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 مقدماتی ییفوتبال دوره اول و دوم ابتدا -لکوروبو  گیل 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 

(    LECO.ir)    لکوایران  ت یبخش لکوروبو سااز مجموعه قطعات موجود در    ستیبا  یمت استفاده شده در ربات  قطعا  یتمام •

 .  ستی در مسابقه مجاز ن گرید له ی از هر گونه وس دهباشد و استفا

 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 ویدئو ها روشن  فیلم مسابقه بصورت  در زمان مسابقه می  مراحل در تصویر دیده شوند. 

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.

 موضوع مسابقه  •

مسابقه فوتبال مقدماتی یک مسابقه چندمرحله ای می باشد که ربات مورد نظر در زمان های تعیین شده باید بتواند آن مرحله را با موفقیت  

 رحله بعد می روند. انجام دهد. مسابقات در سه مرحله می باشد و کسانی که امتیاز باالتری بیاورند به م

 مسابقه   ن زمی •

 . هستند متر  یسانت ۹متر با ارتفاع حدود  یسانت 5۰بوده و دروازه ها  متر 25/1متر در  5/2 مسابقه در ابعاد ن ی زم

 . ندارددرجه  90 ه یمسابقه مطابق شکل زاو ن یزم  یها  گوشه
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 و ابعاد ربات  کیمکان •

و حداکثر   گرم   ۰۰6باشد و وزن ربات حداقل     متر  یسانت  ۰2*2۰  حداقلو    متر  یسانت  82*82حداکثر    ستیبا  یابعاد ربات م

باز شود و باید بتواند دوباره به صورت خودکار جمع شود. این    سانتی متر  3۰*3۰ربات می تواند الکترونیکی تا ابعاد  است.    گرم  ۰۰2۰

زه  ابعاد در جلوی دوربین در زمان اتصال به پلت فرم مجازی باید با یک وسیله اندازه گیری استاندارد که توسط دبیرخانه تعیین می شود اندا

 گیری شود. 

 ربات است می کنترل و س قسمت متحرک، دسته   ،یمنظور از وزن ربات، وزن کل ربات شامل باتر

باشد و   (  .irLECO)  ایران     لکو  ت یبخش لکوروبو سااز مجموعه قطعات موجود در    ستیبا  یقطعات استفاده شده در ربات م  یتمام

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

 ربات وجود ندارد.  ی حرکت  یدر تعداد چرخ ها یت یدانش آموز است و محدود اری شکل ربات در اخت 

کند. در    یر ی جلوگ  ن یزم  یرو  به  میداشته باشد تا از افتادن س  ن ی از زممتر    ی سانت  2۰سازه به عنوان آنتن به ارتفاع حداقل    کی  دیربات با

 آن مسابقه را از دست خواهد داد. نداشتن آنتن   صورت

 و نرم افزار  یپردازش های برد •

 .کنترل ربات استفاده کنند یبرا لکوایران تی موجود در سا یکیالکترون لیاز وسا ستیبا ی کنندگان مشرکت 
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 ربات   هیتغذ •

ربات نصب گردند. استفاده از انواع  یرو ایدسته کنترل و  یتوانند رو یها م یو باتر ولت مجاز است  6رباتها حداکثر تا   هیولتاژ تغذ

باتر  AA  زیسا  یقلم  یاترب اما در خصوص  باتر  ستیبا  یشرکت کنندگان م  گرید  ی ها  ی مجاز است    ت یموجود در سا  ی ها  یبا توجه از 

 . ندیاستفاده نما لکوایران

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

 یها  گی آمده در ل  شی پ ده یاز مشکالت عد یریجلوگ عدالت،  یبرقرار لیبه دلقابل شارژ،  ی ها  یدر صورت استفاده از باتر

 یلکو مجاز به استفاده م  ت یقابل شارژ موجود در سا  یها  یمجاز، فقط باتر  ریغ  یها  یو حضور ربات با باتر  ییابتدا

 باشند. 

  ازی و کسب امت ییاجرا ن یقوان •

تعلق می    امتیازاتی به ربات  ی می باشد. در هر مرحله بر اساس نوع مسیر طی شدهامرحله  3ی بصورت  مقدمات  یی مسابقه فوتبال ابتدا •

 گیرد. 

شروع به خط انتها برسد. هر بار عبور کامل در زمان که در آن باید ربات از نقطه    )شکل زیر(    اول عبور از یک مسیر مشخص   مرحله •

امتیاز دارد. بعد از رسیدن به نقطه پایان ربات در اول مسیر قرار داده شده و دوباره مسیر را طی خواهد کرد.   20دقیقه تعیین شده    3

ل امتیازی به آن دور تعلق نمی  دقیقه محاسبه می گردد. در صورت عدم اتمام یک دور کام  3بدین معنا که تعداد دورها در زمان  

 گیرد.

مرحله دوم عبور ربات همراه با توپ از همان مسیر می باشد  که در آن  باید ربات از نقطه شروع به نقطه پایان برسد و توپ را از  •

ربات در اول مسیر قرار   امتیاز دارد. بعد از رسیدن به نقطه پایان  40دقیقه تعیین شده    3خط انتها رد کند. هر بار عبور کامل در زمان  

دقیقه محاسبه می گردد. در صورت عدم اتمام   3داده شده و دوباره مسیر را طی خواهد کرد. بدین معنا که تعداد دورها در زمان  

یک دور کامل امتیازی به آن دور تعلق نمی گیرد. توپ از هر جایی که به بیرون برود از همان نقطه در وسط مسیر باید قرار داده 

 ده و ادامه کار طی شود.ش
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در    متر  یسانت  4۰*4۰یک مانع  دقیقه می باشد.    2در این مرحله دیگر خطوط مهم نیستند. زمان در نظر گرفته شده  سوم:    مرحله •

از دروازه حریف مانند شکل زیر قرار می دهیم. هر بازیکن می بایست ربات خود را روی خط دروازه قرار   سانتی متری  50فاصله  

هر    سانتی متری )تقریبی( در جلوی ربات می باشد به سمت دروازه حریف برده و گل کند.5دهد و سپس توپ را که در فاصله  

 دقیقه محاسبه می گردد.  2بدین معنا که تعداد گل ها در زمان  .امتیاز دارد 40گل 

 محل قرار گیری توپ بعد از هر بار گل شدن مشابه حالت شروع اولیه می باشد. •
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 قوانین خطاها: 

 کشیدن ربات با سیم خطا می باشد.  •

 برخورد سیم به زمین خطا می باشد. •

 جابجایی مانع در مرحله شماره سوم خطا می باشد. •

 برخورد چرخ ربات و یا توپ به خط های کشیده شده یک خطا محسوب می شود. در مرحله اول و دوم  •

 امتیاز را کم خواهد کرد. 5هر خطا  •

در این حالت زمان برای این  کنند،    ری خارج کرده ربات را تعم  نی توانند ربات را از زم  یم  م ی ت   ی خراب شود اعضا  یدر طول مسابقه اگر ربات 

 ربات در حال گذر می باشد.

 تی موفق یآرزو با

  یجشنواره مل ن یدهمهف رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ  یپژوهش یعلم یها  ت ی خالق

 


