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 1ویرایش  )رباتیک دانش آموزی( لکوروبو قوانین رسمی رشته 

 1400 مهر فوتبال مقدماتی لیگ: 
 

 

 

 

 

 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  

 نمایید. ، یاری لکوکاپ هماهنگ استانیدوره جشنواره  پنجمین

 

 

 با آرزوی توفیق روزافزون  

 استانی هماهنگ لکوکاپ دوره جشنواره پنجمین دبیرخانه

 

 

http://www.leco.ir/


 

دوره جشنواره لکوکاپ هماهنگ استانی  پنجمین  

فوتبال مقدماتی لیگ  –( رباتیک دانش آموزی )لکوروبو   

 یعموم ن یقوان 

 باشد. Leco.irتمامی قطعات استفاده شده در ربات می بایست از مجموعه قطعات لکوروبو در سایت لکوایران به نشانی  •

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. ،صورت کسب مقام در جشنواره تطابق مجدد اطالعات شناسنامه ای توسط دبیرخانه برگزاریدر  •

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

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

تصویربرداری بصورت همزمان با دبیرخانه انجام می گیرد و الزم است ضبط فیلم بصورت جداگانه درپایگاه برگزاری انجام  •

 کردد و در انتهای مسابقه برای دبیرخانه ارسال گردد.

 

 رده سنی وانین ق

 )اولین روز برگزاری جشنواره( می باشد.  1400 آذر  22تاریخ  معیار برای محاسبه سن دانش آموزان،  •

 . استبالمانع  در لیگ های با سنین باالتربا 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 

22/9/1394 23/9/1913  سال  9 یسال تا انتها 7 یابتدا 

 

 ی اختصاص ن یقوان

بصورت سانتی متر    30*30البته ربات می تواند تا ابعاد    باشد.سانتی متر    28*28ابعاد ربات حداکثر می بایست تا ابعاد   •

 باز شود. الزم است بسته شدن ربات نیز الکترونیکی صورت بگیرد. الکترونیکی

 می باشد. سانتی متر  22*22حداقل ابعاد ربات  •

 باشد.گرم  2000حداکثر و گرم  600حداقل می بایست بین وزن ربات  •

 از جمله باتری، سیستم کنترل و ... می باشد.کلیه اجزا  وزن ربات شامل  •

 متر می باشد.  2/ 50*25/1زمین مسابقه با ابعاد  •

 سانتی متر وجود دارد.  9دور زمین دیواره با ارتفاع  •

 سانتی متر است. 50عرض دروازه  •
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شکل ربات در اختیار دانش آموز است و محدودیتی در استفاده از چرخ ها نمی باشد. توجه به این نکته ضروریست که  • 

 از سایت لکوایران باشد. اجزا تشکیل دهند ربات باید صرفا

 است.فاقد شوتر  ربات  •

 . وجود نداردتحت هیچ شرایطی امکان قفل کردن توپ در ربات  •

 یچ شرایطی نباید وارد زمین گردد. شرکت کننده تحت ه •

 باشد. مالک اندازه گیری آنتن از روی زمین می باشد.سانتی متر  15حداقل ارتفاع آنتن ربات می بایست   •

 باشد.سایت لکوایران الکترونیکی، دسته کنترل، موتورها، سازه ها جهت ساخت ربات و ... صرفا می بایست از  بردهای  •

 می باشد.ولت  6ولتاژ تغذیه ربات ها حداکثر  •

 در صورت استفاده از باتری خشک، صرفا باتری های موجود در سایت لکوایران به عنوان باتری مجاز شناخته می شود.  •

همچنین    است. دقیقه    9مرحله    چهارمجموع هر  زمان هر شرکت کننده در    می باشد. همچنین    مرحله  چهار مسابقه دارای   •

 دقیقه( در نظر گرفته خواهد شد.  9دقیقه زمان آماده سازی اولیه )جدای از زمان  2

 از لحظه شروع مسابقه تست ربات و یا حرکت تمرینی ممنوع می باشد.  •

  امتیازاتی است که در سرجمع هر سه مرحله کسب می کند.مجموع مالک تعیین نفرات برتر،  •

 امکان حذف و یا اضافه کردن هیچ المانی در طول مراحل وجود ندارد. •

 وجود مشکل در ربات به ساعت دیگری وجود ندارد.امکان تغییر زمان برگزاری به دلیل  •

توپ بایستی مماس با آخرین المان ساخته در ربات قرار گیرد و گذاشتن توپ داخل ربات خطا محسوب خواهد شد و  •

 گل باطل اعالم می شود.

 و اعالم نتایج  گانه چهارشرح مراحل 

 

 گانه به شرح ذیل می باشند: چهارمراحل  •

o  مرحله اول 

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

 . )بدون توپ(آغاز نمایدمارپیچ در بین موانع می بایست ربات حرکت خود را به صورت داور 

ارپیچ به ربات، مسیر مو بدون دست زدن  ( مجددا از همان نقطه  Bدر زمان رسیدن به انتهای مسیر ) نقطه   ▪

 برسد.  Aرا مجددا طی نماید تا به نقطه  

دقیقه می بایست شرکت کننده تعداد رفت و برگشت   2می باشد. در طول این  دقیقه    2زمان این مرحله   ▪

 های خود را افزایش دهد. 
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در نظر گرفته  امتیاز    30  یک دور در نظر گرفته می شود و   (Aبه    Bبه    Aهر مسیر رفت و برگشت )از   ▪ 

 یک دور برایش لحاظ خواهد شد. Aبدین معنی که ربات صرفا در هنگام رسیدن به نقطه  می شود.

