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 وصف اللعبة

ن )روبوتين لفة من اثنيفرق مؤ هاجم ت، حيث كس لعبة كرة القدم البشريةإلى ع فئة كرة القدم  تهدف

 على الطاولة، من خالل تسديد األهداف . الحمراء كرة إرسال باألشعة تحت مستقلين(

 كرة القدم ملعب

 .ملف منفصلالبناء في  وخطواتسيتم تضمين المواصفات الميدانية 

 القوانينتغييرات 

فستخضع القواعد لتعديالت بسيطة في العام التالي. ال يمكن للفرق  إذا تم نجاح فئة كرة القدم لهذا الموسم،

الية. سيشجع ذلك الفرق أن تتوقع استخدام نفس الروبوتات أو البرامج أو الخوارزميات في سنوات متت

على كل عام. وسوف يشجع أيًضا  مبتدئ مستوىالجديدة على الدخول ، حيث تبدأ الفرق مرة أخرى من 

 .مع التحديات الجديدة كل عام  ميزلطالب الذين يتطلعون إلى التلاالبتكار 

 القوانينملخص تغيير 

 الدفاع المزدوج بـ: قانونسيتم استبدال 

ها. إذا أن يكون لدى الفريق المدافع روبوت واحد فقط في منطقة الجزاء التي يتم الدفاع عن يسمح 4.13

 على أنه تالف. )غير حارس المرمى( سيتم التعامل مع الروبوتداخل منطقة الجزاء ، ف كان كال الروبوتين

 خطوط منطقة الجزاء ستكون بيضاء.

العجل متعدد . LEGOمن قطع  فقطمتعددة االتجاهات ، مصنوعة  LEGOكحد أقصى ثالث عجالت  8.9

  .اإلتجاهات المكون من عجلة واحدة يجب أن يكون هناك مكان واحد للمحور

 EV3لـ  45501 رقمرمادية القابلة إلعادة الشحن ،ال LEGO المسموح بها هي بطاريات البطاريات 8.18

 .NXTلـ  9693أو  9798أو 

محرك مكسور ال إيضاح أن. يجب أثناء اللعبحركات م 8و  EV3 من متحكم  اثنين يسمح إستخدان 8.19

إلى  هالودخ عند تيش أي حقائب أو صناديق. سيتم تفمن مدرب الفريق للحصول على آخر EV3 متحكم  أو

 القاعة.

،  EV3 متحكم  أو تالعب بالبطاريات أو المحركات أو ،تلفيؤدي إلى  فعل متعمد لن يتم التسامح مع 8.20

. يجب أن تكون المحركات أقل من الحد األقصى للمواصفات المبينة في اإلستبعادوقد يؤدي إلى 
https://www.lego.com/en-us/product/ev3-medium-servo-motor-45503 

https://www.lego.com/en-us/product/ev3-large-servo-motor-45502  

 . EV3توافق محركات ال  NXTمحركات ال 
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 كتشافا في جميع األوقات. إذا تم امسؤولية ضمان أن يكون الروبوت قانوني   يتحمل المنافس 9.5

، منذ آخر  أية لعية في كسبها قد، فسيخسر هذا الفريق أي نقاط  غير قانوني بعد لعبة ماانه الروبوت 

 الحكم .ها الروبوت من قبل في تم فحصمرة 

، مع تسجيل الوقت وأي مخالفات. يجب إصالح  الفحصبسجل  حكم فحص الروبوتاتيجب أن يحتفظ 

. سيتم استبعاد المتكررة  مخالفاتني. لن يتم التسامح مع الالروبوت وإعادة قياسه إذا اعتبر غير قانو

 . واضح وليس لديها أي فرصة إلعادة تقديمهاالروبوتات المخالفة من اللعب حتى تصبح قانونية بشكل 

 

 القوانين والمعايير

 الفرق

 . يتكون الفريق من روبوتين ) إما حارس مرمى ومهاجم، أو مهاجمين(.1

 . يمنع منعاَ باتاَ إستبدال الروبوتات، وأي فريق يقوم باإلستبدال فسيتم إستبعاده من البطولة.2

 ة .عضوين أو ثالث  ون الفريق من. سيتك3

 النقاط

 يتم تسجيل الهدف عندما تضرب الكرة الجزء الخلفي من الهدف. أي عندما تعبر كل الكرة خط المرمى.. 1

