
 

 ربات فوتبالیست

 

 مقدمه
  هدف از برگزاري اين مسابقه ايجاد محيطي شاد و با نشاط جهت رويارويي ربات هاي فوتباليست با قابليت ها و مكانيزم هاي متفاوت        

 ايده ها و تجربيات رقيبان خود بهره علمي گيرند. مي باشد تا دانش آموزان بتوانند از
 

 

 زمین مسابقه
 مي باشد. cm5/8*cm01مي باشد. ابعاد دروازه  cm721و عرض  cm711زمين مسابقه ربات فوتباليست به طول 

 

 
 

 ویژگی های ربات
  بتواند به رقيب خود گل بزند.در اين مسابقه تيم ها بايد رباتي بسازند كه اين ربات با استفاده از كنترل از راه دور 

  ساخت شكل ظاهري ربات كامال دلخواه بوده و به خالقيت تيم بستگي دارد، اما از لحاظ مكانيكي ربات بايد قابليت ضربه زدن و و حركت

 توپ به سمت دروازه حريف را داشته باشد.

  گونه اي باشد كه ربات بتواند به راحتي در زمين حركت كرده و براي ساخت ربات محدوديت ابعاد و وزن وجود ندارد. ابعاد ربات بايد به

 به سمت دروازه حريف برود.

 .استفاده از ریموت كنترل بدون سیم الزامی می باشد 

  مي باشد. ولت  72باتري با ولتاژ حداكثر منبع تغذيه براي راه اندازي ربات 

 باشد. آريانات كليه قطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاما بايد از قطعا 

  استفاده از موتورهاي قوي تر و يا سرعتي تر از نوع موتورهايZga25r   يا موتورهاي نوعETONM  مانعي ندارد. با هر تعداد دوري 



 

  تيم ها بايد مكاني جهت نصب مجموعه باتري و گيرنده ي كنترل از راه دور با ابعاد حداقلcm 77 cm70  بر روي ربات خود در نظر

 بگيرند، در غير اين صورت هر گونه عواقب پيش آمده از جمله حذف ربات بر عهده ي تيم شركت كننده مي باشد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نحوه برگزاری مسابقه
   .تيم مي تواند شامل سه نفر به عنوان اعضا باشد 

    دقيقه است. 0كل زمان رقابت 

  .تيم ها بايد با باتري شارژ شده و آماده در مسابقات شركت كنند 

 .تيم ها بايد تدبيري جهت حفاظت از برد گيرنده ربات و ساير تجهيزات رباتي كه ممكن است در زمان مسابقه آسيب ببينند، بينديشند 

 كثر يک بار اجازه رفع نقص فني مي دهد. در صورتي كه تيم ها در حين اجراي مسابقه دچار نقص فني شوند، داور به هر تيم حدا

 دقيقه مي باشد. 2حداكثر زمان الزم براي انجام اين كار 

 .در صورت گيركردن دو ربات به يكديگر و عدم حركت موثر ربات ها، داور بازي را متوقف كرده و توپ را در مركز زمين قرار مي دهد 

 يف آسيب برسانند از سوي داور اخطار كارت زرد و قرمز خواهند گرفت.در صورت در صورتي كه ربات ها به زمين مسابقه يا به ربات حر

 براي ربات حريف به پايان خواهد رسيد. 0دريافت كارت قرمز توسط هر ربات، آن تيم حذف شده و نتيجه مسابقه با امتياز 

 

 نحوه امتیاز دهی

  .تيم ها بايد قبل از زمان شروع قرنطينه ربات خود را آماده در ابتداي شروع هر راند ربات ها توسط داور قرنطينه مي شوند

 نموده و باتري و كنترل از راه دور را روي آن نصب كرده باشند.

  .اين مسابقه به روش سوييسي برگزار خواهد شد 

  .ابتدا بر اساس قرعه كشي رقيبان مشخص شده و در سه دقيقه با هم به رقابت مي پردازند 

 برنده مسابقه باشد، سه امتياز مثبت گرفته و تفاضل امتياز ثبت شده تيم براي آن ها ثبت مي شود. تيمي كه در هر راند 

 مسابقه به پايان مي رسد.  a2توسط تيم  72و  a1توسط تيم  1مسابقه داده و با تعداد گل  a2با تيم  a1به عنوان مثال تيم 

 نتيجه اين راند:

 5تفاضل امتياز =    a1 =0امتياز تيم 



 

 -5تفاضل امتياز =    a2 =1امتياز تيم 
 

  هر تيم بعداز اعالم زمان شروع مسابقه حداكثر يک دقيقه وقت آماده سازي دارد و بعد از يک دقيقه بايد در زمين حاضر شود در غير

 اين صورت حذف خواهد شد.

  شد.در صورتي كه يک ربات به خود گل بزند، آن گل براي تيم حريف در نظر گرفته خواهد 

 .در تعداد موتور محدوديت وجود ندارد 

 

 

 

 چارت سازمانی 
 

 تيم ها بايد قبل از شروع مسابقات و در زمان تعيين شده ثبت نام نمايند.-7

فرايند ثبت نام شامل : پيش ثبت نام، ارسال مدارک فني مطابق فايل نمونه، دريافت تاييديه از كميته برگزاري  -2

 پرداخت هزينه مي باشد.مسابقات، ثبت نام نهايي و 

 بررسي فني ربات ها در زمان تعيين شده و توسط كميته برگزاري مسابقات انجام خواهد شد. -0

قوانین مسابقات ممكن است تا یك هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئولیت هر گونه بی  -4

 اطالعی از قوانین جدید بر عهده تیم ها خواهد بود.

نهایی در مورد هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض به عهده داور و كمیته برگزاری تصمیم  -5

 مسابقات خواهد بود.

هر گونه اعتراضی باید در طول اجرای مسابقه و یا بالفاصله بعد از پایان مسابقه به داور گزارش شود، به  -6

 اهد شد.شكایاتی كه بعد از این زمان اعالم شود، ترتیب اثر داده نخو

 در هر صورت تصمیم نهایی به عهده داور و بر اساس قوانین كمیته برگزاری مسابقات خواهد بود. -7

 نحوه تعیین تعداد تیم های برتر برای اهدا تندیس مسابقات و جوایز به صورت جدول زیر می باشد: -8

 نقدی در نظر گرفته می شود و  تذكر مهم: تیم ها توجه داشته باشند برای تیم های برتر یك تندیس و جایزه

 نه برای تك تك اعضای تیم.  

 تیم برسد، آن لیگ برگزار خواهد شد. 6در صورتی كه تعداد تیم های شركت كننده در هر لیگ به  -9

 تعداد تيم هاي برتر تعيين شده جهت اهداي جوايز تعداد تيم هاي شركت كننده در هر ليگ

 نفر برتر 7 تيم 0-6



 

 نفر برتر 2 تيم 1-71

 نفر برتر 0 تيم 77-01

 نفر برتر 0 تيم 07-01

 نفر برتر 5 07-61

 نفر برتر 1 تيم به باال 67

 
 

 

 


