زمان حضور در پیست هر تیم  10دقیقه می باشد .
 .13هرگونه تغییردرقوانین مسابقات درسایت مسابقات رباتیک به نشانی http://fanavar.org/fa/page/view/587
اعالم خواهد شد.
 .14مسئولیت عدم آگاهی از قوانین جدید برعهده تیم های شرکت کننده می باشد .
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نحوه برگزاری مسابقه: How competition
 .15لیگ های مسابقات پیشگامان روباتیک رشت در لیگ های جنگجو به صورت حذفی برگزار می شود.
 .16لیگ های مسابقات پیشگامان روباتیک رشت در لیگ های اختراعات به صورت ارائه شفاهی برگزار می شود.
 .17زمان مسابقه هرتیم به قید قرعه تعیید میشود و به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد.
 .18استفاده ازمنبع تغذیه درتمام مراحل ،آزاد می باشد 12( .ولت و نهایت  10آمپری)
 .19در هر مرحله هر تیم  2دقیقه زمان حضور بر روی پیست دارند.
 .20سعی شود تا حد امکان در زمان تشویق تیم ها به حقوق دیگر افراد در سالن احترام گذاشته شود.
 .21هرگونه سیستم برای تشویق پرصدا اکیدا" ممنوع است (.وسایل صوتی غیرمجاز )
زمان بندی مسابقات : Scheduled Tournaments
 .22زمان برگزاری مسابقات پیشگامان روباتیک رشت  6آذر ماه الی  9آذر ماه  1397میباشد .
 .23افتاحیه و پذیرش مسابقات ساعت  9الی  11صبح  6آذر ماه  1397میباشد .
 .24درب اصلی نمایشگاه بین الملی گیالن – رشت برای ورود شرکت کننده های عزیز برنامه ریزی شده است .
 .25اختامیه ساعت  17عصر روز  9آذر ماه  1397میباشد .
 .26مسابقات دو روز و یک شب به مدت  28ساعت می باشد .
نکاتی درمورد ثبت نام : Notes on registered
 .27برگزاری مسابقه رباتیک توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیالن  -ویژه الکامپ گیالن 97
 .28هیچ شرکت یا موسسه رباتیک در این مسابقات دخالت و داوری ندارد .
 .29دوستان خوابگاهی باید قبل از ورود به رشت با شماره های سایت برای خوابگاه اقدام کنند .
 .30جهت رزرو اسکان و اقامتگاه در شهر رشت با شماره  09120246921سامانه مسافرتی سیکاس  ،تماس حاصل نمایید.
 .31هزینه های مسابقات در این دوره برای تیم  3نفره  50هزار تومان تعریف گردیده است .
 .32هرگونه ثبت نام از طریق افراد سود جو یا سایت های غیر مشکل شرعی و قانونی دارد .
 .33کاربر گرامی در وارد کردن اطالعات دقت فرمائید.
 .34لطفا جهت اخذ گواهی حضور مسابقات اقدام به تکمیل فرم به صورت کامل نمایید (لطفا نام ها را "انگلیسی" تایپ نمایید)

 .35پر کردن فیلد ها با عالمت *ستاره الزامی است.
 .36آدرس ایمیل معتبر وارد کنید (تمامی اطالعات به ایمیل تان ارسال می شود).
 .37لینک ثبت نام اصلی http://fanavar.org/fa/page/view/587 :
 .38در صورت ثبت نام قطعی و هماهنگی با شماره  09116507134تماس حاصل نمایید.

