ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی  ۷ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮری آراد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ

!
 -۱رﺑﺎت ﻫﺎی ﺟﻨﮕﺠﻮ  :ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دو رﺑﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
رﺑﺎت دﯾﮕﺮی را از زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻨﺘﺮل رﺑﺎت ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

!
 -۲رﺑﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ  :دو رﺑﺎت ﺑﺮ روی ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ دارای دﯾﻮاره ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل دﺳﺘﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون
ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ( در ﻋﺮض زﻣﯿﻦ دو دروازه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دو رﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮپ را درون دروازه ﺣﺮﯾﻒ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺰﻧﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل رﺑﺎت ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

!
 -۳رﺑﺎت ﺣﻞ ﻣﺎز  :رﺑﺎت در ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮود .در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .رﺑﺎت ﺑﺮﻧﺪه رﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮدد.
ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد رﺑﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و دﺧﺎﻟﺘﯽ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﳕﯽ ﮔﯿﺮد.

!
 -۴رﺑﺎت ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻂ  :رﺑﺎت در ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺧﻄﯽ ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و
اﻧﺤﻨﺎ و … ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮد ﺧﻂ ﺳﯿﺎه را در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﳕﻮده و آن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﳕﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .رﺑﺎت ﺑﺮﻧﺪه رﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد رﺑﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و دﺧﺎﻟﺘﯽ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﳕﯽ ﮔﯿﺮد.

!
 -۵رﺑﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎن  :رﺑﺎت در ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺮار
دارد .رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎدی ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .رﺑﺎت ﺑﺮﻧﺪه رﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻤﺘﺮی اﯾﻦ ﮐﺎر را اﺟﺮا ﳕﺎﯾﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل رﺑﺎت ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

!
 -۶رﺑﺎت ﻧﻮرﯾﺎب  :رﺑﺎت در ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﭼﺮاغ ﻗﻮه ای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮاغ ﻗﻮه
را ﺟﻠﻮی رﺑﺎت ﻧﻮرﯾﺎﺑﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن رﺑﺎت را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﱳ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .رﺑﺎت
ﺑﺮﻧﺪه رﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی از ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ رﺑﺎﺗﺶ را ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﭼﺮاغ ﻗﻮه را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ رﺑﺎﺗﺶ را
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

