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

 قوانین را بررسی فرمایند.

 : قوانین عمومی۱بخش 

 .هر تیم شرکت کننده، ماشینی که خودش ساخته را در مسابقه شرکت می دهد        ·

 .تیم ها موظف اند ماشین گلدبرگی بسازند که به اجرا هدف تعیین شده در بخش شاخص های داوری منجر شود        ·

کنندگان در کل زمان مسابقه باید در محل مسابقه حضور داشته باشند. عواقب عدم حضور با شرکت شرکت         ·

 .کننده است

در زمان راه اندازی ماشین در مقابل هیئت داوران، تنها دو عضو حق حضور در کنار ماشین را دارند. اما حضور         ·

 .ه است، در هنگام آماده سازی ماشین ضروری استتمامی اعضای تیم که نام آن ها در فرم ثبت نام قید شد

با توجه به صالحدید هیئت داوران اعضای تیم می بایست مدارک احراز هویت خود را به این هیئت نشان دهد، در         ·

صورت شرکت کردن فردی خارج از اعضای ثبت نام شده در زمان داوری، تیم خاطی با نظر هیئت داوران از مسابقات 

 .می شودحذف 

زمان بندی داوری تیم ها به قید قرعه در صبح مسابقه مشخص می شود، تیم های دانش آموزی از مدرسه های         ·

  .مختلف به صورت قرعه کشی در صبح مسابقه به گروه های چهار تیمه تقسیم می شوند

 .دقیقه فرصت دارد ۱1اشین خود از زمانی که تیم توسط هیئت داوران، تیم مذکور برای آماده سازی م        ·

تیم ها موظف هستند در زمان تعیین شده در محل برگزاری حاضر شده و به آماده سازی ماشین خود مشغول        ·

 .شوند

  

 : مشخصات و قوانین۲بخش 

 **مشخصات ماشین**

 .تیم ها موظف به اجرا هدف ماشین می باشند :اجرا کامل ماشین

 .مکانیزم باشد ۲0تا  3باید بین  ( هاتعداد مراحل ) مکانیزم 

 مراحل تکراری شمارش نمی شود

 سانتی متر می باشد 00×  00× 00ابعاد ماشین حداکثر 

 دقیقه می باشد 3زمان معرفی ماشین حداکثر 

 ثانیه می باشد 00زمان اجرا ماشین حداکثر



 دقیقه می باشد 30زمان چیدمان ماشین حداکثر 

 .عدد ) در مجموع ( می باشد ۲و یا کابل های برق ورودی / خروجی ماشین حداکثر شلنگ کمپرسور هوا یا آب 

 .شعله آتش و کلیه ابزار و مواد خطرناک در صورت تایید بی خطر بودن آن ها توسط هیئت داوران بالمانع است

آن ها توسط هیئت  مدار های الکتریکی، کنترل کننده های منطقی یا ریز کنترل کننده در صورت تایید بی خطر بودن

 .داوران بالمانع است

 .حیوانات غیر مجاز است

 .برخورد و کالم های نا مناسب نسبت به هم تیمی ها، هیئت داوران، سایر تیم ها منجر به حذف تیم می شود

 .مکانیزم هایی که در زمان اجرا از ابعاد مجاز ماشین فرا تر رود مجاز است

 .اگران منجر به حذف مسابقه و پرداخت جریمهآسیب زدن به شرایط مسابقه و تماش

 .آسیب زدن به ماشین تیم های دیگر تیم خاطی به تشخیص هیئت داوران از مسابقه حذف می شود
 

 : شاخص های داوری3بخش 

 :شاخص های داوری به صورت زیر تقسیم می شود

 

 :داورانامتیازات هیئت         ·

در هر کدام از موارد زیر رتبه بندی می  داورانهر گروه متشکل از چهار تیم توسط هیئت  : طراحی ماشین        ·

 .شوند، در نهایت هیئت داوری این رتبه بندی ها را چهل امتیاز از امتیاز کل تیم محاسبه می کند

