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رده سنی به صورت مجزا  پنجلیگ و  8هاي ششمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ رباتیک است که در یکی از رشته

آموزي، لیگ رالی، لیگ فوتبالیست، لیگ انباردار و لیگ گردد که عبارتند از لیگ جنگجوي دانشبرگزار می

  جنگجوي آزاد. در جدول زیر شرایط سنی براي هر لیگ مشخص شده است.

باشند. در هاي مربوط به پایه تحصیلی خود میلبین در هر رده سنی مجاز به انتخاب لیگ یا لیگداوط -1-1ماده 

  نماید.مناسب خود میپایه تحصیلی  انتقال داوطلب بهصورت عدم رعایت شرایط سنی، کمیته برگزاري اقدام به 

  شود. اي تحصیلی دیگر انجام میهها و دورهرقابت در هر لیگ و دوره تحصیلی به صورت مجزا از لیگ -2-1ماده 

باشد و در صورتی که داوطلب در دوره تحصیلی خود مجاز به نام به ازاي هر لیگ میهزینه ثبت -3-1ماده 

  نام نماید.تواند با پرداخت هزینه لیگ دیگر (با تخفیف) در لیگ دوم نیز ثبتلیگ باشد مییک انتخاب بیش از 

نام به اطالع کنندگان قوانین به روزرسانی و از طریق سایت ثبتتعداد شرکت در هر لیگ با توجه به -4-1ماده 

  عموم خواهد رسید

تمامی داوطلبین در روز آزمون باید با تیشرت سفید ساده در محل آزمون حضور داشته باشند. همچنین  -5-1ماده 

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

کنندگان کمتر از این میزان نفر است که چنانچه تعداد شرکت 30حداقل تعداد داوطلب در هر سطح  -6-1ماده 

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

  دانشجویی  دوره دوم متوسطه  دوره اول متوسطه  دوره دوم ابتدایی  دوره اول ابتدایی  نام لیگ

            آموزيجنگجوي دانش

            رالی

            فوتبالیست

            انباردار

            جنگجوي آزاد
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  آموزيقوانین لیگ جنگجوي دانش -2

  قوانین اجراي مسابقه -1-2

به رقابت  دقیقه 3به مدت  2×5/1به ابعاد  مستطیلیدر یک فضاي  ربات 2تعداد در این لیگ  -1-1-2ماده 

سابقه بیرون رانده و یا از زمین مرا هاي حریف اي طراحی شود که بتواند ربات. هر ربات باید به گونهپردازندمی

  واژگون نماید. 

  

  

  

باشد. هایی از آن بدون لبه (پرتگاه) میاما بخشطراحی شده است دار صورت لبهزمین مسابقه به  -2-1-2ماده 

  همچنین دو عدد گودال در زمین مسابقه تعبیه شده است.

  نامزمان و نحوه ثبت

  1401 دي 30  آخرین مهلت ثبت نام 

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

  هزار تومان 600  )تیم(به ازاي هر  ثبت نام مبلغ

  درصد 5لیگ: نام در دو ثبت  تخفیف

  درصد 5نام: معرفی هر نفر جهت ثبت

  

  جوایز نفرات برتر

 میلیون تومانی، تندیس و لوح تقدیر 1جایزه نقدي   اول گانبرگزید

  هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر 700جایزه نقدي   دوم برگزیدگان

  هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر 500جایزه نقدي   برگزیدگان سوم
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ا ربات حریف را در نموده و یاز زمین مسابقه خارج را در صورتی که رباتی بتواند ربات حریف  -3-1-2ماده 

کننده نیز همراه با در صورتی که هر ربات حمله امتیاز مثبت دریافت خواهد کرد. 100قرار دهد داخل گودال 

  ها امتیازي دریافت نخواهند کرد.ربات حریف از زمین خارج شود یا در گودال قرار گیرند ربات

امتیاز  50ثانیه در گوشه زمین اسیر نماید  10در صورتی که رباتی بتواند ربات حریف را به مدت  -4-1-2ماده 

  مثبت دریافت خواهد کرد.

امتیاز منفی  20گیرد نثانیه بدون حرکت باشد و یا در رقابت قرار  20در صورتی که ربات به مدت  -5-1-2ماده 

  دریافت خواهد کرد.

 20ربات یا کشیدن سیم آن براي هدایت و کنترل بهتر ربات، خطا محسوب شده و دست زدن به  -6-1-2ماده 

  شود.به ربات داده می امتیاز منفی

با امتیاز بیشتر به مرحله بعد صعود  در پایان مسابقه مجموع امتیازات هر ربات محاسبه شده و ربات -7-1-2ماده 

  ها خواهد پرداخت. به رقابت با سایر رباتجهت کسب عنوان برگزیده و ربات با امتیاز کمتر کرده 

ها در پایان رقابت برابر باشند ربات با وزن کمتر برنده رقابت خواهد در صورتی که امتیاز ربات -1-7-1-2تبصره 

  بود.