!
 -۷رﺑﺎت ﻫﺎی ﺧﻼق  :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻫﺮ رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و آداﺑﯽ ﻧﺬار ﻫﺮ رﺑﺎﺗﯽ را دﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﺑﯿﺎر
ﺑﻌﺪ از ﳕﺎﯾﺶ ﺗﻮاﳕﻨﺪی رﺑﺎت ﻫﺎ ،ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺑﻪ ﻫﺮ رﺑﺎت ﳕﺮه ای ﺑﯿﻦ  ۰ﺗﺎ  ۱۰ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .داوران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮح رﺑﺎت ﳕﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ رﺑﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ
رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺪه ی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﻫﯿﺌﺖ داوران ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻫﺮ ﯾﮏ از آﯾﺘﻢ ﻫﺎ
 -۱ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺑﺎت ﺟﻨﮕﺠﻮ :
 زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﯾﺮه ای ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۱۸۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﺑﻌﺎد رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰ * ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﻔﺎع آن آزاد اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ وزن رﺑﺎت  ۳۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵۰۰ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻨﻈﻮر از وزن رﺑﺎت ﺟﺮم ﲤﺎم اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه رﺑﺎت اﺳﺖ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺠﺎز  ۱۲وﻟﺖ اﺳﺖ. رﺑﺎت ﻫﺎ در ﳊﻈﻪ ی ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در دو ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ رﺑﺎت ﺣﺮﯾﻒ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎرج ﳕﺎﯾﻨﺪ. در ﳊﻈﻪ ی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ دو رﺑﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﳕﺎﯾﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ آﺗﺶ زا و ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ رﺑﺎت ﻫﺎ ﳑﻨﻮع اﺳﺖ. زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۱دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۳دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﻢ رﺑﺎت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﺴﺖ ،داور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ رﺑﺎت ﺧﺎﻃﯽ دﻫﺪ. در ﺻﻮرت اﻓﺘﺎدن رﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﺎرج از زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ رﺑﺎت ﺣﺮﯾﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺎردوم ﺑﺎﺧﺖ ﺑﺮاﯾﺶ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮت داور رﺑﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﳕﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرت واژﮔﻮن ﺷﺪن رﺑﺎت و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،رﺑﺎت ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﯾﻔﺶ را از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﳕﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۳دﻗﯿﻘﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﯾﻒ را از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﳕﺎﯾﻨﺪ رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ وزن ﮐﻤﺘﺮی دارد ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺣﺬﻓﯽ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. -ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻫﯿﺌﺖ داوران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺑﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ :
 اﺑﻌﺎد رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵ * ۲۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و وزن رﺑﺎت ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰۰ﮔﺮم و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵۰۰ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ رﺑﺎﺗﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۲وﻟﺖ اﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در اﺑﻌﺎد  ۱۲۰ * ۲۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و دروازه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۴۵و ارﺗﻔﺎع  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮپ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﮏ ﺗﻮپ ﮔﻠﻒ ﯾﺎ ﭘﯿﻨﮓ ﭘﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ی  ۲دﻗﯿﻘﻪ ای اﺳﺖ و  ۱دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮپ در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ و  ۲رﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺳﻮت داور  ۲ ،رﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺗﻮپ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ زاوﯾﻪ  ۹۰درﺟﻪ ﻧﺪارد. رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮپ را در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دروازه ﺣﺮﯾﻒ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا داﺧﻞ دروازه ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﯾﺎ ﺗﻮپ را ﺑﻪﺳﻤﺖ دروازه ﺷﻮت ﮐﻨﺪ.
 ﻋﻤﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮپ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮپ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد رﺑﺎت ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺗﻮپ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ داور و ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﺟﻠﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﳌﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﺒﺼﺮه  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد ﺑﺪﻧﻪ ﯾﮏ رﺑﺎت ﺷﻮد  ،داور ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎزی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و از ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزی راﺷﺮوع ﳕﺎﯾﺪ .
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﺗﺮ ) اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺷﻮت زدن ( در ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﻞ زدن اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ داور ،ﺑﺎزی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻮت داور رﺑﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ داور ﯾﮏ ﮐﺎرت زرد ﺑﻪ رﺑﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ رﺑﺎت ﺑﺪون اﺟﺎزه داور وارد زﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ داور ﯾﮏ ﮐﺎرت زرد ﺑﻪ رﺑﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ رﺑﺎت را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ رﺑﺎت ﯾﮏ ﮐﺎرت زرد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﺒﺼﺮه :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرت زرد داور ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد. ﺗﺒﺼﺮه  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۳ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻫﺮ ﮔﻞ  ،ﺗﻮپ در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺧﻮرده اﺳﺖ در روی ﺧﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺧﻮد و رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ زده در رویﺧﻂ دروازه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﮔﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﮏ ﺣﺬﻓﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫﯽ در ﻫﺮ ﮔﺮوه  ۳ﺗﯿﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اول ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮏﺣﺬﻓﯽ ﺻﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬﻓﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺴﺎوی ﲤﺎم ﺷﻮد  ،ﺗﯿﻢ ﻫﺎ  ۳ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ  ۳ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ و ﺗﺴﺎوی ﻧﺘﯿﺠﻪ  ،ﭘﻨﺎﻟﺘﯽﻫﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ زده ﻣﯽ ﺷﻮد :رﺑﺎت درون دروازه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﻮپ روی ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.رﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺳﻮت داور رﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮپ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮپ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻧﯿﻤﻪ
ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮپ را ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دروازه ﺣﺮﯾﻒ ﺷﻮت ﳕﺎﯾﺪ.
 ﺗﺒﺼﺮه :اﮔﺮ رﺑﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ زدن از ﺧﻂ ﻧﯿﻤﻪ رد ﺷﻮد ،ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ رﺑﺎت  ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮپ  ،رﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻫﻞ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻞ دادن ﺣﺮﯾﻒ ﻗﺼﺪ ﮔﻞ زدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎراول ﯾﮏ ﻫﺸﺪار و دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت زرد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻫﺮ رﺑﺎت  ۱دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ  ۲ﮐﺎرت زرد ﺑﮕﯿﺮد ﺣﺮﯾﻔﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﺰﻧﺪ  ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق  ۲ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﱳ ﮐﺎرتزرد ﻣﺠﺪد ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۳ﺑﺮ  ۰ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﺮﯾﻒ ﲤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﻓﻮق اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﯿﺌﺖ داوران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺮ ﺑﺎزی رﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی زده ﺑﺎﺷﺪ. -ﺑﺮد در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۳اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺴﺎوی  ۱اﻣﺘﯿﺎز در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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 -۳ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺑﺎت ﺣﻞ ﻣﺎز :
