المادة 1

.1

شروط المنافسة
)1.1

قواعد مباريات "روبوت السومو"

للمشاركة في مسابقة الروبوتات "روبووت السوومو " ،يحتوا المشواركوإ ىلوع ىدوراب روبووت
مسووتقق دووابر دلووع بفووع روبوووت ال وورو بش وكق أكثوور فادلخووة اووار الوورا ر أو اووار ال و
األسوب للحلقة.

.2

)1.2

تجري المنافسة بخن روبوتخن.

)1.3

مر الجولة بدخقة واحر .

الحلبة
)2.1

حلقة بخضاء اشنة.

)2.2

دطر الحلبة 1 -م (با رية بخضاء).
المحخ أسوب اشن.

)2.3

ال

)2.4

درض ال

)2.5

تشخر النقطة الحمراء ىلع مركز الرا ر .

)2.6

فوو ووي وس و و و الوو وورا ر بوو ووتم تحربوو وور منو و ووا

المحخ  50مم.
البوو وورء

للروبوتات ب طوط حمراء.
)2.7

الحوور األب ووع للمسوواحة الحوور أو المنطقووة ال ار خووة للحلقووة  50سووم (حوووا الحلقووة يجو

أإ

تكوووإ هنووا مسوواحة االخووة .يمكوون أإ تكوووإ بووشي لوووإ أو دووكق أو أي موواب  ،ى ا لووم بووتم
ا تها أساسخات هذه القوادر .هذه المساحة التي تحتوي دلع الحلقة سخطل دلع مركزها
اسم "منطقة الر خن"  ،كما سختم النظر في ال المات أو أ زاء من المنصوة موع حلقوة تمتور
ىلع ما ب ر الحر األب ع من األدسام في منطقة الحلقة.).

.3

الروبوت
أإ يكوإ الروبوت مستقال.

)3.1

يج

)3.2

الحر األدصع ل رض الروبوت  20 -سم.

)3.3

الحر األدصع للطوا  20 -سم.

)3.4

أدصع ارتفاع  20-سم.
1

أال بتجاوز وزإ الروبوت  1كغم (بما في لك البطاريات)

)3.5

يج

)3.6

يمكن للمشاركخن است رام أي وع من المواب لتصمخم الروبوت.

)3.7
)3.8

ُيسمح بوحر تحكم واحر فق في تصمخم الروبوت.

أي بر امج يصلح..

)3.9

االا المبا ار در ي تلف حجم الروبوت  ،ولكن ال بزير دن  15سم .يج

أإ يظوق وزإ

الروبوت بروإ تغخخر.
 )3.10يج

أإ ببرأ الروبوت في الحركة ب ر تشار لمر  5ثو ٍ
اإ من لحظة اإل الق.

 )3.11قيود التصميم:
في ىتالف سطح الحلبة برر ة أو بشارى ؛

-

يحظر است رام أي مكو ات در تتسب

-

يحظر است رام المواب واأل زاء والمكو ات التي تنطوي دلع تشثخر مرمر مت مر في
تصمخم أو ظهور الروبوتات المتنافسة ؛

-

يحظر است رام أي أ هز الصقة دلع دجالت و سم الروبوت ؛

-

يحظر است رام أي مواب تشحخم دلع األسطح المكشوفة من الروبوت ؛

-

يحظر است رام أي أ هز ت طي الروبوت مز ًيرا من االستقرار  ،دلع سبخق المثواا

-

الحمو وراء و خره ووا م وون أ ه ووز

 :ال بخئة فراغ ؛

يحظ وور الت وورااق م ووع أ ه ووز استشو و ار األدو و ة تحو و

الروبوت الم اكسة وكذلك التراق في الم رات اإللكترو خة ؛
-

يحظر است رام األ هز التي تقذف أي ديء دلع الروبوت ال صم.

-

يحظر است رام المواب السا لة ومسحوق الغاز كسالح ضر روبوت منافس ؛

-

يحظر است رام أي مواب دابلة لالدت اا كسالح.

سيتم إخراج الروبوتات التي تنتهك الحظر المذكور أعاله من المنافسة.
)3.12

دبق براية المباريات  ،سخكوإ هنا فحص تقني للروبوتات وفًقا للم ابخر المحرب .

 .4سير المنافسةتتكوإ منافسة الروبوتات "روبوت السومو "من دور مباريوات .كوق مبوا ار تتكووإ مون
ثالث والت.
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)4.2

فووي المرحلووة األولووع بووتم تقسووخم الفوورق ىلووع مجمودووات دوون ريو سووح

القردووة ،ثالثووة أو

ادتمابا دلوع دورب المشواركخن .فوي مرحلوة المجمودوات يجوري
أرب ة أو امسة لكق منها ،
ً
كق فري مبوا ار ضور كوق فريو فوي مجمودتور .الفورق التوي احتلو
دلع التوالي تل
)4.2.1

المركوزين األوا والثوا ي

.