 

و وضوح بر روی روند  خالق ترین ماشین گروه، ماشینی که دارای داستان یا موضوعی باشد که به سادگی :خالقیت       

ماشین قابل دنبال باشد و از دید مخاطب بسیار تمیز ساخته شده باشد. استفاده از وسایل روزمره با کاردبری متفاوت 

 .بسیار حائز اهمیت است

 

ماشینی که دارای روح گلدبرگی باشد ماشینی است که مخاطب را می خنداند. این ماشین شامل یک  :روح گلدبرگی     

ان هیجان انگیز یا خنده دار است که به زیبایی در فرآیند ها و مرحله های ماشین عجین شده است. همانطور که داست

 .ماشین های آقای روب گلدبرگ عملی نبود، کار کردن این داستان های خنده دار الزامی نیست

 

 :ت فنیاامتیازات هی        ·

 : اجرا ماشین        ·

 .ودن ماشین: به ازای هر مداخله امتیاز کسر می گرددقابل اعتماد ب        ·

 .از کسر می شودامتی تصادفی مرحله هر ازای به:  دوم دور به یافته راه های تیم مختص –تکرارپذیری ماشین        ·

 

اجرا صحیح هدف ماشین: تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات ماشین های گلدبرگ موظفند ماشینی         ·



 به بخش این امتیاز نظر مورد هدف به یافتن دست صورت در  بسازند که در نهایت منجر به ترکاندن یک بادکنک شود.

 .ودگیرد در غیر این صورت امتیازی شامل حالشان نمی ش می تعلق گروه

 

 .محل قرار گیری بادکنک شامل محدودیت های ابعاد ذکر شده نمی شود        ·

 

 :مرحله های ماشین        ·

 .و سپس رو به پایین گرد می شود 3تعداد مرحله های هر ماشین تقسیم بر

 

 :زمان طول اجرا        ·

 .ن گرد می شودو سپس رو به پایی 00مقدار زمان اجرا ) ثانیه ( تقسیم بر           

 .ثانیه تاخیر، امتیاز منفی لحاظ خواهد شد 1به ازای هر 

 .نقض قوانین: هر مورد امتیاز کسر می گردد    

 .مکانیزم های خارج از محدوده: به ازای هر مرحله ای که خارج از محدوده مجاز باشد امتیاز کسر می شود    

 

 گلدبرگراهکار هایی برای موفقیت در مسابقه ماشین های 

 .ماشین گلدبرگی بسازید که داستان و موضوع در قابل رویت باشد     (۱

استفاده از موزیک، صدا های مختلف یا وسایلی که توجه مخاطب را به سمت ماشین شما جلب می کند، به      (۲

 .موفقیت ماشین شما کمک می کند

ند دومینو، ماشین ماربل و... حداقل استفاده را داشته ماشینی بسازید که از واکنش های زنجیره ای متداول مان     (3

 باشد، چه بهتر که این واکنش های متداول در آن حضور نداشته باشند

 .همانند نقاشی های روب گلدبرگ، از وسایل روزمره به نحوی استفاده کنید که مخاطب انتظار نداشته باشد      (4

این اساس است که ماشین شما چقدر مخاطب پسند است. بنابراین حضور چهل درصد از مجموع امتیاز شما بر       (1

 .یک داستان شاد، سرگرم کننده و البته واضح فراموش نشود

شصت درصد از مجموع امتیاز شما بر این اساس است که ماشین شما چقدر صحیح کار میکند. چه تعداد مرحله       (0

 له اجرا شد؟ آیا هدف درخواستی اجرا شد؟دارد؟ آیا ماشین به صورت کامل و بدون مداخ

در دوره های گذشته مسابقات ماشین های گلدبرگ تیم هایی موفق بوده اند که با هم تیمی هایشان با احترام      (7

 .برخورد کرده اند و کار گروهی خوبی ارائه داده اند. کار گروهی موثرترین بخش موفقیت در ماشین های گلدبرگ است
 

 

 


