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  قوانين عمومي :
  

 تيم مي باشد. 1٥حداقل تعداد تيم جهت برگزاري  . 1 
  تيم مي باشد. 1٠٠حداكثر تعداد تيم مجاز   . 2 

اما به هر ارگان نهايتا يك رتبه تعلق يك ارگان وجود ندارد.  محدوديتي در تعداد تيم هاي ثبت نامي . 3
  خواهد گرفت.

 نفر مي باشد. ٦نهايتا تعداد اعضاي يك تيم  . 4
 آموزي دانش صورت به گرايش اين. گردد مي برگزار ٩٧بهمن  2٥ مورخروز پنج شنبه  در مسابقات . ٥

  .گردد مي  برگزار كشوري مقياس در و
شته سازه 2 تواند مي هرگرايش در در تيم هر . ٦ شد دا  هم با تفاوتي سازه دو و سازه يك ي هزينه و با

 شد. خواهد ثبت تيم آن براي تيم يك ركورد بهترين صورت هر در. ندارد
 شركت با حضور عدم عواقب .باشند داشته حضور محل در بايد مسابقه زمان كل در كنندگان شركت . ٧

 است. كننده

  مي باشد. هزار تومان) دويستتومان ( ٢٠٠٠٠٠هزينه ثبت نام براي يك تيم  . 8
 تنها در صورت عدم برگزاري تمام هزينه هاي تيم ها عودت داده خواهد شد.  . ٩

ـــازه ، گرايش يك در نام ثبت با توان نمي عنوان هيچ  . 1٠  ديگر گرايش در جايگزين يا معادل اي س
 .داد شركت

در صورت عدم حضور تيم ثبت نام شده، در مسابقه هيچ گونه مبلغي به ايشان عودت داده نخواهد   . 11
 شد.

مي باشد لذا در صورت  قبول آيين نامه ، شرايط مسابقه و تيم داوريشركت در مسابقه به منزله ي  . 12
 هرگونه اعتراض فقط و فقط به اعتراضات كتبي رسيدگي خواهد شد.

 
مه(ويرايش  . 13 نا قات،  آخرين ويرايش آئين  ـــاب ) قرار  1,٠مالك هيأت داوران براي داوري در روز مس

ــد. چنانچه تغييري در آئين نامه ايجاد گردد، در بخش اطالعيه هاي  گرفته  بر روي ســايت مي باش
شود براي اطالع از آخرين وضعيت و  سايت سيد. لذا توصيه مي  شركت كنندگان خواهد ر به اطالع 

  مراجعه نمائيد. به سايت رسمي مسابقات هر چند روز يكبار  اخبار برگزاري مسابقات،
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تيم  3رده بندي در اين گرايش به صــورت مجزا در دو مقطع متوســطه اول و دوم مي باشــد كه به   . 14
تيم برتر كل در هر  3اما جايزه نقدي صـــرفا به  اول هر رده تنديس و لوح تقدير تعلق خواهد گرفت.

 گرايش تعلق خواهد گرفت.
اشـــد فقط و فقط مقام اول كل آن تيم ب 1٥تعداد تيم هاي يك گرايش كمتر از تبصـــره :  در صـــورتي كه 

 گرايش جايزه نقدي را دريافت خواهد كرد.
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  تعاريف -١
 :به المان هاي استفاده شده در ساخت سازه كه فقط از جنس ماكاروني باشد (المان هاي بين دو گره)  عضو

  عضو اطالق مي گردد. 
 :مي باشند ) فقط به وسيله چسب در محل  صورت غير موازيبه محل اتصال دو عضو يا بيشتر( كه  به  گره

  اتصال به هم متصل مي شوند، گره اطالق مي گردد.
 :به فاصله مركز تا مركز دو گره انتهايي عضو،  طول عضو  اطالق مي گردد.  طول عضو  
 :به سطح افقي و هم تراز تكيه گاه هاي دستگاه بارگذاري(تراز صفر)، عرشه اطالق مي گردد.  عرشه  
  :ارتفاع سازه اطالق مي تا پايين ترين نقطه سازه سازه  نقطهباالترين بين به فاصله عمودي  ارتفاع سازه ،

  گردد.
   :به طول سازه به اصطالح دهانه سازه گويند. دهانه سازه 
 : به سطحي كه بار متحرك از روي آن عبور مي كند و همسطح تكيه گاه ها مي باشد تراز صفر  تراز صفر

  مي گويند.
 
  قوانين ساخت: -٢
سازه از تراز حدا -١-٢         ٦٠سانتي متر  -٢٠تا تراز  -٥سانتي متر و از تراز  ٧٠سانتي متر  -٥تا تراز  ٠كثر طول 

  سانتي متر مي باشد.
  مي باشد. سانتي متر ٥حداقل و   سانتيمتر ٠٢در تمام ارتفاع سازه  اكثر عرضحد -٢-٢       

  سانتي متر مي باشد. ٢٥حداكثر ارتفاع سازه  -٣-٢       
سمتي  نكته  : صفر هيچ ق سازه نبايد در باالي تراز  صرفا محل عبور بار از  صفر  قرار گيرد و تراز 

  به عبارت ديگر محدوده ي باالي تراز صفر خالي از هرگونه عضو مي باشد. متحرك خواهد بود.
بار متحرك بدون  تاعرشه سازه مي بايست به صورت كامال صاف و هيچ گونه شيب طولي و عرضي باشد  -٤-٢       

در صورت داشتن هرگونه ايراد در عرشه سازه كه منجر به توقف و عدم عبور بديهي است  مشكل از روي آن عبور كند.
 بار از روي پل شود ، آن سازه از دور مسابقات حذف خواهد شد.

