
 
 

www.Leco.ir         120-23222300 

 هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی پژوهشی
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 1ویرایش  دومینولکوقوانین رسمی رشته 

 1911آذرماه  آزادلیگ: 
 

 

 

 

 

 همکاران محترم، اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

آور می شویم ارائه قوانین به منزله اطالع شما عزیزان در جهت باال بردن قدرت برنامه ریزی و دضمن تشکر از همراهی همیشگی شما، یا

همچنین کیفیت برگزاری جشنواره می باشد. لذا از شما درخواست داریم با مطالعه دقیق قوانین، ما را در برگزاری هر چه با کیفیت تر 

 ، یاری نمایید.پ ایرانهجدهمین جشنواره ملی خالقیت های علمی پژوهش ی لکوکا

 

 

 با آرزوی توفیق روزافزون 

 دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی خالقیت های علمی پژوهش ی لکوکاپ ایران
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لکوکاپ ایران هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی پژوهشی  

لیگ آزاد  –دومینو لکو  

 یعموم نیقوان 

  زامی می باشد و تمامی مسئولیت عدم توجه به بازه ثبت سابقه و در محل برگزاری مسابقه الدر روز م شناسنامههمراه داشتن

 شرکت کننده می باشد.نامی بر عهده 

 انجام خواهد شد. ،در صورت کسب مقام در جشنواره تطابق مجدد اطلاعات شناسنامه ای توسط دبیرخانه برگزاری 

 می باشد.غیرمتمرکز در سطح کشور و بصورت هماهنگ بصورت  ری مسابقات توسط دبیرخانه جشنواره،برگزا 

  قرار می گیرد. معیاردر موارد پیش بینی نشده ملاک عمل تصمیم دبیرخانه برگزاری مسابقات بعنوان 

 

 وانین رده سنیق

  ،اولین روز برگزاری جشنواره( می باشد. 1911اسفندماه  11تاریخ معیار برای محاسبه سن دانش آموزان( 

  استبلامانع  بالاتردر لیگ های با سنین با سن پایین تر حضور دانش آموزان. 

 ایران به نشانیلکو سایتدر  موجود کیت های از مجموعه  ستیبا یم مواد و تجهیزات مورد استفاده یتمامLECO.ir  باشد و

 . ستیدر مسابقه مجاز ن گرید لهیاز هر گونه وس دهاستفا

  مجاز به شرکت در مسابقه  11/11/1931به برگزاری رقابت در یک لیگ تمام دانش آموزان تا پایان رده سنی با توجه

 هستند.

 یاختصاص نیقوان

  برگزار می گردد. یک مرحله ای )عملی(آزمون بصورت 

 قوانین اجرایی مسابقه :

  متر می باشد. 4*3فضایی که در اختیار تیم ها قرار میگیرد 

  نفر می باشد. 3تا  1نفرات هر تیم 

  می باشد.قطعه  1555و حداکثر قطعه  055حداقل دومینوی استفاده شده در طرح 

 .کادر برگزاری هیچ مسولیتی در قبال رنگ بندی قطعات ندارد و انتخاب رنگ بندی مناسب بر عهده اعضای گروه می باشد 

  می باشد. ممنوعاستفاده از هر گونه مواد آتش زا در طرح ها 

  خواهد بود.دقیقه  021 اجرای طرح مدت زمان 

 

 



 

لکوکاپ ایران هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی پژوهشی  

لیگ آزاد  –دومینو لکو  

  

 نحوه برگزاری مسابقه:

در این مسابقه تیم های شرکت کننده علاوه بر این که با استفاده از مهره ها و تکنیک های زیبای چیدمان، مبادرت به ایجاد 

طرح زیبا و چشم نواز می کنند با استفاده از دانش و آموخته های خود سازه ها و مکانیزم هایی را که در این چینش به کار 

ر شدن این بازی فوق العاده مهیج گردیده و بستر مناسب را جهت محک خوردن دانسته خواهند بست که خود منجر به جذابت

 های شرکت کنندگان فراهم می آورد.

