


لیگ آتش نشان

- معرفی
آتش¬نشــانی روبوتکــس رقابتــی بــرای همــه خانم¬هــای سراســر جهــان بــرای تشــویق ایشــان بــه شــرکت و یادگیــری تکنولــوژی و 

مهندســی.می باشــد.
هــدف ایــن رقابــت ســاخت رباتــی اســت کــه بتوانــد چهــار شــمع را کــه بــه صــورت تصادفــی در زمیــن قــرار دارنــد را پیــدا کــرده و 
خامــوش کنــد. شــمع هــا داخــل میدانــی قــرار دارد کــه بــا خــط ســیاه دور آن هــا مشــخص شــده اســت. تیــم هــا اجــازه دســت زدن 

بــه شــمع هــا را ندارنــد.
هــدف مســابقه آتش¬نشــانی افزایــش مهندســان و مختصصــان IT مــی باشــد. هــدف مــا تغییــر در نســبت تعــداد شــرکت-کنندگان 
ــرای  ــا ب ــتیاق آن ه ــه اش ــم ک ــتاقی را ببینی ــرکت¬کنندگان مش ــم ش ــت. امیدواری ــک اس ــابقات رباتی ــه مس ــر در زمین ــه دخت ــر ب پس
رباتیــک، تکنولــوژی، برنامه¬نویســی، الکترونیــک، مکانیــک و هرچیــز دیجیتالــی مربوطــه افزایــش یافتــه و جــرات و جســارت را بــه 

تمامــی دختــران جهــان بدهیــم.

2 شرکت¬کنندگان
1. حداکثر تعداد شرکت¬کننده در هر تیم 5 نفر میباشد.

2. شرکت¬کنندگان فقط می توانند دختر باشند.
3. مربیان تیم میتوانند مرد و یا زن باشند.

4. مسابقات آتش¬نشانی 2018 روبوتکس در دو گروه سنی برگزار خواهد شد:
5- کالس A تا 13 سال

6- کالس B بیش از 14 سال
7- گروه سنی تیم بر اساس بزرگ ترین فرد تیم مشخص می¬شود.

8- شرکت¬کنندگان باید ثبت نام خود را در گروه سنی در روز مسابقه انجام دهند نه در روز ثبت نام.
9- تیــم بایــد بــرای جلوگیــری از رد صالحیــت در مســابقه در گــروه ســنی مناســب ثبــت نــام شــود. توجــه: تیم¬هایــی کــه بــه گــروه 

ســنی پایینتــر تعلــق دارنــد در صــورت تمایــل مــی تواننــد در گــروه ســنی باالتــر رقابــت کننــد.
10- برگــزار کننــدگان مســابقات ایــن حــق را دارنــد تــا ســن شــرکت¬کنندگان را در طــول مســابقه چــک کننــد و در صــورت تخلــف، 

ربــات رد صالحیــت خواهــد شــد.

3- زمین مسابقه
1. زمیــن مســابقه ســفید و ابعــاد آن 2.5*3.5 متــر مــی باشــد. جنــس زمیــن از PVC ســاخته شــده و گواهــی مقاومــت B1 در 

برابــر آتــش را دارد. دایــره هــا از همــان مــاده PVC ســاخته شــده انــد و بــاالی زمیــن بــازی قــرار گرفتــه انــد.
2. زمیــن بــازی همــان طــور کــه در شــکل زیــر مشــخص اســت بــا مــرز مشــکی رنــگ 25 میلیمتــری احاطــه شــده اســت. ناحیــه 

200ســفید میلیمتــری اضافــه ای در خــارج از مــرز مشــکی رنــگ وجــود دارد. 



3. ابعــاد محیــط مســابقه حداقــل 3.5 در 4.5 متــر مــی باشــد کــه شــامل زمیــن مســابقه نیــز هســت. ایــن محیــط بــرای اعضــای 
ــه  ــگ احاط ــفید رن ــای س ــا دیواره ــط ب ــر محی ــد. ه ــابقه کار کنن ــزاری مس ــول برگ ــود در ط ــای خ ــا ربات¬ه ــا ب ــده ت ــم منظورش تی

گردیــده اســت.
4. شــمع هــا و دیــواره هــا بــه صــورت تصادفــی بــرای هــر مســابقه قــرار خواهنــد گرفــت. حداقــل 10 ترکیــب مختلــف از شــمع هــا و 

دیــواره هــای تهیــه شــده بــرای مســابقه وجــود خواهــد داشــت.
ــا قطــر 25 میلیمتــر قــرار مــی  ــره مشــکی رنــگ ب ــره ســفید رنگــی احاطــه شــده توســط یــک دای 5. شــمع هــا در مرکــز یــک دای

ــد. گیرن

 B برابــر 100 میلــی متــر و در کالس A 6. طــول شــمع¬ها بــر اســاس گــروه ســنی متفــاوت مــی باشــند. طــول شــمع هــا در کالس
بیــن 100 تــا 400 میلــی متــر متغیــر مــی باشــند.

