قوانین عمومی:
 .1هرتیم 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.
 .2حفظ و نگهداری رباتها به عهده شرکت کنندگان می باشد وکمیته اجرائی مسابقات هیچگونه
مسئولیتی درقبال مفقود یا خراب شدن آنها برعهده نخواهد داشت .
 .3قبل از شروع مسابقات رباتها ازلحاظ مغایرت با قوانین بررسی میشود ودرصورت عدم سازگاری
رباتها باقوانین ،ازشرکت تیم درمسابقات ممانعت به عمل میآید یا اجازه اصالح داده میشود .
 .4درصورت اعتراض به هرگونه مسئلهای اعم ازنحوه برگزاری مسابقه ،داوری و  ...اعتراضات خود را بصورت
مکتوب به مسئول رسیدگی به اعتراضات واقع درمحل برگزاری مسابقات تحویل دهید و از هرگونه
اعتراض شفاهی خودداری فرمائید.
 .5اگر در زمان مسابقه مشکلی پیش بیاید که درقوانین پیش بینی نشده باشد ،تصمیم گیری دراین مورد
به عهده هیئت داوران است .
 .6زمان حضور در پیست هر تیم  10دقیقه می باشد .
 .7هرگونه تغییر در قوانین مسابقات درسایت جشنواره به نشانی  asrf.aut.ac.irاعالم خواهد شد.
 .8مسئوليت عدم آگاهي از قوانين جديد برعهده تيم هاي شركت كننده مي باشد.
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نحوه برگزاری مسابقه:

 .1زمان مسابقه هرتیم به قید قرعه تعیین میشود و به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد.
 .2استفاده ازمنبع تغذیه درتمام مراحل ،آزاد می باشد.
 .3سعی شود تا حد امکان در زمان تشویق تیم ها به حقوق دیگر افراد در سالن احترام گذاشته شود.
 .4هرگونه سیستم برای تشویق پرصدا اکیدا" ممنوع است .

فيزيک ربات:
 .5اندازه روبات نباید از  40*40سانتی متر تجاوز کند .
 .6تبصره  :1ابعاد ربات در هنگام مسابقه به صورت خودکار و الکترونیکی می تواند بزرگتر شود.
 .7تبصره  :2به ازای هر سانتی متر اضافی در ربات  % 10امتیاز کل کم میشود ( منظور بزرگترین قسمت
ربات میباشد و طول و عرض جدا محاسبه میشود )
 .8وزن ربات نباید از هشت کیلو گرم تجاوز کند .
 .9تبصره  : 1منظوراز وزن ربات  ,وزن کل ربات شامل باطری  ،قسمت متحرک  ،دسته کنترل و سیم ربات
است .
 .10تبصره  :2وزن دسته کنترل بی سیم جزو وزن ربات محسبوب نمی شود.
 .11تبصره  : 3به ازای هر  100گرم اضافه وزن  % 10از امتیاز کل کم میشود .
 .12شرکت کنندگان میتوانند از هرنوع سیستم کنترلی برای کنترل ربات استفاده کنند.
 .13تبصره :1درصورت استفاده از کنترل بی سیم ,مسولین برگزاری مسابقه ,هیچگونه مسولیتی درقبال
تداخل اثر دسته کنترل روی سایر رباتها را ندارند.
 .14ربات ها حق استفاده از آتش  ،اسید و یا هر وسیله ای که به زمین مسابقه آسیب برساند را ندارند.
منور  /فشفشه برقی  /دود زا  /الکل صنعتی ،شامل این بند  42نمیباشد.
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 .15تعویض قطعات مانند موتور و گیربکس 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.

تغذيه ربات :
 .16استفاده از منبع تغذیه خارج از ربات به هر شکل مانند ترانسفورماتور  ,اداپتور و یا به هرشکل
دیگرمجاز نمیباشد.
 .17حداکثر ولتاژ ورودی به ربات  12ولت  8 ،آمپر می باشد.

اعضاي تيم:
 .18سرپرست تیم در زمان مسابقه حق حضور در پیست را ندارد  ،لذا در صورت مشاهده بدون تذکر برای
تیم یک باخت در نظر گرفته میشود( .میتواند درکنارپیست راهنمایی انجام دهند )
 .19در هر تیم یک نفر باید به عنوان سرپرست تیم معرفی گردد.

