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  قوانين عمومي :
  

 تيم مي باشد. ٢٠برگزاري آن گرايش حداقل تعداد تيم در هر گرايش جهت  . 1 
  تيم مي باشد. 1٠٠حداكثر تعداد تيم مجاز در هر گرايش  . ٢ 

اما از هر ارگان يك تيم مي تواند به يك ارگان وجود ندارد.  محدوديتي در تعداد تيم هاي ثبت نامي . 3
  دور بعدي راه يابد.

 نفر مي باشد. ٦نهايتا تعداد اعضاي يك تيم  . 4
ــابقات . 5  به گرايش اين. گردد مي برگزار ٩٧بهمن  ٢٦ و ٢5 تاريخ در مرحله ٢ در و روز ٢ طي در مس

  .گردد مي  برگزار كشوري مقياس در و آموزي دانش صورت
  .كرد خواهند صعود دوم ي مرحله به برتر ي مدرسه 5 گرايش هر در اول ي مرحله در . ٦
شته سازه ٢ تواند مي هرگرايش در در تيم هر . ٧ 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 . 8

 است. كننده

  مي باشد. هزار تومان)سيصد تومان ( ٣٠٠٠٠٠هزينه ثبت نام براي يك تيم  . ٩
 تنها در صورت عدم برگزاري تمام هزينه هاي تيم ها عودت داده خواهد شد.  . 1٠
ـــازه ، گرايش يك در نام ثبت با توان نمي عنوان هيچ  . 11  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   . 1٢

 شد.
مي باشد لذا در صورت  قبول آيين نامه ، شرايط مسابقه و تيم داوريدر مسابقه به منزله ي  شركت . 13

 هرگونه اعتراض فقط و فقط به اعتراضات كتبي رسيدگي خواهد شد.
 

مه(ويرايش  . 14 نا قات،  آخرين ويرايش آئين  ـــاب ) قرار  1,٠مالك هيأت داوران براي داوري در روز مس
ــد. ــايت مي باش چنانچه تغييري در آئين نامه ايجاد گردد، در بخش اطالعيه هاي  گرفته  بر روي س

شود براي اطالع از آخرين وضعيت و  سيد. لذا توصيه مي  شركت كنندگان خواهد ر سايت به اطالع 
  مراجعه نمائيد. به سايت رسمي مسابقات هر چند روز يكبار  اخبار برگزاري مسابقات،
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تيم برتر كل در هر  3اما جايزه نقدي صرفا به رفت تنديس و لوح تقدير تعلق خواهد گ تيم اول 5به   . 15
 گرايش تعلق خواهد گرفت.

تيم باشـــد فقط و فقط مقام اول كل آن  15تعداد تيم هاي يك گرايش كمتر از تبصـــره :  در صـــورتي كه 
 گرايش جايزه نقدي را دريافت خواهد كرد.
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  مرحله اول-قوانين گرايش سبك 

  
  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  
 :دستگاه بارگذاري(تراز صفر)، عرشه اطالق مي گردد.به سطح افقي و هم تراز تكيه گاه هاي   عرشه  
  :به فاصله عمودي باالترين قسمت سازه از تراز صفر تكيه گاهي، ارتفاع سازه اطالق مي گردد. ارتفاع سازه  
  :به فاصله عمودي پايين ترين قسمت سازه از تراز صفر تكيه گاهي پايين آمدگي سازه  پايين آمدگي سازه

  اطالق مي گردد.
  به طول سازه به اصطالح دهانه سازه گويند. هانه سازه:د  
 
  قوانين ساخت: -٢

سانتيمتر فاصله لبه به لبه تكيه گاه است و توصيه مي شود   ٥٥است.  سانتيمتر ٥٥سازه  دهانه طول حداقل -٢-١     
ـــل  ـــازه را برابر مقداري بگيرند كه از قرار گرفتن آن بر روي تكيه گاه ها اطمينان حاص ـــركت كنندگان طول س ش

