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مقدمه
لیگ نبرد ربات ها مساابقات  RoboSkillsایران هر سااله با حضاور تیم هایی از سارتاسار ایران و ساایر کشاورها
در کرماان برزاار می شاااود .این مساااابقاات باه واساااداه داشاااتن ح

خ

تلویایونی و قوانین مدااب باا

اساااتااناااردهاای ج اانی و برزااری در بارزترین و مج این ترین زمین نبرد ایران از اهمیات خاا ااای در بین
رویااد های رباتیک برخوردار می باشا .
حا ال این مساابقات انتخات تیم ملی ربات های جنگجوی ایران از بین نوجوانان و جوانان حاضار در مساابقات
می باشاا  .این مساابقات توسا خانه خال و نوآوری فرام ارت و زیر نظر انجمن ورزش های الکترونیک و با
حمایت و همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری  ،وزارت ورزش و جوانان و همچنین ساازمان آموزش فنی
و حرفاه ای کشاااور برزاار می زردد  .دبیرخااناه مساااابقاات  RoboSkillsایران باا آرزو موفقیات برای تماامی
شارکت کننازان ،از تیم ها درخواسات دارد که با مدالهه دقی قوانین مساابقه به آن عمل کننا .تیم ها می
تواننا برای اطالعات بیشاتر و دساتیابی به قوانین بروز از طری ساایت مساابقات با کمیته اجرایی در ارتبا
باشانا .قوانین ممکن اسات تا یک ههته قبل از مساابقه ترییر کنا که آخرین نساخه قوانین از طری ساایت
مسااابقه قابل دریافت اساات .نبت نام و شاارکت در مسااابقه به مناله قبو قوانین اساات و تیم ها موظهنا به
قوانین عمل کننا.

معرفی لیگ نبرد ربات ها
در این لیاگ رباات هاای جنگجو در وزن هاای مختل باه رقاابات می ردازناا .این رباات هاا باه اااورت متحر
بوده و مهموال از راه دور کنتر می شونا .ربات های جنگجو مهموال دارای سالح ای ت اجمی و سیستم های
دفاعی هستنا .ربات ای جنگجو به دلیل ساختارشان بسیار خدرنا

هستنا و سر رست تیم بایا تمامی موارد

ایمنی ربات را در نظر بگیرد و رعایت نمایا و مسااایولیت تمامی اتهاقاتی که قبل ،حین و بها از مساااابقه به
وجود می آیا را بپذیرد.
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مشخصات لیگ
مشخصات ربات ها:
لیگ

