
 

 

ن المسابقة:   قواني 

 :
ً
وط ومواصفات الروبوت  أوال  شر

 نوع من أنواع الروبوتات.  يمكن للمتسابق استخدام أي .1

 . كيلوجرام  4الحد األقىص لوزن الروبوت هو   .2

الروبوت   .3 اء  يتم شر يطة أال  الروبوت شر المتوفرة لتصميم  القطع  انواع  باستخدام أي نوع من  الفنية جاهزا كما  يسمح  يحق للجنة 

ي هذا   إذا استبعاد اي روبوت 
ي مرحلة المعاينة ويعتبر قرارها قطعي ف 

   المجال. ثبت انه روبوت جاهز وذلك ف 

 محدد. غبر  سم واالرتفاع 30×30أبعاد الروبوت المسموح بها  .4

. أولكن دون انفصال أي  ،السباقن تتغبر أبعاد الروبوت بعد بدء أيمكن  .5
ً
 جزاء والحفاظ عىل كونه جسما مركزيا واحدا

ي عجز أجهز االستشعار الخاصة بالفريق ال   LEDأو    IRجهزة تشويش مثل  أال يسمح باستعمال أي   .6
ي قد تتسبب ف 

خر وال يسمح  الت 

 . عىل أداء أجهزة االستشعار للفريق الخصم أجهزة تؤثر و أباستخدام قطع 

ي يمكن  باألجزاءال يسمح  .7
ي األ أالت 

ار بالحلبة وال يسمح بتعمد األ ن تتسبب ف  ي الروبوت المنافس. ض 
ار ف   ض 

األ  .8 باستعمال  /الغازات  جهزة  ال يسمح  /البودرة  السوائل  ي تخزن 
الروبوت  أالت  القذف عىل  ي 

ي قد تستعمل ف 
الت  المواد  ها من  و غبر

 الخصم. 

ي الحلبة بشكل غبر  أو  أو مغناطيس  أيسمح بعجالت عادية غبر مجهزة بأجهزة شفط هواء   .9
ي الصق يعمل عىل تثبيت الروبوت ف 

 طبيعي ويتم تقدير ذلك من قبل حكم اللقاء. 

و تغيير الروبوت بمجرد بدء المسابقة ويوضع رقم الفريق على الروبوت في مكان واضح من هيكل الروبوت أديل  تبال يسمح   .10

 نتائجه. و تغيير يحرم الفريق من إكمال المسابقة وتشطب جميع  أوفي حاله اكتشاف تالعب 

  



 

 

 
 
 : الفريق ثانيا

 . مشاركير  بدون مدرب 2ىل إ 1يتكون الفريق من  .1

 سنة فما فوق.  14العمرية من الفئة  .2

 

 

 

 

 

 
 
وط ومواصفات الحلبة : ثالثا  شر

 دائري  شكل حلبة السومو  1

 سم  7 ارتفاع الحلبة  2
 سم 100 الكىلي للحلبة القطر  3
 أبيض  لون حلبة السومو  4
 سم  5 سمك االطار األسود  5
 سم  95 قة اللعب طقطر من 6
ي  لون خطي البدء  7

 بت 
 سم  2 سمك خطي البدء 8
 سم  20 المسافة بير  خطي البدء من الداخل 9
 سم  20 البدء خطي  طول 10

 

 

 

  



 

 

 آلية المسابقة : رابعا 

 : ن  تنقسم اىل مرحلتي 

 االختيارالمرحلة األوىل: مرحلة 

ي كال من التصميم 
  والتوصيالتيتم فيها مرور الفرق المشاركة عىل لجنة خاصة بغرض اختبار المتسابقير  ف 

مجة الخاصة بالروبوت  ونية والبر
ة التدريب   وقدرتهممن درايتهم الكاملة  والتأكد االلكب  ح ما قاموا به أثناء فب  عىل شر

ي  هموأن من قام بكافة العمل 
ي اجتياز االختبار يتم إعطائه الملصق الذي  المشاركون أنفسهم و ف 

حالة نجاح الفريق ف 

ليتمكن من االنتقال اىل المرحلة التالية من بطاقة للفريق تحمل نفس الرقم و يعط يحمل رقم الروبوت الخاص به 

ي حالة عدم االجتياز يتم اقصاء الفريق 
 . المسابقة ف 

 : مرحلة المسابقةالثانيةالمرحلة 

فريق   ويتأهلتم لعب دوري بينهم فرق للمجموعة الواحد وي 4من تتكون  ىل مجموعات إ الفرقيتم تقسيم -1