 لفريق الذي سجل أكبر عدد من األهداف سيفوز باللعبة.. ا2

 كما هي . في المباريات غير النهائية المتعادلةالنتيجة  . ستبقى3

لهدف وتضرب روبوتًا دفاعيًا مقتنعًا بأن الكرة تسير بوضوح نحو ا الحكمسيتم منح هدف جزاء إذا كان . 4

 .المرمى في منطقة جزًءا منه على خط المرمى يقف

 . الهدف الذي يقوم الفريق بتسجيله في مرماه سيحسب للفريق اآلخر.5

 وقت اللعبة

 . دقائق 5. سوف تنقسم اللعبة إلى قسمين كل قسم 1

 ن إلصالح وإعادة برمجة الروبوتاتدقائق بين النصفي 5مدتها  ح للفرق بالحصول على استراحةيسم. 2

 دون توقف طوال اللعبة. وقتستعمل ساعة ال. 3

ت تالف عن طريق أو السماح إلصالح روبو أن يستخدم وقت مستقطع لشرح قرار قانون ما حكم يمكن لل. 4

 من توضيح القوانين . 7ادم. انظر القسم أو عن طريق التص لعبةال

،  حكام لفريق ركلة جزاء حسب تقدير التقع على عاتق الفريق مسؤولية التواجد قبل بدء اللعبة. سيتحمل ا. 5

 دقائق. 5في كل دقيقة يكونون متأخرين فيها ، وحتى 
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لمدة أهداف في الشوط األول  10دقائق أو  5أهداف في الشوط األول لمدة  5إذا كان الفريق يتقدم بـ . 6

 ، فسيتم إيقاف اللعبة بموجب حكم الرحمة وسيتم تسجيل النتائج النهائية. دقائق 10

 دقائق . 10المباريات النهائية في قسمين كل قسم إذا سمح الوقت ، يمكن تشغيل . 7

 

 

 اللعبة

البدء في بداية  يريدعدنية. يمكن للفريق الفائز اختيار ما إذا كان عملة م حكم في بداية اللعبة ، يرمي ال. 1

 الشوط األول أو بداية الشوط الثاني.

 الملعب. منتصفركل الكرة من مكان . ت2

 الدفاعي الخاص بها. موقع في جزء المكان ن لجميع الروبوتات األخرىيجب أن يكو. 3

خاصة به أوالً. ال يمكن نقلها بمجرد وضع الفريق الفريق الذي بدأ المباراة الروبوتات ال سيضع. 4

 يمكن للفريق الثاني وضع الروبوتات الخاصة بهم. بعدهالها.

 . يجب أن تبدأ جميع الروبوتات على الفور.حكمستبدأ اللعبة بأمر من ال. 5

 دة.لمدة دقيقة واح ملعبمن ال حكم شغيلها أو إطالقها قبل أمر الستتم إزالة أي روبوتات يتم ت. 6

ها "تالفة" وتتم إزالتها من أو بدأت على الفور ، سيتم الحكم على أن لعبأي روبوتات ليست في الم. 7

 لمدة دقيقة واحدة. ملعبال

 في إعادة اللعب.لم يحرز الهدف بدأ الفريق الذي إذا تم تسجيل هدف ، فسي. 8

كن للقاضي اختيار الفصل بينهما إذا كان هناك روبوتان متعارضان متشابكان مع بعضهما البعض ، فيم. 9

 بأقل قدر من الحركة.

 الحكم . سيضع ر الكرةجباإلعندما يستخدم الروبوت قوة أكبر "الدفع" على الفور  الحكمسوف يدعو . 10

هدف كنتيجة " وتم تسجيل Pushing" الحكم إذا دعا  الكرة في وسط الملعب وسيستمر اللعب دون توقف.

 الكرة ، سيتم رفض الهدف. أجبرلروبوت الذي مباشرة ل

. إذا تأثرت فرصة التسجيل الحكمال يُسمح لقادة الفريق بلمس الروبوتات في أي وقت دون إذن من . 11

 بإزالة الروبوت أو االستبدال غير الصحيح ، فسيتم منح هذا الهدف.

في  وسطًرا إلى موقع التعاد الكرة فوجدار بجانب األهداف ، فلن تتوقف اللعب وسالإذا ضربت الكرة . 12

روبوت يحتل هذا المكان ، فسيتم وضع الكرة في أقرب مكان ممكن من الوسط ، ولكن الملعب. إذا كان 

 ليس أمام الروبوت مباشرةً.