تماس با کارگروه فنی :Contact Technical Committee
مهندس پیمان جاسمی خبرنگار علمی @ PeymanJasemiتلگرام
شماره تماس همراه برای ساعت های  9الی  21در صورت نیاز 09399045557
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قوانین و آیین نامه مسابقات نمایشگاه اختراعات و دستاوردها

Rules and Regulations of the Competition for Inventions and Achievements

ویژه نمایشگاه بین الملی الکامپ رشت
امروزه علم رباتیک به عنوان یکی از بسترهای مناسب در زمینهی پژوهش و سنجش مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران و مجریان
قرار گرفته است .رباتیک و یا به طور عام مکاترونیک در سطح دانشآموزی حوزهای از فعالیتهای پژوهشی است که به دانشآموز
فرصت می دهد که با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد ،جهان پیرامون خود را در سطح روزمره و یا تخصصی بشناسد و با ارائه
راهکارهای علمی و پیادهسازی آن پاسخی در خور به نیازهای بشر بدهد.
در بخش رباتهای نمایشی می تواند بستری بسیار مناسب جهت رشد و توسعه دیدگاه فوق باشد و بر این اساس دقت در سیاستگذاری
و اجرا امری اجتنابناپذیر است .توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که در سطح دانشآموزی حساسیتهای اجرایی بسیار بیشتر
از سایر سطوح بوده و پیشگامان ایران همواره تالش داشته است با توجه به حقایق آموزش و پرورش کشور گامهای مهمی را در جهت
بهبود سطح علمی و توان ذهنی دانشآموزان این مرز و بوم بردارد.
اهداف مسابقات روباتهای نمایشی:
 )1گسترش و توسعه پژوهش و فعالیت مرتبط با علم رباتیک در سطح تمامی دانشآموزان کشور
 )2بسط و ترویج نگاه خالقانه
 )3برگزاری مسابقات کارآمد و ایجاد زمانی پربار برای شرکتکنندگان در طول مسابقات
 )4افزایش انگیزه برای دانشآموزان پرتوان و مستعد
 )5ایجاد محیط رقابت سالم به منظور شناسایی استعدادها و بروز و ظهور تواناییها
 )6آشنایی دانشآموزان با سایر فعالیتهای صورت گرفته در زمینه تحقیق و توسعه علم رباتیک
بخشهای مسابقات روباتهای نمایشی:
با توجه به بررسیهای کارشناسی و به منظور بهبود سطح مسابقات ،ساختار جدید مسابقات به شرح زیر تدوین و پیاده خواهد شد:
 )1بخش موضوع مشترک :همانند سالیان گذشته زمینه اصلی در این بخش طراحی اسباب بازیهای هوشمند ،رباتها و تجهیزات
مکاترونیک به منظور ایجاد سرگرمی است.
 )2بخش موضوع آزاد :در این بخش از مسابقات نیز مشابه سالیان گذشته شرکتکنندگان مجاز به طراحی و ساخت هرگونه تجهیزات
هوشمند خواهند بود .الزم به ذکر است که محدودیتی در ارائه پروژه در این بخش با توجه به دستگاه و روبات وجود نخواهد داشت و
هدف طراحی ،ساخت و ارائه محصوالت مکانیک و الکترونیک هوشمند است.
 )3طرح و ایده :این بخش به منظور ایجاد محیطی برای دانشآموزان توانمند که امکانات ساخت را در محیط آموزشی خود ندارند ایحاد
شده است و شرکتکنندگان در قالب پوستر در مسابقات شرکت میکنند و نیازی به ساخت دستگاه و ربات ندارند.
روند برگزاری مسابقات لیک روباتهای نمایشی:
 )1رقابت اصلی :تمامی پروژه در هر سه بخش مسابقات (آزاد ،مشترک ،طراحی و ایده) ،در پنج بخش الکترونیک ،صنایع ،طراحی
صنعتی ،کامپیوتر و مکانیک به طور دقیق مورد داوری قرار خواهند گرفت .الزم به ذکر است که فهرست داوران و زمان داوری به طور
دقیق در روز نخست مسابقات به اطالع شرکتکنندگان خواهد رسید.
 )2رقابت جنبی (تیمهای ترکیبی) :در این رقابت تیمها با توجه به قوانینی که از طریق سامانه اطالعرسانی مسابقات اعالم خواهد
شد ،در سه روز اصلی مسابقات به صورت ترکیبی در یک چالش طراحی و پیادهسازی شرکت کرده و در پایان به تیم ترکیبی برگزیده
نیز جوایز و گواهی اعطا خواهد شد.
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 )3تیم منتخب سال :در این بخش بر اساس نتایج داوری و نظرات تیم داوران ،در هر بخش از پنج قسمت "الکترونیک ،صنایع ،طراحی
صنعتی ،کامپیوتر و مکانیک" ،نفرات برگزیده مشخص و در قالب تیم منتخب سال معرفی و از مزایای آن که به تفصیل از طریقه همین
بخش اعالم خواهد شد برخوردار خواهند شد.
بدیهی است عدم توجه به موارد فوق به معنای عدم تطبیق با شرایط مسابقه بوده و ممکن است به عدم پذیرش تیم بیانجامد .صد البته
که برای عزیزان  ،فراگیری تجربه شرکت در مسابقات از نتیجه مسابقه ارزشمندتر خواهد بود.
هدف آزمون توانایی ها و تبادل و تبلور اندیشه هاست ،نه برد و باخت.
قوانین :
