نام لیگ  :ربات فوتبالیست دبستان
هساتقِ فَتثالیست ،تِ صَرت  1تِ  ٍ 1در ً 2یوِ  3دقیقِ ای تزگشار هی گزدد  .تزًذُ هساتقِ رتاتی است کِ در ایي سهاى اهتیاس تیشتزی کسة کزدُ تاشذ
هادُ )1سهیي هساتقِ در اتؼاد  3هتز در  1/5هتز تَدُ ٍ درٍاسُ ّا  50ساًتی هتز تا ارتفاع  10ساًتی هتز ّستٌذ .
هادُ )2اتؼاد رتات هی تایست حذاکثز  30 * 30تاشذ ٍ ٍسى رتات حذاقل  800گزم ٍحذاکثز  2000گزم است  .رتات هی تَاًذ تصَرت الکتزًٍیکی تا اتؼاد
 40 * 40تاس شَد ٍ تایذ تتَاًذ دٍتارُ تِ صَرت خَدکار جوغ شَد.
تثصزُ  )1هٌظَر اس ٍسى رتات شاهل کل قسوت ّای رتات شاهل تاطزی  ،قسوت هحزک  ،دستِ کٌتزل ٍ سین رتات هیثاشذ  (.دستِ کٌتزل تیسین هجاس
ًویثاشذ).
تثصزُ  )2رتات هی تایست قثل اس شزٍع هساتقِ ٍ در شزایط اٍلیِ ٍ در اتؼاد  30*30تاشذ ٍ پس اس سَت داٍر ایي اتؼاد هیتَاًذ تغییز کٌذ .
هادُ )3در اتتذای هساتقِ ،تَج در ٍسط سهیي ٍ  2رتات هقاتل درٍاسُ خَد ٍ رٍی خط درٍاسُ خَد قزار دارًذ  .پس اس سَت دارٍ 2 ،رتات هی تَاًٌذ تِ
سوت تَج حزکت کٌٌذ .تِ ایي شزایط  ،شزایط اٍلیِ هی گَیٌذ.
هادُ  )4تَج هساتقِ ،تَج فَتثال دستی هی تاشذ( .سایش تیشتز اس  3ساًتی هتز هی تاشذ)
هادُ  )5گَشِ ّای سهیي ساٍیِ  90درجِ ًذارد.
هادُ  )6رتات هی تایست تَج را در سهیي کٌتزل کزدُ ٍ آى را تِ سوت درٍاسُ حزیف ّذایت کٌذ ٍ داخل درٍاسُ تیاًذاسد .در ایي صَرت  1گل هحسَب
هیشَد.
هادُ  )7استفادُ اس شَتز اجثاری است .
هادُ  )8ػوق سیستن کٌتزل تَج تیش اس  7ساًتی هتز ًوی تَاًذ تاشذ .یؼٌی تَج حذاکثز تا  7ساًتی هتز هی تَاًذ ٍارد رتات شَد ّ .وچٌیي تَج تایذ
تَسط داٍر ٍ تین هقاتل اس جلَ قاتل لوس تاشذ ٍ اًذاسُ دّاًِ کوتز اس  7ساًتی هتز ًثاشذ .
تثصزُ  )1چٌاًچِ تَج ٍارد تذًِ رتات شَد  ،داٍر هی تایست تاسی را هتَقف ٍ اس شزایط اٍلیِ تاسی را شزٍع کٌذ .
هادُ  )9چٌاًچِ ّز هَقغ تَسط داٍر تاسی هتَقف تاشذ ٍ قثل اس سَت داٍر رتاتی حزکت کزد داٍر یک کارت سرد تِ رتات ًشاى هی دّذ  .رتاتی کِ  2کارت
سرد تگیزد ،حزیف آى تایذ یک پٌالتی تشًذ .
هادُ )10چٌاًچِ اػضای ّذایتگز رتات تذٍى اجاسُ داٍر ٍارد سهیي شًَذ داٍر کارت سرد تِ رتات ًشاى هی دّذ .
تثصزُ )1چٌاًچِ ایي ػول هَجة آسیة تِ سهیي شَد هساتقِ  3تز صفز تِ ًفغ تین هقاتل اػالم خَاّذ شذ .
هادُ )11اگز2رتات  10 ،ثاًیِ پس اس تزخَرد تاّن ًتَاًٌذ اس ّن جذا شًَذ ،تاسی تَسط داٍر هتَقف شذُ ٍ اس شزایط اٍلیِ شزٍع هی شَد .
هادُ )12پس اس ّز گل ،تَج در ٍسط سهیي قزار گزفتِ  ،رتاتی کِ گل خَردُ است در پشت خط یک سَم خَد ٍ رتاتی کِ گل سدُ در رٍی خط درٍاسُ
خَد قزارهی گیزد .تِ ایي ،شزایط پس اس گل هی گَیٌذ .

