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FOLK RACE
1-معرفی

هــدف از ایــن رقابــت شــبیه ســازی محیــط مســابقات رالــی ســرعت اســت.تا 5 ربــات مــی تواننــد بــه صــورت همزمــان از مســیر 
مســابقه عبــور کننــد.

2-زمین مسابقه
 1-سطح زمین مسابقه سیاه رنگ است.

2-لبه دیواره ها سفید است و ارتفاع آنcm 1±12 است.
3- گذرگاه مسیر به صورت منحنی و بسته است.
4- عرض مسیر بینcm 120-100 متغیر است.

5-ممکــن اســت در مســیر موانــع ســاده ای ماننــد تپــه هــا، گــودال هــا و مــواد سســت قــرار داشــته باشــد. عــاوه بــر ایــن ممکــن 
اســت دیــواره هــای مزاحــم بــه گونــه ای در زمیــن نصــب شــوند کــه وقتــی ربــات در امتــداد لبــه هــای دیــوار حرکــت مــی کنــد، قــادر 

بــه عبــور از مســیر نباشــد.
ــه ایــن معنــا کــه بخشــی از مســیر ممکــن اســت توســط پــل و غیــره از روی بخــش  6- مســیر ممکــن اســت دو ســطحی باشــد. ب

دیگــر عبــور کنــد.

3-ربات
1-ربات باید به صورت هوشمند باشد.

2- در موقعیــت شــروع، بیشــترین ابعــاد ربــات 15*20 ســانتی متر)عرض*طــول / جــرم تــا یــک کیلوگــرم( یــا 24*21 ســانتی متــر 
)عرض*طــول / جــرم دو کیلوگــرم( ، بــدون محدودیــت ارتفــاع اســت.

3- ربات اجازه ندارد:
- ابعاد خود را تغییر دهد.

- به زمین مسابقه و یا تماشاگران آسیب برساند.
- گاز، مایعات یا گرد و غبار منتشر کند.

- به ربات های دیگر آسیب برساند.
- برای حرکت از ربات های دیگر استفاده کند.

4- ربات باید دکمه شروع و پایان یا ترجیحا ریموت کنترل برای شروع و پایان داشته باشد.

4- رقابت
ــرکت  ــرای ش ــروه دوم ب ــال و گ ــا 15 س ــدگان 1 ت ــرکت کنن ــرای ش ــروه اول ب ــود، گ ــی ش ــزار م ــنی برگ ــروه س ــابقه در دو گ 1- مس
کننــدگان 16 ســال بــه بــاال. اگــر حداقــل یکــی از اعضــای تیــم بزرگتــر از 16 ســال باشــد، آن تیــم در رده ســنی بــاالی 16 ســال 

قــرار مــی گیــرد.
ــا برنامــه ربــات را خودشــان انجــام ندانــد، )مثــًا معلــم  2-اگــر داور شــک کنــد کــه تیمــی در رده ســنی پایین تــر ســاخت ربــات ی
یــا والدیــن ربــات را ســاخته اســت یــا برنامــه نویســی کــرده اســت(، داور ممکــن اســت از تیــم بخواهــد کــه در مــورد ســاخت ربــات 
و برنامــه نویســی ربــات ارائــه دهــد. اگــر مشــخص شــود کــه تیــم فقــط بــا رباتــی کــه توســط شــخص دیگــری ســاخته شــده اســت 

رقابــت مــی کنــد، داور ممکــن اســت تیــم را رد صاحیــت کنــد یــا در صــورت امــکان فقــط آنهــا را بــه رده ســنی باالتــر ببــرد.
3-حداکثر اعضای تیم 3 نفر می باشد.

4-برنده رباتی است که بیشترین امتیاز را به دست آورد.
- هر عبور کامل یک امتیاز می دهد.

- هر عبور نادرست از مسیر یک امتیاز منفی می دهد.
- بســته بــه جهــت حرکــت، زمانــی کــه ربــات از خــط شــروع عبــور کنــد، یــک دور کامــل در نظــر گرفتــه می شــود و جهــت صحیــح 

حرکــت بافاصلــه قبــل از مســابقه مشــخص می شــود.
5- زمان به دست آوردن امتیاز 3 دقیقه است.



6- در ابتدای شروع مسابقه ربات در خط شروع قرار می گیرد.
7- موقعیت شروع و ترتیب انجام مسابقات با قرعه مشخص می شود.

8-فرمان شروع هنگام آماده بودن رقیبان، فقط یک بار داده می شود.
9-ربات می تواند حرکت خود را 5 ثانیه بعد از دریافت فرمان شروع آغاز کند.

10- اگر ربات قبل از زمان تعیین شده حرکت کند، به عنوان یک شروع اشتباه در نظر گرفته می شود.
11– رباتی که شروع نادرست دارد، یک اخطار می گیرد.اگر تعداد اخطارها به دو برسد، ربات حذف می شود.