المنافسات النها خة
أإ ال اس وور يغ ووابر  ،أي بت وور الفريو و

ف ووي ه ووذه المرحل ووة  ،تق ووام المباري ووات دل ووع أس ووا

ال اسر المنافسة .ي تمر درب المباريات دلع درب الفرق.
)4.3

ت تلف كق ولة من الجوالت الثالثة دن ريقة وضع الروبوتات في البراية:
الجولة األولع :بتم وض ها و ها لو ر (الشكق  )1؛
الجولة الثا خة :بتم وضع الروبوتات بشكق ا بي (الشكق  )2؛
الجولة الثالثة  :الوضع ال كسي للروبوتات (الشكق .)3
بتم تحربر ريقة التموضع من دبق الحكم االا المنافسة.

)4.4

إلدامة المبوا ار تقسوم الروبوتوات ىلوع أزوا  .تحورب الجولوة أدووى روبووت فوي كوق زو  ،أي
مقخرا بال
الروبوت الذي بفع ال صم اار الرا ر ً ،

األسوب في الود

الم صص .في

كووق ولووة ال يسووتطخع كووال الروبوووتخن ى وراء أكثوور موون محوواولتخن .هنووا محاولووة لتحريووك

الروب وووت الم ووارض ح وووا الحلبو وة م وون أ ووق بف ووع ال ص ووم ا ووار الحلب ووة (وراء او و الح وور
األسوب).
)4.5

بتم منح محاولة ثا خة فق في الحاالت التالخة:
-

دنرما ال تتمكن الروبوتات من ى هاء الجولة بسب
دنر حروث دطق بسب

سوء حالة المل
3

؛

التراق ال ار ي ؛

)4.6

اطش ارتكبتر لجنة التحكخم ؛

-

بسب

-

ى ا كاإ كال الروبوتخن خر شطخن لمر  10ثو ٍ
اإ ب ر ىدطاء األمر بالبرء.

بو ووخن الج و ووالت يح و و للمشو وواركخن تغخخو وور تصو وومخم الروبو وووت دلو ووع الفو ووور (بمو ووا فو ووي لو ووك
اإلصالحات واستبراا البطارية وااتخار البر امج  ،وما ىلع لك) ى ا كا
أ ريو و

التغخخرات التي

ال تت ووارض م ووع متطلب ووات تص وومخم الروب وووت وال تنته ووك دو ووا خن المنافس ووة  .ودو و

التغخخوور البن واء فووي تشووغخق للروبوووت هووو  5بدووا  .بووتم رصوور الود و

موون دبووق تكنخووك حكووم

اللجنة.
)4.7

دبق برء المبا ار  ،يج

دلع المتسابقخن وضع روبوتاتهم في منطقة "الحجر " .ب ر تشكخور

من حكم اللجنة الفنخة دلع أإ الروبوتات تفي بجمخع المتطلبات يمكن برء الجوالت.
)4.8

ى ا تووم اكتشوواف ا تهاكووات فووي تصوومخم الروبوووت أثنوواء الفحووص الفنووي للروبوووت بووتم موونح
المشغق  3بدا

للت لص منها .ى ا لم بتم الت لص دلع اال تهاكوات اوالا هوذا الودو

،

فلن بتمكن الروبوت من المشاركة في المبا ار الحالخة.
)4.9

طريقة البدء:
.1

دبق برء كق مبا ار  ،بؤكر حكام اللجنة الفنخوة أإ الروبوتوات تفوي بجمخوع المتطلبوات
الفنخة ويمكن برء المنافسات؛

.2

ب وور أإ ي لوون الحكووم ب وورء الجولووة  ،بووتم تجهخووز الروبوت ووات بواسووطة المشووغلخن ف ووي
وضع البراية  ،وفًقا للفقر  4.3؛

.3
.4

ب ر األمر "ابرأ"  ،يطل المشغلوإ الروبوتات ؛
ب ر تشغخق الروبوتات يج

أإ بتحر المشغلوإ دلع ب ر أكثر من متر واحر مون

الحلبة االا  5ثواإ.
 )4.10أثناء المحاولة  ،يج

دلع المنافسخن درم لمس الروبوتات أو الحلبة .يحظر التحكم دن

ب ر أو توفخر أي أوامر للروبوتات.
 )4.11الجولة ت تبر اكتمل
-

لمس أي زء من الروبوت (دجالت أو أ زاء من الروبوت تلمس الحلقة) المنطقة
الواد ة الف ال