هادُ )13اگز اػضای تین تا کشیذى سین راتط حزکت رتات را تغییز دٌّذ  ،رتات یک کارت سرد هیگیزد .
تثصزُ  )1چٌاًچِ ایي حزکت در شزایط گل تاشذ  ،ػالٍُ تز کارت سرد  ،داٍر یک پٌالتی ّن اػالم خَاّذ کزد .
تثصزُ  )2در صَرت  2کارتِ شذى تا ایي خطا  2 ،پٌالتی پشت سز ّن اػالم هیگزدد .
هادُ  )14تواهی قطؼات استفادُ شذُ در رتات هیثایست اس هجوَػِ قطؼات هَجَد در تستِ ّای هکارٍ ٍ هکاپارس تاشذ ٍ استفادُ اس ّزگًَِ ٍسیلِ دیگز
در هساتقِ هجاس ًیست ٍ هٌجز تِ حذف رتات هیشَد .
تثصزُ  )1استفادُ اس چزخ ّای ّزسگزد هَجَد در تاسار هجاس هیثاشذ .
هادُ )15حذاکثز ٍلتاص تغذیِ رتات ٍ 6لت است ٍ تاطزی ّا هیتَاًٌذ رٍی دستِ کٌتزل یا رتات هتصل شًَذ .
تثصزُ )1استفادُ اس هٌثغ خارج اس رتات  ،تِ ّز شکل هاًٌذ تزاًسفَرهاتَر  ،آداپتز ٍ ...هجاس ًیست ٍلی استفادُ اس تاطزی خشک تالهاًغ است .
هادُ )16هساتقِ در دٍ هزحلِ گزٍّی ٍ تک حذفی تزگشار هی شَد  .در ّز گزٍُ  3تین قزار دارد کِ تین ّای اٍل تِ هزحلِ تک حذفی صؼَد هی کٌٌذ.
هادُ )17در هزحلِ حذفی چٌاًچِ یک هساتقِ هساٍی توام شَد ،تین ّا  3پٌالتی خَاٌّذ سد .تؼذ اس ایي  3پٌالتی ٍ تساٍی پٌالتی ّا تک تک خَاّذ تَد.
هادُ )18در پٌالتی تَج رٍی خط هیاًِ قزار هیگیزد ٍ تَسط شَتز هی تایست سدُ شَد(.هی تَاًذ ػقة تز ّن قزار تگیزد).
هادُ  )19پس اس شش پٌالتیِ ّزتین ٍ هساٍی هاًذى  ،تزًذُ کسی است کِ کارت سرد کوتزی داشتِ تاشذ ٍ تاس ّن در صَرت تساٍی  ،تزًذُ هساتقِ تَسط
سکِ اًتخاب هی شَد .
هادُ )20چٌاًچِ یک رتات  ،تِ جای حزکت تِ دًثال تَج رتات هقاتل را ّل دّذ یا تٌْا تا ّل دادى حزیف قصذ گل سدى داشتِ تاشذ  ،تار اٍل یک ّشذار
ٍ دفؼات تؼذ یک کارت سرد هی گیزد .
هادُ  )21سهاى آهادُ ساسی  2دقیقِ است ٍ سهاى استزاحت تیي دٍ ًیوِ یک دقیقِ هیثاشذ.
هادُ  )22رتات تایذ یک هیلِ تلٌذ تا حذاقل  30ساًتی هتز ارتفاع داشتِ تاشذ تا اس افتادى سین رتات جلَگیزی کٌذ .
هادُ  )23در طَل هساتقِ اگز رتاتی خزاب شَد اػضای تین تا اجاسُ داٍر هی تَاًٌذ رتات را اس سهیي خارج کٌٌذ  .در ایي شزایط رتات هقاتل هیتَاًذ در
سهیي تِ تاسی خَد اداهِ دّذ ٍ رتات خزاب دریکی اس شزایط سیز هیتَاًذ تِ سهیي تزگزدد :
پایاى ٍقت ًیوِ تاسی
گل سدى تَسط حزیف (رتات ّا در شزایط پس اس گل قزار هیگیزًذ)
خزاب شذى یا گیز کزدى رتات در حال تاسی
یک دقیقِ تؼذ اس خزٍج رتات اس سهیي  ،تا اجاسُ داٍر رتات هیتَاًذ تِ سهیي تاسی تزگزدد (.تاسی اس شزایط اٍلیِ شزٍع هی شَد).
هادُ  )24در شزایط گل در صَرتی کِ تَج تا دست گزفتِ شَد گل پذیزفتِ ٍ یک کارت سرد لحاظ هی گزدد.