  نكته : عواقب تراز نبودن سازه كه به تشخيص داور موجب ايجاد شيب سهوي در سازه مي شود به عهده تيم خواهد بود.
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نكته : فقط و فقط كليه سطوحي كه با خط ضخيم قرمز نشان داده شده است مي تواند به عنوان سطوح تماس سازه با 
  مورد استفاده قرار گيرد.تكيه گاه بارگذاري 

سب را گره مي ناميم. بين دو گره نهايتاً   -٥-٢    شتر با چ ضو(ماكاروني) يا بي صال دو ع كه  ماكاروني عدد ٤محل ات
  مي تواند وجود داشته باشد.، بين آنها خالي و عاري از هر گونه چسب كاري باشد

     
اعضاي سازه، به هر طريقي چنانچه توسط كميته داوري، مشاهده چسب كاري داخل، در طول عضو يا بين  -٦ -٢     

گردد، موجب حذف سازه از دوره مسابقات خواهد شد. لذا از شركت كنندگان تقاضا مي شود در چسب كاري اعضا دقت 
سب كاري براي  نمايند. ضو دلخواه به طولمقدار مجاز طول چ شد.يعني ٢٥%Lدر مجموع برابر  L هر ع  %٧٥مي با
  .عاري از هرگونه چسب كاري باشدعضو مي بايست طول 

سابقه وزن آنها كمتر از  سازه -٧ -٢     شركت در م ست جهت  شد و الزم ا شي خواهند  سابقه وزن ك  ٠٣٥قبل از م
  باشد.  گرم
به  نبايدمي باشد. ماكاروني هاي توخالي ميلي متر  ٣,١ماكاروني هاي مصرفي مجاز  حداكثر بعد خارجي -٨ -٢    

  نظير سيم و ... پر شوند. مواد ديگريا  ماكاروني، چسبوسيله 
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  قوانين بارگذاري : -٣

  مشخصات بار متحرك مطابق شكل زير مي باشد : -٣-١
  
  
 
 
  
  
 
 

  توسط نيروي محرك موتور حركت مي كند. ثابت كيلوگرم مي باشد و با سرعت  ٦وزن بار متحرك  -٣-٢
سطح -٣-٣ سطح عرشه از طرف كميته داوري  ضخامتي بر روي  و به عرض  ميليمتر ٣ از جنس ام دي اف فنري به 

قرار خواهد گرفت كه ابتداي آن بر روي نقطه شروع حركت در يكي از تكيه گاه ها و انتهاي آن در نقطه  سانتي متر ١٣
  را طي كند.بار متحرك مي بايست تمامي اين مسير  پايان حركت بار بر روي تكيه گاه ديگر خواهد بود.

  نحوه امتياز دهي :  -٤
سازه هايي كه طبق شرايط باال مرحله بارگذاري را به درستي طي كنند بر اساس وزن رتبه بندي خواهند شد. سازه هايي 

  كه كمترين وزن را داشته باشند حائز رتبه خواهند شد. 
 ه اي به هيچ تيمي تعلق نخواهد گرفت. بديهي است اگر هيچ سازه اي نتواند در برابر عبور بار دوام بياورد رتب -
مالك عبور بار مي باشد و اگر سازه اي دچار شكستگي حين عبور بار شود اما بار كامل عبور كند در رتبه بندي  -

  قرار خواهد گرفت.
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  : نكات -٥

چنانچه پس از آغاز بارگذاري ، دستِ هر يك از اعضاي تيم با سازه تماس داشته باشد، بارگذاري متوقف و از ابتدا -      
  شروع خواهد شد.

سئوليت  -       سكه، م ستفاده از  شد و ا سازه ها بر روي تكيه گاه هاي بارگذاري بر عهده تيم مربوطه مي با تراز بودن 
 و ... زير نقاط تكيه گاهي يا بخش هاي ديگر سازه، ممنوع مي باشد.   فلز، كاغذ، مقوا

، فقط و فقط نچه دچار شكستگي ، آسيبي و... باشند سازه هايي كه براي بارگذاري بر روي صحنه مي آيند، چنا -      
ست. لذا تيم ها در  سازه الزامي ني شت و امكان ترميم براي هر تيم و  شخيص هيأت داوران اجازه ترميم خواهند دا با ت

ن حمل و نقل و نگهداري سازه خود تا لحظه بارگذاري نهايت دقت را داشته باشند. در مورد امكان ترميم و مدت زمان آ
 براي هر تيم، در روز مسابقات توضيحات داده خواهد شد.

ـــات  كتبي  -       ـــابقات، قطعي و مالك رتبه بندي ها بوده و فقط به اعتراض رأي هيأت داوران در هر زمينه از مس
  ، رسيدگي خواهد شد.سرگروه تيم ها

  .آيين نامه تشكر و قدرداني نماييمدر پايان الزم است از مهندس مسعود افضلي بابت راهنمايي در تدوين  -     
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