قوانين مسابقات ربات های جنگجو دانشآموزی دوره اول (اول تا سوم ابتدایی)
 -1ابعاد زمين مسابقه
زمين مسابقه به شکل مستطيل به ابعاد  181*121سانتی متر می باشد که بخشی از اطراف آن دیواره هایی به ارتفاع  11سانتی متر قرار دارد.
 -2وزن ربات
وزن ربات بين  811گرم تا  2211گرم و ابعاد ربات حداکثر  01*01سانتی متر می تواند باشد .در ارتفاع محدودیتی ندارد.
منظور از وزن ربات ،کل قسمت های ربات با دسته کنترل و سيم ها و باتری (در صورتی که باتری بر روی ربات نصب شود وزن آن محاسبه می شود) ميباشد.
در ابتدای مسابقه ،وزن و ابعاد ربات توسط داور اندازهگيری شده و تا انتهای مسابقه نباید تغيير محسوسی داشته باشد .ربات ها می توانند در حين مسابقه به
صورت الکترونيکی تا ابعاد  21*21سانتی متر گسترش یابند و دوباره به حالت اوليه خود بازگردند.
 -0حداکثر ولتاژ
ميزان ولتاژ مورد استفاده برای ربات  2.2ولت می باشد .منبع مورد استفاده باتری است.
 -4نحوه برگزاری مسابقه
در مرحله اول ربات ها در گروه های  0نفره با هم مسابقه می دهند ،در این مرحله هر ربات  2مسابقه انجام می دهد و رباتی که بتواند  2بازی خود را ببرد از
مرحله اول به مرحله دوم صعود می کند ،اگر هر  0ربات یک برد داشته باشند امتيازات هر ربات جمع بسته شده و رباتی که امتياز مثبت بيشتر و امتياز منفی
کمتری داشته باشد به مرحله بعد صعود می کند و اگر هر  0ربات در جمع امتيازات برابر باشند رباتی که سبک تر باشد به مرحله بعد صعود می کند.
مرحله دوم به صورت تک حذفی برگزار می شود و رباتی که در مسابقه پيروز شود به مرحله بعد صعود می کند.
 .2زمانبندی مسابقه
با اعالم اسامی ربات ها ،دو ربات  2دقيقه فرصت دارند تا در زمين مسابقه حضور یابند .در ابتدا ربات ها پشت خط قرار گرفته و با سوت داور مسابقه شروع
ميشود .ربات ها باید به سمت یکدیگر حرکت کرده و ربات حریف را به بيرون زمين پرتاب کرده یا با وارد کردن ضربه ربات حریف را از کار بياندازند .بعد از 1.2
دقيقه داور سوت زده و دو ربات جایشان را عوض کرده و با سوت داور  1.2دقيقه فرصت دارند با یکدیگر مسابقه بدهند .بعد از پایان مسابقه ،رباتی که امتياز
مثبت بيشتر و امتياز منفی کمتری داشته باشد برنده است.
در صورتی که نتيجه مساوی از طرف داور اعالم شود .دو ربات باید بعد از  1دقيقه استراحت ،مجددا در زمين قرار گيرند و یک زنجير به دو ربات بسته می شود
و هر دو ربات  01ثانيه فرصت دارند تا ربات حریف را به سمت خود بکشند .اگر بعد از  01ثانيه طناب کشی نتيجه یکسان بود رباتی برنده اعالم می شود که
سبک تر باشد.
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 -6برخی از حرکات ربات که منجر به گرفتن امتياز مثبت برای ربات میشود شامل:
 .1ربات مقابل را از پيست یا زمين مسابقه به طور کامل به بيرون بياندازد 0( .امتياز مثبت)
 .2به ربات حریف به نحوی آسيب برساند که ربات حریف قادر به حرکت نباشد 2( .امتياز مثبت)
 -2برخی از عوامل حذف ربات
 .1چناچه وزن یا ابعاد ربات بيشتر از مقدار در نظر گرفته شده در قوانين باشد.
 .2ميزان ولتاژ مورد استفاده بيش از مقدار در نظر گرفته شده در قوانين باشد.
 .0انصراف ربات از ادامه مسابقه.
 -8برخی از عوامل خطا که منجر به گرفتن امتياز منفی برای ربات میشود شامل:
 .1هنگام اعالم اسامی ربات ها برای مسابقه ،ربات دیرتر از  2دقيقه در زمين حضور یابد 1( .امتياز منفی)
 .2ربات در حين مسابقه به صورت عمدی حرکتی را در زمين انجام ندهد 1( .امتياز منفی)
 .0در ابتدا یا حين مسابقه ربات خراب شده و داور تشخيص دهد که ربات نياز به تعمير دارد 2( .امتياز منفی)
 .4دانش آموز با استفاده از سيم دسته کنترل ،ربات خود را کنترل کند یا به ربات حریف آسيب برساند 1( .امتياز منفی)

 .2دست زدن به ربات در حين برگزاری مسابقه 1( .امتياز منفی)
نکته :اگر ربات از لحاظ مکانيکی نياز به تعمير داشته باشد ربات حریف  12ثانيه فرصت دارد تا از موقعيت استفاده و از ربات خراب امتياز بگيرد بعد از  12ثانيه،
به دانش آموز  1دقيقه فرصت داده می شود تا ربات خود را تعمير و مجددا در زمين حضور یابد ( 2امتياز منفی) ،در غير این صورت به منزله انصراف ربات بوده
و ربات حذف خواهد شد.

