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 قوانین عمومی مسابقه:

 نفر باشد. 3تعداد اعضای تیم حداکثر میتواند  -

 تمامی تیمها می بایست از طرف مدرسه خود ثبت نام شوند و همه ی اعضای تیم دانش آموزان همان مدرسه باشند. -

 ها فقط توسط اعضای تیم انجام می گیرد. بارگذاری سازه -

 به هر مدرسه تنها یک مقام تعلق می گیرد. -
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 تعاریف: -1
 گره : -1-1

 شود. شوند، گره نامیده  می وسیله چسب به یکدیگر متصل میه محل اتصال دو عضو و یا بیشتر از دو عضو، که ب
 :عضو -2-1

 شود. المان موجود بین دو گره، عضو نامیده می
 طول عضو: -3-1

 به فاصله مرکز تا مرکز دو گره انتهایی عضو، طول عضو اطالق می گردد.
 ارتفاع کلی سازه: -4-1

 شود. فاصله عمودی بین باالترین و پایین ترین نقطه سازه ارتفاع کلی سازه نامیده می
 سازه: طول و عرض -5-1

 شود. سازه نامیده می ول و عرضطسازه، و حداکثر عرض افقی  حداکثر طول
 تخلف: -6-1

 می عدم رعایت هر یک از بندهای آیین نامه تخلف محسوب شده و طبق نظر داوران، منجر به حذف سازه از مسابقه
 گردد.

 

 روند برگزاری مسابقه: -2
درون توسط اعضای تیم، ها داده می شود  که توسط هیات برگزار کننده به تیمخام در این مسابقه یک عدد تخم مرغ 

 و سازه از ارتفاعی مشخص بر روی زمین رها می شود. هر سازه قرار می گیرد
 آن سازه از دور مسابقات حذف می گردد.شکستن تخم مرغ، در صورت 

 .کند میترین سازه باالترین امتیاز را کسب سبکو  شده اما در صورت سالم ماندن تخم مرغ، سازه وارد مرحله داوری
 

 مصالح: -3
 باشد: زیر میمصالح مجاز برای ساخت سازه شامل موارد 

 ماکارونی: -1-3
ماکارونی کارخانه ای و غیر دست ساز که هیچگونه عملیات فرآوری، بهسازی و تقویت روی آنها صورت نپذیرفته باشد 

 و بصورت عادی در بازار در دسترس عموم باشد.
 در صورت استفاده از ماکارونی تو خالی، پر کردن آن با هیچ ماده ای مجاز نمی باشد. تذکر:
 : تمامی تیم ها در روز پذیرش ملزم به ارائه یک نمونه در بسته از ماکارونی های مصرفی در سازه هستند. تذکر

 چسب: -2-3
قطره ای و مایع که بدون همراه بودن با ماده دیگری در ساخت سازه استفاده  (،123دوقلو، زودگیر) ،یحرارت چسب
 پشوند.
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 ريسمان: -3-3
)استفاده از فقط در محل اتصال به قالب مجاز باشد. ر ارتجاعي بودن، مجاز میاستفاده از انواع ريسمان ها به شرط غي

 است(

 سازه: مشخصات و ابعاد -4
 :سازه ارتفاع -1-4

 باشد. میلیمتر می پانصد (500سازه ) حداکثر ارتفاع مجاز
 سازه: و عرضطول  -2-4

 باشد. میلیمتر میپانصد ( 500سازه ) و عرض مجازطول  حداکثر
 :محفظه ی تخم مرغ -3-4

 تخم مرغ داشته باشد.یک عدد بایست درون خود محفظه ای جهت قرار گرفتن  می سازه
 ابعاد این محفظه متناسب با سایز عمومی تخم مرغهای موجود می باشد.

