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 مـــقـــدمـة 1
, سيُطلب من الروبوت الخاص بك التنقل عبر ملعب أفقي ذو منحدرات مماثلة للطبيعة للوصول إلى منطقة مواد للبناء على هيئة مكعبات

 . بعض العقبات بهدف إظهار مهارات الروبوت الخاص بك بالملعب سوف يكونتستخدم لتمهيد الطريق أمام الروبوت, و
الوقت والمهارات . لي خط النهايةإلى الجسر ثم استكمال المسار إللعبور من خالله  بهدف بناء طريق أثناء التنقل يجب تجميع بعض األجزاء

 . لكترونيات ضرورة أساسيةالتقنية في التصميم الميكانيكي والبرمجة واإل

 الـمـتـسـابـق 2

  الخاص به( الب توب)علي كل متسابق احضار الروبوت الخاص به وكذلك جهاز الكمبيوتر. 

 دون مساعدة من المدرب أو المشرف على كل متسابق إدارة و ضبط نفسه خالل المسابقة كلها. 

 غير مسموح للمتسابق تحريك الروبوت إال بإذن أحد الُمحكمين. 

  أثناء جولة الروبوت الخاص به، إال إذا وجهه أحد الحكام سم على األقل من الملعب 150يجب أن يقف المتسابق على بعد. 

 غير مسموح ألى شخص لمس الملعب متعمد أثناء جولة تجميع النقاط. 

 الــروبــوت 3

 كل روبوت يجب ان يتم تزويده بطريقتين للتحكم : 
 .ثم بعد ذلك ينتقل الي التحكم األلي Zone Aلتنفيذ الجزء األول من المهمة داخل  سلكي أو السلكي: تحكم يدوي .1
أو  (السلكية/سلكية)ستخدام أجهزة التحكم عن بُعد إويمنع فيه  Zone Bيستخدم في الجزء الثاني من المهمة داخل : تحكم ألي .2

 ( إلخ..التشويش أوالتداخل أو  عبر الكابالت)التحكم اليدوي أو نقل المعلومات 

 بعد إخطار الحكم يبدأ الروبوت يدوياً بواسطة المتسابق. 

  بمعني عدم تحرك الروبوت حركات محددة محفوظة بناء على خريطة )يحظر ضبط و تعيين و توقع مسبق للمالعب ماقبل الجولة

 (.معينة

 نقاط من إجمالي درجات المتسابق. 5وإذا تكرر األمر يتم خصم  يجب أال يتلف الروبوت أى جزء من الملعب بأي شكل تخريبي 

  مسموح استخدام أى عدة أو أدوات أو قطع سواء مصممة بمواد أولية أو تم شرائها جاهزة طالما أن التصميم والتكوين الجوهري

 .للروبوت من عمل المتسابق نفسه 

  يحق للمتسابق استخدام روبوت جاهز ولكن سيحصل علي تقييم أقل من الروبوت المصمم والمصنع عن طريق المتسابق نفسه. 

  ًمن أجل سالمة المتسابقين و المشاهدين يُمنع استخدام أشعة الليزر نهائيا. 

 الـظــروف الـبـيـئـيـة 4

 به حسب ظروف اإلضاءة في مكان المسابقة قبل بداية كل جولة يجب أن يأتي المتسابق على استعداد لضبط الروبوت الخاص. 

 قد تتغير اإلضاءة أو المجاالت المغناطيسية خالل يوم المسابقة. 