مشخصات زمين مسابقه:
 .20پیست مسابقه یک زمین مستطیل به ابعاد تقریبی 250*150سانتیمتر می باشد.
 .21احتماال دور پیست دیواره هایی به ارتفاع تقریبی  30سانتیمتر وجود خواهد داشت.
 .22زمین مسابقه به شکل زمین فوتبال بوده و اندازه دروازه ها حدودا"  50سانتیمتر خواهد بود.
 .23احتماال" حفره های  50*50بر روی زمین قرار دارد.
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ساير نکات برگزاري مسابقه:
 .24محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود خواهد داشت و دانش آموزان در مقاطع یا دوره مربوط
به خود حق شرکت در مسابقه را خواهند داشت.
 .25این لیگ در چند مرحله به صورت گروهی(از هر گروه  2تیم صعود خواهند کرد) و تک حذفی برگزار
میشود.
 .26در صورت عدم حضور به موقع تیم در پیست مسابقه (پس از دوبار فراخوانی) ،تیم حذف خواهد شد.
 .27زمان مسابقه یک زمان  2دقیقه ای زمان آماده سازی و سپس  3دقیقه زمان اصلی است.
 .28تبصره  : 1هر تیم بعد از اعالم زمان شروع مسابقه حداکثر  2دقیقه زمان آماده سازی دارد .در صورت
عدم حضور تیم بعد از 2دقیقه تیم مقابل در زمین حاضر میشود و تیم دیگر میتواند  1دقیقه باتاخیر
بیاید که به عنوان زمان ریست محسوب شده و در زمین حضور پیدا کند ،در غیر این صورت تیم حاضر
برنده با امتیاز فنی اعالم میشود.

معيار تعيين تيم هاي صعود كننده از مرحله گروهي :
 .29تعداد برد .
 .30در صورت تساوی در برد ،با احتساب برد و باخت بازی رودررو با تیم مقابل انتخاب میشود.

شرايط تيم برنده :
 .31در صورتی که تیم مقابل مجبور به بیش از  3بار استفاده از ریست شود.
 .32در صورتی که تیم مقابل  ،در زمان ریست نتواند ربات خود را تعمیر و راه اندازی کند.
 .33تبصره  :در صورت عدم راه اندازی ربات پس از هر بار استفاده از زمان ریست و پایان آن درخواست
ریست مجدد وجود ندارد و تیم به عنوان بازنده معرفی خواهد شد .
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 .34در صورتی که تیم مقابل از مسابقه انصراف بدهد.
 .35در غیر این صورت هر تیمی که امتیاز بیشتری مطابق جدول امتیازات کسب کرده باشد برنده مسابقه
اعالم خواهد شد.
 .36در صورت برابری امتیازها تیمی برنده است که ربات سبکتری داشته باشد.
شرایط شروع مجدد :
 .37بیرون انداختن ربات از زمین مسابقه .
 .38افتادن ربات در حفره .
 .39عدم حرکت ربات به مدت  20ثانیه در زمین .
 .40واژگون شدن یا هر حالتی که ربات نتواند حرکت خود را ادامه دهد .
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جدول امتيازات :
هدف
حفره  ،تیغه
،آتش ،موانع
از زمین بیرون
انداختن

توضیحات

امتیاز

ادامه بازی

ربات ها باید تالش کنند تا حریف را درون حفره  ،تیغه
50

،آتش ،موانع و ...بیاندازنند انداختن ربات به معنای

شروع مجدد

افتادن تمام یا بخشی از ربات می باشد
50

بلند کردن ربات

50

وازگون کردن

100

وازگون کردن

50

متوقف کردن

50

فرار ربات

100

ربات ها می توانند همدیگر را به طور کامل از زمین به
بیرون بیاندازند
ربات ها میتوانند حریف خود را از روی زمین بلند کنند
و همچنیین بتوانند به مدت  10ثانیه نگه دارند
ربات ها میتوانند حریف خود را واژگون کنند به گونه ای
که ربات قادر به ادامه حرکت نباشد
ربات ها میتوانند حریف خود را واژگون کنند به گونه ای
که ربات قادر به ادامه حرکت باشد

شروع مجدد

ادامه

شروع مجدد

ادامه

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 )

اعالم زمان
ریست

100

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

ادامه

رباتها در این زمان میتوانند تعمییر گردند و امتیاز این

ادامه بعد از زمان

موقعیت به تیم مقابل داده میشود

پایان ریست
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اخطار 1

50

اخطار 2

50

اخطار3

150

امتیاز فنی

500

هل دادن

50

ضربه زدن

50

در صورت ضربه زدن به ربات تیم مقابل در زمان ریست

ادامه بعد از زمان

این تیم باعث ثبت  50امتیاز برای تیم مقابل میشود

پایان ریست

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

ادامه

مقابل میشود
کشیدن سیم و با دست زدن به ربات در شرایطی که
تیم حریف درموقعیت کسب امتیاز میباشد
حضور پیدا نکردن حریف در زمین یا انصراف در زمان
کمتر از دو دقیقه حین مسابقه

ادامه

اتمام بازی

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
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 .
انصراف

+300
امتیازات کسب

در صورت انصراف تیم حریف بعد از  2دقیقه زمان بازی
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اتمام