 ریسمان اتصال: -4-4
 توسط قالبیان متصل گردد که سازه بر روی سازه حلقه ای از جنس ریسمبایست  جهت رها کردن سازه از ارتفاع، می

 یزان شده و برای رها سازی آماده گردد.آو از آن
( 50حداکثر )کشیده شده حلقه  طول( صد میلیمتر می باشد که پس از تشکیل حلقه 100ریسمان ) مجاز حداکثر طول

 پنجاه میلیمتر خواهد شد.
 نقشی داشته باشد.ن نباید در مقاومت سازه تذکر: ریسما

 

 مشخصات اعضا: -5
 مقطع ماکارونی: -1-5

 مقطع ماکارونی مصرفی در ساخت سازه وجود ندارد.محدودیتی در شکل 
 قطر ماکارونی: -2-5

 محدودیتی در اندازه قطر ماکارونی مصرفی در ساخت سازه وجود ندارد.
 اعضای موازی: -3-5

، چسبکاری طوری باشد که طبق نباید بین اعضا در طول)ولی  محدودیتی برای اعضای موازی کنار هم وجود ندارد.
 ابعاد چسبکاری غیر مجاز تلقی شود.(قوانین آیین نامه ، 

 

 قوانین چسبکاری: -6
 ا به موارد زیر توجه فرمایید:ه در چسبکاری سازه

 دارد. وجود چسب از استفاده امکان ها درگره فقط -1-6
 است. ممنوع چسب با المان سازی اندود كردن و مقاوم -2-6
 است. ممنوع موازی المانهای بین چسب از استفاده -3-6
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، سازه هایی که درگره ها دارای چسبکاری های بیش از حد الزم هستند یا چسبکاری ها در  تشخیص کمیته داوریبه  -4-6
 حذف خواهند شد. سازه صورت گرفته است  از مسابقه جهت تقویت

 

 :رها کردن سازهشرایط  -7
 بر اساس قرعه کشی توسط کمیته داوری تعیین می گردد. کردن سازه هااولویت رها  -1-7
اتصال  حلقه از سطح زمین تا باالی ریسمان ،این ارتفاع سمت زمین رها می گردد.ه متری ب ( چهار4)سازه از ارتفاع  -2-7

 گردد. محاسبه می
 

 محاسبه امتیاز: -8
 مترین وزن رتبه بندی می شوند.کبر اساس سازه ها  در صورت سالم ماندن تخم مرغ، -1-8

 

 داوری سازه ها: -9
داوران پس از تایید نهایی  گیرد ورها سازی سازه صورت می و پس از  رها سازی مرحله پذیرش، 3داوری سازه ها در  -1-9

 نمایند. سازه های برتر، رتبه ها و نتایج بدست آمده نهایی را اعالم می

 

گرایش ، ( تهران3دوره مسابقات دانش آموزی سازه های ماکارونی پژوهشسرای امیر کبیر)منطقه  ------آیین نامه 
به تصویب انجمن کشوری سازه های ماکارونی )ایران  ماده 9در  12/08/98در تاریخ  ،)نجات تخم مرغ( چالش جاذبه

 و کمیته علمی مسابقات رسید. خرپا(

 

 
 کمیته علمی مسابقات : 

 مهندس روزبه نوری 
  افضليمهندس مسعود 

 کمیته داوری مسابقات :
  رییس کمیته داوران(روزبه نوری مهندس( 
  فرهاد رادمنش مهندس 
 مهندس جواد عباسی 
 مهندس مسعود افضلی 
  

 مراجعه نمایید. www.ps.tehsch3.ir  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برگزاری مسابقه به پایگاه 

 



 

 راکت آبی عمودیرشته قوانین 

 قوانین عمومی :

 .باشند مدرسه یک آموزان دانش بایستی تیم اعضای تمامی -1

 .کرد استفاده توان می( و ... شیشه مانند) خطرناک مواد بجز ای ماده هر از آبی راکت ساخت در -2

 .هستید آب از استفاده به مجاز تنها ها راکت کردن پر برای -3

 .دهد ارائه میتواند راکت یک تنها تیم هر -4

 . نیست مجاز بیشتر فشار و باشد می بار 5 حداکثر مسابقات شده تامین فشار -5

 .باشد می ممنوع راکت رانش برای اب فشار بجز پیشرانشی وسایل و موتور هرگونه از استفاده -6

 .ندارد وجود محدودیتیآبی هیچ  راکت و وزن راکت مخازن تعداد ابعاد ، در -7

 دارد و از میان این دو پرتاب باالترین امتیاز تیم ثبت می گردد.خود را  راکتهر تیم تنها دو بار فرصت پرتاب  -8

شرکت کنندگان تنها میتوانند از سیستم های اتوماتیک جهت باز شدن چتر استفاده کنند و استفاده از سیستم های  -9

 کنترل از راه دور ممنوع می باشد.