يمكن أن يكون لدى الفريق المدافع روبوت واحد فقط في منطقة الجزاء. إذا كان كال الروبوتين . 13

 على أنه تالف.)ليس حارس المرمى( بالكامل ، فسيتم التعامل مع الروبوت المدافعين داخل منطقة الجزاء 

 .خطوط منطقة الجزاء ستكون بيضاء
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 إعادة تحديد اللعبة

ي وليس لديها ألفترة زمنية معقولة  الروبوتاتت الكرة عالقة بين "إعادة " إذا كان مناداة كلمةسيتم . 1

 ، أو إذا لم يكن هناك روبوت لديه فرصة لالقتراب من الكرة في فترة زمنية وسيلة لجعل الكرة حرة 

 ."ثانية 15 "ممكن أن يصل الوقت إلىمعقولة. 

أن يكون جزء  الجزاء الدفاعي الخاص بهم. يجب منطقةوبوتات عالقة على الفور إلى سيتم نقل أي ر. 2

 الجزاء. منطقةمن الروبوت في 

 .اليديُسمح للروبوتات بالبقاء قيد التشغيل واالحتفاظ بها بواسطة . 3

 .طاولةباتجاه مركز ال طاولةالكرة من الحائط في منتصف ال بتمرير حكم سوف يقوم ال. 4

 سيتم إطالق الروبوتات فقط عندما تترك الكرة يد الحكام.. 5

 يبدأ فوًرا سيعتبر "تالفًا"أي روبوت ال . 6

 تحريره قبل إطالق الكرة سيتم إزالته من الحقل لمدة دقيقة واحدةأي روبوت يتم . 7

 تدمير الروبوت

ال أو  حال يتحرك بشكل صحي أي أنهإذا كان لديه كسور خطيرة ،  الروبوت تالف حكم سيعتبر ال. 1

 يستجيب للكرة.

قائد الفريق.  بعد الحصول على إذن الحكام بعد طلب طاولةن فقط إزالة الروبوتات من اليمكن لالعبي. 2

 سيتم تصنيف هذا الروبوت على أنه تالف.

 سيبقى الروبوت التالف خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة أو حتى يتم تسجيل الهدف.. 3

 زمنية مدتها دقيقتان. عقوبة، سيتم فرض  لحكام وبوت أو إزالته دون إذن من اإذا تم لمس الر. 4

 إصالحه ، فسيتم استبعاده من بقية اللعبة. إذا لم يتم إلى الحقل. يجب إصالح الروبوت التالف قبل إعادته . 5

. يجب وضع الروبوت في منطقة حكم حقل بعد الحصول على إذن من اليمكن إرجاع روبوت تالف إلى ال. 6

 الكرة. ةواجهمليس في موقع يتيح له الجزاء الخاصة بالفريق و

 الروبوت بمفرده أو من تصادم مع روبوت فريقه ، فسيُعتبر تالفًا. إذا انقلب. 7

الفًا ويمكن تصحيحه بواسطة إذا انقلب الروبوت نتيجة تصادم مع روبوت معاكس ، فلن يتم اعتباره ت. 8

 وسيستمر اللعب حكم ال
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 توضيح القوانين

 نهائيًا أثناء اللعب. حكم يعتبر قرار ال. 1

سيتم و "حكام من خالل طلب "مهلة  فوراَ فيجب عليهم القيام بذلك إذا طلب المنافسون توضيحا للقاعدة ، . 2

 إيقاف ساعة اللعبة.

 .حكام مكنهم طلب التحدث إلى رئيس ال، في حكم ائد الفريق غير راض عن شرح الإذا كان ق. 3

 في أي مناقشة للقواعد. مدربينيجب أال يشارك ال. 4

 فيديو.ل دليل لن يتم قبو. 5

 اللعبة ، لن يتم قبول أي مناقشة أخرى. وحكم  حكام د التوصل إلى قرار من رئيس البمجر. 6

في  دربهء إذا استمر قائد الفريق أو مإلى إصدار بطاقة صفراء ، تليها بطاقة حمرا يؤدي أي إحتجاجس. 7

 الجدال.

 قة المنافسة لما تبقى من البطولة.ستؤدي البطاقة الحمراء إلى مطالبة هذا الشخص بمغادرة منط. 8

لكرة القدم. يمكن  WROسيؤدي عدم احترام البطاقة الحمراء إلى استبعاد دائم للشخص من أي بطولة . 9

 إرسال أي احتجاجات أخرى من خالل المنظم الوطني.