  مي باشد. سانتيمتر ٥٠حداكثر ارتفاع سازه از سطح تكيه گاه  )١سانتي متر مي باشد.(شكل ٦٠حداكثر طول سازه .شود
سازه  -٢-٢      شترين مقدار  ٢٠حد اكثر عرض  سطح تكيه گاه سانتي متر و بي سازه از  سانتي متر                                          ١٠پائين آمدگي 

 مي باشد
                                                               

-ماكاروني  عدد ٤محل اتصال دو عضو(ماكاروني) يا بيشتر با چسب را گره مي ناميم. بين دو گره نهايتاً  -٣ -٢       
  مي تواند وجود داشته باشد. -كه بين آنها خالي و عاري از هر گونه چسب كاري باشد
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تمامي بيرون زدگي هاي  را فراهم آورند و تكيه گاه سادهبايست شرايط مي سازه ها در بخش تكيه گاهي  -٤ -٢      
پيروي كند.  ٢و١ سازه بايد به گونه اي باشد كه از شرايط عمومي مقادير مجاز براي طول، عرض و ارتفاع  سازه در بند

 سانتي متر را مي تواند دارا باشد. ٥٠و ارتفاع   ٦٠ ، طول ٢٠يعني سازه با بيرون زدگي ها حداكثر عرض 
طول عضو يا بين اعضاي سازه، به هر طريقي چنانچه توسط كميته داوري، مشاهده چسب كاري داخل، در  -٥ -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 ش٢٥%Lدر مجموع برابر  L هر ع  %٧٥د.يعني مي با

نقطه يا نقاط اتصال . بيشترين مقدار مجاز چسب كاري براي عاري از هرگونه چسب كاري باشدطول عضو مي بايست 
سمان به صفحات شعاع  ري سبك ، نيم دايره اي به  سازه (نقطه بارگذاري)  سانتي متر ٤سازه هاي  حول نقطه مركزي 

  مي باشد
ست جهت شركت در مسابقه وزن آنها كمتر سازه هاي سبك قبل از مسابقه وزن كشي خواهند شد و الزم ا -٦ -٢    
  باشد.  گرم ٢٠٠از 

به  نبايدمي باشد. ماكاروني هاي توخالي ميلي متر  ٣,١ماكاروني هاي مصرفي مجاز  حداكثر بعد خارجي -٧ -٢    
  نظير سيم و ... پر شوند. مواد ديگريا  ماكاروني، چسبوسيله 

) تكيه گاه ها سطحهم تراز(هم شركت كنندگان براي طراحي سازه هاي سبك مي بايست از نقطه يا نقاطي  -٨ -٢     
براي بارگذاري استفاده كنند. انتخاب ريسمان(نخ) بارگذاري برعهده تيم هاي شركت كننده مي باشد. ريسمان هاي 

و   ١٥ول عمودي ريسمان بارگذاري از گره مركزي  بارگذاري نبايست حالت ارتجاعي و كشسان داشته باشند. حداكثر ط
سانتي متر مي باشد ريسمان ها مي بايست قبل از بارگذاري و وزن كشي، توسط تيم شركت كننده به سازه  ٥حداقل 

  متصل گردند. 
شود  -٩ -٢      سبه مي  ست از لحظه اي كه زمان محا تحمل  ثانيه ٠٦كيلوگرمي را براي  ٤وزنه ي سازه ها مي باي

بر اساس وزن سازه  ثانيه تحمل كرده اند ٦٠به مدت  كيلوگرمي را ٤وزنه ي در نهايت سازه هايي كه كنند.  
  ها (سبكي) رتبه بندي مي شوند.

  انجام مي گيرد. بدون ميلهوصل شده و بارگذاري  مستقيم به ريسمان (ها)دقت كنيد كه قالب بارگذاري تذكر: 
  بر روي سايت رسمي مسابقات آپلود مي شوند. بهمن ٢٠ه ي دوم از تاريخ نقشه هاي مرحل- ١٠ -٢      

  : نكات -٣
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چنانچه پس از آغاز بارگذاري ، دستِ هر يك از اعضاي تيم با سازه تماس داشته باشد، بارگذاري متوقف و   -١-٣      
  از ابتدا شروع خواهد شد.