ممکن است کلیه قوانین تا یک هفته قبل از برگزاری مسابقات دچار تغییراتی شوند.
مالک کمیته ی داوری آخرین نسخه قوانین است.
تنها مرجع تصمیم گیری در طول مسابقه ،کمیته ی داوری است.
ترتیب تیم ها برای شرکت در مراحل مختلف به کمک قرعه کشی مشخص خواهد شد.
تهیه ی کامپیوتر ،پروگرامر ،منبع تغذیه و ( ...در صورت نیاز تیم) ،بر عهده ی تیم است و کمیته ی داوری/اجرایی در این مورد هیچگونه
مسئولیتی ندارد.
تیم:
هر تیم متشکل از یک سرپرست غیر دانش آموز و تعدادی دانش آموز شاغل به تحصیل است.
هر فرد می تواند بیش از یک تیم (از یک لیگ یا لیگ های مختلف) را سرپرستی کند.
تعداد اعضای هر تیم ،حداقل  1و حداکثر  3نفر است.
عضویت همزمان یک دانش آموز در بیش از یک تیم از یک لیگ ممنوع است.
عضویت همزمان یک دانش آموز در بیش از یک تیم در لیگ های مختلف مجاز است اما ممکن است به دلیل همزمانی مسابقات لیگ
های مختلف ،دانش آموز امکان همراهی تیم دوم(سوم و  )...را به صورت کامل و شایسته نداشته باشد و عواقب ناشی از آن متوجه دانش
آموز است.
تمامی تیم ها موظف هستند از عملکرد ربات یا اختراع خود یک کلیپ حداکثر  5دقیقه ای تهیه کرده و یک هفته مانده به مسابقه ،به
آدرسی که متعاقبا در سایت مسابقات درج خواهد شد ،ارسال نمایند .پذیرش نهایی تیم ها جهت شرکت در مسابقه بر اساس کلیپ
ارسالی صورت می گیرد.
هدف نهایی این لیگ نمایش و ارائه ی هر نوع دستگاه الکترونیکی یا الکترومکانیکی با درصدی از هوشمندی(ربات) است که در پاسخ به
یکی از مشکالت بشر امروز ،طراحی و تولید شده باشد .این مشکل می تواند یک نیاز پزشکی و بهداشتی ،نظامی و ...یا حتی تفریحی
ن طرح ها همچون یک مدار ساده ی تشخیص نور تا یک ربات فوق پیشرفته ی انسان نما مجاز به شرکت
باشد.به طور کلی از ساده تری ِ
در این لیگ هستند.
روند مسابقه:
به هرتیم فضایی برای نمایش و معرفی رباتشان به تماشاچیان داده خواهد شد.
ممکن است کمیته ی داوری یا تماشاچیان از تیم ها سواالتی در مورد ربات بپرسند .اعضای تیم باید از ربات خود در مقابل سواالت،
دفاع کنند.
هر تیم موظف است یک گزارش فنی(شامل مشخصات تیم ،آموزشگاه ،استادان راهنما ،توضیحات فنی از کلیه ی مراحل طراحی و
ساخت ،مشخصات قطعات مختلف ،نقشه ها ،نرم افزار و سخت افزار ،معادالت ،نمودارها و جداول و  )...از ربات خود تهیه کند.
استفاده از هر نوع نرم افزاری در تهیه ی گزارش فنی(… )Word ,Writer, Latexمجاز است.
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هر تیم موظف است یک ارائه از ربات (سخنرانی  10دقیقه ای به همراه اسالیدهایی از نحوه ی عملکرد ،توضیحات فنی ،جزئیات طراحی و
مراحل ساخت ،کاربرد و  )...برای کمیته ی داوری و تماشاچیان داشته باشد و در پایان ارائه به سواالت آن ها پاسخ دهد.
استفاده از تمامی نرم افزار های ارائه ی مطلب (… )PowerPoint, Prezi, Flash ,مجاز است.
کمیته ی اجرایی ،برای سخنرانی ،رایانه و ویدئوپروژکتور در اختیار تیم قرار می دهد.
هر تیم موظف است که یک پوستر از ربات خود تهیه نماید(.پوستر شامل مطالب و تصاویری از تیم ،ربات ،قطعات ،نمودارها ،عملکرد،
جزئیات فنی و نقشه ها و )...است.
پوستر باید در ابعاد  A4تهیه شده باشد.
استفاده از هر نوع نرم افزار در تهیه ی پوستر(… )Photoshop ,Word ,مجاز است.
امتیازدهی:
هر تیم موظف است موارد زیر را جهت امتیاز بندی به کمیته ی داوری تحویل دهد.
گزارش فنی(یک نسخه ی پرینت شده و یک نسخه در قالب فایل  PDFروی )CD
ارائه ی سخنرانی(اجرای شفاهی در روز مسابقه و یک نسخه از اسالیدها روی ) CD
پوستر(یک نسخه ی پرینت شده و یک نسخه در قالب فایل  JPGروی )CD
متن گزارش فنی ،اسالیدهای سخنرانی ،مطالب مطرح شده توسط سخنران و اطالعات پوستر باید پاسخگوی موارد خواسته شده در جدول زیر باشند .امتیاز دهی
نهایی تیم ها بر اساس این جدول صورت خواهد گرفت.
کمیته داوری پس از بررسی روبات ،ارائه سخنرانی و تحویل گرفتن مدارک مطرح شده در قانون  6.1بر اساس جدول زیر امتیاز تیم را مشخص می کند .به تیم هایی
که مدارک را به صورت ناقص تحویل دهند هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد.
با توجه به رویکرد کمیته ی داو ری مبنی بر تقویت تفکر کارگروهی ،به تیم هایی که به صورت انفرادی شرکت کنند ،از قسمت هایی که در جدول با عالمت*
مشخص شده اند ،هیچ امتیازی داده نخواهد شد.
در این دوره از مسابقات تیم برتر از نظر خالقیت و نو آوری نیز معرفی خواهد گردید.
عنوان

