
 

 

 خدا به نام

 معرفی رشته مسابقه 

گردد تا بتوانند در حداقل  ی طراحی و اجرا میا گونه به ابتداییدوم اول و آموزان دوره  مسابقه ربات فوتبالیست ویژه دانش

گردد. برنده  ای برگزار می دقیقه 2نیمه  2و در  1به  1فوتبالیست به صورت مسابقه زمان ممکن توپ به دروازه برسانند. 

ها به  . همچنین ورود آنامتیاز بیشتری کسب کرده باشد تعداد گل بیشتری زده باشند، مسابقه رباتی است که در این زمان

ها، مبانی  انیکی ساخت رباتساز خالقیت و ابتکار آنان که باعث آموزش و یادگیری اصول مک یک رقابت علمی، زمینه

 کنندگان در این مسابقه با بازی و سرگرمی، مبانی علمی و فناوری را یاد گیرند.  گردد و شرکت الکترونیک می

 باشد . ثبت نام در این مسابقات به صورت انفرادی یا تیمی بالمانع می -1ماده 

 شرایط ساخت ربات فوتبالیست

 مکانیک و ابعاد ربات

 مراجعه پیوست به)باشد  مسابقات دبیرخانه تایید مورد قطعات مجموعه از باید ربات در شده استفاده اتقطع -2ماده 

 .(شود

 نیست. مجاز مسابقه در دیگر وسیله گونه هر از استفاده  -3ماده 

 جلوگیری زمین روی به سیم افتادن از تا باشد داشته زمین از متر سانتی 30 حداقل ارتفاع به سازه یک باید ربات  -4ماده 

 داد. خواهد دست از را مسابقه آن اینصورت غیر در. کند

  است. اجباری شوتر از استفاده  -5ماده 

 و شود باز 40* 40 ابعاد تا الکترونیکی صورت به تواند می ربات. باشد می متر سانتی 30*30 ربات ابعاد حداکثر -6ماده 

 .شود جمع خودکار صورت به دوباره بتواند باید

 سوت از پس و باشد متر سانتی 30*30 ابعاد در مجدد شروع های زمان در نیز و مسابقه شروع از قبل باید ربات  -7ماده 

 .کند تغییر تواند می ابعاد این داور

 ربات وارد تواند می متر سانتی 7 تا حداکثر توپ یعنی. باشد نباید متر سانتی 7 از بیش توپ کنترل سیستم عمق  -8ماده 

)قفل شدن عمدی یا سهوی توپ در بات مجاز  باشد کمتر متر سانتی 7 از نباید گیره دو بین فاصله همچنین شود و

 .نیست(



 

 

  

 باشد. سانتی متر می 5/3 حداکثرتوپ مجاز جهت استفاده در مسابقه به اندازه توپ فوتبال دستی به قطر -9ماده 

 و نرم افزار الکترونیکیبردهای 

 برای کنترل ربات استفاده کنند. پیوست در مجازشرکت کنندگان می بایست از وسایل الکترونیکی  -10 ماده

 استفاده از دسته کنترل بی سیم در این مسابقه مجاز نمی باشد. (1تبصره 

 تغذیه ربات 

روی ربات نصب  ولت است و باتری ها می توانند روی دسته کنترل و یا 6ولتاژ نامی تغذیه ربات ها حداکثر  -11ماده 

 گردند.

ربات  ولت شود در این صورت 7تحت هیچ شرایطی میزان ولتاژی که تحویل موتورها می گردد نباید بیشتر از  (1تبصره 

 مجاز به شرکت در مسابقه نخواهد بود.

ل دیگر مجاز نمی استفاده از منبع تغذیه خارج از ربات به هر شکل مانند ترانسفورماتور، آداپتور و یا به هر شک( 12 ماده

 باشد. 

متفاوتی بسته به  جرایمکمیته داوری  تخطی از قوانین به کمیته داوری ارجاع داده خواهد شد و بنا به تشخیص -13 ماده

در نظر گرفته خواهد  و ... تیم از سایر مسابقات فافزایش زمان یا حذ ،شامل کسر امتیازشرایط اتخاذ میگردد. این جرایم 

 شد. 

