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 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 آتشنشان –( رباتیک دانش آموزی)لکوروبو  

 یعموم نیقوان 

  تمامی قطعات استفاده شده در ربات می بایست از مجموعه قطعات لکوروبو در سایت لکوایران به نشانیLeco.ir .باشد 

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

 نامی بر عهده شرکت کننده می باشد.

 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  اره،ری مسابقات توسط دبیرخانه جشنوبرگزا 

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

 

 وانین رده سنیق

  ،اولین روز برگزاری جشنواره( می باشد. 9911اسفندماه  91تاریخ معیار برای محاسبه سن دانش آموزان( 

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

 دانش آموزان شرکت کننده می بایست منطبق بر جدول زیر باشد: تاریخ تولد 

 توضیحات پایان رده سنی شروع  رده سنی

14/11/1198 11/11/6911  سال 01 یسال تا انتها 01 یابتدا 

 

 یاختصاص نیقوان

  باشد.سانتی متر  28*28ابعاد ربات حداکثر می بایست تا ابعاد 

  نداردوزن ربات محدودیتی. 

  سانتی متر می باشد. 212*521ابعاد زمین 

  جهت هدایت ربات می بایست از مجموعه دسته کنترل استفاده شود. دقت شود تمامی اجزای ربات می بایست از مجموعه

 باشد. Leco.irلکوروبو در سایت لکوایران به نشانی 

 به عهده شرکت کننده و مربی وی می باشد. تنظیم حساسیت نسبت به آتش 

 ردد. همچنین در حین برگزاری مسابقه نمی تواند از دست خود شرکت کننده تحت هیچ شرایطی نباید وارد زمین گ

 بعنوان تکیه گاه استفاده نماید.
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   ثانیه به  1به جهت اصلاح جهت و یا به هر دلیل دیگر، به ازای هر بار دست زدن به ربات دست زدن به ربات در صورت

 زمان نهایی اضافه می گردد.

  دقیقه  6مرحله  مجموع هر دوهر شرکت کننده در  اجرایی حداکثر زمانمی باشد. همچنین  مرحله دومسابقه دارای

 است.

  می باشد.دقیقه  4حداکثر زمان مرحله دوم  دقیقه و 2حداکثر زمان مرحله اول توجه گردد 

  ورد به شرح ذیل به رکامتیاز منفی در زمان تعیین شده ی هر مرحله، متناسب با زمان آن مرحله،  عدم موفقیتدر صورت

 زمانی شرکت کننده اضافه می گردد:

 توضیحات امتیاز منفی عنوان
 دقیقه به زمان نهایی شرکت کننده اضافه می گردد. 1 دقیقه 1 عدم موفقیت در مرحله اول

 دقیقه به زمان نهایی شرکت کننده اضافه می گردد. 6 دقیقه 6 عدم موفقیت در مرحله دوم

 

  ،گانه می باشد. بدین معنی که زمان  دو آیتم های مراحلمجموع زمانی در به سرانجام رساندن ملاک تعیین نفرات برتر

ته زمان کمتری توانساتمام هر مرحله ثبت شده و در نهایت با هم جمع می گردد. در نهایت شرکت کننده ای که در مدت 

 گانه را پشت سر بگذارد، بعنوان نفر برتر تعیین می گردد. باشد مراحل دو

 

 و اعلام نتایج گانه شرح مراحل دو

 

 گانه به شرح ذیل می باشند: مراحل دو •

o مرحله اول 

  در این مرحله شرکت کننده ربات خود را در مکان مشخص شده )نقطه شروع( قرار می دهد. پس از

آغاز سانتی متر  52ارتفاع حدودا شمع هایی با  اعلام داور می بایست ربات حرکت خود را به سمت

سانتی  52فاصله مطابق شکل در زمین قرار گرفته است و شرکت کننده می بایست از  سه شمع .نماید

که شمع در مرکز آن سانتی متری  22ورود به دایره با قطر شمع ها را خاموش نماید. توجه شود  متری

می باشد. در صورت ورود و یا برخورد با شمع امتیاز محاسبه نخواهد شد و می  ممنوعقرار گرفته است. 

 .(نیستبایست مجددا شمع خاموش گردد.) نیازی به بازگشت در نقطه اولیه 

  به کار انداخته شدن فن)موتور ملخ دار( برای خاموش شدن آتش صرفا می بایست از طریق دستور

 سنسور به موتور فن باشد و کنترل دستی فن مجاز نمی باشد.
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    و دانش آموز خودش می تواند بهترین مسیر را برایمانعی وجود ندارد توجه گردد که در مسیر هیچ 

و صرفا یکبار رکوردگیری انجام  دقیقه 2 :حداکثر زمان مرحله اول)خاموش کردن شمع ها انتخاب کند 

 می باشد: یک مرحله اول به شکل صفحه بعد. شمات(می شود.

 

 

 

 

 

 
 

o رحله دومم 

  )قرار می دهد. پس از در این مرحله شرکت کننده ربات خود را در مکان مشخص شده )نقطه شروع

سانتی متر آغاز  52شمع هایی با ارتفاع حدودا  اعلام داور می بایست ربات حرکت خود را به سمت

 نماید. قوانین خاموش کردن مشابه مرحله اول می باشد.

  دقت شود در این مرحله موانعی بر سر راه ربات بصورت خط کشی شده قرار دارد. هر بار عبور از روی

ثانیه به زمان دانش آموز اضافه می نماید. توجه شود حتما می بایست مسیر طی شود و  6خط کشی ها 

خط کشی مشابه یک مانع در نظر گرفته شود که عبور یکباره از آن امکان پذیر نیست. بدین معنا که 

را طی  رنگ برود و حتما باید مسیر لازمهزرد با مسیر  Bبه نقطه  Aدانش آموز نمی تواند از نقطه مثلا 

 نماید.

  خاموش کردن تمامی شمع ها می باشد. لازم به ذکر است حتی اگر یک شمع ملاک پایان این مرحله

و  دقیقه 4 :حداکثر زمان مرحله دوم) به معنای عدم موفقیت در این مرحله می باشد.خاموش نشود، 

 باشد:به صورت زیر می  . شماتیک مرحله دوم(صرفا یکبار رکوردگیری انجام می شود.
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 لکوکاپ یپژوهش یعلم یها تیخلاق یجشنواره مل هجدهمین آتشنشان –روبو لکو گیکارنامه ل"آزمون در قالب  جینتا •

 گردد. یاعلام م زیدر زمان مقرر به شرکت کنندگان عز "ایران

 

 

 

 تیموفق یآرزو با 

 یپژوهش یعلم یها تیخلاقی جشنواره مل نیدهمهج رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ 

 


