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 تعاليباسمه

  (دبستان)مقطع  KRC ياالجيک  هوشمندي هاباتررالي مسابقه 
 )ويرايش دوم( 

 

 هدف از برگزاري اين مسابقه: (1

 باشد.هاي شهري ميباتيکي از مشهورترين مسابقات ر هدف از برگزاري اين رقابت آشنايي با

 

 ساختار تيم: (2

 .ميهر ت يبه ازابات يک رهمراه به عنوان سرپرست و  يک نفر ؛ي تيمنفر به عنوان اعضا 3الي  1

 

 روش برگزاري: (3

در  هاي مشکي است طي نموده واي سفيد رنگ با حاشيهبايست مسير مسابقه را که جادهبات مياين رقابت ر در

استفاده   KRCيااز مجموعه پک الجيک  توانندميسازي آموزان جهت هوشمنددانش .حداقل زمان به خط پايان برسد

 .خواهند دادبه صورت جداگانه مسابقه  (KRCيا  الجيک پک)استفاده کنندگان از  هرگروه و نمايند

 

 قوانين مسابقه: (4

 .رقابت را بطور کامل طي نمايند بايست مسيرميها باتر ميتما (1

اين تعداد قابل  و را طي نمايد مسابقه مسير يريبار جهت رکوردگ دويک بار بصورت آزمايشي و تواند ميبات هر ر (2

 باشد.دقيقه مي 3۳فاصله زماني بين دو رکوردگيري حداقل  .باشدنمي افزايش

همچنين  .دباش KRCيا  کيالجپک  و ROBOT-KAIماً بايد از قطعات ابات الزي قطعات استفاده شده در ساخت رکليه (3

 باشد.استفاده از بلبرينگ چشمي ارائه شده توسط شرکت هوشمندافزار به عنوان چرخ هرزگرد بالمانع مي

 نمايند.ديگر رقابت ميکي به صورت مجزا با KRCکنندگان با پک الجيک يا شرکت (4

کنندگان باشندکه بايد توسط شرکتمي AAعدد باطري  4حداکثر  مجاز به استفاده ازکنندگان با پک الجيک شرکت (5

 .(اي شارژي و آلکاالين بالمانع استهتهيه شود )استفاده از باطري

 گذاشته خواهد شد. KRCکنندگان با ي استاندارد در اختيار شرکتيک رشته سيم متصل به منبع تغذيه (6

دقيقه زمان در نظر گرفته شده  1شروع مسابقه و قرار گرفتن پشت خط شروع حداکثر بات جهت براي آماده کردن ر (7

 بات داده خواهد شد.امتياز منفي به ر 2ثانيه  1۳هر  به ازاي و در صورت تأخير است
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بايست حداقل نيمي از امتياز مسابقه را کسب نمايد تا به آن جايزه تعلق گيرد و در اين رقابت تيم شرکت کننده مي (8

 تيم باشد فقط به تيم اول جايزه اهداء خواهد شد. 6هاي شرکت کننده کمتر از همچنين اگر تيم

 :مسابقه مينز (5
 .باشدمي مترسانتي 17۳*17۳به ابعاد مربع يک  مسابقه زمين (1

 .باشدميبراق سفيد رنگ  MDFمسابقه از  زمين جنس (2

 .باشدميمتر سانتي 1۳ هاپيچ در مسير شعاع انحنايحداقل  (3

متر وجود دارد سانتي 3جاده خطوط مشکي به ضخامت طرفين  در باشد.رنگ آن سفيد مي متر وسانتي 2۳عرض جاده  (4

ي ورود به منطقه و ها از روي حاشيه مشکي جادهعبور هر يک از چرخ نمايد.ي جاده را مشخص ميکه محدوده

 گردد.ي خطا محسوب ميبه منزله ممنوع

 درجه در طول مسير رقابت وجود داشته باشد. 2۳با زاويه حداکثر  دارسطح شيبممکن است يک يا دو  (5

 

 

 

 

 

 :دهينحوه امتياز  (6

 .باشدميدقيقه  1کل زمان مسابقه  (1

بات داده خواهد عنوان امتياز به ره ب (امتياز 1 ثانيه هر)برحسب  بات به خط پايان مدت زمان باقيماندهپس از رسيدن ر (2

 .شد

 باشد.مانند مسير اصلي رقابت نمي "دقيقا"مسير نشان داده شده در شکل 

 باشد.ي ممنوع ميمعرف منطقه تيره رنگقسمت 



 

:www.pishrobot.cominfo@pishrobot.com 

 

 

 .از خواهد شديامت 5کسر  منجر به در جريان مسابقه باتهرگونه تماس و دست زدن به ر (3

در هنگام  دارآن از سطح شيبو افتادن  ي سفيدروي خطوط مشکي رنگ درطرفين جاده از باتر کامل عبور (4

 باشد.کننده ميورد جاري تيم شرکتکربه منزله حذف  باالرفتن يا پايين آمدن،

 .که بيشترين امتياز را کسب نموده باشند حائز عناوين برتر خواهند گرديد ميتي 3در نهايت   (5

 

 شرايط مساوي: (7

ن آنان مياهاي برتر، مسابقه يا تيم يکديگر و عدم امکان تشخيص تيم يا چند تيم بادر صورت تساوي امتيازات دو 

 .تکرار خواهد شد

 موارد اصالح شده و تغيير يافته: (8

 مدو يرايشو ،(3: بند قوانين مسابقه) قطعات مورد استفادهاصالح بند مربوط به  (1

 

قوانين، شرايط و جزئيات مسابقات ممکن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئوليت 

 ها خواهد بود.تيماطالعي از قوانين جديد برعهده هرگونه بي

 مراجعه فرمائيد. www.pishrobot.comبراي اطالع بيشتر به سايت 
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