المادة 2

قوانين مباريات "روبوت كرة القدم"
.1

.2

.3

.4

.5

شروط المنافسة
1.1

تسجيل أكبر عدد من األهداف ممكن ضد الفريق المنافس.

1.2

المسابقة تجري بين فريقين .كل فريق لديه اثنين من الروبوتات يتم التحكم فيها عن بعد

1.3

يجوز تبديل روبوت واحد في اللعبة.

الملعب
2.1

لون الملعب أخضر

2.2

لون خطوط الملعب أبيض.

2.3

جم الملعب 2700 × 1800 -مم.

2.4

قطر مركز الملعب 800 -مم.

المرمى
3.1

عرض المرمى  -من  300مم إلى  400مم.

3.2

يجب أن يكون المرمى مثبتا بقوة على األرض

3.3

ارتفاع البوابة  180مم  -حتى  250مم

كرة القدم
4.1

لون الكرة أبيض أو أحمر أو وردي.

4.2

قطر الكرة  43ملم

4.3

وزن الكرة هو  46غرام.

الروبوت
5.1

يمكن للمشاركين استخدام أي نوع من المواد لتصميم الروبوت.

5.2

أقصى عرض للروبوت  20 -سم.

5.3

الحد األقصى للطول  20 -سم.

5.4

أقصى ارتفاع  20-سم.
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5.5

لقياس الروبوت  ،يتم استخدام المكعب الزجاجي الشفاف كجهااز قيااس .الحجام الاداخلي
للمكعب:
 العرض  20 -سم.
 طول  20-سم.
 االرتفاع  20-سم.

5.6

يمكن للروبوت تغيير حجمه خالل فترة اللعبة.

5.7

الحد األقصى لوزن الروبوت هو  )1.5( 1كجم (بما في ذلك البطاريات).

5.8

كل مشغل يمكنه تشغيل روبوت واحد.

5.9

ياتم الاتحكم فاي الروباوت بواساطة جهااز الاتحكم عان بعاد .للاتحكم عان بعاد أي ناوع ماان
األجهزة مسموح بما في ذلك التطبيقات الخاصة على الهواتف المحمولة.

5.10
5.11

يتم إرفاق ملصق بكل روبوت لإلشارة إلى الفريق الذي ينتمي إليه الروبوت.
حتااى

يتااداخل م ا أي روبوتااات أثنااا ،اللعبااة  ،يجااب أن تكااون أي أسااال الروبااوت

ملتصقة بدقة بجسم الروبوت.
5.12

قد يكون الروبوت مازودا بللياة الركال .ةلياة الركال هاي ةلياة تسامل لإلنساان ا لاي بركال
الكرة عندما

5.13

يكون الروبوت في حالة حركة.

يستطي الروبوت ا حتفاظ بالكرة أثنا ،ساير اللعباة .الحكام يقارر أن الروباوت أمساك
الكرة عندما يتم حمل  ٪ 50من الكرة من قبل جسم الروبوت وفي هاذ الحالاة سيحصال
الفريق على تحذير.

5.14

قبل بداية المباريات ،سيكون هنا فحص تقناي  -ياتم فحاص الروبوتاات وفقاا للمعاايير
المحددة .سيتم وض الروبوتات في منطقة "الحجر الصحي" المحددة بعد الفحص.

.6

إجراء مباراة كرة القدم
6.1

يجااب أن يكااون جمي ا المشااغلين فااي الجااز ،الخلفااي ماان الملعااب خلااف البوابااات الاادفاع.
يمكاان للمشااغلين حماال الروبوتااات الخاصااة بهاام خااالل وقااد ا سااتراحة ( عااادة ش ااحن
وإصالح الروبوت).

.7

مدة المباراة كرة القدم
7.1

تتكون اللعبة من شوطين وكل شوط دقيقتان.
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.8

7.2

يجب أ تتجاوز الفترة الفاصلة بين الشوطين  3دقائق.