  المجاالت المتولدة عن وجود األشياء المعدنية أو عن طريق الوصالت الكهربائية : كمثال )قد يتأثر الملعب بالمجاالت المغناطيسية

 (.التحت أرضية 
 ظمين والحكام سيبذلون قصارى جهدهم لتقليل تداخل اإلضاءة الخارجية إلى الحد األدنى ، إال أنه ليس من الممكن التنبؤ بجميع المن

 (.الفالش)تلك التغيرات غير المتوقعة مثل وميض الكاميرا من المتفرجين
  باليوم قبل المسابقة, حيث سيمنح كل ار والضبط ختبللتدريب وللمعايرة واإل الملعب ستخدامإحيثما أمكن ، سيتمكن المتنافسون من

 دقيقة بأولوية الوصول لموقع المسابقة. 15متسابق فترة تدريب لمدة 
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 الـفـحـص و الـمعـايـنـة 5

 الخاص بك من قبل لجنة من الحكام قبل بدء المسابقة وفي أوقات أخرى خالل المسابقة للتأكد من أنه يفي  سيتم فحص الروبوت

 .بالقيود المذكورة أعاله
 به من قبل لجنة التحكيم، إذا تم تعديل الروبوت الخاص به في أي وقت  يتحمل المتسابق مسؤولية إعادة فحص الروبوت الخاص

  .خالل المسابقة
 التحقق علي أسئلة حول مجهوده في فترة إعداد الروبوت، من أجل  سيُطلب من المتسابق شرح عمل الروبوت الخاص به  واإلجابة

 (.Presentation) من أن تكوين وبرمجة الروبوت قام بهم بنفسه في فقرة العرض والتقديم

 ال تتم ,حتي يتم تقيمها من قبل المحكمين . خالل اليوم األول من المسابقة (Codes)يجب على جميع المتسابقين تقديم برامجهم 

 .مع المتسابقين اآلخرين (Codes)مشاركة البرامج 

 وسـلـوكـيـات الـلـعـب الـنـظـيـف الـمـخـالـفاـت 6

 من المتوقع أن يكون هدف جميع المتسابقين هو المشاركة العادلة. 

 يجب أن يكون المتسابق على دراية و حذر ومراعاة لألشخاص اآلخرين وروبوتاتهم عند التنقل في مكان المسابقة. 

  الخاصة بالمتسابقين المنافسين ، ما لم تتم دعوته بذلك صراحةيجب على المتسابق عدم الدخول إلى مناطق اإلعداد. 

 حيث . أو مخالفة لقواعد الفحص والمعاينة سيمنع هذا الروبوت والمتسابق من المنافسة حتى يتم تطبيق التعديالت عليه أي انتهاك

 .لتعديالتافي إجراء  عدم تأخرهيجب إجراء التعديالت ضمن الجدول الزمني للمسابقة مع إلتزام المتسابق توقيت جوالته و

  (.ولكن ليس من المنافسة)، فسيتم إستبعاده من تلك الجولة (حتى مع التعديل)إذا فشل الروبوت في تلبية جميع المواصفات 

  التدخل خالل المسابقة بأي شكل من األشكال وإذا ثبت ذلك يتم إستبعاد المتسابق نهائياً من المسابقة المشرفال يسمح للمدرب أو. 

  مسابقةالستبعاد المتسابقين الذين ينتهكون قواعد إسيتم. 

  ستبعاد الروبوتات التي تسبب أضرارا متعمدة أو متكررة للملعبإسيتم. 

  الحاق الضرر سواء بالروبوتات أو الملعب خل أو تشويش متعمد أوستبعاد األشخاص الذين يتسببون في تداإسيتم . 

 التصرف أن يغادر مكان المسابقة ويعرض نفسه لخطر االستبعاد من المسابقة قد يُطلب من المتسابق الذي يسيء. 

 القوانيناألمن لحفظ تنفيذ  مسؤولين ومنظمي المسابقة ومسئوليسيتم تطبيق هذه القواعد وفقًا لتقدير الحكام وال. 