12- ربــات هایــی کــه مســابقه را کامــل کــرده انــد و یــا شــروع نادرســت داشــته انــد، توســط نماینــده تیــم و بــا دســتور داور از زمیــن 
مســابقه خــارج مــی شــود.

13- اگرمســابقه متوقــف شــود، داور حــق دارد بــه نماینــده تیمــی کــه ربــات آن مانــع از حرکــت شــده، دســتور دهــد، ربــات را از 
زمیــن بــردارد.

14- رباتی که مانع از حرکت شده پس از 10 ثانیه دوباره در همان مکان گذاشته می شود.
15- اگــر ربــات در طــول مســابقه بلغــزد و مانــع از حرکــت ربــات هــای دیگــر نشــود، نماینــده تیــم مــی توانــد یکــی از تصمیــم هــای 

زیــر را بگیــرد:
- در همان مکان بماند .
- به خط شروع برگردد.

16-اگــر ربــات گیــر کنــد، تیــم حــق دارد ربــات را بــه نقطــه شــروع برگردانــد. بــا کســب اجــازه از داور، یکــی از اعضــای تیــم بــدون 
ایــن کــه در کار دیگــر ربــات هــا یــا شــرکت کننــدگان اختــال ایجــاد کنــد، مــی توانــد ایــن کار را انجــام دهــد.

17- اگر ربات به هر دلیلی در طول مسابقه به نقطه شروع بازگردد، یکی از امتیازاتی که به دست آورده کم می شود.
18- در صورت نقض قوانین داور می تواند تیم را رد صاحیت کرده و ربات را از زمین خارج کند.

19- هر زیر گروه تا پنج عضو می تواند داشته باشد.
20- در هر زیر گروه 3 مسابقه انجام می شود.

21-در پایان هر زیر گروه ربات ها بر حسب امتیازاتشان به زیر گروه های جدید تقسیم می شوند.
22- تیــم هایــی کــه در پایــان مســابقه امتیــاز آن هــا مســاوی مــی شــود، یــک مســابقه اضافــه جهــت تعییــن تیــم برنــده بیــن آن هــا 

برگــزار   مــی شــود.
23-برنــده رباتــی اســت کــه بتوانــد در دور اول کل مســیر مســابقه را در جهــت مــورد نظــر طــی کنــد. مســابقه اضافــی بیــن ربــات 

هایــی کــه امتیــاز مســاوی دارنــد، برگــزار خواهــد شــد. نقطــه شــروع در مســابقه اضافــی بــا قرعــه مشــخص مــی شــود.
24-تنهــا یکــی از اعضــای تیــم کــه بــه عنــوان نماینــده تیــم مشــخص شــده اســت، مــی توانــد بیــش از دو متــر بــه زمیــن مســابقه 

نزدیــک شــود.

5- موانع
1-5  پل 

5-2   حفره
 



5-3  مواد سست

5-4 دیوارهای مانع
 

5-5 اسفنج و ناهمواری



5-6 مانع

6-چارت سازمانی
1-ربــات بایــد قبــل از شــروع مســابقات ثبــت نــام نمایــد. رونــد ثبــت نــام شــامل بازرســی فنــی از ربــات، عامــت گــذاری ربــات بــا 

برچســب شــماره مــی باشــد.
2-بازرسی فنی باید در زمان تعیین شده از طرف کمیته برگزاری مسابقات، انجام شود.

3-بــرای شــمارش بهتــر تعــداد دورهــای ربــات، بــه هــر ربــات یــک پرچــم رنگــی داده مــی شــود کــه بایــد بــر روی ربــات در مــکان 
قابــل رویــت نصــب شــود.

4- امتیاز فعلی ربات کنار زمین نمایش داده می شود.
5-هر گونه سوال یا مشکلی که در طول اجرای مسابقه پیش آید، توسط داور بررسی می شود.

6-تصمیــم نهایــی در مــورد هــر گونــه درخواســت تجدیــد نظــر و یــا اعتــراض بــه عهــده داور و کمیتــه برگــزاری مســابقات خواهــد 
بود.هــر گونــه اعتراضــی بایــد در طــول اجــرای مســابقه و یــا بافاصلــه بعــد از پایــان مســابقه بــه داور گــزارش شــود، شــکایاتی کــه 

بعــد از ایــن زمــان اعــام شــود، پذیرفتــه نخواهــد شــد.
7-تصمیم گیری در مورد هر گونه اختاف و یا عدم تطابق همیشه توسط داور انجام می شود.

7- تغییر و یا لغو قوانین 
هــر گونــه تغییــر و یــا لغــو قوانیــن توســط برگزارکننــدگان اصلــی مســابقات و بــر اســاس قوانیــن کمیتــه رســمی مســابقات صــورت 

مــی گیــرد.