حداکثر وزن ()kg

حداکثر ابعاد()Cm

سبک

30

80*60*60

سنگین

60

100*80*80

 -1حااکثر تلرانس در وزن  5در ا
 -2کنتر ربات بایا به ورت بی سیم باشا
 -3تیم ا موظهنا از باتری داخلی استهاده کننا
 -4س از شروع مسابقه ابهاد ربات هیچ محاودیتی ناارد .
 -5استهاده از ربات های رناه بالمانع است
 -6هر تیم برای شارکت در هر دساته بایا یک ربات مجاا داشاته باشاا .ضامنا می توانا از ربات های سابک تر
با رعایت وزن و ابهاد در وزن های سنگین تر به همراه ربات مهرفی شاه مخصوص آن دسته شرکت کنا
 -7یک تیم می توانا از چنا ربات در زمین مسااابقه اسااتهاده نمایا به شاارطی که مجموع ابهاد و وزن کل
رعایت شاااود .به عنوان مثا در دساااته  60کیلو زرم اساااتهاده از دو ربات  30کیلو زرم که در یک فضاااا
 100*80*80سانتی متری قرار زیرنا بالمانع است .
 -8نحوه قرار زیری ربات ها در هنگام بررسی م م نمی باشا .
مشخصات سالح ها:
هر تیم می توانا از هر نوع ساالح یا هر نوع سایساتم مخربی برای از کار انااختن ربات حری اساتهاده نمایا.
اساتهاده از ساالح ای رتابی در اورت ایمن بودن ،شاو الکتریکی ،مرناطیسای ،آت ،الکل ،ساوخت جاما
(فق ترکیب شکر و نیترات تاسیوم حااکثر  500زرم) مجاز می باشا.
* اساتهاده از تور یا ارچه ج ت از کار انااختن اساپینر حری چنانچه به اورت مساتقیم بر روی ربات نصاب
باشاا ییر مجاز بوده و ربات زمانی مجاز به اساتهاده از این ترفنا می باشاا که تور یا ارچه را از راه دور رتات
نمایا.
ساایسااتم آت با الکل یا سااوخت جاما بایا حتما دارای ساایسااتم آت زن و جرقه زن اتوماتیک با قابلیت
کنتر از راه دور باشاا .تیم ا مجاز به روشان کردن آت در زمان آماده ساازی ربات نمی باشانا .و اساتهاده از
زازهای سامی و انهجاری و مایهات اسایای و قلیایی یا قابل اشاتها (بناین ،تینر و  )..فوم ،چساب و روین ییر
مجاز می باشا.
استهاده از سایر ترکیبات سوخت جاما به هیچ عنوان مجاز نمی باشا و موجب رد الحیت ربات می زردد.
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مشخصات زمین مسابقه
ابعاد زمین 12 * 12 :متر
ارتفاع از سطح زمین 50 :سانتی متر
جنس کف زمین  :ور آهن ااام می باشااا و ممکن اساات دارای ناهمواری هایی به ارتهاع حااکثر 10
میلی متر باشا.
جنس دیوار های داخلی :آهن
ارتفاع دیواره های داخلی 30 :سانتی متر
ارتفاع دیواره های خارجی  6 :متر
جنس دیواره های خارجی:
ترکیب آهن و لی کربنات و توری

مشخصات تیم ها
 -1نام تیم  :در هنگام نبت نام هر تیم بایا نامی مناساات و ترجیحا کوتاه انتخات نمایا  .نام تیم ها بایا به
تاییا کمیته برزااری مسابقات برسا .
 -۲اسمم تیم  :نبایا مذهبی ،ارزشای سایاسای و خالم شایونات و عرم باشاا  .یشان اد میشاود اسام تیم بر
روی ربات درج زردد .
 -3تعداد اعضا تیم :هر تیم بایا حااقل  2عضو و حااکثر  6عضو داشته باشا .
*فقط یک عضو می تواند در هر ربات یا تیم ثبت نامی مشترک باشد .
 -4سمرپرسمت تیم :هر تیم بایا یکی از اعضااا را به عنوان ساار رساات مهرفی نمایا .داشااتن متخص ا

و

کارشاناس فنی در تیم :یکی از اعضاای تیم بایا در مورد کلیه قسامت های فنی ربات اطالعات کامل داشاته
باشا تا در ورت نیاز بتوانا نحوه عملکرد ربات را شرح دها.
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قوانین پخش تلویزیونی
این مساااابقات س از بررسااای فنی  ،کمی و کیهی ربات ها تحت عنوان برنامه تلویایونی نبرد ربات ها از
تلویایون رسمی جم وری اسالمی ایران خ خواها شا .بنابراین تیم ها ملام به رعایت موارد زیر هستنا:
 هر تیم باید یک لوگو و پرچم داشمته باشمد که نام تیم بر روی ن نوشمته شمده باشمد .پرچمباید به صورت افقی و به سایز حداقل  ۵۰در  ۷۰سانتی متر باشد.
-

تصمایر پرچم و لوگو باید در مرحله ثبت نام در سمایت بارگراری شموند .همننین اعضما تیم
ملزم به پوشمیدن یونیفرم یسسمان هسمتند .در صمورت قرارگیری نام اسم انسمر بر روی پرچم
ربات و یونیفرم ،کمیته برگراری باید ن را تایید کند.