توضیحات

امتیاز

جزئیات

تقسیم وظایف و مشارکت تمامی اعضای گروه در ساخت ربات

*100

نیاز سنجی

این طرح اساسا چه نیازی از بشر را مرتفع می کند؟

100

کارگروهی

معیارهای داده ای

پس از جمع آوری چه داده هایی نیاز به تولید این طرح را حس کردید؟

50

تحقیقات

چه نوع ربات های مشابه دیگری برای حل این مشکل ،قبال ساخته شده است؟

25

ایده پردازی

چه ایده های دیگری برای حل مشکل داشتید؟ به چه علت این ایده انتخاب شد؟

25

نقشه کشی

از چه نرم افزار ،شبیه ساز ،معادله ،قانون و ...در طراحی خود استفاده کردید؟

25

تولید

چه میزان از مراحل تولید ربات را شخصا انجام داده اید؟

75

عملکرد

آیا می توانید عملکرد و نحوه ی کار دقیق ربات را توضیح دهید؟

75

شناخت

نقاط ضعف و قوت طرح کجاست؟

25

گرافیک

میزان استفاده از عکس و فیلم و نمودار و زیبایی ظاهری کار

25

تسلط

تسلط درسخنرانی و معرفی کامل ربات

100

کارگروهی

شرکت تمامی اعضای گروه در سخنرانی

*25

پاسخ گویی

چه میزان از سواالت تماشاچیان و کمیته داوری و به چه نحو پاسخ دهی شد؟

25

وقت شناسی

زمان ارائه  10دقیقه است(.ارائه در کم تر یا بیش تر از این مقدار زمان مجاز نیست).