المشاركين  بارف المحلية. سيتم إختعديل القواعد نتيجة للظروف أو الظرو حكام قد يُطلب من رئيس ال. 10

 بهذا في أقرب فرصة متاحة

 مواصفات الروبوت

 يجب أن يتم بناء وبرمجة الروبوتات بشكل حصري من قبل الطالب.. 1

 فقط. LEGO شاء الروبوتات باستخدام قطعيتم إن. 2

المستخدمة لتجميع الروبوتات من مجموعات  حساساتحدة التحكم والمحركات واليجب أن تكون و. 3

LEGO® MINDSTORMS  وHiTechnic (حساس HiTechnic , IRSeeker , V2 لون  حساس. واحد

HiTechnic بوصلة  حساسو واحدHiTechnic Compass  واحد. 

النصف يجب وضع هذا في ،  واحد EV3 أو NXT حساس الترا سونيك يمكن للروبوتات فقط استخدام . 4

 .د مواجهته نحو الهدفمتجًها إلى اليمين عن حساسفي من الروبوت بحيث يكون الالخل

نظًرا لتوسيع نطاق  LEGO MINDSTORMSمن  Educationباستخدام إصدارات  WROتوصي . 5

 LEGO Educationالخدمة المتاحة من موزعي 

 ال يمكن تعديلها بأي شكل من األشكال. LEGOقطع . 6

ن ذلك والمسامير وما إلى ذلك. واالستثناء م خرى ، بما في ذلك الغراءاستخدام أي مواد بناء أال يمكن . 7

 من مصادر اإلضاءة الخارجية. IR Ballلحماية مستشعر  صقهو االستخدام األدنى لال
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يمكن استخدامها  LEGO، مصنوعة بحتة من قطع  تدة االتجاهامتعد LEGOحد أقصى ثالث عجالت . ك8

 واحد تعلى روبو

 ال يجوز استخدام أربطة الكابالت أو الشريط إال لتأمين األسالك.. 9

 يمكن استخدام أي برنامج تحكم لبرمجة الروبوتات.. 10

 وموضع مستقيم مع تمديد جميع األجزاء بالكامل. قائم سيتم قياس الروبوتات في وضع . 11

 سم. 22وضع الروبوت داخل أسطوانة قطرها  يجب. 12

 سم. 22ن يكون ارتفاع الروبوت أقل من يجب أ. 13

 كجم 1عن  يجب أال يزيد وزن الروبوت. 14

إذا كان الروبوت يمتلك جزًءا متحرًكا يمتد في اتجاهين ، فسوف يتعين فحصه من خالل تشغيل هذا . 15

 الجزء. يجب أن يكون الروبوت قادًرا على العمل دون لمس اسطوانة القياس.

كي يلتقطوها بسهولة. لن يتم تضمين المقبض في  حكام الروبوتات مقبض للن يكون لدى يجب أ. 16

 قياسات الطول والوزن أعاله.

 9798أو  EV3لـ  45501 مادية القابلة إلعادة الشحن ،الر LEGOستقتصر البطاريات على بطارية . 17

 .NXTلـ  9693أو 

 محرك مكسور أوال إيضاح أن. يجب اللعبأثناء حركات م 8و  EV3 من متحكم  اثنين . يسمح إستخدان18

إلى  هالودخ عند تيش أي حقائب أو صناديق. سيتم تفمن مدرب الفريق للحصول على آخر EV3 متحكم 

 القاعة.

،  EV3 متحكم  أو تالعب بالبطاريات أو المحركات أو ،تلفيؤدي إلى  فعل متعمد لن يتم التسامح مع. 19

. يجب أن تكون المحركات أقل من الحد األقصى للمواصفات المبينة في اإلستبعادوقد يؤدي إلى 
https://www.lego.com/en-us/product/ev3-medium-servo-motor-45503 

https://www.lego.com/en-us/product/ev3-large-servo-motor-45502  

 . EV3توافق محركات ال  NXTمحركات ال 

أو تزيين روبوتاتهم لتعريفهم على أنهم ينتمون إلى نفس الفريق. يجب أال يجب على المتسابقين تحديد . 20

 تؤثر هذه على اللعب ولن يتم اعتبارها في قيود االرتفاع.

