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

 قوانین را بررسی فرمایند.

 مسابقه دومینو قوانین 

در این مسابقه شرکت کنندگان به محک زدن آموخته های خود در طراحی مکانیزم های مکانیکی خواهند پرداخت و در کنار آن با تلفیق آن 

 های چیدمان زیبا و چشم نواز به رقابت می گردازند.ها با هنر و خالقیت خود در چیدن دومینو و استفاده از  تکنیک 

 قوانین اجرایی مسابقه:

 متر می باشد. 2*2فضایی که در اختیار تیم ها قرار میگیرد 

 می باشد. نفر انتخابی از هر تیم خواهد بود 2نفرات هر تیم 

 قطعه می باشد. 0111تعداد دومینو های هر تیم تعداد 

ر قبال رنگ بندی قطعات ندارد ولی تیم ها با رضایت هر دو تیم و هماهنگی با داوران میتوانند رنگ ها را با کادر برگزاری هیچ مسولیتی د

 یکدیگر مبادله کنند.

 هر گونه آسیب به زمین مسابقه و قطعات باعث حذف تیم مربوطه میگردد. )جبران خسارت بر عهده تیم می باشد(

 ها ممنوع می باشد.استفاده از هر گونه مواد آتش زا در طرح 

 نحوه برگزاری مسابقه:

شم در این مسابقه تیم های شرکت کننده عالوه بر این که با استفاده از مهره ها و تکنیک های زیبای چیدمان، مبادرت به ایجاد طرح زیبا و چ

به کار خواهند بست که خود منجر به  نواز می کنند با استفاده از دانش و آموخته های خود سازه ها و مکانیزم هایی را که در این چینش

 جذابتر شدن این بازی فوق العاده مهیج گردیده و بستر مناسب را جهت محک خوردن دانسته های شرکت کنندگان فراهم می آورد.

یاز آن بخش به تیم های شرکت کننده باید حتما موارد زیر را در چیدمان خود بکار ببرند. در صورت عدم وجود هر کدام از این بخش ها امت



 تیم تعلق نمی گیرد.

ایجاد یک حرکت پرتابه به گونه ای که دومینو به پرتابه بر خورد کرده و پرتابه پس از پرتاب شدن و فرود آمدن باعث ریزش دومینو  .0

 دیگر شود.

 امتیاز دهی می شود.ایجاد یک حرکت سقوط آزاد که باعث ریخته شدن دومینو در سطح پایین تر شود و بنا به ارتفاع سقوط  .2

استفاده از سطح شیب دار به طوری که دومینوای از باال سر خورده و در پایین سطح شیب دار به دومینو های دیگر خورده و دومینو  .3

 ادامه پیدا کند.

 استفاده از مهره های سنگین وزن که میتوان با افزایش حجم وزن آنها را تغییر داد. .4

 تیاز خاص خود را دارد که داورها بنا به مقایسه با سایر نیم ها امتیاز دهی می کنند.دیوار، برج و هرم هر کدام ام .5

 امتیاز اضافه دارد. 01استفاده از مکانیزم های دیگر هر کدام 

 عامل خروجی:

 امتیاز منفی به تیم تعلق میگیرد. 5به ازای هر عامل خروجی 

 قف شود و برای ادامه دومینو الزم به استفاده دوباره از دست یا هر عامل عامل خروجی به موقعی گفته می شود که ریزش دومینو متو

 دیگری باشد.

 داوری مسابقه:

 امتیاز در اختیار دارد که به خالقیت و هنر هر تیم امتیاز میدهد. 31داوری مسابقه بر اساس موارد باال می باشد و هر داور 

 وقت اضافه:

دقیقه می باشد.در صورت تقاضای تیم ها برای وقت اضافه می توانند با  05وقت اضافه برای مسابقه در نظر گرفته شده که هر وقت شامل   2

 امتیاز منفی خواهد داشت. 35امتیاز منفی و وقت اضافه دوم  21داور ها هماهنگ کنند. وقت اضافه اول 

 

 
 

 


