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  قوانين عمومي :
  

 
  

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

  نفر مي باشد. ٤نهايتا تعداد اعضاي يك تيم  . 2
 2٧اختتاميه جشنواره نيز شنبه برگزار خواهد شد.  ٩٧بهمن ماه  2٥پنجشنبه مورخ  مسابقه در روز  . 3

 بهمن مي باشد.
  ..بدهد شركت تواند مي دستگاه يك فقط مسابقه روز در كننده شركت هرتيم . ٤
سابقه روز در كننده شركت هر  . ٥ شته پرتاب تواند مي بار 2 م شد دا  بهترين امتياز نهايي، امتياز كه با

ــافت ــده طي مس ــد مي پرتاب بار 2بين در ش ــوم پرتاب امكان صــورت در.باش ــركت تمامي به س  ش
 .شد خواهد داده كنندگان

 است كامل واحد آخرين طبق شده محاسبه مسافت كه باشد مي متر سانتي به ها گيري اندازه همه  . 6
 تيز و برنده اجناس و معقول غير و معمول غير و خطرزا مواد هرگونه از كه دستگاهي هرگونه ورود از . ٧

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

  دارند را شده تعيين محل در حضور حق كننده شركت هاي تيم مربيان . 10
ــركت تواند مي تيم يك در فقط هرفرد . 11 ــته ش ــد داش ــركت عنوان به نفر يك هرتيم و باش  كننده ش

 .مي باشد گروه عهده به كه كند مي انتخاب
 مي باشد. هزار تومان)صد سيتومان ( ٣٠٠٠٠٠هزينه ثبت نام براي يك تيم  . 12
 تنها در صورت عدم برگزاري تمام هزينه هاي تيم ها عودت داده خواهد شد.  . 13
شان عودت داده نخواهد  . 1٤ سابقه هيچ گونه مبلغي به اي شده، در م ضور تيم ثبت نام  صورت عدم ح در 

 شد.
مي باشد لذا در صورت  قبول آيين نامه ، شرايط مسابقه و تيم داوريشركت در مسابقه به منزله ي  . 1٥

 اض فقط و فقط به اعتراضات كتبي رسيدگي خواهد شد.هرگونه اعتر
نامه(ويرايش  . 16 قات،  آخرين ويرايش آئين  ـــاب ) قرار  1,0مالك هيأت داوران براي داوري در روز مس

گرفته  بر روي ســايت مي باشــد. چنانچه تغييري در آئين نامه ايجاد گردد، در بخش اطالعيه هاي 
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سيد شركت كنندگان خواهد ر ضعيت و سايت به اطالع  شود براي اطالع از آخرين و . لذا توصيه مي 
  مراجعه نمائيد. هرازگاهي به سايت رسمي مسابقات  اخبار برگزاري مسابقات،

شته برت . 1٧ سطه  عدر دو مقطمعماري ه بندي در كليه گرايش هاي ر و به تفكيك دختران و  2و  1متو
ـــد و به  ـــران مي باش تيم اول هر رده تنديس و لوح تقدير تعلق خواهد گرفت اما جايزه نقدي  3پس

 تيم برتر كل در هر گرايش تعلق خواهد گرفت. 3صرفا به 
آن تيم باشـــد فقط و فقط مقام اول كل  20تبصـــره :  در صـــورتي كه تعداد تيم هاي يك گرايش كمتر از 

  گرايش جايزه نقدي را دريافت خواهد كرد.
  
  

  اي سازه پرتاب دست گاليدر ي مسابقه مخصوص قوانين
 داوران هيئت با صحت تشخيص. باشد هواپيما مخصوص ي سازه داراي بدنه و بال در بايد گاليدر 1.

  ..است
  ببرد بهره دست با پرتاب نيروي از غير به پيشران نيروي گونه هيچ از نبايد گاليدر 2.
  .است ممنوع بازار در موجود آماده هاي كيت از استفاده 3.

 سانتي 120 از و بيشتر متر نتيسا 180 از نيز آن بال طول و تر سنگين گرم 300 از نبايد گاليدر.٤
شد كمتر متر ضافي وزن هرگرم ازاي به صورت اين غير در. با شتر متر سانتي هر و ا  از كمتر يا و بي
  ..شد خواهد داده منفي امتياز 1 مجاز حد

 يا و قبل مسابقه، حين در كننده شركت پروازي ي نمونه … و خرابي قطعات، شدن باز شكستن،.٥
  .شود نمي داده مسابقه زمان از تر اضافه وقت و است كننده شركت ي عهده به مسابقه از بعد

سير.6 ستاي يك در دهي امتياز براي شده طي م ستقيم را ست الخط م شت مانور، انحراف،. ا  و بازگ
  دارد منفي امتيازي …

  .شد خواهد داده منفي امتياز 1 مسير از انحراف متر سانتي 10 هر ازاي به.٧
  .شد خواهد ضرب 2 عدد در پرنده پروازي مداومت.8
  .باشد مي مثبت امتياز داراي و شده محاسبه گاليدر وزن به بال طول نسبت.٩

 در برود متر 1٥ از كمتر كه گاليدري. اســت متر 1٥ امتياز، احتســاب براي پروازي طول حداقل.10
 .شود نمي لحاظ مسابقات جدول
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