 الروبوتات األخرى حساساتال الضوء مع قراءات أو أجهزة إرسحساسات الروبوت يجب أال تتداخل . 21
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 بناء الروبوت

 تجميع جميع الروبوتات خالل وقت التجميع المحدد في يوم المسابقة. WROتتطلب قواعد 

 يبدأ وقت "التجميع" قبل أنيجب تفكيك جميع أجزاء الروبوت . 1

 رة.انت مكتوبة أو موضحة أو مصوال يجوز للمتسابقين استخدام أي أوراق / أدلة إرشادية سواء ك. 2

 البرنامج مسبقًا. تجهيزيجوز للمتسابقين . 3

 سابقة لكن ال يمكن التعديل قبل  اللعبة أو بين وقت الجوالت .أوقات الم ل الروبوتات خالليمكن تعدي. 4

الروبوت  كتشافا في جميع األوقات. إذا تم امسؤولية ضمان أن يكون الروبوت قانوني   يتحمل المنافس. 5

تم ، منذ آخر مرة  أية لعية في كسبها قد، فسيخسر هذا الفريق أي نقاط  غير قانوني بعد لعبة ماانه 

 الحكم .ها الروبوت من قبل في فحص

، مع تسجيل الوقت وأي مخالفات. يجب إصالح  الفحصبسجل  حكم فحص الروبوتاتيجب أن يحتفظ 

. سيتم استبعاد كررة المت مخالفاتني. لن يتم التسامح مع الالروبوت وإعادة قياسه إذا اعتبر غير قانو

 الروبوتات المخالفة من اللعب حتى تصبح قانونية بشكل واضح وليس لديها أي فرصة إلعادة تقديمها

وعدم مغادرة منطقة المنافسة في أي  عند نهاية اليوم، المكان المخصص لهايجب وضع الروبوتات في . 6

 وقت حتى االنتهاء من المنافسة.

مم على السطح وكذلك  5التي تصل إلى  منطقة اللعبيجب تصميم الروبوتات للتعامل مع عيوب . 7

 .نالميال

يجب على الفرق تصميم برامج الروبوت الخاصة بهم وبرمجتها للتعامل مع االختالفات في اإلضاءة . 8

 ت.وكثافة الكرة والظروف المغناطيسية ، حيث تختلف هذه من مكان آلخر ومع مرور الوق

 التحكم في الروبوت

 .ذاتييجب التحكم في الروبوتات بشكل . 1

 يجب أن تكون الروبوتات قادرة على البدء يدويًا.. 2

 ال يمكن استخدام أي جهاز للتحكم عن بعد.. 3

 يجب أن تكون الروبوتات قادرة على التحرك في جميع االتجاهات.. 4

 بين الروبوتات مقبول طالما أنه ال يتعارض مع أداء الروبوتات األخرى. Bluetoothاتصال . 5

 الحكميجب أن يكون لدى الروبوتات القدرة على تعطيل اتصالهم بناًء على طلب . 6
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 التحكم في الكرة

تعرف مناطق التقاط الكرة بأنها أي مساحة داخلية يتم إنشاؤها عند وضع حافة مستقيمة على أي نقطة . 1

 بارزة في الروبوت الذي يمكنه لمس الكرة.

 سم. 2ال يمكن للكرة اختراق منطقة التقاط الكرة بأكثر من . 2

يعني هذا تثبيت الكرة على الروبوت ، أو إحاطة الكرة باستخدام   يمكن للروبوت أن "يمسك" بالكرة.ال. 3

إذا توقفت الكرة عن الدوران  الروبوت أو اصطياد الكرة بطريقة أو بأخرى بأي جزء من جسم الروبوت.

 أن الكرة "ممسوكة" وأنها غير قانونية.هذا يعني روبوت ، الناء تحرك أث

روبوت الظهور ألكثر من نصف الروبوت ، أي أنه ال يمكن ألي جزء من الال يمكن تعليق الكرة أسفل . 4

 قطر الكرة.

 الركل.لحركة  نواحييتم قياسه في جميع الإذا كان لدى الروبوت آلية للركل ، فس. 5

 

 

 حارس المرمى

 . يجب برمجتهالملعبإذا تم استخدام حارس مرمى ، فإنه ال يمكن قصر حركته على اتجاه واحد في . 1

 للتحرك في جميع االتجاهات.

في محاولة العتراض الكرة قبل الهدف. إذا لزم األمر ، يجب  المرمى للكرة  يجب أن يستجيب حارس. 2

 سم من الهدف(. 45الجزاء ) منطقةخارج  أن يكونعلى  كته قادرة أن تكون حر

 ي.كل جانبال يستطيع حارس المرمى أن يستجيب بش. 3

 الروبوت على أنه "تالف"الفشل في الرد على الكرة بحركة لألمام سيؤدي إلى تصنيف . 4

 إثبات عمل الطالب

الروبوتات الخاصة بهم من أجل التحقق من أن بناء سيتم إجراء مقابالت مع الطالب لشرح كيفية تشغيل . 1

 وبرمجة الروبوت هي عملهم الخاص.