 داوران رکورد راکت هایی که  چتر شان باز نشود را ثبت نمی کنند. -10

سر راکت آبی باید کامال ایمن بوده و از وسایل خطرناک نوک تیز در آن اسفاده نگردد؛ در غیر این صورت داوران از  -11

 پرتاب راکت ممانعت به عمل می آورند. 

 نکردن رعایت)  تخلف گونه هر مشاهده صورت در. گردد می چک مسابقه  قوانین تمام از فرود پس وو  پرتاب از قبل -12

 از تیم متخلف امتیاز کسر می گردد.( داوران هیات یا و دیگر گروههای به احترامی بی ، قوانین

از النچر مسابقات جهت پرتاب راکت آبی شرکت کنندگان می توانند  -13

  خط از نباید موشک های بالهخود استفاده نمایند در این صورت 

 نوع هیچ و بیاید تر پایین مقابل شکل در شده مشخص قرمز

 سر و باشد شده نصب آن ورودی سر بر نباید  هم( valve)شیری

 .باشد مقابل شکل به ساده کامال باید ورودی

شرکت کنندگان همچنین می توانند برای پرتاب راکت آبی خود از  -14

 النچر خودشان استفاده نمایند ؛ البته این مورد امتیاز مثبتی ندارد. 

تیم هایی که از النچر خود استفاده می کنند بایدبر روی النچر فشار  -15

سنج یا ابزاری جهت نشان دادن فشار هوای داخل مخزن راکت 

 داشته باشند .

 

از ) راکت پرتاب تا فرود زمان  های روند امتیازات نهایی  بخش در -16

 مستندات و مصاحبه به صورت زیر تاثیر گذارند. خالقیت ، ،( لحظه پرتاب تا لحظه برخورد با زمین



 : امتیاز( 100)حداکثر خالقیت در ساخت 

، می شود   ،  فرود یا زمان آن پرتاباز ایده ای نو و جدید که موجب بهبود شرایط  راکت آبیاگر تیمی در ساخت  -1

 نیز از بخش خالقیت دریافت می کند. مثبت  امتیاز 100استفاده کرده باشد ، بسته به نظر داوران تا 

 :راکت آبی  پرتاب تا فرودمداومت 

 گردد. این زمان از لحظه پرتاب راکت آبی از النچر تا لحظه برخورد اولین قطعه از راکت به زمین اندازه گیری می -1

 در صورتی که راکت در حین پایین آمدن به مانع خارجی برخورد کرد ادامه زمان تا زمین را داوران تخمین می زنند. -2

 کسب می کند.امتیاز مثبت  20به ازای هر ثانیه مداومت پروازی تیم مذکور  -3

 :   امتیاز( 400)حداکثر مستندات

قبل از مسابقات مستندات خود را به دبیر خانه مسابقات ارسال تیم های شرکت کننده می بایست نهایتا تا یک هفته  -1

 نمایند .

 مستندات را مشاهده می کنید. نمرهدر زیر موارد موثر در  -2

a.  (نمره 1) علمی گزارشیک رعایت قالب 

b.  نمره(2)توضیح روند طراحی و ساخت 

c.  نمره(2)تیم شرکت کننده استفاده شده راکت آبیبیان مباحث علمی و تحلیلی که در ساخت 

d.  نمره(3)راکت آبی تصاویر یا فیلم هایی از روند ساخت و تست 

ضرب شده و به عنوان امتیاز بخش مستندات تیم ثبت     50می باشد که این نمره در عدد  8حداکثر نمره مستندات  -3

 امتیاز کسب نماید. 400تیم میتواند از بخش مستندات حداکثر  در این صورت که می شود

 : محاسبه امتیازاتفرمول نهایی 

{امتیاز خالقیت} + زمان پرواز(ثانیه)} × 20} + × نمره مستندات} 50} 

 : مصاحبه و ارائه علمی

در دانشگاه تیم اول جهت ارائه علمی  10پس از آنکه تیم ها امتیاز خود را از بخش های باال دریافت کردند و رتبه بندی شدند از 

 ارائه علمی متعاقبا اعالم می گردد.تهران دعوت به عمل می آید. مباحث مورد بحث در 



 خورشیدي ماشینقه قوانین مساب

 ممنوع است. ماشیندر ساخت بدنه اصلی  و...) (مانند فیبر کربن، فلزات پیشرفته استفاده از مواد •

 ساخته شده باید فاقد هرگونه وسایل کنترلی باشد. ماشین •

راهنماي مسیر سیم  عبوربراي  حفره ( به کمک پیچ قلاب)  2حداقل  بایدساخته شده  ماشیندر  •

 باشد.تعبیه شده در زیر بدنه ماشین 

 د. ) تجاوز کنیمترسانت 20) و عرض( یمترسانت 40نباید از طول (  ماشینابعاد هر  •

استفاده از  وات باشد. 0,55هاي خورشیدي در ماشین می بایست حداکثر توان تولیدي سلول •

 هرگونه باتري و یا منبع ذخیره اي مجاز نیست.

