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قوانین عمومی
کلیه شرکک کننداا ر ماراه ه مفنفند ینین مامه ماراه ه ا هه رم معا نه مهفره و تا
مها ند .
شکک کننداا می تفامند ر ما ب اکوه رو مفکه ا فکر ها شند که تندار مفکات ر راو ی اثکی
مدا ر.
هک شکک کننده ر هک زمینه ی مااه ه ای ف ط ک رستگاه می تفامد شکک هدهد.
هک شکک کننده از هک طکح تنها ک مهفمه ا انه می رهد.
هک ک از تیم ها ها د ر زما

ثب مام  ،ک مام مناسب هکای تیم و مفشک خفر ا انه کنند .

کلیه تیم ها مفنفند مفشک های خفر ا رمی ا معاهق ها ینین مامه مااه ات طکاحی کنند.
ههه امدازه ایکی ها هه صدم ثامیه و سامتی متک هاتند که زما

ا مااف محاسبه شده طبق

یخک ن واحد کامل اس .
هک شکک کننده ر هک زمینه مکهفطه ک مکتبه می تفامد مااه ه هدهد .
اجازه ی و ور هک رستگاه و تیم هه مااه ه ها مظک هیئ راو ی اس و ا شا می تفامد هه صالح
ر د خفر از و ور ر ستگاه ها ی که ر ی ها از هکافمه مفار خعکزا و غیک منهفل و غیک من فل و
اجناس هکمده و تیز ر هدمه ها و  ...استفاره شده جلفایکی کند.
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قوانین اختصاصی راکت آبی عمود پرتاب با چتر نجات :
اک یهی هکای پکتاب ف ط ها د از میکوی پیشکا هفای فشکره و یب استفاره کند.
اک یهی محدور امدازه و وز مدا ر.
اک یهی شکک کننده حتها ها د رس ساز هفره ،و از کی های یماره استفاره مشفر.
ساخ و راشتن سکفی پکتاب ،هه شکط استفاره ،حداکثک  20امتیاز را ر و م دا ی متناسب ها ساختا  ،مکامیزم و کا ا ی
سکفی پکتاب اس .
تالط تلهی ،مها ت فنی ،ماتندات اجکای پکوژه و خالمی و مفیو ی 40امتیاز
شکاتن ،هاز شد معنات ،خکاهی و  ...فازم و اک شکک کننده ر حین مااه ه ،مبل و ا هند از مااه ه هه تهده ی
شکک کننده اس و وم هیشتک از زما مااه ه راره مهی شفر.
اکوه ها می تفامند سیاتم هاز اهی مفشک (چتک مجات) ا وی مفشک خفر مصب کنند (اختیا ی).
اکوه ها ی که چتک مجاتشا هاز شفر  30امتیاز مثب می ایکر .
اک حد اکثک  2تدر و تندار هعکی های مف ر استفاره ر هک مخز حد اکثک 2
تندار مخز های استفاره شده ر ساخ
تدر می هاشد .
مکته  :تیم ها هکای م اوم سازی هک مخز میتفامند ی ا چند ال ه هاازمد .
میزا فشا هفا جه پکتاپ اک  5ها می هاشد که تفسط کهپکسف اتهال می شفر.
استفاره از هک مفع هکر ا کتکومیکی هکای سیاتم چتکهاز اهی  ،پا دا ی و کنتکل مفشک مجاز می هاشد .
امتیازرهی هه مدت زما پکواز اک  ،از حظه ی پکتاب تا حظه ی هکخف ر هه زمین تنلق می ایکر .
هه ازای هک ثامیه پکواز اک  00امتیاز ر مظک اکفته می شفر .
هه اک ها ی که کهتک ن یسیب ر حظه فکور ا راشته هاشند  5امتیاز مثب راره می شفر.
ر صف تی که اک ر شناع کهتک از  00متکی المچک خفر فکور ی د هه ازای هک متک مزر کتک  5امتیاز تنلق می ایکر.


توجه  :به کلیه شرکت کنندگان در مسابقه توصیه می شود که تا قبل از برگزاری مسابقه  ،به صورت
مداوم به پایگاه اینترنتی کانون شههدید مدمیده مراجعه نموده و از آخرین تغییرات احتمالی اعمال
شده در آئین نامه  ،و اصالحیه های احتمالی با خبر شوند .
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