 ها ایجاد نخواهد کرد.  حذف یک تیم هیچ حقی برای سایر تیم -14 ماده

 شرایط برگزاری مسابقه

 مرحله اول: ارسال فیلم

نمایند و برای دبیرخانه  ضبط می اخالقی شئونات یی مناسب و با رعایتدر فضاکننده آثار خود را  در این مرحله شرکت»

 «.یابند می  امتیاز افراد منتخب به مرحله بعد راهکنند، و طبق پارامترهای قوانین اجرای و کسب  یمارسال 

کنندهموظفاستقبلازضبطفیلماصلیمسابقه،محتویاتزیرضبطوهمراهبامسابقهاصلیبرایدبیرخانهارسالنمایید:شرکت

 کش یا متر یله خطوس بهگیری ابعاد ربات  اندازه 

  ات و زمین مسابقهبازیکن عضو تیم، رب کننده و مشخص بودن شرکتمعرفی 

 ها و .... و باتری کاررفته بههای  های ربات، موتورها، المان فیلم کامل از تمامی قسمت 



 

 

 و کنند برگزار مسابقه آنالین یا فیلمصورت  به نمایند درخواست کننده شرکت از توانند می نیاز صورت در داوران 

 .باشد می جدید مسابقه یازدهیامت مبنای

 باشد. دقیقه می 5فیلم  حداکثر زمان ارسال 

گرفتهراچاپمیکنندوآنرادرمحلمناسبیپهنمیکنندقرارسایترویدبیرخانهتوسطپیستشدهطراحیپسازساختربات،تصویر

درکهمترطریقازهااندازهدادننشانباوصافزمینرویبرطراحیباتوانندمینداردمنزلدرراپیستتهیهامکانکهکنندگانیشرکت)

بعدازطراحیپیست(سانتیمترقراردهند.10ها،مکعبهاییبهابعادکنندودرمحلسنگطراحیراآنباشدچسبیدهزمینهایگوشه

 کنید:هایزیرمیمسابقهشروعبهانجامفعالیت

  را به صورت مستقیم حرکت کند. 1ربات را از محل شروع تا نقطه توقف 

  برسانید. 2عقب ربات را به نقطه توقف بصورت دنده 

  تا محل شوت زدن را حرکت کند. 2مسیر مار پیچ مشخص شده از نقطه توقف 

 .توپ قرار داده شده در محل شوت را فقط با شوتر به سمت دروازه پرتاب کنید 

 خواهید به سرعت تا محل شروع برگردید. از هر مسیری که می 

 

 پیست مسابقه مرحله اول )مجازی(

 



 

 

  دقیقه با شرایط ذکر شده ضبط میکنند و  5اعضای تیم از مراحل اجرای این مرحله یک فیلم حداکثر به مدت

 بهترین فیلم خود را برای دبیرخانه ارسال میکنند. 

 کنندگان بعد از ارسال فیلم به دبیرخانه تائیدیه دریافت اثر خود توسط دبیرخانه را از طریق شماره  شرکت

 رسان ایتا اخذ نمایند. از ارسال چندین فیلم خودداری نمایید. ر پیامد  09229718337

  فیلم های ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی

 برای همه تیم ها بصورت یکسان خواهد بود.ارزیابی عملکرد خوب ربات و افراد تیم است و شرایط 

 مسابقه حضوریم: مرحله دو

های مشخص که اعالم  کنند. در زمان افراد منتخب در مرحله اول بصورت حضوری در مرحله دوم با هم رقابت می

 گردد.  شود، مسابقه برگزار می می

 پیست مسابقه مرحله دوم )حضوری(

های زمین  گوشه. هستند متر یسانت 9با ارتفاع حدود  متر یسانت 50متر بوده و دروازه ها  5/1متر در 3در ابعادزمین مسابقه 

 (.متری قرار دارد سانتی 10*10های آن یک قطعه  گوشه ) درجه ندارد 90مسابقه زاویه 

 باشد. کنندگان در هر دو مرحله یکسان می شرایط برگزاری برای تمامی شرکت  -15ماده 

 : بندیزمان 

 .شود می برگزار دقیقه 1 مدت به نیمه دو بین استراحت زمان یک با همراه ای دقیقه 2 نیمه دو در مسابقههر 

 آغاز بازی دقیقه یک از بعد و دارد سازی آماده وقت دقیقه یک حداکثر مسابقه شروع زمان اعالم از بعد تیم هر  -16ماده 