 سل ها باید داراي کلید روشن و خاموش باشند. •

 از یک موتور ( با رعایت شرط توان کلی سلول هاي خورشیدي) بلا مانع است.بیش استفاده از  •

 ندارند. قرار گیري موتورها هیچ محدودیتی در مورد مکان  ماشین •

ی که دماغه اش در زمان کوتاهتري به نوار ماشینها از یک نقطه شروع به حرکت کرده و  ماشین •

 خط پایان برخورد کند برنده مسابقه است.

نفر  4الی  3ا می بایست به صورت گروهی ساخته و ارائه شوند و تعداد اعضاي هر گروه ه ماشین •

 باشد.می

 نیرا ندارد و این به کار به عهده مسئول ماشینهیچ تیمی در حین مسابقه اجازه دخالت در حرکت  •

 برگزاري مسابقه است.

 ند.شوتصادفی انتخاب میو گروه ها به صورت کاملا  مسابقه به صورت گروهی برگزار می شود •

به مرحله بعد راه پیدا  ماشین 1از هر گروه و شود  میانجام تیمی  4در قالب گروه هاي رقابت  •

 میکند.

اي مزایاي ماشین خورشیدي ساخته شده و صفحه 2در قالب گزارش حداکثر  هرگروه موظف است •

 مواد استفاده شده در آن و چرایی استفاده از آن ها را توضیح دهد.



که از نظر زمانی امتیاز قابل قبولی کسب کنند نیز تعدادي از تیم هایی  ،هر گروه علاوه بر تیم هاي برتر

 جواز حضور در مرحله بعد را کسب خواهند کرد.

 

 ارزشیابی داوران:

 دهند که امتیازات به صورت زیر تقسیم بندي میشود:امتیاز می 100تا  0از  ماشینداوران به هر 

 امتیاز 20و سوم   30دوم  40کسب مقام اول  .1

  امتیاز 20کار گروهی و کیفیت  و گزارش ارائه شده تسلط به موضوع .2

 امتیاز 20 :ماشینخلاقیت در طراحی  .3

 )امتیاز 10( ها و سیستم انتقال قدرتدر بخش چرخ  •

 امتیاز) 10( طراحی منحصر به فردو  ماشینعنوان خلاقانه  •

 امتیاز) 10(استفاده از سل و موتور مقرون به صرفه  .4

 امتیاز) 10( ماشیناستحکام سازه  .5

 

 

 

 



 

هدفمسابقات لیگ   
3منطقه    

 متوسطه  ایراناد

 

 

 

  



 
 

 

 

 قوانین مسابقه کمیکار

 شرکتشود می تأمین های شیمیاییواکنش ومواد  ها توسطآن وسیستم توقف هایی که نیروی محرکهرشته ماشیندر این 

دانش آموزان شرکت کننده در این  است. انایی کنترل یک واکنش شیمیاییتو نمایش مسابقه انجام از هدفکنند. می

 :که به شرح زیراستکنند  رعایت را قوانینی بایست می رشته

 کمیکار ساخت قوانین: 1

 :به شرح زیر است باشدمجاز نمی هاهای شیمیایی که استفاده از آن.واکنش1 

 گردد؛اطراف درفضای سمی مواد مه یا دود پخش هایی که باعثواکنش 

 ؛استهمراه  شعله هایی که باواکنش 

 ؛ها وجود داشته باشدآندر  عامل دیگری مایع یا هرگاز،  سریع خروج علت به انفجار احتمال هایی کهواکنش 

 هایی که منجر به حوادثی از قبیل انفجار، صدای ناهنجار، نشت و ریزش مواد و آب شود، سبب حذف واکنش 

 ؛گرددسازه از مسابقه میدست 

 هایی که خروجی آن ها به صورت جت گازهای داغ می باشدواکنش. 

