
  پالسكو ليگ

استفاده از دسته كنترل ، به  در اين مسابقه شركت كننده ميبايست ربات خود را با
هر آتش  .آتشهاي مورد نظر را خاموش كند و سپس به نقطه شروع بازگردد

هايي كه در زمان كمتري بيشترين امتياز را كسب كرده باشند به مرحله فينال راه 

داوران افزايش يا كاهش تعداد تيم هاي راه يافته به فينال در روز مسابقات 

در اين مرحله مسابقات با شرايط دشوارتري برگزار مي شود و تيم هايي كه بتوانند در 
 .امتياز را بدست آورند برنده مسابقه خواهند بود 

 .دقيقه زمان براي خاموش كردن شمع هاي درون ساختمان را دارد

  .در صورتي كه رباتي از مسير خارج شد ، بايد دوباره مسير را از ابتدا طي كند

در ماكت ساختمان پالسكو قرار دارد مركز زمين 
 .سانتي متر وجود دارد ١٥ تا ١٠بين  شمع هاي روشني به ارتفاع

سانتي  ٢٥با عرض حداكثر  )درجه مي باشد ٢٥
. و شمع هاي درون ساختمان را خاموش نمايدبايد از اين سطح شيب دار باال رفته 

  از آتش ها ممكن است درون ماكت ساختمان پالسكو قرار داشته باشد

 

 .شاسي ربات بايد فقط با لينك و المان هاي پالستيكي ساخته شود

 دكنناستفاده  دور ٣٠٠داكثر با ح گيربكس هاي پالستيكي

 ) :مطابق شكل زير( موتور ورودي به گيربكس بايد موتور آرميچر با مشخصات زير باشد

ليگقوانين مسابقات 

 مرحله برگزار مي شود ٢اين مسابقه در  

در اين مسابقه شركت كننده ميبايست ربات خود را با: مرحله مقدماتي  
آتشهاي مورد نظر را خاموش كند و سپس به نقطه شروع بازگردد سمت آتش ، هدايت كند و

  . امتياز مربوط به خود را دارد
هايي كه در زمان كمتري بيشترين امتياز را كسب كرده باشند به مرحله فينال راه  درصد تيم ٥٠حدود  

  .پيدا مي كنند 
داوران افزايش يا كاهش تعداد تيم هاي راه يافته به فينال در روز مسابقات  خيص هيئتنظر به تش 

 .اعالم مي شود 

در اين مرحله مسابقات با شرايط دشوارتري برگزار مي شود و تيم هايي كه بتوانند در : مرحله فينال  
امتياز را بدست آورند برنده مسابقه خواهند بود  زمان كمتري بيشترين

دقيقه زمان براي خاموش كردن شمع هاي درون ساختمان را دارد ٥هر ربات حداكثر  
در صورتي كه رباتي از مسير خارج شد ، بايد دوباره مسير را از ابتدا طي كند 

 :ت زمين مسابقه مشخصا

مركز زمين چوب با روكش سفيد بوده در  زمين مسابقه از جنس 
شمع هاي روشني به ارتفاع اين ساختمانقسمت هايي از 

٢٥حداكثر شيب ( دور تا دور ساختمان سطح شيب داري 
بايد از اين سطح شيب دار باال رفته ربات . متر وجود دارد

از آتش ها ممكن است درون ماكت ساختمان پالسكو قرار داشته باشد برخي

 :فيزيك ربات

 . تجاوز كند  سانتي متر ٢٥در  ٢٥اندازه روبات نبايد از  

شاسي ربات بايد فقط با لينك و المان هاي پالستيكي ساخته شود 
گيربكس هاي پالستيكي شركت كنندگان بايد از موتور و 
موتور ورودي به گيربكس بايد موتور آرميچر با مشخصات زير باشد: ١تبصره  

 V ٣ - ٦: ولتاژ كاري مناسب 

 mm ١.٨: قطر شفت 

 mm ١٣: طول شفت 

 mm ١٥: ارتفاع بدنه در قسمت تخت 
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  mm ١٩.٥: ارتفاع بدنه در قسمت غير تخت 

 تجاوز كند كيلو گرم سهوزن ربات نبايد از  -

وزن كل ربات شامل باطري ، قسمت متحرك ، دسته كنترل و سيم ربات ,منظوراز وزن ربات :  ١تبصره 
  .است

  .وزن دسته كنترل بي سيم جزو وزن ربات محسوب نمي شود: ٢تبصره 

 .شركت كنندگان ميتوانند از هرنوع سيستم  كنترلي براي كنترل ربات استفاده  كنند -

هيچگونه مسوليتي درقبال ,مسولين برگزاري مسابقه ,استفاده از كنترل بي سيمدرصورت :  ١تبصره
 .تداخل  اثر دسته كنترل روي ساير رباتها را ندارند