7.3

مدة كل شوط في المباراة النهائية هي  4دقائق ووقد ا ستراحة  5دقائق.

الوقت اإلضافي
8.1

باد،ا مان المبارياات النهائياة ،إذا سااجلد الفارق نفاس النقاااط خاالل الشاوطين األساساايين
فسوف يكون هنا وقد إضاافي .يتكاون الوقاد ا ضاافي مان شاوطين طاول كال منهماا
دقيقة واحدة .يتب الشوط ا خر قاعدة الهدف األول  ،أي الفرياق الاذي ساجل أو يعتبار
الفاائز .هناا فاصاال زمناي مدتااه دقيقاة باين الشااوطين ا ضاافيين للفاارق لتغييار المرمااى.
إذا لم يتم تحديد الفائز في الوقد ا ضافي  ،يتم منل كل فريق فرصة لتسديد الكرة في
المرمااى الفااار ماان مسااافة محااددة  ،مارة واحاادة فقاال .الفااائز هااو الفريااق الااذي يا دي هااذ
المهمة في أقصر فترة من البداية.

.9

إشارات الحكم
9.1

يطلق الحكم إشاراته بالصفارة خالل المباراة

9.2

يجوز للحكم تعليق اللعبة بصفارة الحكم

9.3

الصافرة المزدوجة تعني أن اللعبة قد انتهد.

 .10بداية المباراة
10.1

سيتم ضرب القرعة قبل باد ،المبااراة .سايتم مانل الفاائز فاي الساحب الحاق فاي ركال الكارة
أو أو اختيار أحد المرميين في الشوط األول من المباراة.

10.2

في الشوط الثاني من المباراة ستغير الفرق المرمى

10.3

الفريق الخصم للفريق الاذي حصال علاى الركلاة فاي الشاوط األول  ،يحصال علاى الركلاة
األولى في الشوط الثاني.

10.4
10.5

تستطي الروبوتات حماية المرمى أثنا ،اللعبة.
سيتم ا عالن عن هزيمة فنية للفريق الذي لم يتمكن من إحضار الروبوتات الخاصة به
إلى الملعب في الوقد المطلوب .سيتم تسجيل النتيجة في .0 :3

 .11أخذ الموقف األولي و الركلة األولى
11.1

في بداية المباراة ،توض الروبوتات في نصف الملعب الذي تداف به عن المرمى.

11.2

في بداية المباراة يتم وض الكرة في وسل الملعب.
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11.3

سيكون روبوت الفريق الذي يبدأ المباراة أقرب إلى وسل الملعب بالقرب من الكرة.

11.4

يجب أن يكون روبوت فريق الخصم خارج خل الوسل حتى يتم وض الكرة في اللعبة.

11.5

تبدأ اللعبة بصفارة الحكم.

 .12الهدف
12.1

إذا عبرت الكرة خل المرمى بالكامل  ،وإذا لم يكسر الفريق القواعاد وقاد الهجاوم ،فسايتم
تسجيل الهدف على أنه هدف.

12.2

بعد تسجيل الهدف سيتم وض الكرة في وسل الملعاب وسايبدأ بالركال الفرياق الاذي دخال
الهدف في مرما (الفريق الخاسر).

 .13التبديل خالل اللعبة البديلة
13.1

خالل اللعبة يمكن استبدال الروبوت بإذن من الحكم .الحد األقصى لعدد ا ستبدال غير
محدود .يجب أن يفي الروبوت البديل بجمي متطلبات الروبوتات في هذ الالئحة.

13.2

يطلب المشغل من الحكم استبدال الروبوت وسيتم ا عالن عن رقم الروبوت.

13.3

يمكاان وض ا الروبااوت الااذي يااتم اسااتبداله فااي اللعبااة علااى أي ماان الخطااوط الحدوديااة
لنصف الملعب الذي يداف عنه فريقه.

