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 یتعالباسمه

 

 ی گنججزیرهلیگ 
 (ویرایش دوم)

 

 هدف از برگزاری این مسابقه: )١

 .باشدبه جهان رباتیک و دنیای تکنولوژی میورود آنان  ،های کودکانها و تواناییپرورش و افزایش مهارتبهرتین انگیزه برای 
ی ثری در شکل گیری درست ذهن آنان دارد و به آینده، نقش مؤ آموزاندانش به STEAMرباتیک به روش  آموزش مفاهیم
 هاییفعالیتسازی از جمله ه ساخت و ساز و آشنایی با هوشمندیشان کمک خواهد کرد. دست ورزی به وسیلا درسی و شغلی

در این لیگ عالوه بر تقویت مترکز خود به مترین  کنندگاناند. رشکتآموزان در کالس رباتیک انجام دادهاست که دانش
 پردازند.های رباتیک خود میآموخته

 

 ساختار تیم: )٢

 یک ربات به ازای هر تیم. م؛تی عضونفر به عنوان  ١

 

 روش برگزاری: )٣

ساخت  DREAM از پک دیریم با استفاده منجنیقربات  یک بایدکنند و به صورت انفرادی رشکت می آموزاندانش یگل ینا در

یر رسیدن به مسبتواند محافظان گنج را بوسیله توپ هدف قرار دهد و  یدربات با ینبسازند. ا) ROBOTIS(رشکت رباتیس 

 دهد برنده رقابت خواهد بود.رت و بدون خطا موانع را هدف قرار باز کند. هر تیمی که بتواند رسیعرا گنج 

 

 قوانین مسابقه: )٤

 باشد.و این تعداد قابل افزایش �ی قرار گیردمسابقه  در زمین بار جهت رکوردگیری یکتواند هر ربات می -١

های آزمایشی شود. اگر پرتابتوپ برای پرتاب آزمایشی در اختیار رشکت کننده قرار داده می ٥ اصلی قبل از رکوردگیری -٢

داده  اوبه ربات برای اصالح فرصتی در غیر این صورت  شودرکورد اصلی رشکت کننده گرفته می موفقیت آمیز بود

 تواند از این قانون استفاده �اید.می رتیم فقط دو باهر شود. می

گنج را  انمحافظ باید با این تعداد توپشود که اختیار رشکت کننده قرار داده می توپ در ١٠ اصلی گیریرکورد  در -٣

 بیاندازد.

ابقه در اختیار تیم قرار که در موقع مس دستک مصنوعی مخصوصباید از به جای اشاره با دست ها برای پرتاب توپ -٤

 گرفت تا توپ پرتاب شود. رباترا باید در مقابل سنسور  دستکاستفاده �ود. این  می گیرد

 باشد. )ROBOTISرشکت رباتیس ( DREAM ی قطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاماً باید از قطعاتکلیه -٥

 استفاده شود و پرتاب توپ به واسطه دیدن سنسور صورت پذیرد. CM-150کنرتلر  از باید در ساخت ربات -٦

 باشد.کان مناسب به عهده رشکت کننده میمدر محدوده مشخص شده قرار داده شود و تشخیص فقط ربات باید  -٧

ها امتیاز پس از انداخنت متام محافظ، مانده های باقیباشد و به تعداد توپمحافظ گنج دارای امتیاز مشخص می هر -٨

 گیرد.تعلق می



 

 

 رشکت هوشمند افزار 
 ٨، واحد ٣د، طبقه ی، ساخت�ن خورش٢٥٤٠دان ونک، پالک یتر از منییعرص، پایابان ولیتهران، خ

 info@pishrobot.comک: یپست الکرتون         www.Pishrobot.com :تیوب سا      ٨٨٦٧٦٦٧٢فکس:     ٨٨٦٥٤٢٩٩تلفن: 

ی که در این در صورت .تدقیقه زمان در نظر گرفته شده اس ١،پشت خط رشوع  دادن آنکردن ربات و قرار  برای آماده -٩

 ۱۰هر به ازای دقیقه  ١شود و در طول این ی دیگر به تیم فرصت داده میدقیقه ١ حداکرثمدت ربات آماده نشد 

 و پس از امتام این زمان رکورد جاری تیم حذف خواهد گردید. امتیاز منفی به ربات داده خواهد شد ۲ثانیه 

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب �اید تا به آن جایزه تعلق گیرد و در این رقابت تیم رشکت کننده می -١٠

 د فقط به تیم اول جایزه اهداء خواهد شد.تیم باشن ٦های رشکت کننده کمرت از همچنین اگر تیم

 

 زمین مسابقه: )٥

 باشد.مرت میسانتی ٨٠*١٥٠ حدود ابعاد زمین -١

 باشد.با روکش استیکر می MDFزمین مسابقه از جنس  -٢

 باشند.توپ ها از نوع توپ پینگ پونگ می -٣

 اند.شدهباشد که از یکدیگر تفکیک ه محل ربات و محل محافظان گنج میزمین دارای دو ناحی -٤

کدام باشد. وزن هر می مرت ارتفاعسانتی ٢٠عرض و  مرتسانتی ١٠ هاآنحدودی ابعاد عدد و  ۴ محافظان حداکرثتعداد  -٥

 باشد.گرم می ١۰ حدود

دیدگی ربات در اثر سقوط نخواهد زمین مسابقه ممکن است بدون لبه باشد و کمیته اجرائی مسئولیتی در قبال آسیب -٦

 داشت.

 

 دهی:امتیازنحوه  )٦

 باشد.دقیقه می ٣کل زمان مسابقه  -١

امتیاز) به عنوان امتیاز به ربات داده خواهد  ۱مدت زمان باقی�نده (برحسب هر ثانیه  محافظانمتام  انداخنتپس از  -٢

 شد.

 امتیاز به ربات داده خواهد شد. ٢۰، به صورت کامل محافظهر  انداخنتبه ازای  -٣

 فقط امتیاز محافظان انداخته شده برای ربات محاسبه خواهد شد. ،زمان ها و یا امتامبا متام شدن توپ -٤

 باشد.امتیاز می ٥به صورت صحیح دارای  هر توپ باقی�نده پس از انداخنت همه محافظان -٥

 باید با اجازه داور صورت پذیرد و زمان رقابتهر گونه متاس و دست زدن به ربات به منظور تعمیر در جریان مسابقه  -٦

 خواهد شد.یم متوقف نبرای ت

 .آورندبه دست می ن برتر راکه ربات آنان بیشرتین امتیاز را کسب �اید به ترتیب عناوی هاییتیمدر نهایت  -٧

 

 :موارد اصالح شده و تغییر یافته )٧

 )، ویرایش دوم١(قوانین مسابقه: بند  تعداد رکوردگیریدر تغییر  -١

 دوم )، ویرایش٢پرتاب آزمایشی (قوانین مسابقه: بند  -٢

 

 یاطالعیت هرگونه بیمسابقات به روز شوند. مسئولبرگزاری ک هفته قبل از روز یمسابقات ممکن است تا قوانین ات یجزئ
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