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  قوانين عمومي :
  

 تيم مي باشد. ٢٠هر گرايش جهت برگزاري آن گرايش حداقل تعداد تيم در  . 1 
 تيم مي باشد. 1٠٠حداكثر تعداد تيم مجاز در هر گرايش  . ٢ 
  محدوديتي در تعداد تيم هاي ثبت نامي يك ارگان وجود ندارد. . 3 

 نفر مي باشد. ٦نهايتا تعداد اعضاي يك تيم  . 4
خواهد شد. اختتاميه جشنواره  برگزار ٩٧بهمن ماه  ٢٦و  ٢5مسابقه در روز پنجشنبه و جمعه مورخ  . 5

 بهمن مي باشد. ٢٧نيز شنبه 
 شركت با حضور عدم عواقب .باشند داشته حضور محل در بايد مسابقه زمان كل در كنندگان شركت . ٦

  است. كننده
 مي باشد. هزار تومان)سيصد تومان ( ٣٠٠٠٠٠هزينه ثبت نام براي يك تيم  . ٧

 تنها در صورت عدم برگزاري تمام هزينه هاي تيم ها عودت داده خواهد شد.  . 8 
در صورت عدم حضور تيم ثبت نام شده، در مسابقه هيچ گونه مبلغي به ايشان عودت داده نخواهد   . ٩ 

 شد.
مي باشد لذا در صورت  قبول آيين نامه ، شرايط مسابقه و تيم داوريشركت در مسابقه به منزله ي  . 1٠ 

 عتراض فقط و فقط به اعتراضات كتبي رسيدگي خواهد شد.هرگونه ا
 

نامه(ويرايش  . 11 قات،  آخرين ويرايش آئين  ـــاب ) قرار  1,٠مالك هيأت داوران براي داوري در روز مس
گرفته  بر روي ســايت مي باشــد. چنانچه تغييري در آئين نامه ايجاد گردد، در بخش اطالعيه هاي 

شركت كنندگان خواهد  ضعيت و سايت به اطالع  شود براي اطالع از آخرين و سيد. لذا توصيه مي  ر
 مراجعه نمائيد. هرازگاهي به سايت رسمي مسابقات  اخبار برگزاري مسابقات،

  
 .تعلق خواهد گرفت جايزه نقدي تنديس و لوح تقدير و تيم اول  3به  . 1٢

مقام اول كل آن  تيم باشـــد فقط و فقط 1٠تبصـــره :  در صـــورتي كه تعداد تيم هاي يك گرايش كمتر از 
 گرايش جايزه نقدي را دريافت خواهد كرد.

 شده سازي شبيه محيط يك در مجازي بازيكن 11 از متشكل تيم دو دوبعدي، فوتبال سازي شبيه ليگ در
 و اعمال از بسياري شده، سازي شبيه محيط اين در كه است شده تالش. كنند مي بازي يكديگر با

شود سازي شبيه بازي واقعي شرايط و واقعي هاي روبات حسگرهاي . 
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 دريافت آن از و سالار ساز شبيه سرور براي را اطالعاتي ديگر، هاي بازيكن از مجزا طور به مجازي بازيكن هر
 ي فاصله ندمان بازيكن آن براي محيطي اطالعات شامل كند مي دريافت بازيكن هر كه اطالعاتي. كند مي

 مانند العاتياط بازيكن هر همچنين. است بازيكن به نسبت توپ نسبي مكان و زمين مختلف نقاط تا بازيكن
 دريافت ها نبازيك كه اطالعاتي. فرستد مي ساز شبيه سرور براي را زدن شوت چگونه و كردن حركت چگونه

هستند خطا داراي كنند، مي . 
 :استارت فوتبال بعدي دو سازي شبيه ليگ قوانين

 هايتيم در تيم اعضاي از هريك حضور بنابراين. باشد داشته عضويت تيم يك در تنها بايستمي فرد هر
نيست پذيرامكان ديگري عنوان هر يا و راهنما استاد عضو، سرپرست، سمت با ديگر . 
 هايمتي تمام شدن حذف به منجر كنندهشركت هايتيم كد سورس ميان مشهود اشتراك وجود

 نشده منتشر يعموم صورت به كه است كدهايي كد، اشتراك از منظور. شد خواهد آن از كنندهاستفاده
 .باشند

كد سورس از بايد كننده شركت تيمهاي تمامي  STDagent2d اعضاي را بيس اينكه يا و نمايند استفاده 
باشند كرده پيادهسازي كامل صورت به تيم . 