 .14إعادة التثبيت
14.1

يمكاان إعااادة تثبيااد الروبااوت قباال بااد ،المباااراة بااإذن ماان الحكاام .قااد يساامل الحكاام أيضااا
بإعادة تثبيد الروبوت في الحا ت التالية:

14.2



إذا فقد الروبوت اتصاله بجهاز التحكم ؛



إذا نفدت بطارية الروبوت ؛



إذا كان هنا أي عيوب رصدت في الروبوت.

وفقا لقرار الحكم سيتم سحب الروباوت مان الملعاب ويسامل الحكام باساتبداله .إذا لام يكان
لدى الفريق روبوت بديل ،يتم تسليم الروبوت المسحوب إلى المشغل زالة العيوب .لكن
هذا لن يوقف اللعبة.

 .15نهاية اللعبة
15.1

يمكن اعتبار اللعبة منتهية في الحا ت التالية:


عندما تنتهي فترة الشوطين؛
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 يتم ا عالن عن هزيمة فنية ألحد الفرق من قبل الحكم.
 .16العقاب التأديبي
16.1

يمكن تطبيق العقوبات التأديبية التالية أثنا ،اللعب:




16.2

تحذير

ضربة جزا،

ا ستبعاد من اللعبة

سيتم تحذير الفريق في الحا ت التالية:


عند تلف الملعب أو الكرة.



عندما يغادر أحد مشغلي الروبوت أماكنهم.



عناادما يلمااس شااخص مااا الروبااوت الموجااود فااي الملعااب أثنااا ،اللعبااة دون إذن ماان
الحكم



عندما يتجاوز عدد الروبوتات في اللعبة الحد المسموح به في هذا المجال

16.3

يعاقب الفريق الذي يتلقى  3تحذيرات بركلة جزا.،

16.4

س اايتم تعلي ااق أح ااد روبوت ااات الفري ااق ال ااذي يتلق ااى م ااا مجموع ااه  5تح ااذيرات حت ااى نهاي ااة
اللعبة.

16.5

إذا لم يكن لادى الفرياق ماا يكفاي مان الروبوتاات بعاد تعلياق أحاد الروبوتاات خاالل اللعباة
يسااتمر الفريااق فااي لعااب اللعبااة بروبااوت واحااد .إذا تاام تعليااق كااال الروبااوتين فسيحصاال
الفريق المعلق على هزيمة فنية.

16.6

بعد تعليق أحد الروبوتات للفريق من الملعب ستتم إزالة جمي تحذيرات الفريق.

 .17حاالت خاصة في المباراة
17.1
17.2

يمكن تنفيذ ضربات ركنية أثنا ،اللعبة
ركلة الجزا.،
)17.2.1

سيتم أدا ،ركلة الجزا:،
-

بعد ثالثة تحذيرات ؛

-

أن يصاال كااال روبااوتي الفريااق المااداف إلااى خاال البوابااة للاادفاع عاان
المرمى لفترة طويلة (أكثر من  10ثوان).
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)17.2.2

ي ااتم وضا ا الكا ارة عل ااى بع ااد  50س اام م اان منطق ااة المرم ااى ويق ااوم الالع ااب
بتصويب الكرة بعد صافرة الحكم.

17.3

عند أدا ،ركلة الجزا، ،

يمكن أن يقترب روبوت فريق الخصام مان الكارة .إذا تام كسار

القاعدة فسيتم تكرار ضربة الجزا.،
17.4
17.5

توجد خطوط خارجية في الملعب لذلك

يوجد ةوت (  )outخارج الملعب .

الركلة الحرة.
)17.2.3

يتم تنفيذ الركلة الحرة بواسطة صافرة الحكم في الحا ت التالية:
-

عندما يكسر الروبوت الخصم القواعاد أثناا ،أدا ،الركلاة األولاى مان
المباراة؛

)17.2.4
17.6

انتها الشروط وقد الركل الحر

عندما يتم تنفيذ ركلة حرة  ،توض الكرة في مكان كسر القاعدة

الكرة الحرة .
)17.2.5

بعد اساتمرار ا غاالق ألكثار مان  10ثاوان  ،يقتارح الحكام ركال الكارة مان

خاال الوساال .فااي الوقااد نفسااه يااتم وضا الروبوتااات علااى نفااس المسااافة
من وسل الملعب  ،خارج خل الوسل في الملعب.