25

پوستر

میزان استفاده از عکس و نمودار و ...و زیبایی ظاهری کار

100

هوشمندی

ربات به چه میزان در زمره ی دستگاه های هوشمند و خودکار قرار می گیرد؟

100

مستندات

گزارشی از مشخصات اعضای تیم ،آموزشگاه ،مشخصات کامل فنی وجزئیات ربات

100

طراحی

ساخت

ارائه

جمع کل

1000
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قوانین و آیین نامه مسابقات روبات جنگجو  3کیلو
Rules and regulations of warrior robot competitions 3 kgs
فیزیک ربات:

.39

اندازه ربات نباید از  30*30سانتی متر تجاوز کند .

تبصره  :1ابعاد ربات در هنگام مسابقه به صورت خودکار و الکترونیکی می تواند بزرگتر شود.
تبصره  :2به ازای هر سانتی متر اضافی در ربات  % 10امتیاز کل کم میشود ( منظور بزرگترین قسمت ربات میباشد و طول و عرض جدا
محاسبه میشود )

.40

وزن ربات نباید از سه کیلو گرم تجاوز کند .

تبصره  : 1منظوراز وزن ربات  .وزن کل ربات شامل باطری  ،قسمت متحرک  ،دسته کنترل و سیم ربات است .
تبصره  :2وزن دسته کنترل بی سیم جزو وزن ربات محسبوب نمی شود.
تبصره  : 3به ازای هر  100گرم اضافه وزن  % 10از امتیاز کل کم میشود .

.41

شرکت کنندگان میتوانند از هرنوع سیستم کنترلی برای کنترل ربات استفاده کنند.

تبصره : 1درصورت استفاده از کنترل بی سیم.مسولین برگزاری مسابقه .هیچگونه مسولیتی درقبال تداخل اثر دسته کنترل روی سایر
ربات ها را ندارند.

.42
.43

ربات ها حق استفاده از هر وسیله ای که به زمین مسابقه آسیب برساند را ندارند.
استفاده از سازه فلزی ممنوع می باشد.

تبصره  : 1منظوراز سازه فلزی سازه های یک پارچه فلزی و سازه های شرکتی میباشد.
تبصره  :2ربات باید  80درصد از پالستیک باشد هرنوع پالستیک یا پلکسی یا سازه شرکتی
تبصره  : 3شاسی و موتور شامل بند سازه فلزی نمیشود (شاسی و موتور ها )
تبصره  : 4چوب پلکسی هیچ ایرادی ندارد ولی نباید یک پارچگی آن بیش از  15در  15سانت باشد.

.44

ت عویض قطعات مانند موتور و گیر بکس و تغییرات جزئی در بدنه منوط به اینکه موجب افزایش یاکاهش وزن ربات نگردد در

زمان مابین دو مسابقه بالمانع است .اما در زمان مسابقه ممنوع می باشد.
تغذیه ربات :

.45
.46
.47

استفاده از منبع تغذیه خارج از ربات به هر شکل مانند ترانسفورماتور  .اداپتور و یا به هرشکل دیگرمجاز می باشد.
ولی اگر تیمی با باتری شرکت میکنند امتیازی برای ان تیم صورت میگیرد .
حداکثر ولتاژ ورودی به ربات  12ولت می باشد .و نهایت آمپر  10است باالتر باشد قبل مسابقات تیم باید اصالح کند .