 يعملون على البرامج أو األجهزة  مشرفينتشمل األفعال اإلحتيالية مدربين أو . لن يتم التغاضي عن الغش أو االحتيال وسوء السلوك

 .أثناء المسابقة( روبوتات)لمتسابقين باالخاصة 
 ينتهك القواعد عن قصد ، ويعدل ويعمل مراًرا وتكراًرا بنفسه على الروبوت الخاص  أو المشرف إذا كان من الواضح أن المدرب

مع إستبعاد المتسابق نفسه من  ةالمشاركة المستقبلية في المسابقمن  أو المشرف بالمتسابق خالل المسابقة ، فسيتم حظر المدرب

 .المسابقة

 قواعد السلوك  في الحاالت الشديدة أو المتكررة إلنتهاك. ر للمتسابق في الحاالت األقل شدة النتهاك القواعد ، سيتم توجيه تحذي

 .وقوانين المسابقة ، يمكن استبعاد المتسابق على الفور دون سابق إنذار
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 بـدء الـمـسـابـقـة 7

 فى مكان  بشكل واضحسيتم نشر أوقات الجوالت . تبدأ الجولة في وقت البدء المحدد سواء كان المتسابق حاضًرا وجاهًزا أم ال

 .المسابقة

 حيث سيتم تجميع الروبوتات الخاصة بجميع  .بمجرد بدء الجولة ، ال يُسمح للروبوت المشارك بمغادرة مكان المنافسة ألي سبب

 .المتسابقين قبل بدء كل جولة ويتم تسليمها للمتسابقين مرة أخري بعد نهاية أخر متسابق بالجولة

  ستكمال المنافسةإدقائق قبل كل جولة  لمعايرة الربوت الخاص به و 5سيتم منح كل متسابق مدة أقصاها. 

 لذلك أى تعيين أو حفظ قراءات . بحسب هذه القراءات تُعرف المعايرة على أنها أخذ قراءات الحساسات وتعديل برمجة الروبوت

 .والمتسابق من الجولة ستؤدي إلى إستبعاد فوري للروبوت ما قبل وقت المعايرة
  يجوز للمتسابق معايرة وضبط الروبوت الخاص به في العديد من األماكن على الملعب حسب رغبته، ولكن سيستمر التوقيت في

  .دقائق المخصصة للمعايرة 5العد التنازلى حتي نهاية مدة ال 

  ينتهي المتسابق من المعايرةدقيقة تبدأ مباشرة عقب إنتهاء مدة المعايرة حتي إذا لم  15مدة الجولة. 

 سيتم وضع وحفاظ الوقت لكل جولة من قبل لجنة الحكام. 

 لبدء تسجيل النقاط ، يتم وضع الروبوت على مربع . بمجرد أن يكون المتسابق جاهًزا لخوض الجولة ، يجب عليه إخطار الحكم

 .يرة للروبوتالبداية كما هو محدد بواسطة الحكم وال يمكن للمتسابق بعدها عمل أى معا

  تعديل الروبوت أثناء الجولة محظور ؛ ذلك يتضمن محاوالت رفع األشياء أو األجزاء إذا سقطت من الروبوت. 

 ال يُسمح للمتسابق وال للحكام . يتم ترك جميع األجزاء التي يفقدها الروبوت بقصد أو عن غير قصد في الملعب حتى انتهاء الجولة

 .ناء الجولةبإزالة األجزاء من الملعب أث

 من المفترض أن يتعرف الروبوت على خريطة  .أي معلومات مسبقة عن الملعب يُمنع على المتسابق إعطاء الروبوت الخاص به

 .الملعب بنفسه

 يمكن للمتسابق إعادة الروبوت الي نقطة البداية إذا واجهته مشكلة أثناء التشغيل لمرة واحدة فقط. 

 نقاط من المجموع  5بوت الي نقطة البداية إذا واجهته مشكلة أخري أثناء التشغيل فسيتم خصم إذا رغب المتسابق في إعادة الرو

 .وال يحق له تكرار هذا الطلب مرة أخري, الكلي لنقاطه عند نهاية الجولة

 سيتم عمل قرعة لدخول المتسابقيين قبل بداية كل جولة لترتيب دخولهم. 