زمان دارد و عدم  قهیدق 2فقط  میهر ت ستیدر کنار پ هامیحضور ت ياز زمان اعالم داوران برا -8-1-2ماده 

  از مسابقه خواهد بود. میحضور به موقع به منزله انصراف ت

  امتیاز منفی دریافت خواهد .کرد. 5شروع به حرکت نماید  قبل از اجازه داور هر رباتی که -9-1-2ماده 

داشتن گهو نامتیاز  5و کسر اگر در حین مبارزه مشکل فنی براي ربات پیش آید با دستور داور  -10-1-2ماده 

   تواند ربات خود را تعمیر نماید.زمان، داوطلب می

پذیر نیست. در صورتی که با تایید کمیته داوري تعویض قطعات ربات در کل زمان مسابقات امکان -12-1-2ماده 

باشد امکان تعویض قطعه معیوب با قطعه سالم بدون اثبات شود که قطعه موردنظر در ربات قابل استفاده نمی

  پذیر است.تغییر در وزن، قدرت و سرعت ربات امکان
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زن و اندازه ربات، دریافت ساعت قبل از شروع رقابت جهت محاسبه و 2حضور داوطلبین  -13-1-2ماده 

  ها الزامی است.فنی و قرنطینه ربات هايتاییدیه

ها باشند که مانع حرکت رباتاي برخورد داشته ها در حین رقابت به گونهدر صورتی که ربات -14-1-2ماده 

  ها از همان نقطه مسابقه را ادامه دهد.تواند مسابقه را متوقف کرده و بعد از جداکردن رباتشود داور می

اي قرار گرفت که امکان حرکت آن وجود نداشته باشد اي از زمین به گونهاگر رباتی در گوشه -15-1-2ماده 

  ت را از این حالت خارج نماید.امتیاز ربا 10تواند با کسر داور می

آموزان دوره اول ابتدایی، دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه تعریف شده این لیگ براي دانش -16-1-2ماده 

  است و داوطلبین در زمان انتخاب لیگ به مقطع تحصیلی مجاز براي هر لیگ دقت نمایند.

شخص می گردد و تیم ها بر اساس قرعه کشی دو به دو در روز مسابقات با قرعه کشی رقیبان م -17-1-4ماده 

با هم رقابت می کنند. در مرحله اول تیم هاي برنده به مرحله بعد راه می یابند. تیم هاي بازنده مرحله اول طی 

یک قرعه کشی دیگر با هم به رقابت می پردازند و نفرات برتر به مرحله دوم راه می یابند. مراحل دوم به بعد 

. به این صورت که در هر مرحله تیم هاي برنده به مرحله بعد راه به صورت تک حذفی برگزار می گردد مسابقه

  .یافته و تیم هاي بازنده حذف می شوند

در صورتی که در قرعه کشی تعداد تیم ها فرد باشند، به یکی از تیم ها قرعه استراحت خورده و  -18-1-4ماده 

  .مرحله بعد راه می یابداین تیم بدون دادن مسابقه به 

  هاقوانین فنی ربات -2-2

ممنوع  مشابه آنو  سیمبی یها باید به صورت با سیم باشد و استفاده از هر وسیله کنترلکنترل ربات -1-2-2ماده 

  باشد.می

  باشد. غیر مجاز می فندك و سنگ ،عاتیگاز، ما ،ياسپر د،اسی زا،آتش ،یپرتاب لیاز وسااستفاده  -2-2-2ماده 

 اي که خطري براي صاحب رباتبه گونه قطعات فلزي تیز و برنده، اره و تیغه فلزيستفاده از ا -1-2-2-2تبصره 

  مانع است.یا زمین مسابقه نداشته باشد بال
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و از نوع شارژي است که توسط داور در اختیار داوطلب  آمپر 2ولت  12 باتري هر ربات هیتغذ منبع -3-2-2ماده 

  همراه داشته باشند. زین اضافه باتريجاباتري و  کنندگانبهتر است شرکتگیرد. قرار می

 270تا  30 شافتیا دو  شافتزرد تک  گیربکسنوع موتور از  مجاز در مسابقه موتور گیربکس -4-2-2ماده 

از مورد فوق  هاي دیگر غیراست. استفاده از موتور یا موتورگیربکس ولت 12 تا 3کاري  با ولتاژ دور در دقیقه

این محدودیت فقط براي مکانیزم حرکتی ربات است و استفاده از سایر (غیرمجاز است جهت حرکت ربات 