اعضای تیم:

.48

سرپرست تیم در زمان مسابقه حق حضور در کنار پیست را ندارد  ،لذا در صورت مشاهده بدون تذکر برای تیم باخت در نظر

گرفته میشود.

.49

در هر تیم یک نفر باید به عنوان سرپرست تیم معرفی گرد.
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نحوه برگزاری مسابقه:

.50
.51

این لیگ در چند مرحله به صورت گروهی(از هر گروه  2تیم صعود خواهند کرد) و تک حذفی برگزار می شود.
در صورت عدم حضور به موقع تیم در پیست مسابقه (پس از دوبار فراخوانی) ،تیم حذف خواهد شد.

فهرست

امتیاز

حفره  ،تیغه ،آتش ،موانع

50

توضیحات

ادامه بازی

ربات ها باید تالش کنند تا حریف را درون حفره  ،تیغه ،آتش ،موانع و ...بیاندازنند انداختن ربات به معنای

شروع مجدد

افتادن تمام یا بخشی از ربات می باشد
از زمین بیرون انداختن

50

ربات ها می توانند همدیگر را به طور کامل از زمین به بیرون بیاندازند

شروع مجدد

بلند کردن ربات

50

ربات ها میتوانند حریف خود را از روی زمین بلند کنند و همچنیین بتوانند به مدت  10ثانیه نگه دارند

ادامه

وازگون کردن

100

ربات ها میتوانند حریف خود را واژگون کنند به گونه ای که ربات قادر به ادامه حرکت نباشد

شروع مجدد

وازگون کردن

50

ربات ها میتوانند حریف خود را واژگون کنند به گونه ای که ربات قادر به ادامه حرکت باشد

ادامه

متوقف کردن

50

ربات ها میتوانند حریف خود را به مدت  10ثانیه در زمین مسابه متوقف کنند (گیر انداختن ربات حریف در

ادامه

گوشه و یا کناره های زمین )
فرار ربات

100

تعقیب وگریزربات به مدت  20ثانیه به تیم مهاجم این امتیاز داده میشود

ادامه

اعالم زمان ریست

100

رباتها در این زمان میتوانند تعمییر گردنند و امتیاز این موقعیت به تیم مقابل داده میشود

ادامه بعد از زمان

اخطار 1

50

در صورت ضربه زدن به ربات تیم مقابل در زمان ریست این تیم باعث ثبت  50امتیاز برای تیم مقابل میشود

اخطار 2

50

کشیدن سیم و با دست زدن به ربات در شرایط عادی مسابقه بدون اجازه داور باعث ثبت  50امتیاز به تیم

ادامه

اخطار3

150

کشیدن سیم و با دست زدن به ربات در شرایطی که تیم حریف درموقعیت کسب امتیاز میباشد

ادامه

امتیاز فنی

500

حضور پیدا نکردن حریف در زمین یا انصراف در زمان کمتر از دو دقیقه حین مسابقه

اتمام بازی

هل دادن

50

رباتی که بتواند ربات مقابل را در خالف جهت حرکت ربات و یا در راستای عمود بر حرکت ربات حریف به

ادامه

ضربه زدن

50

داشتن باتری به هر شکلی

150

انصراف

+300

پایان ریست
ادامه بعد از زمان
پایان ریست
مقابل میشود

میزان  30سانتی متر جابجا کند
رباتی که بتواند ربات مقابل را در خالف جهت حرکت ربات و یا در راستای عمود بر حرکت ربات حریف به

ادامه

میزان  30سانتی متر جابجا کند .
در صورتی این امتیاز اعمال میگردد که رقیب مقابل از منبع خارجی استفاده کند

ادامه

در صورت انصراف تیم حریف بعد از  2دقیقه زمان بازی

اتمام

امتیازات
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قوانین و آیین نامه مسابقات روبات جنگجو  8کیلو
Rules and regulations of the warrior robot tournament 8 kg
فیزیک ربات:

.52

اندازه روبات نباید از 45*45سانتی متر تجاوز کند .