  أعلي درجة فقط يتم احتساب,جوالت  3ستتكون المنافسه من. 

 يجوز للمتسابق اختيار إيقاف الجولة مبكراً في أي وقت وفي هذه الحالة ، يجب على المتسابق أن يوضح للحكم رغبته في اإلنهاء .
 .إيقاف الجولة وقتسيتم منح المتسابق جميع النقاط التي قام بتحصيلها حتى 

 بق إنهاء الجولة أو عندما يصل الروبوت إلى مربع النهاية بنجاحتنتهي الجولة عندما ينتهي الوقت ، أو عندما يطلب المتسا. 
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 مـلـعـب الـمـسـابـقـة 8

 

 األبـعــاد 9

 سم  210 الداخلية هي إجمالي أبعاد الملعبX 210 سم. 

  أبعاد المنطقة األولي من الملعبZone A  سم 210×  سم 105هي. 

  أبعاد المنطقة الثانية من الملعبZone B  سم 210×  سم 105هي. 

 مم 20 -+/ قد تتعرض جميع األبعاد للتفاوت بحوالى. 

  ستكون الجدران بيضاء أو قريبة من اللون األبيض. سم على األقل 10الجدران التي تشكل المتاهة يبلغ ارتفاعها. 

 مم 25×  مم 50×  مم 50من الملعب ستكون المستخدمة في بناء الجزء الناقص  المكعباتبعاد أ. 

  أبعاد المربعات داخل المنطقةZone B 30  سمx 30 .سم 
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 أرضية الملعب وأجزاءه 10

 من خالل التحكم اليدوى داخل المنطقة  :الجزء االول بناء الجزء الناقص من الطريقZone A  مم50ستنقل قطع من المكعبات  ×
يجب التأكد من فصل التحكم . لى بداية خط التتبعإمم الى المنطقة الحمراء لبناء الطريق للصعود على الجسر لتصل 25×  مم50

 .Zone B اليدوى تماماً قبل الوصول الي المنطقة

 خط يمكن صنع ال. مم مع خط أسود ليتتبعه الروبوت 300× مم  300تتكون األرضية من مربعات  حيث :الجزء الثانى تتبع الخط

يمثل الخط األسود مساًرا . أو طباعته على ورق أو مواد أخرى( شيكارتون)مم ، بشريط كهربائي عازل  20-10األسود بعرض 

 .للروبوت على األرض

 هذه ليست مقصودة وسيتم التقليل إلى . نظًرا لطبيعة تفاوت المربعات األرضية ، قد تكون هناك خطوة أو فجوة في بناء الملعب

 .مم 5أدنى حد ممكن من قبل المنظمين حتي ال تتعدى الفجوات مسافة 

  في المنطقةZone B  :يضاف التحديات التالي: 
 مسار منحني. 
  سم 5مسار متقطع طول التقطع ال يزيد عن. 
 تقاطعات على شكل حرف (T.) 
 تقاطعات على شكل .)+( 
 طريق مسدود. 
  بأماكن متفرقةعوائق. 

  قبل بدء كل جولة من الثالث جوالت بحيث ختيارها عشوائياً إتوضع هذه العوائق على المسارات المستقيمة بأماكن محددة يتم : 
  أو مسار أخر أو  (لخ أ.... طرق مسدودة , تقطعات, منحنيات, تقاطعات )يوضع العائق بعيداً عن أي تحدي أخر

 .حدود الملعب
  العوائقبرمجة الروبوت بعد تحديد أماكن ال يسمح بتغيير. 
  ( . ال يسمح بإبعاد العائق عن المكان الذي وضع به)ال يسمح بتحريك العائق من قبل الروبوت 

 يمكن تغير المسار أثناء المسابقة بنفس التحديات المذكورة أعاله . 