 .شد خواهد

 دقیقه 2نیمه دوم  دقیقه 1استراحت  دقیقه 2نیمه اول  دقیقه 1آماده سازی 

   

 اجرایی و کسب امتیازقوانین 

ربات  2پس از سوت داور،  مقابل دروازه خود قرار دارند.در محوطه ربات  2در ابتدای مسابقه توپ در وسط زمین و 

 .گویند می شروع مجدد وانند به سمت توپ حرکت کنند به این شرایط،ت می



 

 

اندازد.  میکند و داخل دروازه  میرا به سمت دروازه حریف هدایت  توپ را در زمین کنترل کرده و آن ها ربات  -17ماده 

 خواهد کرد.در این صورت ربات یک امتیاز کسب 

 شود. بر صفر به نفع تیم مقابل اعالم می 3نتیجه مسابقه پس از شروع بازی   ،چنانچه تیمی در زمین حاضر نشد  -18ماده 

ربات حق ندارد خواسته یا ناخواسته توپ را درون بدنه خود قفل کند. در این صورت داور بازی را متوقف  -19ماده 

 قابل دسترسی باشد.توپ باید  .کند شروع مجدد اعالم میکرده و 

 روعش و کرده متوقف را یباز داور شوند جدا هم از هیثان 10 از پس نتوانند باهم برخورد از پس ربات 2اگر  -20ماده 

 .گردد یم اعالم مجدد

 و خود نیزم سوم کی خط پشت است خورده گل که یربات گرفته، قرار نیزم وسط در توپ گل، هر از پس -21ماده 

 .ندیگو یم گل از پس طیشرا ط،یشرا نیا به. ردیگ یم قرار خود دروازه خط یرو در زده گل که یربات

 پنالتی خواهند زد. 6صورت تک تک  ها به ها برابر شد، تیم چنانچه امتیاز تیم حذفیدر مرحله  -22ماده 

 موارد اعالم کارت زرد:

 بزند یپنالت کی دیبا مقابل ربات ردیبگ زرد کارت 2 ی با این خطاربات اگر : حرکت ربات قبل از سوت داور. 

 : الزم به ذکر است اگر این حرکت در شرایط گل باشد عالوه بر کارت زرد  حرکت ربات به واسطه کشیدن سیم

 پنالتی پشت سرهم زده می شود 2کارت شدن با این خطا  2یک پنالتی اعالم خواهد شد و در صورت 

 فیحر دادن هل با تنها ای دهد هل را مقابل ربات توپ دنبال به حرکت یجا به ربات، کی چنانچه( 1تبصره 

 .ردیگ یم زرد کارت کی بعد دفعات و هشدار کی اول بار باشد داشته زدن گل قصد

 گیرد. اگر رباتی قبل از سوت داور شروع به حرکت کند کارت زرد می: حرکت ربات قبل از سوت داور 

 شرایط پنالتی

  :پنالتی ها به این صورت زده خواهند شد  -23ماده 

 گیرد. حریف خارج از زمین قرار می ربات روی خط دروازه خود )به اختیار تیم( و ربات

 و کرده حرکت توپ سمت به خود دروازه از دیبا ربات داور، سوت از پسو  شود توپ روی خط نیمه زمین قرار داده می

 . کند شوت دروازه سمت به را توپ شوتر با فقط

 مورد زمان نیا گذشت از بعد شده زده یپنالت. باشد یم هیثان 20 مدت به داور سوت از بعد یپنالت زمان مدت -24ماده 

 .شد نخواهد واقع قبول



 

 

، برنده کسی است که کارت زرد در صورت مساوی ماندنباز هم  ،پس از شش پنالتیِ هرتیم در مسابقات حذفی، -25ماده

 برنده رباتی است که وزن کمتری داشته باشد.، اگر تعداد کارت ها هم برابر بودکمتری داشته باشد و 

ربات را از زمین  و ریست دهند*درخواست زمان  توانند می در طول مسابقه اگر رباتی خراب شود اعضای تیم -26ماده 

تواند در زمین به بازی خود ادامه دهد و ربات خراب در یکی از  ربات مقابل می ،تعمیر کنند. در این شرایطو  خارج کرده

 واند به بازی برگردد:ت شرایط زیر می

 گل شدن توپ  -1

  پایان زمان ریست -2

 را خود ربات تا شود یم داده ربات به هیثان 30 مدت به بار کی تنها مسابقه هر در که است یزمان :ریستزمان  -27ماده 

 .دینما ریتعم

 موارد اعالم ریست:

خارج شده ثانیه داور زمان ریست اعالم خواهد کرد. در این صورت تیم از زمین  10در صورت توقف ربات بیش از  -1

 و با درخواست اعضای تیم و تایید داور به بازی بازخواهد گشت.