ستفاده از  -٢-٣       شد و ا سازه ها بر روي تكيه گاه هاي بارگذاري بر عهده تيم مربوطه مي با سئوليت تراز بودن  م
 زير نقاط تكيه گاهي يا بخش هاي ديگر سازه، ممنوع مي باشد.و ...    سكه، فلز، كاغذ، مقوا

سيبي  ،دچار شكستگي نچه سازه هايي كه براي بارگذاري بر روي صحنه مي آيند، چنا -٣-٣       شند و... آ ، فقط و با
شخيص هيأت داوران اجازه ترميم ست. لذا تيم ها  فقط با ت سازه الزامي ني شت و امكان ترميم براي هر تيم و  خواهند دا

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

رگذاريِ  ســازه ها ، حينِ بارگذاري پاره شــود، به هيچ وجه  اجازه بارگذاري مجدد به آنها چنانچه ريســمان با -٤-٣     
 داده نخواهد شد. لذا تيم ها در بستنِ ريسمان بارگذاري نهايت دقت را  داشته باشند.

تراضات  كتبي رأي هيأت داوران در هر زمينه از مسابقات، قطعي و مالك رتبه بندي ها بوده و فقط به اع -٥ -٣       
  خواهد شد.، رسيدگي سرگروه تيم ها
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  مرحله دوم  - گرايش سبك

  
 : قوانين مرحله نهايي 
  
صورت كامال كارگاهي در روز مرحله نهاي -١ شه و ماكاروني  بهمن ٢٦ي به  صورت كه نق شود به اين  برگزار مي 

 در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت.  ٥طبق بند 
 بر روي سايت رسمي مسابقات آپلود مي شوند.بهمن  ٢٠نقشه هاي مرحله ي دوم از تاريخ   -٢ 

نقشه از طرف كميته فني مسابقات بر روي سايت جهت آناليز و تمرين تيم هايي كه  ٥نقشه و حداكثر  ٣نكته:  حداقل 
ه يافته به مرحله نهايي فقط با مدرســه را ٥خود را در مرحله نهايي متصــور مي شــوند قرار خواهد گرفت. بديهي اســت 

صورت  سازند در  سازه هاي خود را ب سازه يا  ست  شان قرار خواهد گرفت مي باي شه و ماكاروني هايي كه در اختيار نق
شد. هر تيم در هر گرايش نهايتا مي تواند  سازه براي بارگذاري نهايي  ٢تخلف آن تيم از رده بندي نهايي حذف خواهد 

  ارائه كند.
 ساعت زمان داده مي شود.  ٤به هر تيم براي ساخت سازه خود حداكثر  -٣  

ساعت زمان اضافه  ١گرايش به مرحله نهايي برسد حداكثر  ٢: در صورتي كه تيمي در  نكته بسيار مهم -٣-١      
 براي ساخت تمامي سازه هاي خود دارد. 

  قوانين ساخت به شرح زير مي باشد : -٤
سانتيمتر  ١٠سانتي متر و بيشترين مقدار پائين آمدگي سازه از سطح تكيه گاه  ٢٠حداكثر عرض سازه  -٤-١

 ( عرض سازه  در ارتفاع مي تواند متغير باشد.)مي باشد.
ــب را گره مي ناميم. بين دو گره نهايتاً  -٤-٢  ــتر با چس ــو(ماكاروني) يا بيش ــال دو عض  عدد ٤محل اتص

 مي تواند وجود داشته باشد. -سب كاري باشدكه بين آنها خالي و عاري از هر گونه چ-ماكاروني 
را فراهم آورند و تمامي بيرون زدگي  تكيه گاه ســادهســازه ها در بخش تكيه گاهي بايســت شــرايط  -٤-٣ 