دیگر  و ، لیتیم پلیمرهای خشکباطری مثل استفاده از به جز سوخت شیمیایی برای راندن ماشین .  استفاده از منابع انرژی2

  .باشد می ممنوع های تجاری و صنعتی موجود در بازار و به طور کلی نیروی محرکه خارجیباطری

و استفاده از وسایل کنترل از راه دور و موارد  ی واکنش شیمیایی کنترل گردد وسیله به بایستی حرکت ماشین. 3

 ممنوع است. مشابه

گاه و وارد کردن ضربه ی دست، استفاده از تكیهها به وسیلههل دادن یا کوک کردن، چرخاندن چرخ هایی مثلمكانیزم

 برای)جت گاز( ی گازها و مایعات ران یا رانشانه که از تخلیهاستفاده از پیش  همچنین .باشدنمی مجاز برای شروع حرکت

 .باشدبرند، ممنوع مینیروی محرکه بهره می



 
 

 

ی گردد، استفاده از انواع ترمز های صرفا مكانیكی و الكتریكبایست توسط یک فرآیند شیمیایی تعیین زمان توقف می .4

ر باشد و فرآیند تعیین کننده در توقف الزاما ببرای توقف واکنش شیمیایی یا قطع نیروی محرکه واکنش اکیدا ممنوع می

 باشد.اساس یک فرآیند شیمیایی می

ه از هرگونه سنسور الكتریكی اعم از نوری، صوتی و.... خطا محسوب شده و موجب حذف تیم از مرحله عملكرد استفاد . 5

 .گرددمی

استفاده از جرقه، شعله کبریت و ... برای شروع واکنش تنها در صورتی مجاز است که این اجزاء پس از ایجادجرقه از  .6

 .ماشین جدا شده و جزء ماشین محسوب نگردد

با قرار سانتی متر مكعب جای بگیرد این مورد  40*30*20اجزای هر ماشین ساخته شده بایستی در جعبه ای به ابعاد  . 7

 30*20*10حداقل ابعاد کمیكار قابل قبول  .توسط هییت داوران چک میگردد، با این ابعاد دادن اجزا ماشین در جعبه ای

الزم به توضیح است که اجزای جدا شده ماشین برای احراز این امر، باید قابلیت اتصال مجدد  سانتی متر مكعب می باشد.

....  جوش ها ومسائلی از قبیل شكستن اجزا، جدا کردن  کار آرایی ماشین را داشته باشند. جدی به رساندنبدون صدمه 

خواهد شد. الزم به ذکر در محاسبات خطا لحاظ  متر خطای اولیه 1در صورت عدم رعایت این موارد،  غیر قابل قبول است و

بایست صرفا با دست و یا ابزارهای ساده نظیر آچار انجام است برای جدا کردن و اتصال مجدد اجزا در صورت لزوم، می

 . میگرددخواهد  فوق الذکر لحاظ گیرد. اگر از ابزارهای غیر متعارف مانند فرز و ... استفاده گردد، امتیاز منفی

ایت اهی به محل مسابقه و رعگمسئولیت انتقال ماشین، مواد شیمیایی و ابزار مورد نیاز از قبیل ترازو و وسایل آزمایش .8

 .کننده خواهد بودبا تیم شرکت ایمنیموارد 

جت گاز بدون مسائل ایمنی ) شیر اطمینان، گواهی فشار مخزن و...( به خصوص برگه سالمت استفاده از سیستم های . 9

 کپسول ممنوع می باشد.

 . استفاده از سیستم سیالی و سیستم هایی که با خروج سیال بدون تاثیر واکنش شیمیایی بوده باشد، ممنوع است.10

 . استفاده از رگالتور جریان الكتریكی در هر قسمت کمیكار ممنوع می باشد.11

 عملکرد قوانین برگزاری مسابقه:2

 های برگزار خواهد شد:احت تیمبا یک بازه زمانی کوتاه برای استرنوبت  2این بخش از مسابقه در  



 
 

 

 زمین مسابقه :1-2

 به شكل زیر می باشد: ابپادر لیگ د زمین مسابقه کمیكار

 

توقف کند. عدم توقف ماشین در  خطوط مرزیبایست در محدوده شكل زمین مسابقه به صورت زیر است. ماشین می

سانتی متر بوده و نوک کمیكار می بایست با  40. قطر نیم دایره شروع، محدوده تعیین شده، باعث حذف تیم خواهد شد

 متر می باشد. 5/3مرز نهایی برابر با طول نیم دایره مماس باشد. 