 در صورت درخواست ریست توسط اعضای تیم  -2

 وبینارهای آموزشی

 مجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد تایید دبیرخانه برگزار خواهد شد. صورت به این رشتهآموزشی  وبینار

 

 جشنواره  در نحوه شرکت

  www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی  سابقات ابتکارات و نوآوری دانشنام در م ثبت

 گردد. نام، ارسال آثار مرحله اول، براساس اطالعیه دبیرخانه مسابقات اعالم می پس از ثبت

 

 حضور در مسابقات فنی شرایط

 اشد.ب باکیفیت ارسالی های در مرحله اول فیلم

 )کپشن(.  است فیلم الزامی روی بر کننده شرکت مشخصات درج

 .باشد نمی مجاز مسابقه برگزاری جریان طول در اطرافیان و خانواده همکاری هرگونه

http://www.siccup.ir/


 

 

 .باشد مناسب مکانی و فضا در آثار ضبط شود می مؤکد توصیه

 .باشد نمی مجاز اول مرحله در فیلم تدوین

 .شود انجام کافی نور با و صوتی آلودگی هرگونه از عاری و نداشته بازگشت صدا که فضایی در تصویربرداری

 .است بالمانع ای حرفه های دوربین یا و همراه تلفن خانگی، دوربین هرگونه با فیلم ضبط

 . شود قرارگرفته افقی صورت به گوشی همراه، تلفن با فیلم ضبط صورت در

 گردد. ارسال  mp4 فرمت در ها فیلم

 کننده و زمین مسابقه در کادر دوربین قرار داشته باشد. ای قرار دهند که شرکت گونه مورداستفاده را باید بهدوربین 

 گردد. امکان تغییر قوانین در مرحله دوم مسابقات وجود دارد که از طریق سایت مسابقات اعالم می



 

 

 پیوست

 های مجاز ماژول

 نمونه تصویر موارد استفاده/ رشته مورد نیاز نام ماژول

 فرهنگ ترافیک –رالی  نور 2خط 2

 

 فرهنگ ترافیک –رالی  8ماژول اتمگا  -ال  8>ل ماژ –ال  8برد 

 

 فرهنگ ترافیک –رالی  (SMD -درایور ترانزیستوری ) معمولی

 

  کانال سیم دار 4کانال یا  3دسته کنترل 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 موتورهای مجازچرخ و 

 تصویر موارد استفاده/ رشته مورد نیاز مشخصات قطعه/ وسیله

 سانتیمتر 6چرخ و روکش با حداکثر قطر 
پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 

 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

محور یکطرفه  1موتورگیربکس پالستیکی 
 دور در دقیقه 330حداکثر 

فوتبالیست/ جنگجو/ پارک نوری/ آتش نشان/ 
 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

طرفه  2محور  1موتورگیربکس پالستیکی 
 دور در دقیقه 330حداکثر 

پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 
 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

محور حداکثر  2موتورگیربکس پالستیکی 
 دور در دقیقه 330

پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 
 فرهنگ ترافیک رالی/

 

 قطعات مکانیکی مجاز

 نمونه تصویر موارد استفاده/ رشته مورد نیاز نام قطعه

المان های تسمه ای و منحنی پالستیکی 
الملن های تسمه ای و  -سوراخ دار تخت 

 منحنی پالستیکی شیاردار تخت

پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 
 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

 های زاویه دار پالستیکی سوراخ دارالمان 
پارک نوری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ 

 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

المان های فلزی تسمه ای و منحنی سوراخ 
المان های فلزی تسمه ای و منحنی  -دار 

المان های زاویه دار سوراخ –شیاردار تخت 
صفحات فلزی سوراخ  –دار یا شیاردار فلزی 

 دار

وری/ آتش نشان/ فوتبالیست/ جنگجو/ پارک ن
 رالی/ فرهنگ ترافیک

 

 