  ). ها در موارد دیگر بالمانع استموتور

همچنین وزن ربات تا پایان مسابقه باید ثابت بماند.  و خواهد بود لوگرمیک 5حداکثر وزن ربات  -5-2-2ماده 

 .است متریسانت 20و  30حداکثر به ترتیب ربات  طول و عرض مجاز

  ي مورد استفاده در ربات وجود ندارد.محدودیتی در نوع سازه -6-2-2ماده 

  .دسته کنترل است و باتري باربات  خودمنظور از وزن ربات، وزن  -7-2-2ماده 

   انباردارقوانین لیگ  -3

  قوانین اجراي مسابقه -1-3

انتقال اشیاء به تعدادي ایستگاه با رعایت دقت و همچنین تخریب در این بخش ربات مسئولیت  -1-1-3ماده 

  تعدادي مانع را بر عهده دارد.

ربات در زمان آغاز رقابت، در نقطه شروع قرار گرفته و بدون محدودیت در ترتیب مراحل باید در  -2-1-3ماده 

  دقیقه به نقطه پایان برسد. 5حداکثر زمان 

  متر است.سانتی 140و  250ابقه به ترتیب طول و عرض زمین مس -3-1-3ماده 

ها به درستی به ایستگاه منتقل شده اي انجام شود که در مسیر انتقال، لیوانانتقال اشیاء باید به گونه -4-1-3ماده 

  و قسمت بدنه لیوان بر روي زمین قرار نگیرد (لیوان سرنگون نشود).
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امتیاز و یا از زمین مسابقه خارج شود در زمان انتقال اشیاء در صورتی که لیوانی سرنگون شود  -5-1-3ماده 

  لیوان موردنظر حذف شده و امکان انتقال مجدد آن به ایستگاه وجود ندارد.

ها را به خارج از زمین مسابقه انتقال دهد و انتقال هر مانع موجب کسب ربات موظف است مانع -6-1-3 ماده

  شود.امتیاز مثبت می

اي به نقطه پایان برسد بدون در نظر گیري امتیاز دقیقه 5در صورتی که داوطلب در محدودیت  -7-1-3ماده 

  مثبت و منفی ربات در تمامی مراحل، داوطلب امتیاز مثبت دریافت خواهد کرد.

امتیاز افزوده  100است به  امتیازات مثیت (یا منفی) که ربات در مراحل مختلف کسب کرده -1-7-1-3تبصره 

  و امتیازات منفی از آن کسر خواهد شد.

 به شرط پیمودن تمامی مراحلدقیقه به نقطه پایان برسد  5در صورتی که داوطلب در زمانی کمتر از  -8-1-3ماده 

  امتیاز مثبت براي داوطلب لحاظ خواهد شد. 100به ازاي هر یک دقیقه 

ات ابت به پایان برسد و ربات به انتهاي مسیر مسابقه نرسد، فقط امتیازدرصورتی که زمان رق -9-1-3ماده 

  گرددبراي تیم محاسبه می مختلف شده در مراحلکسب

  آموزان دوره دوم ابتدایی مجاز است.این لیگ براي دانش -10-1-3ماده 

زمان دارد و عدم  قهیدق 2فقط  میهر ت ستیدر کنار پ هامیحضور ت ياز زمان اعالم داوران برا -11-1-2ماده 

  از مسابقه خواهد بود. میحضور به موقع به منزله انصراف ت

  امتیاز منفی دریافت خواهد .کرد. 5شروع به حرکت نماید  قبل از اجازه داور هر رباتی که -12-1-2ماده 

داشتن امتیاز و نگه 5 اگر در حین مبارزه مشکل فنی براي ربات پیش آید با دستور داور و کسر -13-1-2ماده 

  تواند ربات خود را تعمیر نماید. زمان، داوطلب می

پذیر نیست. در صورتی که با تایید کمیته داوري تعویض قطعات ربات در کل زمان مسابقات امکان -14-1-2ماده 

سالم بدون باشد امکان تعویض قطعه معیوب با قطعه اثبات شود که قطعه موردنظر در ربات قابل استفاده نمی

  پذیر است.تغییر در وزن، قدرت و سرعت ربات امکان
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ساعت قبل از شروع رقابت جهت محاسبه وزن و اندازه ربات، دریافت  2حضور داوطلبین  -15-1-2ماده 

  ها الزامی است.هاي فنی و قرنطینه رباتتاییدیه

  جدول امتیازات لیگ ربات انباردار به صورت زیر است: -16-1-3ماده 

  توضیحات  امتیاز  عنوان

  400لیوان بدون سرنگونی  4انتقال کامل و صحیح تمامی   100  انتقال کامل و صحیح هر لیوان