عدد پروانه مي  ٢مي باشد و حداكثر آن ) دمنده(تنها راه مجاز براي خاموش كردن آتش استفاده از فن -
 .ر مايعات و غيره مجاز نمي باشد ن آب يا سايروش ها از جمله اهرم مكانيكي ، پاشيدساير . باشد 

 .ربات مجاز مي باشد و تعداد چرخ ها و موتورها محدوديتي ندارد ساير قطعات مورد استفاده در -

  :تغذيه ربات 

اداپتور و يا به هرشكل , استفاده  از منبع تغذيه خارج از ربات به هر شكل  مانند ترانسفورماتور  -
 .ديگرمجاز نمي باشد

 بيشتر باشد ولت ٦مع ولتاژ ورودي به موتورها نبايد از ج -

 :اعضاي تيم

 )به جز سرپرست تيم(.نفر مي باشد ٣حداكثر تعداد اعضا براي هر تيم  -

 .در هر تيم يك نفر بايد به عنوان سرپرست تيم معرفي گردد -

 .بايد از كاور يك رنگ استفاده نماينداعضاي تيم  -

 )به بعد ١٣٨٧اول فروردين متولدين ( بيشتر باشد سال تمام ١٠سن اعضاي تيم نمي تواند از  -

 :قوانين عمومي

حفظ و نگهداري ربات ها به عهده شركت كنندگان مي باشد و كميته اجرايي مسابقات هيچ گونه  -
 .د داشتمسئوليتي در قبال مفقود يا خراب شدن آنها بر عهده نخواه

مسابقات محل ويژه تعمير و تست ربات ها در نظر گرفته خواهد شد اما با توجه به  در محل برگزاري -
 .استقبال زياد از مسابقات احتمال وجود محدوديت براي استفاده از ابزار وجود دارد 
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نفر از اعضاي تيم حق حضور در كنار پيست مسابقه را دارند و هنگام فراخواني هر تيم به روي دو فقط  -
كارت اعضا توسط كميته اجرايي صادر  (عضا توسط حراست مسابقات كنترل خواهد شد پيست كارت ا

 ).مي شود

ه داوري بررسي مي شوند و در ها از لحاظ مغايرت با قوانين توسط كيمت قبل از شروع مسابقات ربات -
 .صورت مشاهده هرگونه نقض قوانين از شركت تيم در مسابقات ممانعت به عمل مي آيد

توسط كميته فني صادر خواهد شد و هر گونه اعتراض به مسائل داوري بايد به صورت نظر نهايي  -
 .مكتوب تحويل اين كميته داده شود

  .تصميم گيري در مورد قوانين پيش بيني نشده به عهده هيئت داوران است -

 :نحوه برگزاري مسابقه

 .تيم خواهد بود ١٥حداقل تعداد تيم براي برگزاري اين ليگ  -

 .، تيم حذف خواهد شد)پس از دوبار فراخواني(به موقع تيم در پيست مسابقه  در صورت عدم حضور -

 بندي زمان 

 . دارد نام ركورد زمان ، شروع محل به برگشتن و ها شمع كردن خاموش تا مسابقه شروع لحظه از -

 ، زمين روي ربات تست براي دقيقه ٢ و ربات سازي آماده رايب زمان دقيقه ١ مسابقه شروع از قبل -
  . شود مي گرفته نظر در ركورد ثبت براي دقيقه ٥ آن از پس .شود مي گرفته نظر در تيم هر براي

 كسب امتياز ، نشود ها شمع كل كردن خاموش به موفق دقيقه ٨ مدت طول در تيمي كه صورتي در -

 . شد خواهد لحاظ برايش شده

 امتيازات محاسبه

 هيئت توسط امر اين گيري تصميم.شود اجرا مرحله دو در يا مرحله يك در ليگ اين است ممكن -

 . باشد مي مسابقات موجود شرايط به توجه با داوران

 امتياز كسر نمره ٥ و شود مي محسوب خطا ، داور اجازه بدون ربات به آموز دانش دست برخورد هر -

 . دارد

 منفي نمره ٧ بيفتد اتفاق اين كه صورتي در ندارد را ربات كردن جابجا و كردن بلند حق آموز دانش -

 .گيرد مي تعلق تيم آن به

 حالت همان در ثانيه ١٠ تا و كند گير زمين هاي گوشه از جايي به يا زمين وسط ربات كه درصورتي -

 . طي كنديد مسير را از ابتدا با و شده فني نقص دچار ربات بماند

 .امتياز كسب مي شود ٥ازاي خاموش كردن هر شمع به  -

امتياز شما افزوده  جمعدقيقه كم خواهد شد ، به تعداد ثانيه هاي باقي مانده به  ٥نهايي ركورد از زمان  -
 .خواهد شد

 .جمع امتيازات منفي از امتياز كل كسر مي شود -