 اإلعداد. تم طرح أسئلة على الطالب حولسي. 2

 يجب إظهار دليل على الفهم الكامل للبرنامج.. 3

 النهائياتت للتحقق قبل من المتوقع أن يقوم منظمو البطولة بإجراء مقابال. 4

وجود مساعدة إرشادية مفرطة أو أن العمل على الروبوتات ليس هو العمل األصلي إذا حكمت اللجنة ب. 5

 للطالب ، فسيتم استبعاد الفريق من البطولة
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 النهائيات

 0، نقطة واحدة للتعادل و  الفائزة  ، سيتم تخصيص ثالث نقاط للفرق Round Robinخالل جولة . 1

 نقطة للخسارة.

 سيتم اختيار الفرق للنهائيات وفق المعايير التالية:. 2

 النقاط المسجلة• 

 • االهداف المسجلة

 فارق األهداف• 

 بعضهما البعض. ضد المتعادالن • الفريق الفائز إذا تنافس الفريقان

 .الفرق األعلى مرتبة في مجموعتهم  هي، و خصم • أقوى 

 

 

 القضاء المحدد

النتائج في نهائي التصفية ، فلن تتوقف اللعبة وستستمر اللعبة حتى يتم تسجيل "هدف  تعادلإذا تم . 1

 ذهبي".

عدم ، أو في حالة  حارس المرمىقت اإلضافي ، فستتم إزالة دقائق من الو 3إذا لم يتم تسجيل هدف بعد . 2

 إزالته. ستتم  ن للفريق اختيار الروبوت الذي، يمك مىوجود حارس مر

 صاحب أعلى تأهيلالفريق  فوز، سيتم  دقائق أخرى 3إذا لم يتم تسجيل هدف بعد . 3

 الكرة

 Hitechnic Infrared Electronic Ballكرة  استخدام . سيتم 1

 قواعد السلوكيات

التوجيهية التي يمكن العثور عليها  WRO، تقبل الفرق والمدربين مبادئ  WROمن خالل التنافس في . 1

 https://wro-association.org/competition/wro-ethics-codeعلى: 

إلى المسابقة وتسليمها إلى الحكام  WROأخالقيات  وثيقةيحتاج كل فريق إلى إحضار نسخة موقعة من . 2

 قبل بدء المسابقة.

 عليمات وإرشادات خالل المسابقة.ين بدخول منطقة المنافسة لتقديم أي تال يسمح للمدرب. 3

قد يؤدي التدخل في جداول المسابقات أو المواد أو الروبوتات الخاصة بالفرق األخرى إلى استبعاد . 4

 فريق.

 ممنوعة . الفرق السلوكيات الخطيرة التي قد تخلق أو تسبب تداخالً في المنافسة . استخدام 5
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تجاه أعضاء الفريق اآلخرين الخاطئ السلوك  واالستهزاء  وسامح مع الكلمات غير المناسبة لن يتم الت. 6

ي هذه . قد تصدر البطاقات الصفراء والحمراء فنظمينأو الم لحكام لفرق األخرى أو الجمهور أو اأو ا

 الظروف.

المحددة وسيؤدي  باراة سلكي / السلكي في منطقة الم أو وسيلة اتصال يح بإدخال الهاتف الخلوال يُسم. 7

 ذلك إلى الحصول على بطاقة صفراء ثم بطاقة حمراء في حالة تكرارها

 .WRO للتدخالً أو انتهاًكا  حكام سامح مع أي موقف قد يعتبره اللن يتم الت. 8

ر عمدا على تشغيل الروبوت تسامح مع أي استخدام ألجهزة االستشعار أو اإلجراءات التي تؤثلن يتم ال. 9

. سيتم التعامل مع الروبوت باعتباره تالفًا ويجب إصالحه على الفور. إذا تم اعتبار الروبوت غير نافسالم

 ا اإلجراء أو السلوك. قانوني بعد لعبة ما ، فسيخسر هذا الفريق جميع األلعاب التي تم فيها استخدام هذ

 .WRO رؤية ال  دربونميع المشاركين ، الطالب والمأن يحترم ج . يجب10

 . تربح أو تخسر ، ولكن كم تعلمت ليس األمر هو ما إذا كنت . 11