 تیم ها و اعضمای ن باید متعهد به حضور در مصاحبه های قبل  ،حین و بعد از رقابت باشند.
 تیم ها باید در زیباسممازی و رنگ ربات های خود نهایت دقت را به عمل ورند  .ربات هاییظاهر مناسب نداشته باشند و فاقد رنگ میزی باشند تایید نخواهند شد .
اسمتفاده از شمسل پرچم کشمورها ،نماد اعتقادی و دینی ،نماد ملیتهای مخلتف یا عبارات سمیاسمی بر
روی پرچم ،ربات یا یونیفرم ممنوع است.
 -تیم ها بایستی در شسل بصری ربات خود خالقیت و نو وری داشته باشد .

تشویق کننده:
تو ایه میشاود که هر تیم افرادی را برای تشاوی
و ایجاد شااور و هیجان و تشااوی در هنگام ورود
به زمین نبرد و برزااری مساااابقه خود هماهنگ
نمایا.
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معرفی مسئولین برگزاری
مسئول برگزاری :
فردی که کلیه امور مسابقات اعم از اجرایی  ،فنی  ،داوری و ...را کنتر و نظارت می کنا  .عمل به دستورات
مسیو برزااری  ،الزم و ضروری می باشا.
داوران
دو داور برای کلیه امورات مربو به قبل ،حین و بها از برزااری مسابقه نظارت می کننا.
وظایف داوران:
 -1اعالم شروع و ایان مسابقه
 -2زرفتن تایم اوت
 -3اعالم برناه مسابقه به وسیله ضربه فنی یا نا
 -4نظارت بر مسایل فنی و ایمنی
 -5قضاوت در نتیجه بازی

