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  قوانين عمومي :
  

 
  

محدوديتي در تعداد تيم هاي ثبت نامي يك ارگان وجود ندارد. منتها از هر مدرسه يك تيم رتبه خواهد  .1
  داشت  يعني به باالترين رتبه ي آن مدرسه مقام داده خواهد شد. 

  نفر مي باشد. ٦نهايتا تعداد اعضاي يك تيم  .2
شنبه مورخ   .3 سابقه در روز پنج شد.  ٩٧بهمن ماه  2٥م شنبه برگزار خواهد  شنواره نيز   2٧اختتاميه ج

 بهمن مي باشد.
 ..بدهد شركت تواند مي دستگاه يك فقط مسابقه روز در كننده شركت هرتيم .4
 .است كامل واحد آخرين طبق شده محاسبه زمان كه باشد مي ثانيه به ها گيري اندازه همه .٥
 در تيز و برنده اجناس و معقول غير و معمول غير و خطرزا مواد هرگونه از كه دسـتگاهي هرگونه ورود از .٦

  .آيد مي عمل به جلوگيري مسابقه روز در باشند كرده استفاده اجزا ساير و ها بدنه
  .باشند داشته حضور تيم شده تعيين محل در بايد مسابقه زمان كل در كنندگان شركت .٧
 باشد. مي تيم عهده بر كننده پرتاب انتخاب و پذيرد مي صورت تيم اعضاء توسط پرتاب .8
  .دارند را شده تعيين محل در حضور حق كننده شركت هاي تيم مربيان .٩

شته شركت تواند مي تيم يك در فقط هرفرد .10 شد دا  انتخاب كننده شركت عنوان به نفر يك هرتيم و با
 مي باشد. گروه عهده به كه كند مي

 مي باشد. هزار تومان)صد سيتومان ( ٣٠٠٠٠٠هزينه ثبت نام براي يك تيم  .11
 تنها در صورت عدم برگزاري تمام هزينه هاي تيم ها عودت داده خواهد شد.  .12
 در صورت عدم حضور تيم ثبت نام شده، در مسابقه هيچ گونه مبلغي به ايشان عودت داده نخواهد شد. .13
سابقه به منزله ي  .14 سابقه و تيم داوريشركت در م شرايط م صورت  قبول آيين نامه ،  شد لذا در  مي با

 هرگونه اعتراض فقط و فقط به اعتراضات كتبي رسيدگي خواهد شد.
ـــابقات،  آخرين ويرايش آئين نامه(ويرايش  .1٥ ) قرار گرفته   1,0مالك هيأت داوران براي داوري در روز مس

به بر روي ســايت مي باشــد. چنانچه تغييري در آئين نامه ايجاد گردد، در بخش اطالعيه هاي ســايت 
اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد. لذا توصيه مي شود براي اطالع از آخرين وضعيت و اخبار برگزاري 

  مراجعه نمائيد. هرازگاهي به سايت رسمي مسابقات  مسابقات،
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ـــته برت .1٦ ـــطه  عدر دو مقطمعماري ه بندي در كليه گرايش هاي رش و به تفكيك دختران و  2و  1متوس
اول هر رده تنديس و لوح تقدير تعلق خواهد گرفت اما جايزه نقدي صرفا به  تيم 3پسران مي باشد و به 

 تيم برتر كل در هر گرايش تعلق خواهد گرفت. 3
تيم باشــد فقط و فقط مقام اول كل آن گرايش  20تبصــره :  در صــورتي كه تعداد تيم هاي يك گرايش كمتر از 

  جايزه نقدي را دريافت خواهد كرد.
  
  

  قوانين
 .كند استفاده آب و فشرده هواي پيشران نيروي از بايد فقط پرتاب براي آبي راكت .1
 .ندارد وزن و اندازه محدوديت آبي راكت  .2
 .باشد بايد ساز دست بلكه .باشد آماده هاي كيت از نبايد چتر سيستم و آبي راكت .3
ستن، .4 سابقه، حين در كننده شركت راكت و لوازم ... و خرابي قطعات، شدن باز شك  از بعد يا و قبل م

 .شود نمي داده مسابقه زمان از تر اضافه وقت و است كننده عهده شركت به مسابقه
 .است زمين به برخورد ي لحظه تا پرتاب ي لحظه از زمان مدت به امتيازدهي .٥
 اي كننده شركت اگر .شوند مي گرفته نظر در مسابقه ليست در شود باز چترنجاتشان كه هايي گروه فقط .٦

 .شود مي رد پرتاب آن نشد، باز چترشپرتاب  در
  شود مي گرفته نظر در امتياز 2 هوا در راكت ماندن مسافت ثانيه هر ازاي به .٧
 بار مي باشد. ٥فشار مجاز براي هر موشك حداكثر  .8
  تعداد مخزن هاي موشك محدوديتي ندارد. .٩

خاص از نظر هيئت به النچرهاي ساده امتياز مثبت داده نمي شود مگر داراي ايده خاص و مكانيزم  .10
  داوران داشته باشد.

متري از نقطه پرتاب فرود  ٥انحراف از مسير داراي امتياز منفي نمي باشد اما درصورتي كه در شعاع  . 11
 .بيايد داراي امتياز ويژه پايداري خواهد شد

  اولين قطعه از موشك كه با زمين برخورد كند زمان متوقف خواهد شد. .12
 .اعمال نخواهد شد. 12 حله اي و بوستر دار قاتون بند تبصره:براي موشك هاي چند مر
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