 .18التحكيم
18.1

يحق للمنظمين إجرا ،أي تعديالت على قواعد المباراة لايس لصاالل أي مان الفارق  ،قبال
أسبوعين على األقل من موعد المباراة.

18.2

يجب أن تفي ق اررات الحكام بقواعد المنافسة.

18.3

خالل المسابقة  ،يجب على جمي المشاركين ا متثال للقواعد.

18.4

فااي الحااا ت الصااعبة ،ماان أجاال اتخاااذ الق ارار الصااحيل  ،يمكاان للحكااام إضااافة ش ااوط
إضافي للمباراة.

18.5

يمكن للحكام إيقاف اللعبة م قتا لتوضيل القواعد.

18.6

إذا كان هنا خالف على قرار الحكم ،فيجب على قائد الفريق إبال المنظمين بالوض
بما

18.7

يزيد عن  10دقائق بعد نهاية المباراة بشكل مكتوب.

ساايتم اسااتبعاد الفريااق الااذي ينشااط حاواجز مصااطنعة لمنا الروبوتااات الخصاام مان العماال
بشكل صحيل أثنا ،المباراة.
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 .19قواعد تحديد الفائزين
19.1

يعتبر الفريق الذي يسجل أهداف أكثر من الفريق المنافس في كل مباراة هو الفائز.

19.2

مرحلة المجموعات
)19.2.1

تقسم الفرق إلى مجموعات عن طريق القرعة  ،ثالثاة أو أربعاة أو خمساة
لكل فريق  ،حسب عدد المشااركين .فاي مرحلاة المجموعاات  ،يجاري كال
فريق مباراة ضد كل فريق منافس في مجموعته.

)19.2.2

خا ااالل مرحلا ااة المجموعا ااات يحصا اال الفريا ااق الفا ااائز علا ااى  3نقا اااط .فا ااي
السااحب يحصاال كاال فريااق علااى نقطااة واحاادة .الفريااق الخاساار

يحصاال

على أي نقطة.
)19.2.3

إذا جم ا ا فريقا ااان فا ااي المجموعا ااة النقا اااط نفسا ااها  ،لتحديا ااد مكانهما ااا فا ااي
المجموعة  ،يتم أخذ األرقام التالية في ا عتبار:


أو  ،نسبة الكرات



ثانيا  ،عدد األهداف المسجلة



ثالثا  ،نتيجة المباراة التي عقدت بين الفريقين.



إذا حصالد الفارق علاى نفاس األهااداف وفقاا للنقااط الماذكورة أعااال ،
فكاال فريااق سااوف ي ا دي ض اربة ج ازا ،واحاادة وبهااذ الطريقااة  ،يااتم
اختيار الفائز.

)19.2.4

الفاارق التااي احتلااد المرك ازين األول والثاااني  ،علااى الت اوالي  ،سااتتاح لهااا
الفرصة للعب في المرحلة النهائية.

19.3

المباريات النهائية
)19.3.1

فااي هااذ المرحلااة  ،تقااام المباريااات علااى أساااس الخاساار يغااادر ،أي يتاار
الفريق الخاسر المنافسة .يعتمد عدد المباريات على عدد الفرق.

)19.3.2

تسااتمر المباريااات النهائيااة حتااى تبقااى  4فاارق .وتساامى المباريااات التاليااة
الدور نصف النهائي.

19.4

الفريااق الااذي فاااز فااي المباااراة النهائيااة يكااون هااو الفااائز .خصاامه الخاساار يحصاال علااى
المركاز الثاااني .لتحديااد المركااز الثالا
الدور نصف النهائي.
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تقااام مبااراة إضااافية بااين الفاريقين اللااذين خسا ار فااي

