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   دومینو تاپلینگقوانین عمومی  -1

ها پشت سر هم بر روي سطوح قرار می گیرند و با ضربه هاي مستطیلی به صورت تاپلینگ، مهرهدر چیدمان مهره

شوند براي ایجاد تنوع در این نوع چیدمان می توان از هاي دیگر پشت سر هم واژگون میمهره ،به اولین مهره

  :عبارتند از مسابقهاین  اجراي هدف از هاي الکتریکی و مکانیکی استفاده نمود.افکت و مکانیزم

  تقویت قوه تخیل دانش آموزان 

 هنري  رشد خالقیت 

 ها مندي علمی در طراحی مکانیزمافزایش توان 

  تقویت مهارت ذهنی و عملی 

  افزایش قدرت تمرکز 

 روحیه همکاري و مشارکت ایجاد 

 

  آیین نامه اجرایی -2

  گردد:زیر به تفکیک برگزار میدر دو گروه سنی  مسابقهاین  -1-2 ماده

 سال  12تا  9آموزان : دانش)گروه (ابتدایی 

 (متوسطه) سال 15تا  13 آموزان: دانشگروه  

  نامزمان و نحوه ثبت

  1401دي  30  آخرین مهلت ثبت نام 

 www.vira-academy.ir/vira-cup  نامسایت ثبت

  هزار تومان 250  )لیگ(به ازاي هر  ثبت نام مبلغ

  

  جوایز نفرات برتر

 تومانی، تندیس و لوح تقدیرهزار  500جایزه نقدي   اول گانبرگزید

  هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر 300جایزه نقدي   دوم برگزیدگان

  تومانی، تندیس و لوح تقدیرهزار  200جایزه نقدي   برگزیدگان سوم
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  است.نفر  4تعداد اعضاي هر تیم به تفکیک جنسیت و حداکثر  -2-2 ماده

در اختیار هر تیم قرار گرم  8به وزن حدوداً عدد مهره دومینو  2000کمیته برگزاري مسابقه تعداد  -3-2 ماده

  باشد.پذیر نمیهاي داوطلب امکاناستفاده از مهرهدر نتیجه و  خواهد داد

  متر مربع است. 4×5فضاي مورد استفاده هر تیم زمینی به مساحت  -4-2ماده 

ي ادقیقه 15بازه زمانی  2ساعت است و حداکثر  4چیدمان مهره ها و طرح مورد نظر براي هر تیم  زمان -5-2ماده 

  به تیم به عنوان وقت اضافه براي هر تیم در نظر گرفته خواهد شد.

امتیاز خواهد  50ا اعضاي تیم در حین اجرا ممنوع است و موجب کسر مستقیم مربی یهر گونه دخالت  -6-2ماده 

  شد.

در  متوسطهمکانیزم براي گروه سنی  4و حداقل ابتداییمکانیزم براي گروه سنی  2استفاده از حداقل  -7-2 ماده

 -نوسانگر -سطح شیبدار -آونگ ساده -حرکت پرتابیها عبارتند از: نمونه مکانیزم طرح چیدمان الزامی است.

  .افکت تصویري -افکت صوتی-سقوط آزاد

  ه یک روز قبل از مسابقه به کمیته اجراي مسابقات تحویل داده شود.الزم است تا طرح اولی -8-2 ماده

  انطباق طرح اولیه با نمونه اجراشده در روز مسابقه الزامی است. -9-2ماده 

خاص  چیدمان باید داراي طرحخاص ضروري است و  یک مفهوم ارائههدفمند به منظور چیدمان  -10-2ماده 

  باشد.

  مکانیزم امتیاز ویژه دارد.ایجاد خالقیت در  -11-2 ماده
  
  

تمامی داوطلبین در روز آزمون باید با تیشرت سفید ساده در محل آزمون حضور داشته باشند.  -12-2ماده 

  همچنین رعایت حجاب اسالمی براي تمامی داوطلبین دختر در روز آزمون الزامی است.

کنندگان کمتر از این میزان چنانچه تعداد شرکتنفر است که  30حداقل تعداد داوطلب در هر سطح  -13-2ماده 

  نام به داوطلب عودت داده خواهد شد.گردد و هزینه ثبتباشد آن سطح حذف می
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  موارد تخلفات  -3

  امتیاز منفی  عناوین

  100  استفاده از مهره هاي بیشتر

عدم رعایت موارد ایمنی و آسیب به اموال و 

  ممنوع است)زا اشخاص (استفاده از مواد آتش

20  

  20  تعویض اعضاي تیم

  30  ایجاد اختالل در روند مسابقه

  نحوه امتیازدهی -4

  امتیازات داده شده بعد از بازبینی فیلم ها مورد بررسی قرار می گیرید.

  امتیاز  عنوان  امتیاز  عنوان

  100  ها)یبایی نوشته ز-زیبایی هنري (نظم چیدمان  50  تحویل طرح اولیه یک روز قبل از مسابقه

  100  اجراي دقیق طرح اولیه  100  ریختن کامل مهره ها

  200  طراحی مکانیزم و اجراي درست  100  تم و مفهوم خاص

  100  خالقیت در مکانیزم  100  مشکارکت گروهی و نظم

  50  هیجان و سرگرمی  100  سرعت عمل و پایان طرح در مدت تعیین شده

   