7. در هر دو گروه سنی شمع ها با استفاده از دیواره ها به نوعی مسدود شده اند به این صورت که:
• یک شمع بدون دیواره

• یک شمع  با یک دیواره
• یک شمع با دو دیواره

• یک شمع با سه دیواره
8. عــرض دیــواره هــا بیــن 200 تــا 350 میلیمتــر متغیــر و ارتفــاع آنهــا 400 میلیمتــر مــی باشــد. ایــن دیواره¬هــا بــا اســتفاده از پایه 

هــای چوبــی کــه ارتفــاع آن هــا 45 میلــی متــر و طــول آنهــا تقریبــا طــول دیــواره هــا را پوشــش مــی دهــد، نگه داشــته شــده¬اند.
9. ایــن مســابقه مــی توانــد در شــرایط نــور طبیعــی موجــود برگــزار گــردد. آمــاده مهندســی ســازی بــرای ایــن شــرایط طبیعــی نــور 

باشــید.



4- ربات
1. ربات ها باید به صورت هوشمند باشد. 

2. بیشــترین ابعــاد ربــات در زمــان ثبــت نــام و در زمــان شــروع حرکــت mm 200 در mm 200 مــی باشــد.ابعاد ربــات مــی توانــد تــا 
mm 300 در mm 300 در طــول مســابقه بــزرگ شــود. 

3. ربات می تواند تا kg 3 وزن داشته باشد.
4. ربات باید دکمه شروع وپایان داشته باشد و یا پیشنهاد می کنیم کنترل از راه دور برای ربات خود قرار دهید. 

5. توجه داشته باشید که ربات ها نباید به زمین مسابقه و تماشاگران صدمه ای وارد کنند.
6. ربــات هــا مــی تواننــد از هرگونــه خاموش¬کننــده ای بــرای خامــوش کــردن شــمع هــا اســتفاده کننــد امــا دقــت بفرماییــد کــه 

بــه زمیــن مســابقه و تماشــاگران صدمــه ای وارد نکننــد.
7. زمین مسابقه باید بعد از هر راند تمیز باقی بماند.در صورت لزوم اعضای تیم باید زمین را بعد از هر راند تمیز کنند.

5 مسابقه
ــات هــا حرکــت خــود را در ناحیــه ای در طــول مــرز کــه توســط هماهنــگ کننــده مســابقه انتخــاب مــی گــردد شــروع مــی  1. رب

کننــد.
2. حرکت ربات ها با عالمت داور شروع می گردد.

3. رباتهــا بایــد حرکــت خــود را ظــرف 5 ثانیــه بعــد از دســتور شــروع داور آغــاز کننــد. در صورتــی کــه ربــات نتوانســت حرکــت خــود 
را در زمــان مقــرر 5 ثانیــه شــروع کنــد حرکتــش بــه عنــوان حرکــت ناتمــام تلقــی خواهــد شــد.

4. در شروع مسابقه اولین شمع مقابل ربات قرار می گیرد.
5. رقابت طی دو مرحله برگزار می گردد: مسابقات حذفی اولیه و دور نهایی

6. هر رباتی 3 دقیقه فرصت دارد تا 4 شمع را خاموش نماید.
7. در مسابقات حذفی اولیه و دور نهایی  هر تیم سه مرحله دارد. امتیازات این 3 مرحله با هم جمع می شوند.

8. در دور نهایی هر تیم 3 راند دارد. امتیازات این 3 راند با هم جمع می شوند.
9. تنها شرکت¬کنندگان می توانند با ربات در طول مسابقه کار کنند.

10. اگــر شــرکت¬کننده ای بعــد از شــروع مســابقه بــه ربــات دســت زنــد آن رانــد مختومــه اعــالم گردیــده و امتیــاز آن بــر اســاس 
تعــداد شــمع هــای خامــوش شــده قبــل از دســت زدن بــه ربــات محاســبه مــی گــردد.