  فجائية على المتسابقين المشاركين في المسابقة ضرورة العلم بأنه سوف تتواجد في المسابقة مهمة(Surprise Role ) سيتم

، كما سيتم ترك الوقت الكافي للمتسابقين للتفكير في حل المهمة المطلوبة  صباحاً  اإلعالن عنها أمام جميع المتسابقين يوم المسابقة

ستكون ) لديهم ومعرفة مدى قدرتهم في حل هذه المهمة في توقيت مناسب وبطريقة إبتكارية اإلبداع منهم وذلك لقياس وإختبار

 (.التعديالت تشمل تعديالت  ميكانيكية  وتعديالت برمجية

 تـجـمـيـع الـنـقـاط 11

 (.الصناعية، التقاطعاتالمطبات )  يكسب الروبوت نقاطًا على التنقل بنجاح في الملعب ولتخطي العقبات والصعوبات 

 بتتبع تام للخط ، والتغاضي عن جميع فجوات وتقطع الخط ، والمرور من  يُعرف التنقل الناجح على أنه الدخول من مربع البداية

 .التقاطعات ، وتخطي المطبات الصناعية والعقبات

  اطتقدم في النق عدم"تُعرف المحاوالت الفاشلة للتنقل بين عناصر الملعب على أنها." 

 يحدث عدم التقدم إذا تم تعليق الروبوت في نفس المكان أو فقد الخط األسود دون استعادته خالل المربع التالي في التسلسل. 

 أحد التقاطعات يحدث عدم التقدم إذا لم يتبع الروبوت المسار الصحيح بعد تخطي. 

 على سبيل المثال إذا كان الروبوت في خطر ,أيًضا أن يطلب عدم التقدم في أي وقت يمكن للمتسابق. 
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 (Score Sheetنقاط التحكيم ) (1

 المهمة م
عدد 

 األهداف
قيمة كل 

 هدف
 مالحظات اإلجمالي

  Start Zone 1 3 3الخروج الصحيح من ال  1

  18 0.5 36 وضع مكعبات البناء بالمكان الصحيح 2

  3 3 1 صعود الكوبرى بنجاح 3

  3 3 1 تتبع الخط فوق الكبرى بنجاحبداية  4

  3 3 1 تخطي التقاطعات )+( بنجاح 5

  3 3 1 ( بنجاحTتخطي التقاطعات ) 6

  3 2 1 بنجاحتخطي الفراغات بخط التتبع  7

  5 2.5 2 بنجاحتخطي العوائق بخط التتبع  8

  10 10 1 بنجاح Surprise Roleتنفيذ ال  9

  End Zone 1 3 3الوصول الصحيح الي  10

11 Presentation 1 16 16  

   5- 1 العودة الي نقطة البداية أكثر من مرة واحدة فقط 12

   5- 1 أكثر من مرة واحدة فقط تعمد أتالف الملعب 13

   x -5 تساقط أجزاء من الروبوت أو الملعب داخل أرضية الملعب 14

  70 اإلجمالي

)Check List مهام تنفذ قبل وأثناء كل جولة)  (2  
 مالحظات تم/ لم يتم المهمة م

  ×/√ معاينة الروبوت 1

  ×/√ إستالم الروبوت قبل بداية الجولة 2

  ×/√ تغيير مسار الخط قبل بداية كل جولة 3

  ×/√ تغيير موقع العوائق قبل بداية كل جولة 4

  ×/√ قبل بداية كل جولة Surprise Roleوضع ال  5

  ×/√ تسليم الروبوت للمتسابق قبل بداية الجولة 6

  ×/√ Codesتسليم البرامج  7

  ×/√ عدم تدخل المشرف او المدرب 8

 درجات التمارين (3
 مالحظات الدرجة التمرين م

  40 (14+13+12+11+10+2+1  التمرين األول )مجموع النقاط رقم 1

  20 (8+7+6+5+4+3التمرين الثاني )مجموع النقاط رقم  2

  10 (9رقم  ةالتمرين الثالث )النقط 3

  70 اإلجمالي
 