 از شرکت کننده می باشد.  امتیاز  10کسر به ربات معادل دست زدن هر بار  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

o  مرحله دوم 

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

 در این مرحله توپ جلوی ربات قرار می گیرد.   ▪

 . وجود نداردتحت هیچ شرایطی امکان قفل کردن توپ در ربات  ▪

  در مقابل هر دو دروازه   ششم )خط یک سوم میانه زمین(سانتی متری روی خط یک    40*40مانع    دو ▪

 می باشد.( ششمقرار می گیرد. )توجه شود که انتهای مانع روی خط یک 

یکی از دروازه ها حرکت دهد و توپ را وارد  توپ را به سمت  پس از اعالم داور می بایست ربات    ▪

 دروازه کند. 

بعدی  و سپس توپ    مین امدهبه سمت مرکز زپس از هر بار گل زدن ربات بایستی به صورت اتوماتیک   ▪

 در اختیار دانش آموز قرار بگیرد.

د. بدین معنی که دو  رفته و گل بزندروازه مقابل  دانش آموز بایستی به  پس از به ثمر رساندن یک گل   ▪

دروازه   یک  به  هم  سر  پشت  نیست  امکاگل  پذیر  به ن  میان  در  یکی  بایستی  اموز  دانش             سمت   و 

 گل بزند. رفته و ه هادرواز

 برای ربات دارد. امتیاز   25هر گل در این مرحله  ▪

A 
15*15  15*15  15*15  15*15  

35cm 35cm 35cm 

B 
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که گل به ثمر    )حتی زمانی از شرکت کننده می باشد.  امتیاز  10کسر به ربات معادل  دست زدن هر بار  ▪ 

نیز می بایست با کنترل ربات به مکان شروع بازگردد و    رسیده و ربات میخواهد به نقطه اولیه بازگردد

   .(دست زدن به ربات مجاز نمی باشد

 می باشد.دقیقه  2زمان مرحله دوم  ▪

 می باشد:  فرم صفحه بعدبه  شماتیک مرحله دوم ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  سوم مرحله 

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

 در این مرحله توپ جلوی ربات قرار می گیرد.   ▪

 . وجود نداردتحت هیچ شرایطی امکان قفل کردن توپ در ربات  ▪

 سانتی متری، به شکل نمایش داده شده مقابل دروازه حریف قرار می گیرد.  40*40دو مانع  ▪

 نحوه قرارگیری مانع ها دقیقا باید مطابق شکل زیر باشد. ▪

 از اعالم داور می بایست ربات توپ را به سمت دروازه مقابل حرکت دهد تا وارد دروازه نماید.  پس ▪

بعدی  و سپس توپ    مین امدهبه سمت مرکز زپس از هر بار گل زدن ربات بایستی به صورت اتوماتیک   ▪

 در اختیار دانش آموز قرار بگیرد.

 برای ربات دارد. امتیاز   30هر گل در این مرحله  ▪

)حتی زمانی که گل به ثمر  از شرکت کننده می باشد.  امتیاز  10کسر به ربات معادل  دست زدن هر بار  ▪

اولیه بازگردد نیز می بایست با کنترل ربات به مکان شروع بازگردد و  رسیده و ربات میخواهد به نقطه  

   دست زدن به ربات مجاز نمی باشد.(

 می باشد.دقیقه  2زمان مرحله سوم  ▪

40 *40  start 40 *40  
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 صورت زیر می باشد.  مرحله سوم بهشماتیک  ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  چهارم مرحله 

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

 در این مرحله توپ جلوی ربات قرار می گیرد.   ▪

 . وجود نداردتحت هیچ شرایطی امکان قفل کردن توپ در ربات  ▪

مانع ها در   سانتی متری، به شکل نمایش داده شده مقابل دروازه حریف قرار می گیرد. 40*40دو مانع  ▪

 سانتی متر می باشد. 32راستای هم هستند. فاصله بین دو مانع 

نحوه قرارگیری مانع ها دقیقا باید مطابق شکل زیر باشد. یعنی مانع نزدیک دروازه در سمت راست مانع   ▪

پایین تر قرار میگیرد. همچنین مالک مانع نزدیک دروازه خط یک ششم زمین )یک سوم میانه( می  

 باشد. 

 از اعالم داور می بایست ربات توپ را به سمت دروازه مقابل حرکت دهد تا وارد دروازه نماید.  پس  ▪

 برای ربات دارد. امتیاز   35هر گل در این مرحله  ▪

)حتی زمانی که گل به ثمر  از شرکت کننده می باشد.  امتیاز  10کسر به ربات معادل  دست زدن هر بار  ▪

اولیه بازگردد نیز می بایست با کنترل ربات به مکان شروع بازگردد و  رسیده و ربات میخواهد به نقطه  

   دست زدن به ربات مجاز نمی باشد.(

 می باشد.دقیقه  3 چهارمزمان مرحله  ▪

 به فرم صفحه بعد می باشد:  چهارمشماتیک مرحله  ▪

start 

40 *40  

40 *40  

20 cm 

20 cm 
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 •  

 

 

 

 

 

 

 

 باشد: گانه به شرح ذیل می چهارخالصه مراحل  •

 زمان )دقیقه(  (  هر بار دست زدن  )  امتیاز منفی امتیاز مثبت به ازی هر حرکت  عنوان

 2 10 30 مرحله اول 

 2 10 25 مرحله دوم 

 2 10 30 مرحله سوم 

 3 10 35 مرحله سوم 

 

 

 

 

 ت ی موفق یآرزو با 

 دوره جشنواره لکوکاپ هماهنگ استانی  پنجمین  رخانهی دب

 

 

start 

 

40*40  

 

 
 

40*40  

 

 