اوت

قضات
اعالم نتیجه ن ایی و خاتمه دادن سریع به مسابقه بر ع اه قاضی و داوران می باشا.
تدارکات زمین:
افرادی که امورات مربو به زمین مسابقه را انجام میاهنا.
وظایف تدارکات:
 -1کنتر ورود و خروج ربات ها و رقابت کنناه ها
 -2کنتر سالح ای زمین
 -3انجام امورات فنی و ایمنی زمین
عواممل فیلم برداری و بممبط تلویزیونی  :افرادی کاه امورات مربو باه فیلم برداری و برنااماه ساااازی
تلویایونی را انجام می دهنا .این افراد شااامل ت یه کنناه  ،کارزردان ،فیلم برداران ،اااا بردار ،تاارکات و ...
می باشنا.
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قوانین عمومی
پریرش قوانین
نبت نام و شرکت در مسابقه به مناله مدالهه دقی و ذیرش قوانین از جانب کلیه اعضا میباشا.
تخطی از قوانین
تخدی از قوانین توس اعضای تیم باعث حذم ،جریمه و باززشت جایاه مسابقه ( قبل از اهاا می شود.
رعایت قوانین ،دستور العمل ها و تشریفات
تماامی رقاابات کنناازاان وظیهاه دارناا در جریاان کلیاه قوانین ،زماان بناای هاا و تشاااریهاات از طری راه اای
ارتباطی ماننا سایت مسابقات قرار زیرنا و آن ا را رعایت کننا.
حضور در فراخوان ها
رقابت کننازان موظ انا در کلیه مراسمات و رویاادهایی که نیاز به مشارکت آن ا می باشا شرکت کننا.
تسرار خطا و اشتباه
چنانچه تیمی کاری خالم قوانین انجام دها ،بنا به برخورد تیم با نظر قاضاای و داوران با تیم خاطی برخورد
می شود .ممکن است به تیم خاطی تذکر داده شود و یا در همان دفهه او تیم حذم شود .حتی ممکن است
تیم های که فرد خاطی در آن ا عضو است با نظر قاضی و داوران حذم شونا.
رفتار غیر قابل کنترل
دعوا ،خصااومت ،ت ایا ،خشااونت فیایکی با هر مقام رساامی مسااابقات ،اعضااا تیم ها و بازدیاکننازان قابل
تحمل نخواها بود و منجر به اخراج فوری تیم یا فرد مهترض از مسابقه میشود.
اخراج تیم یا اعضا
چنانچه تیم یا اعضاا به هر دلیلی از مساابقات اخراج شاونا بایا محل مساابقات را تر نماینا .تیم یا عضاو
محروم ممکن است از مسابقات حذم زردد و باززشت به مسابقه منو به اجازه کمیته برزااری می باشا.
ایمنی ربات ها
تمامی موارد ایمنی بایا در طو طراحی ،ساخت ،آزمای  ،حمل و نقل ،تهمیر و نگ ااری ،راه اناازی و فها
سااازی ربات ها در نظر زرفته شااود .کمیته برزااری مسااابقات ج ت حهظ ایمنی عمومی بازدیاکننازان و
شرکت کننازان با تیم ها و افرادی که مالحضات ایمنی را رعایت نمی کننا برخورد می نمایا.
تعمیر و تست در مسان مناسب
تیم ها بایا در مکانی امن به تهمیر و تسات ربات خود بپردازنا به نحوی که عملیات تسات ساالح ها و حرکت
ربات ها برای افراد تیم و ساایر شارکت کننازان مساابقه خدری نااشاته باشاا .سمالن برگزاری مسمابقه مسان
مناسبی برای تست رباتها و سالح ها نمی باشد.
استفاده از ابزار و وسایل تیم ها
تیم ها ح ناارد باون اجازه به ربات ،اباار و وساایل ساایر رقبا دسات باننا .مسایولیت حهاظت و نگ ااری بر
ع اه اعضا میباشا.
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اطالع داشتن از زمان مسابقه
تیم ها بایا در زمان اعالم شااه برای وزن کشای حضاور داشاته باشانا .در اورت آماده نبودن  ،تیم می توانا
ن ایت  10دقیقه دیرتر در محل وزن کشای حاضار شاود .ازر تیمی به زمان بیشاتری نیاز داشات ،در اورت
موافقت تیم رقیب و کمیته برزااری مساابقه به زمانی دیگر منتقل خواها شاا در ییر این اورت تیم بازناه
اعالم می شود.
اعالم زمان بنای مساابقات زمان بنای مساابقات طی بازه های زمانی حاود  8سااعته یا کمتر اعالم می شاود.
چنانچه زمان بنای مساابقات ترییر کنا چنا بازی برزاار نمی شاونا تا دیگر بازی ها طب زمان اعالم شااه
برزاار شاونا .برای بازی های به تهوی افتاده زمان بنای جایا اعالم خواها شاا .زمان بین هر مساابقه زمان
بین هر مساابقه یک تیم کمتر از یک سااعت نخواها بود .در شارایدی که بازی دیگری وجود نااشاته باشاا این
زمان ممکن است به نیم ساعت کاه یاا کنا.
تعویض زمان دو مسابقه :
تهویض و جابجایی زمان دو مساابقه با یکایگر تن ا در اورتی امکان ذیر اسات که س از اعالم زمان بنای
مسااابقات ،ساار رسااتان چ ار تیمی که در دو مسااابقه شاارکت دارنا رضااایت خود را ج ت جابجایی زمان
مسابقات به کمیته برزااری اعالم کننا.
تایید نتیجه مسابقات
برزه های نتیجه مسابقات توس سر رست تیم امضا و به تاییا می رسنا.
