
 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 جشنواره ملی بازی  

  (لیوان چینی-)چیدنی ها2بازی فکری قوانین

332 

ممکن است تا یک هفته قبل از جشنواره اصالحیه های مختصری در قوانین لحاظ شود .لذا شرکت کنندگان محترم  چند روز یکبار نکته:

 قوانین را بررسی فرمایند.

 لیوان چینی  آیین نامه مسابقات

 :نحوه ی برگزاری و داوری -

می بایست برگه  گانتوسط داور به میز مسابقه فرا خوانده میشود و شرکت کنندنفرانتخابی هر تیم( 2)شرکت کننده تیم  هر .1

 .رکورد خود را به داور تحویل دهد

 .دقیقه تمرین قبل از ثبت رکورد اصلی خود میباشد 1مجاز به  تیمهر  .2

 .ثبت رکورد انجام میشودبا فرمان داور  .3

 .بار امتحان را دارند 3شرکت کنندگان برای هر آیتم فرصت  .4

 .بهترین رکورد شرکت کننده برای هر آیتم منظور میشود .5

 .رکوردهای ثبت شده توسط تیم داوری به تأیید شرکت کننده می رسد .6

 .پسران( اعالم میگردد پس از رکوردگیری همه افراد، نفرات برتر هر رشته در هر رده سنی )دختران و .7

 .پس از اعالم نتایج هر شرکت کننده این فرصت را دارد که با داشتن برگه اعتراض، اعتراض خود را به تیم داوری ارائه نماید .8

 .رکورد شرکت کنندگان بصورت مجوع تمام آیتم ها لحاظ میشود .9

 خطاها

 :خطاهای شروع

 .شروع بازی نمایدفرمان : شرکت کننده قبل از فرمان داور اقدام به  .1

استقرار بد دست روی تایمر: هر شرکت کننده مجاز میباشد تا مچ دست خود را برای شروع استفاده کند.)باالتر از آن خطا  .2

 (میباشد

 : خطای روند

 توالی نادرست در جمع کردن و چیدن .1

 عدم تصحیح لیوان های افتاده درهمان لحظه .2



 : خطای پایان

 .رکورد و لمس تایمر به منظور پایان بازی دست هیچ تماسی با لیوان نداشته باشدخطای تماس: در هنگام ثبت  .1

 ( cycleو 3-6-3در دو آیتم  3-6-3( و )3-3-3در آیتم  3-3-3لیوان افتاده: پس از پایان ثبت رکورد، لیوان باید به حالت ) .2

 .لیوان افتاده مورد قبول نمی باشد

 .ده بدون اجازه داور حق ریست کردن تایمر پس از ثبت رکورد را نداردریست تایمر بدون اجازه داور: شرکت کنن .3

 .که در صورت بروز مشکل از این قبیل، داور این اختیار را دارد که تایم مورد نظر را قبول ننماید

 اشکاالت دیس پلی و تایمر

 :سکسکه

 .اشتباه، یا مشکالت فنی تایمر متوقف میشودسکسکه حالتی است که تایمر قبل از شروع و یا هنگام شروع بازی، براساس لمس 

 .درصورت بروز سکسکه شرکت کننده میبایست دوباره شروع کرده و جزو خطای بازی به حساب نمی آید

 :خاموش شدن تایمر

کلی، این احتمال وجود دارد که در حین بازی به هردلیلی تایمر خاموش شود)اعم از ضربه یا اتمام باطری( در صورت بروز چنین مش

 .رکورد دوباره ثبت میشود

 :خاموش شدن دیس پلی

در صورت خاموش شدن دیس پلی در حین بازی شرکت کننده میبایست به فعالیت خود ادامه دهد و پس از اتمام رکورد، با تأیید 

 .داور، سرپرست مسابقه و نماینده شرکت کننده زمان و رکورد شرکت کننده ثبت و به حضور سایرین اعالم گردد

 
 

 