  امتیاز 200ها عبور کامل از تمامی پله  200  ايعبور کامل از هر بخش پله

  100  به خارج زمین 1انتقال کامل مانع 
  امتیاز 600ها به خارج زمین انتقال کامل تمامی مانع

  200  به خارج زمین 2انتقال کامل مانع 

  300  به خارج زمین 3انتقال کامل مانع 

  به شرط پیمودن تمامی مراحل  100  دقیقه 5اتمام مسابقه در حداکثر 

  دقیقه 5دقیقه زمان کمتر از  1به ازاي هر   100  زمان اضافه 

  امتیاز منفی 10  خروج از زمین مسابقه

  

  توضیحات  نماد

  رنگ خود منتقل شوندهاي رنگی با وزن یکسان که قرار است به مقصد هملیوان  

  

  ایستگاه هاي مقصد جهت انتقال اشیاء با طول و عرض برابر

  زن هاي زیر: ) دلخواه به طول و عرض دلخواه به و3و مانع  2، مانع 1مانع (مانع  3تعداد   

  گرم 300: 3گرم، مانع  200: 2گرم، مانع  100: 1مانع 

 10رض عمتر، سانتی 40تعدادي پله به طول است که شامل  بخش پله مربوط بهاین نماد   

  سانتی متر است.  15سانتی متر و ارتفاع 
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  هاقوانین فنی ربات -2-3

ممنوع  مشابه آنو  سیمبی یوسیله کنترلها باید به صورت با سیم باشد و استفاده از هر کنترل ربات -1-2-3ماده 

  باشد.می

و از نوع شارژي است که توسط داور در اختیار داوطلب  آمپر 2ولت  12 باتري هر ربات هیتغذ منبع -2-2-3ماده 

  همراه داشته باشند. زین اضافه باتريجاباتري و  کنندگانبهتر است شرکتگیرد. قرار می

  ایی اشیاء ممنوع است.یا گریپر براي جابجاستفاده از بازو  -3-1-3ماده 

 270تا  30 شافتیا دو  شافتزرد تک  گیربکسنوع موتور از  مجاز در مسابقه موتور گیربکس -4-2-2ماده 

از مورد فوق  هاي دیگر غیراست. استفاده از موتور یا موتورگیربکس ولت 12 تا 3کاري  با ولتاژ دور در دقیقه

این محدودیت فقط براي مکانیزم حرکتی ربات است و استفاده از سایر غیرمجاز است (جهت حرکت ربات 

  ).ها در موارد دیگر بالمانع استموتور

همچنین وزن ربات تا پایان مسابقه باید ثابت بماند.  و خواهد بود لوگرمیک 5حداکثر وزن ربات  -5-2-2ماده 

 .است متریسانت 20و  30حداکثر به ترتیب ربات  طول و عرض مجاز

  در ربات وجود ندارد.ي مورد استفاده محدودیتی در نوع سازه -6-2-2ماده 

  .دسته کنترل است و باتري باربات  خودمنظور از وزن ربات، وزن  -7-2-2ماده 
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   فوتبالیستقوانین لیگ  -4

  قوانین اجراي مسابقه -1-4

متر و سانتی 180 طولبه دار لبهدر این لیگ براي هر رقابت دو ربات فوتبالیست در یک زمین  -1-1-4ماده 

متر سانتی 48پردازند. همچنین در این زمین طول دروازه به رقابت میدرجه  90هاي با گوشهمتر سانتی 118عرض 

  است.

براي شرکت در این لیگ هر ربات نیازمند نصب یک شوتر در جلوي ربات است که موقعیت آن  -2-1-4ماده 

  شود.در جلوي ربات توسط خود داوطلب تعیین می

  پردازند.اي به رقابت میدقیقه 2 نیمهها در دو در هر رقابت ربات -3-1-4ماده 

امتیاز منفی  20ثانیه بدون حرکت باشد و یا در رقابت قرار نگیرد  20در صورتی که ربات به مدت  -4-1-4ماده 

  دریافت خواهد کرد.

 20دست زدن به ربات یا کشیدن سیم آن براي هدایت و کنترل بهتر ربات، خطا محسوب شده و  -5-1-4ماده 

  شود.به ربات داده می امتیاز منفی

امتیاز مثبت براي تیم برنده لحاظ خواهد شد. در صورت برابري  3در صورت موفقیت در هر رقابت  -6-1-4ماده 

  امتیاز رقابت دریافت خواهد کرد. 3، ربات با وزن کمتر ها در یک رقابتتیم

اي با یکدیگر برخورد داشته باشند که مانع حرکت ها در حین رقابت به گونهکه رباتدر صورتی  -7-1-4ماده 