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قوانین تخصصی
حضور ربات در زمین مسابقه قبل از شروع مسابقه :
کلیه ربات ا بایا در محل مخصوص باون حرکت و خاموش باشنا.
زمان ماده سازی ربات  3 :دقیقه
زمان مسابقه  5 :دقیقه
ا راتورها چناین عضاو از تیم می تواننا ربات یا ربات ها را کنتر نماینا و در محل مخصاوص ا راتورها قرار
زیرنا .تهاااد ا راتورها محااودیتی ناارد ولی داور می توانا بساااتاه به نیااز برای کنتر ربات تهاااد ا راتورها را
محاود نمایا.
مسان اپراتورها
ا راتورها بایا در خارج از یست و در مکان مخصوص قرار بگیرنا و ح ورود به زمین مسابقه را ناارنا.
تایم اوت
هر داور می توانا بسااته به شاارای حااکثر  3دقیقه مسااابقه را متوق کنا .در زمان تایم اوت ا راتورها بایا
فورا ربات و سالح های خود را خاموش کننا و ربات های رناه بایا فرود بیاینا.
خطا کردن
چنانچه داوران یا قضاات متوجه نقض قوانین توسا هر تیم در شاروع مساابقه شاونا می تواننا مساابقه را
متوق نماینا و ا راتورها بایا ربات خود را خاموش کرده و دسااتورات داوران را برای راه اناازی مجاد دنبا
کننا .چنانچه تیمی در لحظه شروع بی از دوبار خدا نمایا ممکن است بازناه اعالم زردد.
شرایط حمله و دفاع
ربات ها با زیر انااختن ،لیهت کردن ،فقل کردن و هل دادن حری امتیاز نمی زیرنا.
ربات ها به مات  10نانیه اجازه انجام این عملیات را دارنا ساپس بایا از یکایگر جاا شاونا .ازر ربات م اجم
قادر به انجام این کار بود و از انجام آن خودداری کرد توس داوران مورد تذکر و اخدار قرار می زیرد.
ازر ربات لیهت کنناه در هنگام لیهت قادر به حرکت دادن ربات حری در زمین مسااابقه باشااا داوران این
زمان را تا  30نانیه افاای میاهنا.
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گیر کردن ربات ها
 -1ازر ربات در  60نانیه او به زمین مسابقه زیر کنا و به مات  30نانیه در همان حالت باقی بمانا مسابقه
متوق می شاود تا ربات زیر افتاده آزاد شاود .ساپس مساابقه با دساتور شاروع مجاد و با زمان زیری مجاد از
سر زرفته میشود.
 -2ازر رباات باه قسااامتی از زمین زیر کناا ا راتور باایاا در کمتر از  30ناانیاه رباات را آزاد نماایاا در ییر این
ورت بازناه اعالم می شود.
 -3ازر ربات های دو تیم در هم زیر کننا داور اعالم تایم اوت خواها کرد.
 -4ازر دو ربات از یک تیم در خود یا زمین زیر کننا داور اعالم تایم اوت نخواها کرد.
پاسخگویی
هر تیم بایا نشاان دها که ربات تحت
کنتر و فها اسات و در اورت کنتر
نااشتن ا راتور ،تیم بازناه اعالم میشود.
لیف زدن یما حرکتی کمه کنترل کماممل
ربمات را بمرای داوران ممرمرز نمسمنمد
پاسخگویی به حساب نمی ید .
تداخل رادیویی
ازر ربات تیمی به علت تااخل رادیویی و یا عام احی کارکرد سایساتم کنتر از کار افتاد بازناه اعالم می
شود.
عدم کنترل تش
چنانچه ا راتوری قادر به کنتر و خاموش کردن سایساتم آت ربات نباشاا مساابقه متوق خواها شاا .بساته
به شرای ممکن است مسابقه ریست شود و یا تیم حری برناه اعالم شود.
تش گرفتن ربات
چنانچه ربات تیمی دچار آت ساوزی شاا تا
اعالم نا اوت ربات توساا داوری مسااابقه
متوق نخواهاا شاااا .تیم تااارکاات زمین در
ورت امن بودن ربات را خاموش می نماینا.
کمیتاه برزااری هیچ ته اای نسااابات باه
خااموش کردن آت یاا اجاازه دادن باه افراد
ج ت ورود به زمین را نمی دها.
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تعیین برنده مسابقه
نقض قوانین
رقابت کننازان بایا تمامی قوانین مساابقه ،فرامین و دساتورات شاهاهی و کتبی مقامات و مسایولین برزاار
کنناه را قبو کننا .تیمی که قوانین را نقض کنا بازناه اعالم خواها شا.
عدم تماس فیزیسی و درگیری
ازر داور احسااااس کناا کاه ا راتوری عمااا از حملاه باه رباات حری اجتناات می کنناا ،ابتااا باه او تاذکر و در
اورت ادامه بازناه اعالم می شاود .عام توانایی و خرات شاان چنانچه رباتی از کار بیهتا ،داور  30نانیه (10
نانیه آخر به ورت شمارش مهکوس اعالم می شود) اجازه خواها داد که ا راتور نشان دها که ربات حرکت
می کنا و فها اسات .ازر بها از اتمام شامارش مهکوس ،ا راتور موف به کنتر یا نشاان دادن فهالیت ربات
نشا ،بازناه اعالم خواها شا .تشخی حرکت یا عام کنتر ربات بر ع اه داوران میباشا.
عدم توانایی و خراب شدن ربات های چند بخشی
ربات ای چنابخشی زمانی خرات تلقی خواهنا شا که بی