ي بتاري    خ واحد 
ي كل مجموعة اىل الدور النهائ 

 . بنظام الكأس واللعبحيث سيتم عمل قرعة  31/ 01/ 2023ف 

ي الجولة الواحدة تلعب مباراتير    -2
   . جوالتلجميع المجموعات بواقع ست كل مرة ف 

ي الشكل -2
ي منتصف المنطقة الصفراء الموضحة ف 

يوضع الروبوت عىل الحلبة خلف امتداد خطي البداية ف 

 يراه الفريق مناسبا واالتجاه الذيالمجاور 

الجولة يقوم كل العب من الفرق المنافس  ة بتش  غيل الروبوت الخاص به وال يس  مح  الحك  م بداي  ةعندم  ا يعل  ن  -3

ي من صافرة البداية. للروب  
 وت بالحركة قبل مرور خمس ثوائ 

 السباق. تبدأ الروبوتات بالمناورة والحركة والتدافع لمحاولة كل منهما إخراج الروبوت االخر من حلبة  -4

ي تنتهي الجولة عند حصول اي من  -5
 . نقطة عىل الروبوئ 

 : ت أي من النقاط التاليةتحقق  إذا نقطة سومو  يحصل الفريق عىل -6

 لألرض و جزء منه أ مالمسة الروبوت المنافس   •

ي نفس الجولة  ثالث عىل المنافسحصول الفريق  •
 انذارات ف 

 .  ير  نقطت عىلالروبوت الذي يحصل  ةبالمبارايفوز  -7

ي حال حدوث تشابك بير   -8
ي ف 

ي يتم ايقاف الجولة واعادة  ثانية، 30أدي اىلي توقفهما تماما لمدة  الروبوئ 
  الروبوئ 

ي من الجولة وفق نفس االجراءات السابقة. 
 لنقطة البداية ويستأنف اللعب من جديد الستكمال الوقت المتبق 

 الوقت بير  كل جولتير  دقيقة واحده.  -9

 دقائق ولمرة واحدة خالل المباراة.  3يحق لكل فريق وقت مستقطع بير  الجوالت مدته  -10



 

 

ي  اىل باإلضافةدقائق  3مدة الجولة  -11
ي الخمسة قبل حركة الثوائ 

 . الروبوئ 

ي حال استمرار  -12
ي حال انتهاء الجولة الثالثة وكان الفريقان متعادلير  بنقاط السومو يتم اجراء جولة رابعة وف 

ف 

ي  عىلويفوز بالمباراة الفريق االقل حصوال  لإلنذاراتالتعادل يتم الرجوع 
ي عدد االنذارات  انذارات وف 

حال التعادل ف 

اتيجيات  لألفضليةق الفائز وفقا يحدد الحكم الفري ي المناورة واالسب 
 خالل الجوالت األرب  ع.  المتبعةف 

  



 

 

 
 
 : تلمخالفااخامسا

ي مباريات السومو إىل: 
ن
 تنقسم المخالفات ف

ي تؤدي اىلي حرمان الفريق من المشاركة او إكمال  -1
 المباراة: االخطاء الت 

 إما من اعضاء الفريق او الروبوت  الئقة( االهانة حركات غبر  )الشتم، ومنها • صدور ألفاظ او أخطاء تتعارض مع قيمنا 

مجة أو إصالح الروبوت شخص آخر خارج الفريق التحكيم وجود تدخل  ةنللجثبت  إذا  ي البر
 خالل الجوالت  ف 

: االنذارات  -2  وهي

 • دخول الالعب أو أحد أعضاء الفريق حلبة السومو أثناء المباراة وبدون إذن من حكم اللقاء. 

 . • قيام الالعب او أحد أعضاء الفريق بوضع أدوات معينة داخل الحلبة لمساعده او إعاقة الروبوت

ه أو إضاعة الوقت   . • مجادلة الحكم لتشتيت تركبر 

ي الخمس األوىل من • تح
 الجولة. رك الروبوتات خالل الثوائ 

ي حال حرمان الفريق بسبب سوء السلوك أو التطاول عىل لجنة التحكيم يتم إيقاف المباراة ويمنع الفريق من  -3
 ف 

 تكمله البطولة ويشطب جميع نتائجه ويرفع تقرير للهيئة المنظمة للبطولة التخاذ اإلجراءات المناسبة. 

 للجنة التحكيم وجود تبديل للروبوت اثناء المسابقة وبعد انطالقها او تغيبر بير  الروبوتات فان  ثبت إذا  -4

 الفرق المخالفة تحرم من استكمال البطولة وتشطب جميع نتائجها 

ك للجنة التحكيم اتخاذ القرار 5 ي هذا الدليل يب 
ي حال حدوث أي ترصف أو سلوك غبر مذكور ضاحة ف 

 . ف 

 للفريق.  المناسب وإبالغه

 

ي مسابقة سومو لياىلي مسقط: 
 للتسجيل ف 

 center.com/sumo-www.ev 

 

 :  92609386للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم التاىلي

http://www.ev-center.com/sumo