 ها از همان نقطه مسابقه را ادامه دهد.تواند مسابقه را متوقف کرده و بعد از جداکردن رباتها شود داور میربات

زمان دارد و عدم  قهیدق 2فقط  میهر ت ستیدر کنار پ هامیحضور ت ياز زمان اعالم داوران برا -8-1-4ماده 

  از مسابقه خواهد بود. میحضور به موقع به منزله انصراف ت

  امتیاز منفی دریافت خواهد .کرد. 5شروع به حرکت نماید  قبل از اجازه داور هر رباتی که -9-1-4ماده 
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داشتن گهامتیاز و ن 5اگر در حین مبارزه مشکل فنی براي ربات پیش آید با دستور داور و کسر  -10-1-4ماده 

  تواند ربات خود را تعمیر نماید. زمان، داوطلب می

پذیر نیست. در صورتی که با تایید کمیته داوري تعویض قطعات ربات در کل زمان مسابقات امکان -12-1-4ماده 

باشد امکان تعویض قطعه معیوب با قطعه سالم بدون اثبات شود که قطعه موردنظر در ربات قابل استفاده نمی

  پذیر است.یر در وزن، قدرت و سرعت ربات امکانتغی

ساعت قبل از شروع رقابت جهت محاسبه وزن و اندازه ربات، دریافت  2حضور داوطلبین  -13-1-4ماده 

  ها الزامی است.هاي فنی و قرنطینه رباتتاییدیه

قرعه کشی دو به دو در روز مسابقات با قرعه کشی رقیبان مشخص می گردد و تیم ها بر اساس  -14-1-4ماده 

با هم رقابت می کنند. در مرحله اول تیم هاي برنده به مرحله بعد راه می یابند. تیم هاي بازنده مرحله اول طی 

یک قرعه کشی دیگر با هم به رقابت می پردازند و نفرات برتر به مرحله دوم راه می یابند. مراحل دوم به بعد 

. به این صورت که در هر مرحله تیم هاي برنده به مرحله بعد راه ددمسابقه به صورت تک حذفی برگزار می گر

  .یافته و تیم هاي بازنده حذف می شوند

کننده تیم ها برابر شوند ضربات پنالتی تعییننهایی تیمدر صورتی که در مراحل نهایی و نیمه -1-14-1-4تبصره 

پ در مرکز زمین قرار گرفته و دروازه تیم مقابل برنده خواهد بود. هر تیم یک ضربه پنالتی خواهد داشت که تو

برنده اضافه خواهد پنالتی، ضربات پنالتی تا تعیین تیم ها در ضربات بدون ربات خواهد بود. در صورت برابري تیم

  شد.

در صورتی که در قرعه کشی تعداد تیم ها فرد باشند، به یکی از تیم ها قرعه استراحت خورده و  -15-1-4ماده 

  .تیم بدون دادن مسابقه به مرحله بعد راه می یابد این

ربات روي خط دروازه خود قرار دارند. پس از سوت  2ر ابتداي مسابقه توپ در وسط زمین و د -16-1-4ماده 

 ربات می توانند به سمت توپ حرکت کنند.  2دارو، 

  د.باشمسابقه یک توپ پینگ پونگ می توپ زمین -17-1-4ماده 
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و آنرا ف هدایت کند یبایست توپ را در زمین کنترل کرده و آنرا به سمت دروازه حرربات می  -18-1-4ماده 

  داخل دروازه بیاندازد. 

در نیمه زمین خود و پس از هر گل، توپ در وسط زمین قرار گرفته، رباتی که گل خورده است  -19-1-4ماده 

  ر روي خط دروازه خود قرار می گیرد. رباتی که گل زده دپشت خط وسط قرار گرفته و 

دادن حریف چنانچه یک ربات، به جاي حرکت به دنبال توپ ربات مقابل را هل دهد یا تنها با هل -20-1-4ماده 

کارت  2در صورتی که تیمی  .گیردقصد گل زدن داشته باشد بار اول یک هشدار و دفعات بعد یک کارت زرد می

زرد دریافت کند تا پایان مسابقه از زمین حذف شده و ربات حریف به صورت تکی در زمین مسابقه رقابت به 

  رقابت خود ادامه خواهد داد.

