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 ابتدایی جنگجوی   –لکوروبو    گی ل ن یقوان

 :یعموم ن یقوان

 .باشند یم گی ل  ن ی مجاز به شرکت در ا  1392/ 01/ 30تا  30/01/1386 ن یب ن یمحاسبه سن، متولد یزمان مسابقه برا   اری با توجه به مع •

 .بالمانع است در لیگ های با سنین باالتر با سن پایین تر حضور دانش آموزان 

باشد و (  LECO.ir)  لکو ایران  ت یبخش لکوروبو سااز مجموعه قطعات موجود در    ستیبا  ی قطعات استفاده شده در ربات م  یتمام •

 . ستی در مسابقه مجاز ن   گرید له ی از هر گونه وس دهاستفا

 در محل توسط نماینده انجام می گیرد و برای نفرات برتر دبیرخانه این کار را انجام خواهد داد.   تطبیق شناسنامه •

 مسابقات بصورت غیرمتمرکز بوده و بسترهای الزم برای مسابقات باید از سمت نماینده فراهم شده باشد.  •

باشد و دانش آموزان در تمامی   • بایست ویدئوها روشن  فیلم مسابقه بصورت  در زمان مسابقه می  دیده شوند.  مراحل در تصویر 

همزمان و برای هر دانش آموز بصورت جداگانه باید گرفته شود و حداکثر دو ساعت بعد ارسال گردد. فیلم برگزاری مسابقات  

آموز بر   همزمان توسط دبیرخانه ضبط می گردد و با فیلم های ارسالی تطبیق داده می شوند. در صورت عدم ارسال؛ فیلم دانش 

 اساس مستندات موجود حذف می گردد.

 : یاختصاص ن یقوان

 موضوع مسابقه  •

و اقدامات خاصی را انجام دهند و میزان امتیاز    را فتح کنند  تعیین شدهدر زمان مشخص مواضع    ستیبا  ی ربات ها م  ی ابتدایی جنگجو  لیگ در  

 گرفته شده از هر مرحله تعیین کننده تیم برتر می باشد. 

 مسابقه  ن یزم •

 در سرتاسر آن وجود دارد.   یا وارهیکه دبوده  متر 25/1متر در  5/2 مسابقه در ابعاد ن ی زم

بسازد    یاربات خود را به اندازه  دیقرار دارند، پس شرکت کننده با  متر  یسانت  ۰3*۰3اتاق    کیدر    نی در آغاز مسابقه ربات ها در گوشه زم  

 پرچم وجود دارد. کیو در هر اتاق  ن یدر وسط زم. متر(  یسانت  30*30)کمتر از  ردی تا ربات در خانه قرار گ
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مانع بسته استاندارد روبیک می  -سانتی متر در زمین وجود دارد  30*30گرمی با ابعاد 1500)دو مانع   د.باشزیر می  بصورت ن ی زم  یشکل کل

 باشد(.

 

 و ابعاد ربات  کیمکان

 باشد. یم گرم ۰۰32و حداکثر وزن آن  گرم 8۰۰و حداقل وزن آن  متریسانت ۰3*۰3حداکثر ابعاد ربات 

 ربات است. می قسمت متحرک، دسته کنترل و س   ،یشامل باترمنظور از وزن ربات، وزن کل ربات 

 شود.   ینم وبجز وزن ربات محس میس  یوزن دسته کنترل ب

 داشته باشد. راتیی تغ  5%از  شی ب دیشود. وزن ربات تا انتها نبا  یم یهر مسابقه وزن کش یربات در ابتدا

  موتور،   همچون  یلیشامل اضافه کردن وسا  راتیی تغ  ن ای.    ندارند  را  رباتو ساختار    سمی در مکان   یاساس  راتییشرکت کنندگان حق اعمال تغ

 است.  نهای چرخ و همانند ا

 

 



 

 بسمه تعالی 

 جنگجوی ابتداییربات لیگ 

 

 

 

، در زمان ما بین مسابقات  کاهش وزن نگردد  ای  ش ی موجب افزا  نکهیدر بدنه منوط به ا  ییجز  راتیی و تغ  ربکس یقطعات مانند موتور و گ  ضیتعو

 ع است.بالمان

  ی ت ی، چنانچه اندازه ربات از ابعاد ذکر شده بزرگتر باشد ربات از مسابقه حذف خواهد شد. )ارتفاع محدودباشدمطابق بر قوانین    دیابعاد ربات با

 ندارد(.