تبصره  :1ابعاد ربات در هنگام مسابقه به صورت خودکار و الکترونیکی می تواند بزرگتر شود.
ب صره  :2به ازای هر سانتی متر ا ضافی در ربات  % 10امتیاز کل کم می شود ( منظور بزرگترین ق سمت ربات میبا شد و طول و عرض جدا
محاسبه میشود )

.53

وزن ربات نباید از هشت کیلو گرم تجاوز کند .

تبصره  : 1منظوراز وزن ربات  .وزن کل ربات شامل باطری  ،قسمت متحرک  ،دسته کنترل و سیم ربات است .
تبصره  :2وزن دسته کنترل بی سیم جزو وزن ربات محسبوب نمی شود.
تبصره  : 3به ازای هر  100گرم اضافه وزن  % 10از امتیاز کل کم میشود .

.54

شرکت کنندگان میتوانند از هرنوع سیستم کنترلی برای کنترل ربات استفاده کنند.

تبصره :درصورت احتماال" حفره های  50*50بر روی زمین قرار دارد.

.55

استفاده از کنترل بی سیم.مسولین برگزاری مسابقه .هیچگونه مسولیتی درقبال تداخل اثر دسته کنترل روی سایر ربات ها را

ندارند.

.56
.57

ربات ها حق استفاده از هر وسیله ای که به زمین مسابقه آسیب برساند را ندارند.
تعویض قطعات مانند موتور و گیر بکس و تغییرات جزئی در بدنه منوط به اینکه موجب افزایش یاکاهش وزن ربات نگردد در

زمان مابین دو مسابقه بالمانع است .اما در زمان مسابقه ممنوع میباشد.
تغذیه ربات :

.58
.59

استفاده از منبع تغذیه خارج از ربات به هر شکل مانند ترانسفورماتور  .اداپتور و یا به هرشکل دیگرمجاز می باشد.
حداکثر ولتاژ ورودی به ربات  12ولت می باشد .آمپر نهایی  A 10میباشد .

اعضای تیم:

.60

سرپر ست تیم در زمان م سابقه حق ح ضور در کنار پی ست را ندارد  ،لذا در صورت م شاهده بدون تذکر برای تیم باخت در نظر

گرفته میشود.

.61

در هر تیم یک نفر باید به عنوان سرپرست تیم معرفی گرد.

نحوه برگزاری مسابقه:

.62
.63
.64

این لیگ در چند مرحله به صورت گروهی(از هر گروه  2تیم صعود خواهند کرد) و تک حذفی برگزار می شود.
در صورت عدم حضور به موقع تیم در پیست مسابقه (پس از دوبار فراخوانی) ،تیم حذف خواهد شد.
زمان مسابقه یک زمان  2دقیقه ای زمان اماده سازی و سپس  3دقیقه زمان اصلی است.

تبصره  :هر تیم بعد از اعالم زمان شروع مسابقه حداکثر  2دقیقه اماده سازی دارد .در صورت عدم حضور تیم بعد از 2دقیقه تیم مقابل
در زمین حاظر میشود و تیم دیگر میتواند  1دقیقه با تاخیر بیاید که به عنوان زمان ریست محسوب میشود در زمین حضور پیدا کند در
غیر این صورت تیم حاضر برنده با امتیاز فنی اعالم میشود.
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معیار تعیین تیم های صعود کننده از مرحله گروهی :

.65
.66

تعداد برد .
در صورت تساوی در برد ،با احتساب برد و باخت بازی رودررو با تیم مقابل انتخاب میشود.

شرایط تیم برنده :

.67
.68

در صورتی که تیم مقابل مجبور به بیش از  3بار استفاده از ریست شود.
در صورتی که تیم مقابل  ،در زمان ریست نتواند ربات خود را تعمیر و راه اندازی کند.

تب صره  :در صورت عدم راه اندازی ربات پس از هر بار ا ستفاده از زمان ری ست و پایان ان درخوا ست ری ست مجدد وجود ندارد و تیم به
عنوان بازنده معرفی خواهد شد .