  هاقوانین فنی ربات -2-4

ممنوع  مشابه آنو  مسیبی یها باید به صورت با سیم باشد و استفاده از هر وسیله کنترلکنترل ربات -1-2-4ماده 

  باشد.می

قطعات فلزي تیز و ، سنگ ،فندك ،عاتیگاز، ما ،ياسپر د،اسی زا،آتش ،یپرتاب لیاز وسااستفاده  -2-2-4ماده 

  ممنوع است. برنده، اره و تیغه فلزي

داوطلب و از نوع شارژي است که توسط داور در اختیار  آمپر 2ولت  12 باتري هر ربات هیتغذ منبع -3-2-2ماده 

  همراه داشته باشند. زین اضافه باتريجاباتري و  کنندگانبهتر است شرکتگیرد. قرار می

 270تا  30 شافتیا دو  شافتزرد تک  گیربکسنوع موتور از  مجاز در مسابقه موتور گیربکس -4-2-2ماده 

از مورد فوق  هاي دیگر غیراست. استفاده از موتور یا موتورگیربکس ولت 12 تا 3کاري  با ولتاژ دور در دقیقه

این محدودیت فقط براي مکانیزم حرکتی ربات است و استفاده از سایر غیرمجاز است (جهت حرکت ربات 

  ).ها در موارد دیگر بالمانع استموتور

همچنین وزن ربات تا پایان مسابقه باید ثابت بماند.  و خواهد بود لوگرمیک 5ر وزن ربات حداکث -5-2-2ماده 

 .است متریسانت 20و  30حداکثر به ترتیب ربات  طول و عرض مجاز
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  ي مورد استفاده در ربات وجود ندارد.محدودیتی در نوع سازه -6-2-2ماده 

  .دسته کنترل است و باتري باربات  خودمنظور از وزن ربات، وزن  -7-2-2ماده 

   جنگجوي آزادقوانین لیگ  -5

  قوانین اجراي مسابقه -1-5

. هر ربات پردازندبه رقابت می دقیقه 3در یک فضاي مستطیلی به مدت  ربات 2تعداد در این لیگ  -1-1-5ماده 

و یا واژگون نماید.این هاي حریف را از زمین مسابقه بیرون رانده اي طراحی شود که بتواند رباتباید به گونه

آموزي و دانشجویی بخش مجزاي دانشدو باشد که در آموزان دوره دوم متوسطه و دانشجویان میویژه دانش لیگ

  رقابت خواهند کرد.

متر لبه براي کل سانتی 10متر است که شامل  3متر در  5/1یک مستطیل زمین مسابقه به صورت  -2-1-5ماده 

  گودال مرگ براي آن در نظر گرفته نشده است.گونه زمین است و هیچ

اي به آن آسیب بزند در صورتی که رباتی بتواند حریف را از زمین مسابقه خارج نموده و یا به گونه -3-1-5ماده 

امتیاز .مثبت دریافت خواهد  100برنده رقابت بوده و  روي زمین مسابقه نباشد برقادر به حرکت  که ربات حریف

  کرد.

امتیاز  50ثانیه در گوشه زمین اسیر نماید  10در صورتی که رباتی بتواند ربات حریف را به مدت  -4-1-5ماده 

  مثبت دریافت خواهد کرد.

امتیاز منفی  20ثانیه بدون حرکت باشد و یا در رقابت قرار نگیرد  20در صورتی که ربات به مدت  -5-1-5ماده 

  دریافت خواهد کرد.

با امتیاز بیشتر به مرحله بعد صعود  مسابقه مجموع امتیازات هر ربات محاسبه شده و ربات در پایان -6-1-5ماده 

هاي بازنده مرحله اول طی یک قرعه کشی دیگر با هم به رقابت می پردازند و نفرات برتر به تیمخواهد کرد. 

گردد. به این صورت که در مرحله دوم راه می یابند. مراحل دوم به بعد مسابقه به صورت تک حذفی برگزار می 

  .هر مرحله تیم هاي برنده به مرحله بعد راه یافته و تیم هاي بازنده حذف می شوند
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ها در پایان رقابت برابر باشند ربات با وزن کمتر برنده رقابت خواهد در صورتی که امتیاز ربات -7-1-5تبصره 

  بود.

زمان دارد و عدم  قهیدق 2فقط  میهر ت ستیدر کنار پ هامیحضور ت ياز زمان اعالم داوران برا -8-1-5ماده 

  از مسابقه خواهد بود. میحضور به موقع به منزله انصراف ت

  امتیاز منفی دریافت خواهد .کرد. 5شروع به حرکت نماید  قبل از اجازه داور هر رباتی که -9-1-5ماده 

داشتن امتیاز و نگه 5با دستور داور و کسر اگر در حین مبارزه مشکل فنی براي ربات پیش آید  -10-1-5ماده 

  تواند ربات خود را تعمیر نماید. زمان، داوطلب می

پذیر نیست. در صورتی که با تایید کمیته داوري تعویض قطعات ربات در کل زمان مسابقات امکان -11-1-5ماده 

قطعه معیوب با قطعه سالم بدون باشد امکان تعویض اثبات شود که قطعه موردنظر در ربات قابل استفاده نمی

