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 لکودومینو  گی ل ن یقوان

 

 :یعموم ن یقوان

 .برگزار می گردد لکودومینو در یک لیگ  برگزاریزمان   اری با توجه به مع •

 . باشد یم رده های سنی مجاز شرکت در این لیگ برای تمامی  •

 استفاده کنند.  ( LECO.irدومینوهای موجود در سایت لکو ایران ) شرکت کنندگان می بایست از    •

 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. 

مراحل در تصویر دیده شوندفیلم برگزاری مسابقات  در زمان مسابقه می بایست ویدئو ها روشن باشد و دانش آموزان در تمامی   •

 .توسط دبیرخانه ضبط می گردد

 برای این لیگ ضبط فیلم جداگانه الزم نمی باشد. •

 

 : یاختصاص ن یقوان

 طرح خودشان را بسازند.قرار می گیرد که با این دومینو ها باید  تیمدومینو( در اختیار هر   ۱۰۰۰تعداد مشخصی دومینو )حداکثر   •

 برگزار می گردد.    متری4*3مسابقه در یک زمین  •

 ساعت می باشد که در این زمان باید طرح خودشان را بسازند. 2مسابقه زمان  •

 را داشته باشد. ”LECO CUP”طرح می تواند نوشته  •

 شرکت کنندگان می تواند از کتاب، نخ، یا وسایل الکتریکی استاندارد برای ساخت مکانیسم خود استفاده کنند.  برای ساخت مکانیزم ها   •

 باشند.  نفره  دوحداکثر تیم ها می توانند  •
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 مره دهی بر اساس جدول زیر می باشد:ن •

 

 ضریب آیتم  وزه ح

 15  مناسبلباس نکات مرتبط با   عمومی 

 15  دمانیبا موضوع چ  م یو تطابق شعار ت میشعار ت

 30 رعایت تعداد مهره ها 

 50 دمانیچ  ی ها  ک یتکن  انواع هنری

 30 مهره ها   دمانیچ  نظم

 20 نوشته  ییبایز

 20 یر شدن تصاو  ظاهر

 30 رنگ ها   تهیبا تنال  ی ساز  ریتصو

 30 نویبا دوم   یساز  حجم

 20 رنگ ها   یتنوع و هدفمند  ،یهنر  ییبایز

 20 یهنر  تیخالق

 50 کامل مهره ها   زشیر فنی

 25 1مکانیزم  

 25 2مکانیزم  

 25 3مکانیزم  

 25 4مکانیزم  

 25 5مکانیزم  

 

 تی موفق یآرزو با

 ی جشنواره مل ن یدهمهف رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ  یپژوهش یعلم یها  ت ی خالق