 پيروي كند. ٢-٤ هاي سازه بايد به گونه اي باشد كه از شرايط عمومي مقادير مجاز براي عرض سازه در بند
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ضو يا بين ا -٤-٤ سب كاري داخل، در طول ع سط كميته داوري، چ سازه، به هر طريقي چنانچه تو ضاي  ع
شد. لذا از شركت كنندگان تقاضا مي شود در چسب  سابقات خواهد  مشاهده گردد، موجب حذف سازه از دوره م

ضو دلخواه به طولمقدار مجاز طول چســب كاري براي  كاري اعضــا دقت نمايند. در مجموع برابر   Lهر ع
L%بيشترين مقدار مجاز چسب عاري از هرگونه چسب كاري باشدطول عضو مي بايست  %٧٥مي باشد.يعني ٢٥ .

شعاع  سبك ، نيم دايره اي به  سازه هاي  سازه (نقطه  سانتي متر ٢كاري براي گره مركزي  حول نقطه مركزي 
 بارگذاري) مي باشد.

ساب -٤-٥  شركت در م ست جهت  شد و الزم ا شي خواهند  سابقه وزن ك سبك قبل از م قه وزن سازه هاي 
 باشد.. گرم  ١٠٠آنها كمتر از

انتخاب ريســمان(نخ) بارگذاري برعهده تيم هاي شــركت كننده مي باشــد. ريســمان هاي بارگذاري  -٤-٦ 
سمان بارگذاري از گره مركزي   شند. حداكثر طول عمودي ري شته با شسان دا ست حالت ارتجاعي و ك و   ١٥نباي

 به كننده شركت تيم بارگذاري و وزن كشي، توسط از قبل سانتي متر مي باشد ريسمان ها مي بايست ٥حداقل 
شود  -٤-٧   گردند. سازه متصل سبه مي  ست از لحظه اي كه زمان محا  ثانيه ١٢٠كيلوگرمي را براي Aوزنه ي سازه ها مي باي

ثانيه تحمل كرده اند  ١٢٠كيلوگرمي را  به مدت Aوزنه ي در نهايت ســـازه هايي كه تحمل كنند.  
  بر اساس وزن سازه ها (سبكي) رتبه بندي مي شوند.. 

  
كيلوگرمي  ٦و  ٥.  ٤.  ٣از بين وزنه هاي در شروع روز مسابقه ي كارگاهي  و در حضور مربيان تيم ها  Aمقدار  نكته:

شد  شي خواهد  ست بر قرعه ك ست مي باي ست تيم هاي فينالي شد. بديهي ا سابقه ي انتخاب خواهد  و به عنوان وزنه م
 اساس وزنه ي قرعه كشي  شده نقشه و مصالح خود را انتخاب كنند.

  ريسمان هاي بارگذاري مي بايست طوري بسته شوند كه هنگام بارگذاري پاره نشوند. نكته مهم:
  در صورت پارگي ريسمان(ها) به هيچ عنوان اجازه بارگذاري مجدد به هيچ سازه اي داده نخواهد شد. تذكر:

 انجام مي گيرد. بدون ميلهوصل شده و بارگذاري  مستقيم به ريسمان (ها)قالب بارگذاري دقت كنيد كه تذكر: 
 تيم برتر قرار مي گيرد به صورت زير است : ٥ شرح ماكاروني هايي كه در اختيار -٥
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 قطر ماكاروني نام برند ديفر

 ١,٢ مانا ١
 ١,٥ تك ماكارون ٢
 ١,٧ تك ماكارون ٣
 ٢,٥ زر ماكارون ٤
 ٢,٨ تك ماكارون ٥

  
در رتبه بندي قرار مي گيرند. ثانيه وزنه را مهار كرده باشند  ٣بيشتر از هنگام رتبه بندي نهايي، تيم هايي كه  -٦

 گرفت.ثانيه وزنه را تحمل كنند در رتبه ي آخر قرار خواهند  ٣تيم هايي كه كمتر از 
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