-

ى ا:

ا ته

األسوب المحخ بالحلبة ؛

مر الجولة (بدخقة واحر ).
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.5

التحكيم:
)5.1

تحتفظ اللجنة المنظمة بحقها في ى راء أي تغخخرات دلوع دوادور المسوابقة  ،ى ا كا و

هوذه

التغخخرات ال ت طي مزايا ألحر الفرق.
)5.2
)5.3

بتم الرصر والتل خص من دبق لجنة الحكام وفًقا للقوا خن.
بتمتو ووع الحكو ووام بسووولطة كاملو ووة اوووالا المسو ووابقة .يج و و

دلوووع مخو ووع المشو وواركخن االمتثو وواا

لق ارراتهم.
)5.4

يجوز للحكم رولة والت ىضافخة لتوضخح المشاكق.

)5.5

بقرار من الحكم  ،يجوز ت لخ الجولة لتوضخح القوا خن.

)5.6

ى ا كاإ هنا أي ادتراض دلع التحكخم ،فونإ دا ور الفريو لور الحو فوي الط ون كتابو ًة فوي
درار الحكام في اللجنة المنظمة في مودر ال بتجاوز  10بدا

ب ر هاية الجولة الحالخة.

)5.7

يجوووز للحكووم ى هوواء الجولووة وفًقووا لتقووربره ى ا فشووق كووال الروبوووتخن فووي المتاب ووة اووالا 10

)5.8

دا مة اال تهاكات التي تؤبي ىلع التحذبر:

ثو ٍ
اإ.

)5.9

-

ى ا دام د ص من الفري ب الف المشغق بلمس الروبوت االا الجولة.

-

ى ا لمس د ص من الفري روبوت ال صم االا الجولة.

دنوورما بتلقووع الفريو اإل ووذار األوا تووتم ىدوواب الجولووة الحالخووة .دنوورما بتلقووع الفريو تحووذب اًر
ثا خاً  ،تتودف الجولة وي ر روبووت الفريو ال اسور فوي الجولوة الحالخوة .الفريو الوذي تلقوع
 3تحذبرات االا المسابقة خر مؤهق واا فتر المسابقة.

 )5.10دا مة اال تهاكات التي تؤبي ىلع اإلدالة الفورية للفري للمنافسة بشكملها:
-

ى ا كاإ د ص ما بتحكم دن ب ر في روبوت فري أثناء الجولة ؛

-

ى ا ترااق الروبوت دمرا مع الروبوت ال صم.

 )5.11في الموادف المتنازع دلخها بتم ات ا درار بششإ الفوز أو دقر ولة ىضافخة بواسطة حكم
المسابقة.
 )5.12يج

الحفاظ دلع اتصاا المشاركخن مع لجنة التحكخم ىلع أب وع حور وواا فتور المسوابقة

بشكملهووا  ،وا ا أمكوون أإ يقتصوور دلووع التفادووق الموونظم فق و موون أ ووق حووق الموادووف خوور
القا و خة.
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 .6قوانين التصفيات
)6.1
)6.2

الفا ز في الجولة هو الفري الذي يكوإ روبوتر أدرب ىلع مركز الحلبة في هاية الجولة.
بتم تحربر تا ج مرحلة المجمودات دلع النحو التالي :بل

الفري مبوا ار ضور كوق فريو

في مجمودتر .كق مبا ار تتكوإ من  3والت .لكق ولة فا ز يحصق الفري دلوع قطوة
واحر  .ى ا كاإ فري  Aفوي المبوا ار فواز بجوولتخن وفريو  Bفواز بجولوة واحور  ،سخحصوق
الفري  Aدلع قطتخن  ،وسخحصق الفري  Bدلع قطة واحر  .بهذه الطريقة فنإ الفري
يجمووع قوواط .يكوووإ أوا ف وريقخن حاصوولخن دلووع أدلووع النقوواط فووي كووق مجمودووة مووؤهالإ
للمتاب ة .ى ا لزم األمر فنإ الفري يحتق المرتبة الثالثة موع أكبور دورب مون النقواط ويمكون
أيضا ااتخاره للمشاركة في الل
)6.3

.

المباريووات النها خووة تسووتمر حتووع بتبقووع  4فوورق .وتسوومع المباريووات التالخ وة الوورور صووف
النها ي.

)6.4

الفري و ال ووذي فوواز ف ووي المبووا ار النها خ ووة يكوووإ ه ووو الفووا ز .اص وومر األاخوور يحص ووق دل ووع
المركز الثا ي .و لتحربر المركز الثالث تقام مبا ار ىضافخة بخن الفوريقخن اللوذبن اسو ار فوي
الرور صف النها ي.
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