 نظر اعمال رايب داوري ◌ٔ كميته حق و كرده مشخص را گذاريسياست كلي شكل قوانين، مسابقات، طول در
باشدمي محفوظ خاص و نشدهبينيپيش شرايط هرگونه تحت . 

 گردد شخصم بايد جلسه اين در. ميشود تشكيل تيمها فني تاييد حضوري جلسه مسابقات برگزاري زمان در
 بايد تيم عضايا و است شده نوشته تيم اعضاي وسيله به استفاده مورد بيس به شده اضافه كدهاي تمامي كه

 نتوانند ها تيم هك صورتي در دهند توضيح كامل صورت به را الگوريتمها و كد جمله از موارد تمامي بتوانند
شد خواهد حذف مسابقات از كنند كسب را الزم امتياز . 
باشند آموز دانش بايد تيم اعضاي تمامي . 

ها تيم براي نياز مورد تكاليف : 
يا فني گزارشِ  TDP  هايايده با رابطه در فني توضيحات شامل ايصفحه-ده حداكثر يمقاله يك كه ،

است آينده هايبرنامه همچنين و آن اعضاي توسط تيم كدسورس در شدهسازيپياده . 
 محسوب نهايي شدهدرج هاينام. باشد شده درج فني گزارشِ نخست ◌ٔ صفحه در بايد تيم اعضاي كامل نام

به منتج صالحيت تاييد از بعد اعضا جاييجابه يا كردناضافه و شده  Disqualify شد خواهد تيم شدن . 
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شود نوشته فارسي زبان به بايد فني گزارشِ . 
 سازيپياده ◌ٔ كنندهتصديق توانندمي كه است هاييصحنه شامل كه تيم، بازي به مربوط الگ هايفايل
باشند فني گزارشِ در شدهمعرفي هايايده . 

شوند داده تحويل توانندمي فايل پنج حداكثر و يك حداقل . 
. شود داده تحويل فني يكميته به بايد نيز الگ هايفايل به مربوط توضيحات شامل متني پيوست يك

 تيم 8 رهشما بازيكن ٢ شماره بازي 1٠٠٠ سايكل در كه ميشود مشخص متني پيوست فايل در مثال براي(
)است كرده اجرا را توپگيري رفتار چپ   
باشد زير صورت به ارسالي بايد موارد نام . 

TDP: TDP_TeamName.pdf 
Log: Log_TeamName.tar 

  
موضوع با ايميلي ، مسابقات سايت وب در شدهمشخص تاريخ تا حداكثر بايد تيم هر  “Qualification – 

TEAMNAME” آدرس به داوري يكميته براي  mok.2404@yahoo.com  موارد و نمايد ارسال 
 به كه هايييمت. شود فرستاده ايميل يك قالب در بايد مدارك ي همه. كند پيوست آن به را شدهخواسته
 از يك هر نبود صورت در است بديهي. شد نخواهند بررسي باشند، فرستاده را خود مدارك پراكنده صورت

شد نخواهد تاييد مسابقات در شركت براي تيم صالحيت نياز، مورد مدارك . 
 به منظم طور به هاروزرسانيبه زا اطالع جهت. شوند وزرسانيربه است ممكن قوانين كه باشيد داشته توجه
 خواهيد دريافت آنها بررسي شروع تاييد بر مبني ايميلي ذكرشده، مدارك ارسال از بعد. كنيد مراجعه سايت
دهيد اطالع فني يكميته به را موضوع اين نكرديد، دريافت را ايميل اين ساعت ٧٢ ظرف اگر. كرد . 
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