
 



 

 Robot Bowlingربات 

 
 مقدمه

در قالب انجام مسابقه ربات ورزش جذاب و پر هیجان بولینگ است. در اين رقابت تیم ها شبیه سازي  هدف از برگزاري اين رقابت

و از ايده هاي  نمودهرا اجرا اهرم ها استفاده از و  ساخت شاسي ساخت گیربكس،مفاهیم آموزش ديده از قبیل  ،مورد عالقه خود

 .برندمي يكديگر بهره علمي 

 

 شرایط سنی
تا ششم دبستان مي باشد. دانش آموزاني که مهرماه سال جاري به کالس هفتم  چهارماين مسابقات ويژه دانش آموزان پايه هاي 

 ين رقابت شرکت کنند. دبیرستان مي روند نیز مي توانند در ا

 

 زمین مسابقه
  متر طول دارد 3حداکثر ابعاد زمین مسابقه: زمین اين مسابقه. 

  فاصله محل قرارگیري ربات تا پین هاي هدف حداکثرcm052 .است 

  عدد مي باشد. 6تعداد پین هاي هدف 

  ابعاد پین هاي هدف : ارتفاعcm05  قطر ،cm5.5 . 

 

 

 

 



 

  قطر توپ حدودcm5 .است 

  وزن توپ حدودgr62 .است 

 

 

 ویژگی های ربات

  باشد.يا قطعات مشابه  آرياناکلیه قطعات استفاده شده در ساخت ربات الزاما بايد از قطعات 

  از نوع موتورهاي استفاده شده در رباتZGA25r  ياETONM  با میزانRPM .دلخواه مي باشد 

  مي باشد. ولت 20با ولتاژ حداکثر  باتريمنبع تغذيه براي راه اندازي ربات 

 

 نحوه برگزاری مسابقه

 .تیم مي تواند شامل يک يا دو نفر به عنوان اعضا باشد 

  ته را داشپرتاپ توپ به سمت پین هاي هدف و انداختن آن ها در اين مسابقه دانش آموزان بايد رباتي بسازند که قابلیت

 باشد. 

  3امتیاز تیم ها بعد از  مجموعبار فرصت پرتاپ توپ را دارد.  3راند برگزار خواهد شد، در هر راند هر تیم  0اين مسابقه در 

 بار پرتاب، به عنوان امتیاز آن راند براي تیم ثبت خواهد شد.

  ن تیم هايي که بیشتريي که درصد از کل شرکت کنندگان با هم به رقابت مي پردازند به گونه ا 22در فینال اين مسابقات

 برنده نهايي مسابقه خواهد بود. امتیاز را به دست آورند،

  دقیقه خواهد بود.  3داده مي شود،در هر راند حداکثر زماني که از طرف داور به هر تیم 

 

 نحوه امتیاز دهی
 مي تواند از يک تا هر شش پین هدف را از حالت ايستاده، به روي زمین بیندازد. به ازاي هر پین که با  ربات در هر پرتاب

 امتیاز مثبت مي گیرد. 22پرتاب ربات به زمین بیفتد، تیم 

 .هر تیم حداکثر سه بار مي تواند توپ ها را به زمین بیندازد 

 

 

 

 

 



 

 چارت سازمانی 
 مسابقات و در زمان تعیین شده ثبت نام نمايند.تیم ها بايد قبل از شروع -2

فرايند ثبت نام شامل : پیش ثبت نام، ارسال مدارک فني مطابق فايل نمونه، دريافت تايیديه از کمیته برگزاري مسابقات،  -0

 ثبت نام نهايي و پرداخت هزينه مي باشد.

 سابقات انجام خواهد شد.بررسي فني ربات ها در زمان تعیین شده و توسط کمیته برگزاري م -3

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

 قوانین جدید بر عهده تیم ها خواهد بود.

 تتصمیم نهایی در مورد هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض به عهده داور و کمیته برگزاری مسابقا -5

 خواهد بود.

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

 شكایاتی که بعد از این زمان اعالم شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

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

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

 برای تك تك اعضای تیم.  

 تیم برسد، آن لیگ برگزار خواهد شد. 6کت کننده در هر لیگ به در صورتی که تعداد تیم های شر -9

 تعداد تیم هاي برتر تعیین شده جهت اهداي جوايز تعداد تیم هاي شرکت کننده در هر لیگ

 برترنفر  2 تیم 3-6

 نفر برتر 0 تیم 5-22

 نفر برتر 3 تیم 22-32

 نفر برتر 0 تیم 32-02

 نفر برتر 5 02-62

 نفر برتر 5 تیم به باال 62

 

 

 