 : هدف مسابقه2-2

الی  11هدف مسابقه توقف کمیكار در نزدیک ترین فاصله ممكن نسبت به نقطه هدف است. این نقطه از نیم دایره شروع، 

متر فاصله دارد. کمیكار بعد از حرکت می بایست فاصله از هدف را طی نموده تا به نقطه هدف برسد. شعاع بزرگترین  14

 تی متری یک دایره جدید ترسیم گردیده است. سان 10متر بوده و به فاصله هر  1دایره امتیاز 

 : امتیازات مسابقه3-2



 
 

 

امتیاز و تیم  100امتیاز هر تیم به میزان فاصله آن با مرکز بستگی دارد. به دین صورت که تیمی که در مرکز قرار گیرد 

آید. بدیهی است که امتیاز تیم ، نمره نهایی آنها بدست می 100های دیگر از طریق کسر فاصله ی آن ها تا مرکز از امتیاز 

 سانتی فاصله تا مرکز قابل قبول می باشد. 99ها فقط تا 

  جاگیریامتیاز  : 1-3-2

باشد و میمرحله عملكرد  امتیاز کل %40قرعه کشی مشخص شده و امتیاز این مرحلهگیری با جاها در مرحله ترتیب تیم

بعد از اتمام عملكرد هر کمیكار، محل قرار گیری سر آن بر روی دایره امتیازات توسط  گیرد.تعلق می حملهبقیه به بخش 

 داوران بر روی زمین عالمت گذاری می گردد. تمام تیم ها فقط یک بار حق شرکت در قلق گیری را خواهند داشت.

  حملهامتیاز : 2-3-2

  با توجه به رکورد ثبت شده در دور اول تعیین خواهد گردید.ها باشد. ترتیب تیممی کل مراحل %60، امتیاز حملهدر مرحله 

در مسابقه  را داشته باشد، به عنوان تیم اول نقطه هدفها بدین صورت خواهد بود که تیمی که بیشترین فاصله تا ترتیب تیم

  اصلی با نظر داوران اعالم خواهد شد. مرحله عملكرددر تیم اول حضور اصلی شرکت خواهد کرد.  زمان 

ه همان ها، بموفق به ثبت رکورد نشده باشند، پیش از تمامی تیمهایی که مرتكب خطا شده و به هر دلیلی :تیم1تبصره 

 شرکت خواهند کرد. در مرحله اول عملكردترتیب قرعه کشی انجام شده 

دید جایگاه یک تیم دیگر را به عنوان هدف ثانویه قرار دهد. در ابتدای مرحله حمله، هر تیم می تواند در صورت صالح

بدین گونه که هر تیم می تواند با اعالم اسم یک تیم دیگر، یک توپ با ابعاد مشخص ) توپ تنیس( بر روی جایگاه تیم 

قه دهنده بهدف قرار می گیرد. در صورت برخورد کمیكار با این توپ، نصف امتیاز کسب شده توسط تیم هدف به تیم مسا

 محل قرارگیری نهایی کمیكار لحاظ می گردد.  اضافه می گردد و این امتیاز فارغ از

 امتیاز اضافه می گردد. 3، این مرحله: هر تیمی که مورد حمله قرار بگیرد، به امتیاز 2تبصره 

 لحاظ می گردد. مرحله اش اینامتیاز منفی در امتیاز  2: هر تیمی که حمله کننده است و نتواند هدف را بزند، 3تبصره

 زمانامتیاز : 3-3-2

مدت زمان  توجه بهاگر تیمی در زمین کمیكار بماند، فقط بدلیل ماندن در زمین کمیكار امتیاز خواهد گرفت. این امتیاز با 

 ود(ب)فاصله ها از قطر نیم دایره مرکز شروع به صورت صاف خواهد به شرح ذیل است.ماندن در زمین و همچنین مسافت 



 
 

 

 20-0 متراژ/مدت زمان

 ثانیه

20-30 

 ثانیه

30-40 

 ثانیه

40-50 

 ثانیه

50-60 

 ثانیه

 0 0 0 0 1 متر 0-5

 0 0 2 3 4 متر 5-8

 0 4 5 6 7 متر 8-10

 4 5 6 7 8 متر 10-13

 امتیاز 10 متر تا خط مرزی نهایی 13

 امتیازنهایی: 4-2

 نحوه محاسبه خطا به صورت زیر خواهد بود:

 ({امتیاز کسب شده در حمله*میزان 0.6)+(جاگیریکسب شده در *میزان 0.4})=خطای کلمیزان 

 امتیاز جاگیری: امتیاز کمیكار از زمین+ امتیاز زمان

مورد حمله بودن)در صورت انتخاب( + امتیاز حمله: امتیاز کمیكار از زمین+ امتیاز زمان+ امتیاز هدف)اختیاری(+ امتیاز 

 موفقیت در حمله )در صورت انتخاب(امیتاز منفی عدم 

 الزامات: 5-2

رعایت  وارد ایمنی راهایی که مقبل از انجام مسابقه ماشین ساخته شده توسط هیئت داوران بازبینی خواهد شد و به تیم: 1

به  ، حق شرکت در مسابقه داده نخواهد شد. همچنین هیئت داوران در هر مرحله از مسابقه عملكرد، مجازنكرده باشند

 باشدحذف ماشین از دور مسابقه به علت ایمن نبودن و خطر آفرین بودن آن می

دقیقه برای حضور در جایگاه و راه اندازی ماشین زمان دارد )از آنجایی که  2ها، هر تیم حداکثر پس از اعالم اسامی تیم: 2

 ها مجاز هستند سوخت خودتمامی تیمباشد، لذا می ها کموقت مشخص شده برای تولید سوخت مورد نیاز برخی از ماشین

را از قبل تهیه نموده و بر روی ماشین قرار دهند و لیكن تولید این سوخت بوسیله تیم باید توسط هیئت داوران محرز 

یاز آن از امت امتیاز 1زمان بیشتر، ثانیه  10هر دقیقه باشد، به ازاء  2گردد(. هر تیمی که زمان آماده سازی آن بیشتر از 

 مرحله کاسته می شود.



 
 

 

زمان  ثانیه 10بایست مسافت معین شده را حداکثر بر حسب ثانیه طبق جدول زیر طی کنند. به ازاء هر ها میماشین: 3

 از امتیاز آن مرحله کاسته می شود. امتیاز 1بیشتر، 

 زمان)ثانیه( مسافت)متر( ردیف زمان)ثانیه( مسافت)متر( ردیف

1 15-15.5 94 6 20-20.5 124 

2 16-16.5 100 7 21-21.5 130 

3 17-17.5 106 8 22-22.5 136 

4 18-18.5 112 9 23 140 

5 19-19.5 118 

بعد از شروع به کار ماشین، حق دست زدن، هل دادن و ... وجود ندارد. در صورت مشاهده، تیم با نظر هیئت داوران از : 4

 مسابقه حذف خواهد شد.

نفر، حق حضور ندارند. همچنین، هنگام حرکت، تنها  3هنگام آماده سازی ماشین پشت خط برای راه اندازی، بیشتر از : 5

یک نفر حق همراهی ماشین را دارد. در صورت عدم توجه به تذکرات داوران در این موارد، تیم خاطی از مسابقه حذف 

 خواهد شد.

بین تیم های حائز رتبه، مرحله حمله برسند، به امتیازی مشابه  ی اول تا سوم(باالی جدول)رتبه ها اگر دو یا چند تیم: 6

 تكرار می گردد.

 



 

 

 مسابقات ماشه و مهارت برگزاری نامه آیین

 مهارت و خالقیت پرورش راستای در دارد نظر در شریف پیشرفته های سیستم پیشگامان

ماشه »دوره مسابقات  سومین برگزاری به اقدام 3آموزی منطقهپژوهشسرای دانش همکاری با و آموزی دانش

 گردد. درآموزی برگزار میلحه های بدون خطر و خالقانه در مقطع دانشسبا ا نماید. این مسابقات «و مهارت

 ضروری کنندهشرکت هایتیم برای است آمده ذیل در نامه آیین قالب در که قوانینی رعایت راستا این

  .باشدمی

 های شرکت کننده:تیم .1

  ای هها باید در گروهباشد تیمهای درنظر گرفته شده به صورت گروهی میآیتماز آنجا که
 اسلحه داشته باشد. 4نفری در مسابقه شرکت کنند و هر تیم  4

  ند.باشو ابتدایی  تمامی اعضای شرکت کننده باید دانش آموز مقطع متوسطه دوره اول 

 
 نوع اسلحه: .2

  ی این ونهشود. نمکش الستیکی استفاده میدر این مسابقات فقط از اسلحه پرتاب کننده
 اسلحه ها در ذیل مشاهده می شود.  

