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دوره جشنواره  پنجمین  

"استانی هماهنگ  لکوکاپ   " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ویرایش  ( )مزرعه فکرلکوکیوقوانین رسمی رشته 

 1400 مهر و دو  یکلیگ: 
 

 

 

 

 

 همکاران محترم، اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

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

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

 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  

2 و لیگ 1 لیگ –( مزرعه فکر) لکوکیو  

 ی عموم ن یقوان 

خودکار آبی  در جلسه آزمون الزامی بوده و توصیه می گردد در جهت اطمینان بیشتر حداقل دو عدد  خودکار همراه داشتن  •

 رنگ همراه داشته باشید. 

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

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

 قرار می گیرد.  معیارن در موارد پیش بینی نشده مالک عمل تصمیم دبیرخانه برگزاری مسابقات بعنوا  •

 

 وانین رده سنی 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  •

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

 توضیحات  پایان رده سنی  شروع  رده سنی  لیگ

22/9/5139 یک  23/9/3913  سال  7 یسال تا انتها 6 یابتدا 

22/9/3913 دو   23/9/9813  سال  11 یسال تا انتها 8 یابتدا 

 

 یاختصاص ن یقوان

 برگزار می گردد. مرحله ای  دوآزمون بصورت  •

 بین همه شرکت کنندگان برگزار می گردد. همزمان   و کتبیآزمون بصورت مرحله اول  •

داده می شود و در مدت زمان    بازی  3می باشد. بدین شکل که به هر شرکت کننده    عملیآزمون بصورت  مرحله دوم   •

 خواسته شده می بایست کار را به نتیجه برساند. 

 می باشد. دقیقه  20 آزمون کتبی زمان پاسخگویی به سواالت  •

 تعیین کننده نفرات برتر خواهد بود.  2و  1رحله مجموع امتیازات م •

 



 

دوره جشنواره لکوکاپ هماهنگ استانی  پنجمین  

2 و لیگ 1 لیگ –( مزرعه فکر) لکوکیو  

 منابع آزمون، نحوه پاسخگویی و اعالم نتایج 

 

می باشد. انتخاب نوع بازی    Leco.irموجود در سایت لکوایران به نشانی  پکیج استارت    لکوکیو  مجموعهاز    عملی آزمون   •

 بر عهده دبیرخانه برگزاری مسابقات است. 

، با رعایت موارد آموزشی و تسلط کامل دوربین    دانش آموز خواندن و نوشتن را نیاموخته باشد  1لیگ  در صورتی که در   •

 استفاده کرد.می توان ، از کمک مربی برای صرفا این دسته از شرکت کنندگان و صدای محیط  به پاسخ برگ

از مجموعه های عمومی تست های هوش و خالقیت فردی می باشد. لذا الزم است نمایندگان و مدرسین گرامی    کتبیآزمون   •

 نمایند.  وزشی واحد آموزش لکوایران اقدامآموزش داده شده در کالس های آم انتقال مفاهیمنسبت به 

 

 

 ت ی موفق یآرزو با 

 دوره جشنواره لکوکاپ هماهنگ استانی   پنجمین رخانهی دب

 

 