 . بزرگتر شود متری سانت 5۰*5۰تواند حداکثر تا  ی م یک ی ابعاد ربات در هنگام مسابقه به صورت خودکار و الکترون

 خود را تا ابعاد مجاز جمع کند.   یک ی بتواند به صورت خودکار و الکترون دیربات با

 باشد. ه ی در ابعاد اول دیدر آغاز مسابقه و قبل از فرمان شروع توسط داور ربات با

باشد و (  LECO.ir)   لکو ایران  ت یبخش لکوروبو ساقطعات موجود در    تمامی قطعات استفاده شده در ربات می بایست از مجموعه

 لذا استفاده از قطعات فلزی، فندک، اره و تیغه فلزی مجاز نیست. . ستی در مسابقه مجاز ن   گرید له ی از هر گونه وس دهاستفا

 و نرم افزار  یپردازش یها برد

کنترل ربات استفاده    یبرا(    LECO.ir)    لکو ایران  ت ی بخش لکوروبو ساموجود در    الکترونیکی  توانند از قطعات  یشرکت کنندگان م

 کنند. 

 ربات هیتغذ

 ربات نصب گردند.  ی رو ایدسته کنترل و  یتوانند رو  یها م یاست و باتر ولت  6رباتها  هیولتاژ تغذ 

 باشد.  یمجاز نم گریبه هر شکل د ایخارج از ربات به هر شکل مانند ترانسفورماتور، آداپتور و  هیاستفاده از منبع تغذ

مسابقه  صورت ربات مجاز به شرکت در    ن یشود در ا   ولت   7از    شتر ی ب  دیگردد نبا  یموتورها م   لیکه تحو  یولتاژ   زانی م   یطیشرا  چی تحت ه 

 نخواهد بود. 

 مجاز می باشد. لکو ایراندر صورت استفاده از باطری های قابل شارژ، باتری های قابل شارژ موجود در سایت 

 ی بند  زمان

 می باشد.  دقیقه 5زمان مسابقه 
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 ازی و کسب امت ییاجرا ن یقوان

 ابتدایی دهی لیگ جنگجوی تیاز جدول ام

 ادامه بازی  توضیحات  امتیاز هدف

 بیرون انداختن هر مانع

50 

بعد از بیرون انداخت مانع در زمان تعیین شده می تواند دوباره  

مانع را در داخل قرار داده و بیرون بیندازد. ربات هم از خانه  

 خودش باید شروع کند

 ادامه 

 فتح پرچم میانی و پرچم انتهایی 
20 

هر پرچم فقط یکبار فتح  - رسیدن به اتاق حریف و یا پرچم میانی 

 می گردد.
 ادامه 

جابجایی مانع و بردن مانع به خانه  

 حریف
 ادامه  یکبار فقط امتیاز دارد. 40

)در    ه مرگواریمانع به د دنیکوب

 شکل زمین مشخص است( 

برای گرفتن امتیاز   -بصورت محکم  ه مرگواریمانع به د دنیکوب 25

 توسط ربات به محل اصلی برگردانده شود.باید مانع تم  آیدوباره از این 

 ادامه 

 قوانین خطا: 

 باشد. کشیدن ربات با سیم خطا می  •

 برخورد سیم به زمین خطا می باشد. •

 امتیاز از امتیاز کل کم خواهد کرد.   5هر خطا  •

در طول مسابقه اگر رباتی خراب شود اعضای تیم می توانند ربات را از زمین خارج کرده ربات را تعمیر کنند، در این حالت زمان برای این  

 ربات در حال گذر می باشد.

 تی موفق یآرزو با

 ی جشنواره مل ن یدهمهف رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ  یپژوهش یعلم یها  ت ی خالق

 