  پذیر است.تغییر در وزن، قدرت و سرعت ربات امکان

ساعت قبل از شروع رقابت جهت محاسبه وزن و اندازه ربات، دریافت  2حضور داوطلبین  -12-1-5ماده 

  ها الزامی است.هاي فنی و قرنطینه رباتتاییدیه

برخورد داشته باشند که مانع حرکت  با یکدیگر ايبه گونه ها در حین رقابتدر صورتی که ربات -13-1-5ماده 

  ها از همان نقطه مسابقه را ادامه دهد.تواند مسابقه را متوقف کرده و بعد از جداکردن رباتها شود داور میربات

 تعریف شده است و داوطلبینو دانشجویی و آزاد آموزان دوره دوم متوسطه این لیگ براي دانش -14-1-5ماده 

  در زمان انتخاب لیگ به مقطع تحصیلی مجاز براي هر لیگ دقت نمایند.

در روز مسابقات با قرعه کشی رقیبان مشخص می گردد و تیم ها بر اساس قرعه کشی دو به دو  -15-1-5ماده 

  با هم رقابت می کنند. 

ها قرعه استراحت خورده و در صورتی که در قرعه کشی تعداد تیم ها فرد باشند، به یکی از تیم  -16-1-5ماده 

  .این تیم بدون دادن مسابقه به مرحله بعد راه می یابد
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  قوانین فنی ربات -2-5

  .سیم باشدیها باید به صورت بکنترل ربات -1-2-5ماده 

  باشد. غیر مجاز می فندك و سنگ ،عاتیگاز، ما ،ياسپر د،اسی زا،آتش ،یپرتاب لیاز وسااستفاده  -2-2-5ماده 

اي که خطري براي صاحب ربات به گونه قطعات فلزي تیز و برنده، اره و تیغه فلزياستفاده از  -1-2-2-5تبصره 

  بالمانع است. از هر مکانیزمی براي از کار انداختن ربات حریف استفاده و یا  یا زمین مسابقه نداشته باشد

  است.داوطلب  عهده خود تامین آن براست که ولت  12 حداکثر هر ربات هیتغذ منبع -3-2-5ماده 

  سرعتی یا قدرتی با هر میزان دور در دقیقه بالمانع است. موتور گیربکساستفاده از هر نوع  -4-2-5ماده 

همچنین وزن ربات تا پایان مسابقه باید ثابت بماند.  و خواهد بود لوگرمیک 20حداکثر وزن ربات  -5-2-5ماده 

  .است متریسانت 50و  50حداکثر به ترتیب ربات  طول و عرض مجاز

 .بعاد ربات در هنگام مسابقه به صورت خودکار و الکترونیکی می تواند بزرگتر شودا -1-5-2-5تبصره 

  ي مورد استفاده در ربات وجود ندارد.محدودیتی در نوع سازه -6-2-5ماده 

  .است تمام تجهیزات باربات  خودمنظور از وزن ربات، وزن  -7-2-5ماده 

باید با باتري شارژ شده و آماده در نماید چنانچه تیمی از باتري به عنوان منبع تغذیه استفاده می -8-2-5ماده 

  .. کمیته اجرایی مسابقات هیچ مسئولیتی در قبال باتري هاي کم شارژ یا بدون شارژ نداردنمایدمسابقات شرکت 

   رالیقوانین لیگ  -6

  قوانین اجراي مسابقه -1-6

پردازند. متر با یکدیگر به رقابت می 3متر و عرض  6ها در مسیر مستقیم به طول در این لیگ ربات -1-1-6ماده 

  هدف از این مسابقه رسیدن به نقطه پایان در کمترین زمان است. 
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پردازند که براي هر تیم یک میگر به رقابت لیگ با یکدی تیم در این 5تا  3در هر رقابت تعداد  -2-1-6ماده 

هایی شود. در مرحله بعد میانگین زمان براي آن رقابت ثبت شده و تیمثبت می )زمان رسیدن به نقطه پایانزمان (

  تر باشند به مرحله بعد صعود خواهند کرد.باال هاها از میانگین زمانآن که زمان

با  هاو رباتبه مرحله بعد صعود کرده  هازمان زمان کمتر از میانگینبا  هارباتمسابقه  هر در پایان -3-1-6ماده 

  ها خواهد پرداخت. به رقابت با سایر رباتجهت کسب عنوان برگزیده امتیاز کمتر 

ها در پایان رقابت برابر باشند ربات با وزن کمتر برنده رقابت خواهد ربات زماندر صورتی که  -1-3-1-6تبصره 

  بود.