.69
.70
.71

در صورتی که تیم مقابل از مسابقه انصراف بدهد.
در غیر این صورت هر تیمی که امتیاز بیشتری مطابق جدول امتیازات کسب کرده باشد برنده مسابقه اعالم خواهد شد.
در صورت برابری امتیاز ها تیمی برنده است که ربات سبکتری داشته باشد.

شرایط شروع مجدد :

.72
.73
.74
.75

بیرون انداختن ربات از زمین مسابقه .
افتادن ربات در حفره .
عدم حرکت ربات به مدت  20ثانیه در زمین .
واژگون شدن یا هر حالتی که ربات نتواند حرکت خود را ادامه دهد .

توجه :امکان تغییر قوانین،حتی حین انجام مسابقه توسط داورن بالمانع می باشد.
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جدول امتیازات :
هدف

امتیاز

توضیحات

ادامه بازی

حفره  ،تیغه ،آتش

50

ربات ها باید تالش کنند تا حریف را درون حفره  ،تیغه ،آتش ،موانع و ...بیاندازنند انداختن ربات به معنای افتادن

شروع مجدد

از زمین بیرون

50

ربات ها می توانند همدیگر را به طور کامل از زمین به بیرون بیاندازند

شروع مجدد

تمام یا بخشی از ربات می باشد

،موانع
انداختن
بلند کردن ربات

50

ربات ها میتوانند حریف خود را از روی زمین بلند کنند و همچنیین بتوانند به مدت  10ثانیه نگه دارند

ادامه

وازگون کردن

100

ربات ها میتوانند حریف خود را واژگون کنند به گونه ای که ربات قادر به ادامه حرکت نباشد

شروع مجدد

وازگون کردن

50

ربات ها میتوانند حریف خود را واژگون کنند به گونه ای که ربات قادر به ادامه حرکت باشد

ادامه

متوقف کردن

50

ربات ها میتوانند حریف خود را به مدت  10ثانیه در زمین مسابه متوقف کنند (گیر انداختن ربات حریف در گوشه و

ادامه

فرار ربات

100

تعقیب وگریزربات به مدت  20ثانیه به تیم مهاجم این امتیاز داده میشود

اعالم زمان ریست

100

رباتها در این زمان میتوانند تعمییر گردنند و امتیاز این موقعیت به تیم مقابل داده میشود

ادامه بعد از زمان پایان

اخطار 1

50

در صورت ضربه زدن به ربات تیم مقابل در زمان ریست این تیم باعث ثبت  50امتیاز برای تیم مقابل میشود

ادامه بعد از زمان پایان

اخطار 2

50

کشیدن سیم و با دست زدن به ربات در شرایط عادی مسابقه بدون اجازه داور باعث ثبت  50امتیاز به تیم مقابل

ادامه

اخطار3

150

کشیدن سیم و با دست زدن به ربات در شرایطی که تیم حریف درموقعیت کسب امتیاز میباشد

ادامه

امتیاز فنی

500

حضور پیدا نکردن حریف در زمین یا انصراف در زمان کمتر از دو دقیقه حین مسابقه

اتمام بازی

هل دادن

50

رباتی که بتواند ربات مقابل را در خالف جهت حرکت ربات و یا در راستای عمود بر حرکت ربات حریف به میزان 30

ادامه

ضربه زدن

50

انصراف

+300

یا کناره های زمین )
ادامه

میشود

سانتی متر جابجا کند
رباتی که بتواند ربات مقابل را در خالف جهت حرکت ربات و یا در راستای عمود بر حرکت ربات حریف به میزان 30

ادامه

سانتی متر جابجا کند .
در صورت انصراف تیم حریف بعد از  2دقیقه زمان بازی

اتمام

امتیازات

با امید دیدار شما و رضایت هرچه بیشتراز مسابقات :

تماس با کارگروه فنی :Contact Technical Committee
مهندس پیمان جاسمی خبرنگار علمی @ PeymanJasemiتلگرام
شماره تماس همراه برای ساعت های  9الی  21در صورت نیاز 09399045557
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