 اﺑﻌﺎد زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۲۱۰ * ۱۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ زاوﯾﻪ  ۹۰درﺟﻪ ﻧﺪارد. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮد ﺣﻞ ﻣﺎز ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﺎ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﯿﺘﺎ روﺑﻮ و ﯾﺎ ﺑﺮد ﺳﻨﺴﻮ روﺑﻮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪاﺳﺘﻔﺎده ﳕﺎﯾﻨﺪ.
 ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ رﺑﺎت در اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۲وﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﺮی و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آداﭘﺘﻮرو ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ و …ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدﻫﺎی ﮐﯿﺘﺎروﺑﻮ و ﺳﻨﺴﻮروﺑﻮ ﺑﺮای  ۶وﻟﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﳕﺎﯾﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮد رﺑﺎت ﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
 ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﺑﺎر رﮐﻮرد ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن از ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ رﺑﺎت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ  ۲ﺑﺎر رﮐﻮردﮔﯿﺮی اﺳﺖ.) دو ﺗﺎ  ۲دﻗﯿﻘﻪ (
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن از ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن از ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﲡﺎوز ﮐﻨﺪ رﮐﻮردی ﺛﺒﺖ ﳕﯽ ﺷﻮد. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻫﺮ رﺑﺎت  ۳دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ در روز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. اﺑﻌﺎد رﺑﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ۲۰ * ۲۰ﲡﺎوز ﳕﺎﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ رﺑﺎت در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ رﺑﺎت ﺷﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن  ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن رﮐﻮردﮔﯿﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮردش زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .
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 -۴ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺑﺎت ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻂ :
 اﺑﻌﺎد رﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵ * ۲۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﮑﯽ درون ﺻﻔﺤﻪ ی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ زﻣﯿﻦ را ﻃﯽ ﳕﺎﯾﺪ و از ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ. ﻋﺮض ﺧﻂ ﻣﺸﮑﯽ ﺣﺪود  ۱۸ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺑﺮد ﺳﻨﺴﻮ روﺑﻮ و ﯾﺎ ﺑﺮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻂ ) ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ( ﮐﯿﺘﺎروﺑﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﻟﺘﺎژ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ آﯾﺘﻢ  ۱۲وﻟﺖ اﺳﺖ  .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮدﻫﺎی ﮐﯿﺘﺎروﺑﻮ و ﺳﻨﺴﻮروﺑﻮ ﺑﺮای  ۶وﻟﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ وﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وﻟﺘﺎژ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ رﺑﺎت در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ رﺑﺎت را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ازای دﺳﺖ زدن ﻫﯿﭻ رﮐﻮردی ﺑﺮاﯾﺶﺛﺒﺖ ﳕﯽ ﮔﺮدد.
 زﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﻫﺮ رﺑﺎت در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۱دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دارای ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ،دو دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ رﺑﺎﺗﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ رﮐﻮردﮔﯿﺮی اﺳﺖ ) .دو ﺗﺎ  ۲دﻗﯿﻘﻪ ( -ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮرد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﳕﺎﯾﺪ.
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 -۵ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺑﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎن :
 اﺑﻌﺎد زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎن  ۱۸۰ * ۱۸۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ دارای ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﳕﺎﯾﺪ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.  ۵ﺷﻌﻠﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﳕﺎﯾﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺷﻌﻠﻪ  ۱۰اﻣﺘﯿﺎز دارد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ  ۳دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ رﺑﺎت  ۲ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد اﺳﺖ ) .دو ﺗﺎ  ۳دﻗﯿﻘﻪ ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻗﺒﻞ از  ۳دﻗﯿﻘﻪ ﲤﺎم ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﳕﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﲤﺎمﳕﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺗﺮی دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺮﻧﺪه ی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﳕﺎﯾﺪ.
 ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ رﺑﺎت در اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۸وﻟﺖ  ۵ /آﻣﭙﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﺮی و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪآداﭘﺘﻮر و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ و …ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
  ۱دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ رﺑﺎت داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﲤﺮﯾﻦ ﳕﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ رﺑﺎت در ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ داور ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از  ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺑﺎت را در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺑﻌﺎد رﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ۳۰ * ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ارﺗﻔﺎع رﺑﺎت آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وزن رﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﺨﺰن آب ﯾﺎ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻤﭗ آب ﭘﺎش ﯾﺎ ﺑﺎدی و ﯾﺎ ﻫﺮ اﺑﺰار ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ. رﺑﺎت ﻫﺎ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ آﺗﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺤﺪوده ی ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﺑﺎر واژﮔﻮن ﺷﺪن ﯾﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن رﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ زﻣﯿﻦ  ،رﺑﺎت ﯾﮏ ﮐﺎرت زرد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺳﻪ ﮐﺎرت زرد درﯾﺎﻓﺖ ﳕﺎﯾﺪاز ﯾﮏ ﺑﺎر رﮐﻮردﮔﯿﺮی ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﺗﯿﻢ داوری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -۶ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺑﺎت ﻧﻮرﯾﺎب :
 اﺑﻌﺎد رﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰ * ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را از ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻗﻮه ای ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ درﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
 زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دارای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎ و دارای ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. رﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺑﺮد ﻧﻮرﯾﺎب ﮐﯿﺘﺎروﺑﻮ و ﯾﺎ ﺑﺮد ﺳﻨﺴﻮ روﺑﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﳕﺎﯾﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﻟﺘﺎژ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ آﯾﺘﻢ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۱۲وﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﺮی ﯾﺎ آداﭘﺘﻮر و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ ﺑﺮدﻫﺎی ﮐﯿﺘﺎروﺑﻮ و ﺳﻨﺴﻮروﺑﻮ ﺑﺮای  ۶وﻟﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
 زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزی رﺑﺎت ﺑﺮای ﺗﺴﺖ و ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ رﺑﺎت  ۱دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮای ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ از ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ رﺑﺎت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ  ۲ﻣﺮﺗﺒﻪ رﮐﻮرد ﮔﯿﺮی اﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ زاوﯾﻪ  ۹۰درﺟﻪ ﻧﺪارد. -ﺑﺮﻧﺪه ی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺮای ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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-۷ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺧﻼق :
اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و ﻫﺮ رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﻧﻈﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﻫﯿﺌﺖ داوران ﮐﺴﺐ ﳕﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪه ی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ی اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ در روز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