11. اگــر ربــات از زمیــن مســابقه بیــرون بــرود آن رانــد مختومــه اعــالم شــده و امتیــاز آن بــر اســاس تعــداد شــمع هــای خامــوش 
شــده قبــل از تــرک ربــات از زمیــن محاســبه مــی گــردد. 

ربــات زمانــی از زمیــن مســابقه خــارج گردیــده اســت کــه هیــچ کــدام از چهــار چــرخ آن در تمــاس بــا مــرز مشــکی رنــگ اطــراف 
زمیــن نباشــند.

12. تیم¬ها در مسابقات حذفی اولیه به طور تصادفی در زمان ثبت نام انتخاب می گردند.
13. مسابقات حذفی اولیه و زمان حدودی آنها از طریق ایمیل بعد از ثبت نام اعالم می گردند.

6 - امتیازدهی
1. امتیازات بر اساس تعداد شمع های خاموش شده داده می شوند. )جدول امتیاز دهی در پیوست را مشاهده کنید.(

2. اگــر تیمــی قبــل از اتمــام زمــان 180 ثانیــه خــود هــر چهــار شــمع را خامــوش کــرده باشــد، امتیــاز زمانــی خواهــد گرفــت. بدیــن 
صــورت کــه تعــداد ثانیــه هــای باقــی مانــده از آن رانــد بــه امتیــازات تیــم افــزوده مــی گــردد.

ــه دایــره، خامــوش کــردن شــمع، خــروج از دایــره. در  ــود: ورود ب ــه خواهــد ب 3. فراینــد خامــوش کــردن شــمع روشــن بدیــن گون
طــول ایــن مــدت ربــات نبایــد بــا شــمع برخــورد کنــد.

4. اگــر شــمع خــارج از دایــره خامــوش گــردد، تنهــا 50 درصــد از امتیــاز آن محاســبه مــی شــود. رباتــی داخــل دایــره بــه حســاب 
آورده مــی شــود کــه حداقــل یــک چــرخ آن در تمــاس بــا خــط مشــکی رنــگ باشــد.

5. اگر شمعی خاموش گردد و بیوفتد تنها 50 درصد از امتیاز آن شمع به حساب اورده میشود.
6. در طــول مســابقه شــمع هایــی کــه  از قبــل خامــوش شــده انــد بــه عنــوان  مانــع در نظــر گرفتــه مــی شــوند و در صــورت برخــورد 

بــا آن هــا امتیــاز کــم نمــی شــود.



7. مسابقات حذفی اولیه شامل 3 راند می شوند. امتیاز 3 راند با یکدیگر جمع می شوند.
8. 25 درصد ربات های برتر وادر فینال مسابقه می شوند.

9. دور فینال شامل 3 راند می شود، امتیاز این 3 راند با یکدیگر جمع خواهد شد.
10.  سه تیمی که باالترین امتیاز را به دست آورند به عنوان برندگان مسابقه معرفی خواهند شد.

7 سازماندهی
1. زمین های مسابقه در مواقعی که رقابت نباشد برای تمرین و آماده سازی در اختیار تیم ها خواهد بود.

2. تیــم بایــد قبــل از مســابقه ثبــت نــام کنــد. فراینــد ثبــت نــام شــامل بازرســی فنــی ربــات، برچســب گــذاری عــددی آن و امتحــان 
عملکــرد شــروع و توقــف ربــات می¬باشــد.

3. بازرسی فنی باید در زمان مشخص شده توسط داور انجام گردد.
4. تمامی سواالت و مشکالت به وجود آمده در طول مسابقه توسط داور حل و رفع می گردد.

5. تصمیــم نهایــی در رابطــه بــا هرگونــه درخواســت تجدیــد نظــر توســط داوران و هماهنگ¬کننــدگان گرفتــه مــی شــود. تمامــی 
شــکایات بایــد در طــول مســابقه یــا درســت بعــد از پایــان مســابقه بــه داور اعــالم گــردد. شــکایاتی کــه بعــدا ثبــت مــی شــوند مــورد 
قبــول نخواهنــد بــود. تصمیــم نهایــی در مــورد هــر گونــه اختــالف یــا ناســازگاری همــواره توســط داور و هماهنــگ کننــده مســابقات 

گرفتــه مــی شــود.

8- لغو و تغییر در قوانین
تغییــرات و یــا لغــو قوانیــن توســط برگــزار کننــدگان اصلــی مســابقات  طبــق آییــن نامــه کمیتــه تنظیــم مقــررات مســابقات پذیرفتــه 

مــی شــود.

9- پیوست 1 جدول امتیازدهی


