
 قوانین مسابقات نجات تخم مرغ

 این مسابقات یک طراحی مهندسی است کهبرای کسانی که تابحال در مورد این مسابقات چیزی نشنیده اند:

... شمازسازه ای نیاز دارید تا از تخم مرغ  برای همه بچه های دانشگاه آزاد است.هدف کامال مشخص و گویاست

 شما در برابر سقوط از ارتفاع محافظت کند.

 

ند به اهایی که بیشترین امتیازها را کسب کرده زیر مشخص خواهد شد.سه تا از تیمبرنده با توجه به قوانین 

 عنوان نفرات اول تا سوم انتخاب میشوند.

 

 ها شرایط و محدودیت

 .شرکت برای همه دانشجویان آزاد است 

 نفر می باشد. 4یا  3د اعضای هرتیم ، تعدا 

  یک سازه بسازد. میتواند فقطهرتیم 

 گیرد.آنها تعلق نمی یزه به ان میتوانند در مسابقه شرکت داده بشوند اما جااعضای کمیته داور 

 .تخم مرغ یک ربع مانده به پرتاب به هر تیم داده می شود 

  تخم مرغ نباید توسط چسب به سازه متصل شود و می بایست پس از پرتاب به راحتی توسط داور از

 سازه جدا شود.
 

 امتیاز بندی
قع ساده هستند.معیار ما وزن کمتر،دقت در پرتاب و زمان است و با شاید قوانین پیچیده به نظر بیایند اما در وا

 توجه به معیار های مشخص شده ، رتبه بندی می شوید.اما نحوه اعمال قوانین :

 

 امتیاز( 200): وزن .1

وزن به عنوان یک معیار ، باید در کمترین مقدار خودش در قیاس با دوستانتان باشد.کمترین وزن 

زنشان ومتیاز خواهد گرفت و سایرین متناسب با سنگین ترین سازه صفر ا بیشترین امتیاز را می گیرد و

گرم می باشد و سازه  1000توجه داشته باشید که حداکثر وزن قابل قبول برای سازه امتیاز می گیرند.)

 های با وزن بیشتر از دور رقابت حذف می شوند.(

 

 امتیاز( 200دقت : ).2

زدیک ش خود را در راستای نشود که شما باید تمام تال ن هدفی جهت معیار دقت نصب شده میمیروی ز

به هدف ایجاد نمایید.نزدیک ترین نقطه بیشترین امتیاز و دورترین سازه کمترین  برخورد بودن محل

 سایرین ما بین ای نمرات را کسب می کنند.امتیاز را میگیرند.

 

 امتیاز( 200).زمان : 3

ن ابه تیمی که سازه شان در کمترین زمان سقوط کند بیشترین امتیاز داده می شود و تیمی که سازه ش

بیشترین زمان را طی کند کمترین امتیاز را میگیرد و سایرین با توجه به زمانشان ما بین این امتیاز هارا 

 کسب میکنند.



 

گرم می باشد.بدیهی است سازه های با وزن بیشتراز حد  1000:حداکثر وزن قابل قبول برای سازه  توجه

 مجاز از مسابقه حذف خواهند شد.

 

 : استفاده از چتر برای سازه تخلف است و امتیاز منفی در نظر گرفته می شود. تذکر

 

 هزینه ثبت نام هنگام تحویل سازه از داشنجویان دریافت خواهد شد.

 

 1،000،000لاير و تیم سوم  2،000،000لاير ، تیم دوم  3،000،000الزم به ذکر است جایزه تیم اول 

 لاير در نظر گرفته شده است.

 

 تومان می باشد. 10000هزینه ثبت نامک جهت شرکت درمسابقه مبلغ 

 

هرگونه اخبار و اطالعیه در رابطه با مسابقات نجات تخم مرغ از طریق کانال بسیج دانشجویی دانشگاه 

 تیار شما شرکت کنندگان عزیز قرار خواهد گرفت.واحد تهران شمال در اخ آزاد اسالمی

 

 

تماس حاصل  01212104032برای کسب اطالعات بیشتر یا داشتن سوال می توانید با شماره با شماره 

 نمایید.

  

 

 