زمان دارد و عدم  قهیدق 2فقط  میهر ت ستیدر کنار پ هامیحضور ت ياز زمان اعالم داوران برا -4-1-6ماده 

  از مسابقه خواهد بود. میحضور به موقع به منزله انصراف ت

  امتیاز منفی دریافت خواهد .کرد. 5شروع به حرکت نماید  قبل از اجازه داور هر رباتی که -5-1-6ماده 

داشتن گهو نامتیاز  5و کسر اگر در حین مبارزه مشکل فنی براي ربات پیش آید با دستور داور  -6-1-6ماده 

  از آن به مسیر خود ادامه دهد.و پس  تواند ربات خود را تعمیر نمودهزمان، داوطلب می

پذیر نیست. در صورتی که با تایید کمیته داوري تعویض قطعات ربات در کل زمان مسابقات امکان -7-1-6ماده 

باشد امکان تعویض قطعه معیوب با قطعه سالم بدون اثبات شود که قطعه موردنظر در ربات قابل استفاده نمی

  پذیر است.تغییر در وزن، قدرت و سرعت ربات امکان

- تاییدیهزن و اندازه ربات، دریافت ساعت قبل از شروع رقابت جهت محاسبه و 2حضور داوطلبین  -8-1-6ه ماد

  ها الزامی است.فنی و قرنطینه ربات هاي

ها شود باشند که مانع حرکت رباتاي برخورد داشته ها در حین رقابت به گونهدر صورتی که ربات -9-1-6ماده 

  ها از همان نقطه مسابقه را ادامه دهد.تواند مسابقه را متوقف کرده و بعد از جداکردن رباتداور می

تعریف شده است و داوطلبین در زمان انتخاب لیگ  آموزان دوره اول ابتداییاین لیگ براي دانش -10-1-6ماده 

  به مقطع تحصیلی مجاز براي هر لیگ دقت نمایند.
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کشی بر اساس قرعهتیم  5تا  3تعداد  شخص می گردد ودر روز مسابقات با قرعه کشی رقیبان م -11-1-6ماده 

. در مرحله اول تیم هاي برنده به مرحله بعد راه می یابند. تیم هاي بازنده مرحله کردخواهند رقابت  با یکدیگر

اول طی یک قرعه کشی دیگر با هم به رقابت می پردازند و نفرات برتر به مرحله دوم راه می یابند. مراحل دوم 

. به این صورت که در هر مرحله تیم هاي برنده به مرحله به صورت تک حذفی برگزار می گردد به بعد مسابقه

  .بعد راه یافته و تیم هاي بازنده حذف می شوند

در صورتی که در قرعه کشی تعداد تیم ها فرد باشند، به یکی از تیم ها قرعه استراحت خورده و  -12-1-6ماده 

  .مرحله بعد راه می یابداین تیم بدون دادن مسابقه به 

  هاقوانین فنی ربات -2-6

ممنوع  مشابه آنو  سیمبی یها باید به صورت با سیم باشد و استفاده از هر وسیله کنترلکنترل ربات -1-2-6ماده 

  پذیر است.حرکت ربات به صورت خودکار و بدون کنترل نیز امکان باشد.می

  باشد. غیر مجاز می فندك و سنگ ،عاتیگاز، ما ،ياسپر د،اسی زا،آتش ،یپرتاب لیاز وسااستفاده  -2-2-6ماده 

 اي که خطري براي صاحب رباتبه گونه قطعات فلزي تیز و برنده، اره و تیغه فلزيستفاده از ا -1-2-2-6تبصره 

  مانع است.یا زمین مسابقه نداشته باشد بال

و از نوع شارژي است که توسط داور در اختیار داوطلب  آمپر 2ولت  12 باتري هر ربات هیتغذ منبع -3-2-6ماده 

  همراه داشته باشند. زین اضافه باتريجاباتري و  کنندگانبهتر است شرکتگیرد. قرار می

 270تا  30 شافتیا دو  شافتزرد تک  گیربکسنوع موتور از  مجاز در مسابقه موتور گیربکس -4-2-6ماده 

از مورد فوق  هاي دیگر غیراست. استفاده از موتور یا موتورگیربکس ولت 12 تا 3کاري  با ولتاژ دور در دقیقه

این محدودیت فقط براي مکانیزم حرکتی ربات است و استفاده از سایر غیرمجاز است (جهت حرکت ربات 

  ). ها در موارد دیگر بالمانع استموتور

همچنین وزن ربات تا پایان مسابقه باید ثابت بماند.  و خواهد بود لوگرمیک 5حداکثر وزن ربات  -5-2-6ماده 

 .است متریسانت 20و  30حداکثر به ترتیب ربات  طول و عرض مجاز
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  ي مورد استفاده در ربات وجود ندارد.محدودیتی در نوع سازه -6-2-6ماده 

 .دسته کنترل است و باتري باربات  خودمنظور از وزن ربات، وزن  -7-2-6ده ما
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