  تیر نیمه اتوماتیک کمری استفاده خواهد شد و در مواردی  6در بیشتر آیتم ها از اسلحه
که نیاز به استفاده از نوع دیگری باشد، اسلحه مورد نظر توسط تیم برگزاری در اختیار 

 گرفت.شرکت کنندگان قرار خواهد 
 

 ضوابط مسابقه: .3

 مسابقه قبل از داوران توسط مورد این .تست شوند و اسمبل دقت به باید هااسلحه تمام 

 .شودمی صادر مسابقه در شرکت مجوز تایید صورت در و بررسی

 خاطی تیم برای و شده رصد ناظران توسط مسابقه برگزاری روند در اخالل هرگونه 

  .شودمی گرفته نظر منفی در امتیاز

 به یک تیم قادر که ها درصورتیخرابی اسلحه مانند احتمالی مشکالت بروز صورت در 

 با صالح ندارد نقص رفع بدون را مسابقه ادامه امکان که تیمی نباشد آیتم ی یکادامه

 به ورود اجازه مشخص محلی از نقص رفع از پس و خارج محل مسابقه از داوران دید



 

 

در صورتی که تیم به هیچ عنوان در زمان محدود قادر به  .داشتخواهد  را زمین مسابقه
 شود.ادامه مسابقه نباشد، از مسابقه حذف می

 به کننده های شرکت تیم تعداد به توجه با مسابقات برگزاری روند است ذکر به الزم 

 پذیرد.می انجام و شده کشی گروهی قرعه شکل

 

 مراحل مسابقه: .4

 :مرحله مقدماتی 
ر مسابقه تیم د 20شود بیش از شود. پیش بینی میدر چند مرحله برگزار می این مسابقه

 16ردد تا گشرکت کنند بنابرین پیش از شروع مسابقات حذفی یک مسابقه زمانی برگزار می
ی حذفی راه یابند. در این مرحله هر تیم باید تعداد تیم دارنده بهترین رکوردها به مرحله

گیری نماید و زمان توسط داوران اندازه  کمترین زمان ممکن هدفمشخصی از اهداف را در 
راند برگزار  3یا  1گردد. )بسته به تعداد تیم های شرکت کننده این مرحله در گیری می

 شود.(گردد و مجموع زمان به عنوان رکورد محاسبه میمی

 :مرحله حذفی 

ه حذفی، بر حسب قرعه تیم های تیم دارنده بهترین رکورد زمانی به مرحل 16پس از راهیابی 
 پردازند.به رقابت می مطابق جدول زیر راه یافته به صورت دو به دو

 ستند.هکه برخی سرعتی، برخی دقتی های متفاوتی در نظر گرفته شده در هر مرحله از مسابقات حذفی رقابت
های فردی و گروهی مورد های تیر اندازی و تمرکز و سپس مهارتدر تمامی مراحل مسابقه ابتدا مهارت

 کند. ها تیم صعود کننده در هر مرحله را مشخص میتوانایی ی اینگیرد و مجموعهارزیابی قرار می
ردد، گتر شدن رقابت در طول مسابقه میای که باعث افزایش هیجان و سختنکتهدر کنار تمامی موارد نامبرده، 

نفر از هر تیم باید به انتخاب  1ها تنها باشد. در برخی از آیتممیها در هر مرحله بینی بودن آیتمغیر قابل پیش

تیم16-یک هشتم نهایی 

تیم8-یک چهارم نهایی 

تیم4-نیمه نهایی 

تیم2-فینال 

قهرمان



 

 

ی از های فردی و تیمگیری صحیح و شناخت مهارتسایر افراد تیم در رقابت شرکت کند بنابرین تصمیم
 اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

 
 : تصاویر اهداف مورد استفاده در طول مسابقه1پیوست

 
 تاندارد مورد استفاده در رقابت : تصویر اسلحه اس2پیوست

متری را دارد، کامال بدون خطر بوده و در صورت اصابت  10)توضیح: این اسلحه قابلیت پرتاب کش تا فاصله 
 باشد.(تیر آن به بدن بدون درد و آسیب می
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