 

 تعاریف اولیه :

ایجاد یک حرکت پرتابه به گونه ای که دومینو به پرتابه بر خورد کرده و پرتابه پس از پرتاب شدن و فرود آمدن  حرکت پرتابه :

 دیگر شود. باعث ریزش دومینو

ایجاد یک حرکت سقوط آزاد که باعث ریخته شدن دومینو در سطح پایین تر شود و بنا به ارتفاع سقوط  حرکت سقوط آزاد :

 امتیاز دهی می شود.

استفاده از سطح شیب دار به طوری که دومینوای از بالا سر خورده و در پایین سطح شیب دار به دومینو های  سطح شیب دار :

 ده و دومینو ادامه پیدا کند.دیگر خور

 استفاده از مهره های سنگین وزن که میتوان با افزایش حجم وزن آنها را تغییر داد.مهره های سنگین : 

هر عاملی غیر از وزن مهره های دومینو که فاصله بین دو مهره دومینو را طی کند و باعث انتقال ضربه بین دو مهره  مکانیزم :

 . نامیده می شود دومینو گردد مکانیزم

 . دومینو می تواند سیرخاصی را در کل چیدمان دنبال کند و مطلب خاصی را به بیننده القا نماید : تم

متری ( با ایجاد  2در این فعالیت قسمتی از مسیر که از ابتدای اجرا خالی گذاشته شده است ) مثلا یک فاصله سرعت عمل : 

  . یا دو نفر از اعضای تیم چیده می شود  زنده و در حین اجرای دومینو توسط یک یک تاخیر زمانی در مسیر حرکت به صورت

 تلفیق دومینو با جلوه های ویژه صوتی ، تصویری ، نورافشانی و ... را افکت می نامند. افکت :

به استفاده دوباره عامل خروجی به موقعی گفته می شود که ریزش دومینو متوقف شود و برای ادامه دومینو لازم  عامل خروجی:

 از دست یا هر عامل دیگری باشد.

 

 

 

 



 

لکوکاپ ایران هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی پژوهشی  

لیگ آزاد  –دومینو لکو  

  :ملاک نمره دهی برا ی هر تیم بر اساس جدول زیر خواهد بود 

 
 امتیاز هر یک مورد حداکثر تعداد برای امتیاز آیتم حوزه

 11 - نظم و لباس یکدست اعضای تیم عمومی

 11 - )به تناسب تعداد( رعایت تعداد مهره ها

 

 

 

 

 هنری

 11 - رعایت تکنیک های چیدمان

 11 - نظم کلی طرح

 11 - زیبایی و خوانایی نوشته ها

 11 - ظاهر شدن تصویر

 11 - استفاده از تنالیته رنگ برای تصویر سازی

 11 1 ساخت حجم

 11 1 ساخت دیوار

 11 - خلاقیت و نو آوری در طرح

 91 - ریزش کامل مهره ها

 

 

 

 فنی

 11 1 حرکت پرتابه

 11 1 حرکت سقوط آزاد

 11 1 سطح شیب دار

 11 1 مهره های سنگین

 11 9 مکانیزم

 11 1 تم

 11 1 افکت

 91 - سرعت عمل

 111 امتیاز کل

  به تیم تعلق میگیرد.امتیاز منفی  25به ازای هر عامل خروجی  نکته :

 منابع آزمون، نحوه پاسخگویی و اعلام نتایج

 "ایران لکوکاپ یپژوهش یعلم یها تیخلاق یجشنواره مل هجدهمین دومینو آزاد لکو گیکارنامه ل"آزمون در قالب  جینتا •

 گردد. یاعلام م زیدر زمان مقرر به شرکت کنندگان عز

 تیموفق یآرزو با 

 یپژوهش یعلم یها تیخلاقی جشنواره مل نیدهمهج رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ 

 


