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قوانین کلی مسابقات
 رعایت شئونات و موازین اخالقی الزامی است.
 هرگونه تهییج و یا اهانت به تیم حریف ،تماشاگران ،نمایندگان و داوران خالف قوانین مسابقات بوده و با فرد یا افراد خاطی
بهشدت برخورد خواهد شد.
 تصمیم گیری در مورد تخطی از قوانین مذکور به عهده تیم اجرایی نادکاپ بوده و میتواند منجر به حذف تیم از مسابقات
شود.
 در صورت مشاهده هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی ،بالفاصله تیم از مسابقه حذف و عوامل درگیری به خارج از سالن
مسابقه و محیط دانشگاه هدایت خواهند شد.
 تیمها میبایست در زمان اعالم شده در سر زمینهای خود حاضر باشند .در غیر اینصورت مسابقه خود را از دست خواهند
داد.
 با توجه به اینکه زمانبندی هر لیگ مستقل از سایر لیگها انجام میگیرد لذا ممکن است تیمهایی که در دو لیگ شرکت
کردهاند ،دو مسابقه همزمان داشتهباشند .در این موارد تیمها قادر به شرکت در یک مسابقه خواهند بود و هیئت برگزاری
قادر به تغییر زمانبندی نمیباشد .توصیه میشود تیمهای که در دو لیگ ثبتنام میکنند ،حداقل دو نفر باشند تا در موارد
احتمالی مسابقات خود را از دست ندهند.
 تنها کسی که مجاز به اعتراض به رأی داور است سرپرست تیم میباشد .لذا اعتراضات دانشآموز و یا اولیا مورد رسیدگی
قرار نخواهد گرفت.
 سخن داور در زمین به عنوان سخن اول و آخر شناخته میشود .در مواردی که داور نیاز به کمک داشته باشد سرلیگ
مربوطه و در نهایت شورای داوری تشکیل شده از نمایندگان نادکو میتوانند به داور در اعالم رای نهایی کمک کنند.


هیچ تیمی نمیتواند با ربات سایر تیمها در مسابقه شرکت کند .در این صورت هر دو تیم از مسابقه حذف خواهند
شد.



تغییرات در ربات مجاز نیست و شرکت کنندگان میبایست با همان رباتی که اولین مسابقه خود را آغاز کردهاند
مسابقات را به پایان برسانند.
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