از  60در ا از وزن آن ا قادر به حرکت نباشا.

ربات های پرنده
ربات های رناه زمانی خرات اعالم خواهنا شا که نتواننا در طو زمین مسابقه حرکت و یا رواز نماینا.
عدم توانایی و خراب شدن چند ربات
ازر دو رباات از کاار افتاادناا ولی ناه باه طور هماماان ،ربااتی برنااه خواهاا شاااا کاه دیرتر از کاار افتااده بااشاااا.
ت صامیم در مورد اینکه کاام ربات دیرتر از کار افتاده توسا کادر داوری و قضاات س از بازبینی فیلم مساابقه
ورت خواها زرفت.
خرابی همزمان
ازر ربات ها به طور همامان از کار بیوفتنا در این ااورت تهیین برناه به ااورت یکی از روش ا ای زیر می
باشا -1 .ازر خرابی همامان قبل از اتمام  3دقیقه باشا ،یک مسابقه مجاد در نظر زرفته خواها شا.
 -2ازر این عمل بها از  3دقیقه از شروع مسابقه باشا ،قاضیان تصمیم میگیرنا کاام تیم برناه است.
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معیارهای اعالم برنده مسابقه
ناک اوت ( ۵امتیاز)
رباتی که بتوانا ربات حری را از کار بیاناازد.
حمله ( ۲امتیاز)
ت اجم و حمله یک ربات بر اسااس تهااد ،شاات و انربخشای حمله مورد ارزیابی قرار می زیرد .ضاربه به زره و
محافظ های ربات حری حمله محسوت نمی شود و همچنین حمله باون سالح هیچ امتیازی ناارد.
کنترل ( 1امتیاز)
ربات بایا به راحتی حرکت کنا و تمام اجاای ربات تحت کنتر ا راتور باشا.
داشتن استراتژی ( 1امتیاز)
رباتی که برای ضاربه و آسایب به ربات حری دارای نقشاه مهین و یا طرح دفاعی خا ای برای وشاانان نقا
ضه خود دارد.
نروه مراسبه امتیازات
برای هر یک از مهیارهای فو قضات امتیاز مربوطه را برای هر تیم لحاظ می کننا .ازر قضات مشخ کننا
که هر دو ربات حم له یکساانی داشاته انا دو امتیاز حمله به هر دو ربات داده میشاود و رباتی برناه اسات که
امتیاز بیشااتری کسااب کرده باشااا .چنانچه امتیازات مساااوی شااانا رباتی که در مرحله او ساابکتر و بها
کوچکتر باشا برناه است.
اعتراض و تجدید نظرخواهی
چنانچه تیمی به رونا و نحوه داوری اعتراض داشاته باشاا بایا اعتراض کتبی خود را فق توسا سار رسات
تیم قبل از اعالم نتیجه قضات و حکم ن ایی  ،به قضات ارائه نمایا.
موارد پیش بینی نشده
تصمیم زیری در کلیه موارد ی

بینی نشاه با کمیته برزااری میباشا.

تیم ها حق ندارند به حسم نهایی داوران ،قضات و کمیته برگزاری لیگ اعتراض نمایند .

خسارت رساندن عمدی به زمین مسابقه باعث حرف ربات می شود.

حسم نهایی قابل تجدید نظرخوانی نمی باشد.
موفق باشید
کمیته برگزاری
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