هفتمین دوره مسابقات استانی
علمی مهارتی دانش کاپ
قوانین مسابقات هوافضا گرایش گالیذر دست پرتاب سازهای
بخش  :1قوانین عمومی
 .1ضروت وٌٌذگبى هیتَاًٌذ در لبلت گرٍُ ثَدُ ٍ فرد یب گرٍُ ثرای ّیئت داٍری تفبٍتی ًذارد.
ّ .2ر گرٍُ در ّر زهیٌِی هسبثمِای فمظ یه دستگبُ هیتَاًذ ضروت دّذ.
ّ .3ر گرٍُ ثِ ضرط تبییذ تین داٍری در ّر زهیٌِ هرثَط  2ثبر هیتَاًذ هسبثمِ دّذ وِ اهتیبز
ًْبیی ،اهتیبز ثیطتر در ثیي  2ثبر هیثبضذ.
ّ .4وِ اًذازُ گیری ّب ثِ سبًتی هتر هی ثبضذ وِ هسبفت هحبسجِ ضذُ عجك آخریي ٍاحذ وبهل
است .
ٍ .5رٍد ّر دستگبُ ٍتیوی ثِ هسبثمِ ،وِ از ّر گًَِ هَاد خغرزا ٍغیر هؼوَل ٍغیر هؼمَل ٍ اجٌبس
ثرًذُ ٍ تیس در ثذًِ ّب ٍ ...استفبدُ وردُ  ،ثستِ ثِ ًظر ّیئت داٍری است .
 .6ضروت وٌٌذگبى در ول زهبى هسبثمِ ثبیذ در هحل حضَر داضتِ ثب ضٌذ  .ػَالت ػذم حضَر ثب
ضروت وٌٌذُ است.
بخش  :2ارائهی بروشور
 .1هستٌذات تٌْب یه ٍرق  A4ثِ صَرت ثرٍضَر 3لت است وِ تَسظ تین ضروت وٌٌذُ در رٍز
هسبثمِ ثِ تین داٍری ارائِ هی گردد.
 .2اسبهی اػضبی تین ٍ ًبم گرٍُ ٍ ًبم هذرسِ ،ػىس ّبی حیي سبختً ،ىبت ٍیژُ ی اًجبم
گرفتِ در عراحی یب سبخت ٍسیلِ در ثرٍضَر رور ضَد.
 .3ثرٍضَر یه خالصِ ای از فؼبلیت تین ضروت وٌٌذُ است .از آٍردى ًىبت آهَزضی ٍ تىراری
در ثرٍضَر خَدداری وٌیذ.
 .4اهتیبز ثرٍضَر از 0تب  15اهتیبز است.

بخش  :3قوانین مخصوص مسابقهی گالیذر دستپرتاب سازهای:
 .1گالیذر ثبیذ در ثبل ٍثذًِ دارای سبزُ ی هٌغمی ثبضذ.
 .2گالیذر ًجبیذ از ّیچ گًَِ ًیرٍی پیطراى ثِ غیر از ًیرٍی پرتبة ثب دست ثْرُ ثجرد.
 .3استفبدُ از ویت ّبی ( RTFوبهال آهبدُ ی پرٍاز) وِ ثِ فرٍش هی رسٌذ ،هوٌَع ٍ استفبدُ از ویت
ّبی ( ARFویت لغؼبت) ثستِ ثِ تطخیص ّیئت داٍری هجٌی ثر  ARFثَدى ،ثالهبًغ است.
 .4گالیذر ًجبیذ از  300گرم سٌگیي تر ٍ عَل ثبل آى ًیس از  180سبًتیهتر ثیطتر ثبضذ .تب 10اهتیبز
هثجت ثرای سجه تر ثَدى ٍ تب  10اهتیبز هٌفی ثرای سٌگیي تر ثَدى ثِ گالیذر تؼلك هیگیرد .در
صَرتیىِ گالیذری ثب عَل ثبل ثیطتر از  180سبًتیهتر ثبضذ ،ثِ ازای ّر  5سبًتیهتر افسایص  2اهتیبز
هٌفی ثِ گرٍُ تؼلك هیگیرد.
 .5ضىستي،ثبز ضذى لغؼبت،خراثی ًٍ ...وًَِ ی پرٍازی ضروت وٌٌذُ در حیي هسبثمِ ،لجل ٍ یب ثؼذ از
هسبثمِ ثِ ػْذُی ضروتوٌٌذُ است ٍ ٍلت اضبفِتر از زهبى هسبثمِ دادُ ًویضَد.
 .6هسیر عیضذُ ثرای اهتیبزدّی دریه راستبی هستمینالخظ است .اًحراف ،هبًَر ،ثبزگطت ٍ ...اهتیبزی
ًذارد.
 .7حذالل عَل پرٍازی ثرای احتسبة اهتیبز15 ،هتر است .گالیذری وِ هسبفت عیضذُاش ووتر از 15
هتر ثَد در جذٍل هسبثمبت لحبػ ًویضَد.
 .8ثِ ازای ّر هتر هسبفت عی ضذُ  2اهتیبز در ًظر گرفتِ هیضَد.
 .9ثِ ازای ّرثبًیِ هذاٍهت پرٍازی  3اهتیبز در ًظر گرفتِ هیضَد.
.10در صَرت ثرخَرد گالیذر ثِ دیَارُی اًتْبی سبلي ،تب ارتفبع  180سبًتیهتر رٍی دیَار اهتیبز دادُ
هیضَد .همذار اهتیبز  3ثراثر اهتیبز هؼوَلی است.
.11ثِ ازای ّر هتر اًحراف از خظ اصلی تب خظ اًتْبیی ( 5هتر عرفیي خظ اصلی)  1اهتیبز وسر هیضَد.
اهتیبز اًحراف از  0تب  -5اهتیبز است.
.12در صَرتی وِ گالیذر در عَل هسیر حروت ،ثٌبثر ًظر ّیئت داٍراى دچبر پذیذُی ٍاهبًذگی ضَد ٍ ،ثِ
ّویي دلیل ثِ دیَار اًتْبیی سبلي ثرخَرد وٌذ ،از وست اهتیبز ثرخَرد ثِ دیَار هحرٍم خَاّذ ضذ ٍ
فمظ اهتیبز هسبفت داخل سبلي را وست خَاّذ ورد.
 .13ثرای خاللیت ٍ ًَآٍری ،تویسی در سبخت ،رٍوص زیجب ،هبرن زدى ٍ ػالهت چسجبًذى ،دلت در ثرش ٍ
عراحی لغؼبت ٍ عرح هَرد استفبدُ ثرای گالیذر عجك جذٍل زیر اهتیبزدّی هیضَد.

جذول جسئیات
جسئیبت ون
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.14اهتیبز ول =  70درصذ اهتیبز ثرد  30 +درصذ اهتیبز هذاٍهت پرٍازی  +اهتیبز جذٍل جسئیبت  +اهتیبز
ثرٍضَر – اهتیبز اًحراف

