رقم الفرٌق__________ :

اســم الحكم_________________ :

الـجــولــــة__________ :

رقم الطاولة_________________ :

زوج الخٌارات التً لدٌها أو ،ال ٌمكن وضع عالمة ”نعم“ على كلٌهما
(الرجاء وضع دائرة حول جمٌع الخٌارت)

11
 – M11تركٌب األنبوب
األنبوب الجدٌد باتصال أفقً/مستوي كامل مع أرضٌة الملعب
األنبوب الجدٌد موجود بشكل جزئً فً منطقته المستهدفة
أو األنبوب الجدٌد موجود بشكل كامل فً منطقته المستهدفة

1

 – M01إزالة األنبوب
األنبوب المكسور موجود بالكامل فً القاعدة

نعم ال

2

 – M02التدفق
قطعة الماء الكبٌرة موجودة فً ملعب الفرٌق اآلخر
(فقط بواسطة إدارة صمام (صمامات) نظام المضخة)

نعم ال

3

 – M03إضافة المضخة
قطعة ”إضافة المضخة“ تالمس أرضٌة الملعب،
وهً بالكامل داخل المنطقة المستهدفة.

نعم ال

4

 – M04المطر
قطرة مطر واحدة على األقل موجودة خارج غٌمة المطر

نعم ال

5

 – M05المرشح (الفلتر)
مثبت القفل موجود بحالة سقوط

نعم ال

6

 – M06معالجة المٌاه
قطعة الماء الكبٌرة أُخرجت من نموذج معالجة المٌاه
(فقط بواسطة ذراع المرحاض)

نعم ال

7

 – M07النافورة
الطبقة الوسطى مرفوع
(فقط بواسطة وضع قطعة الماء الكبٌرة فً الحوض الرمادي)

نعم ال

8
 – M08أغطٌة المجاري (المناهل)
عدد أغطٌة المناهل المقلوبة وقد اجتازت الوضعٌة العمودٌة
(ولم تصل أبداً إلى القاعدة)
كال الغطائٌن مقلوبان ،وموجودان بشكل كامل فً منطقتٌن

12
 – M12طٌنة (ترسبات) المجاري
الطٌنة تالمس الخشب المرئً ألي صندوق حدٌقة مرسوم على األرضٌة

9

10

 – M10استبدال األنبوب
تم تركٌب أنبوب جدٌد مكان األنبوب المكسور

أو األنبوب الجدٌد باتصال أفقً كامل مع أرضٌة الملعب

توقٌع الفرٌق_________________________ :

نعم ال

13
 – M13الزهرة
نعم ال
الزهرة مرفوعة (فقط بواسطة قطعة الماء الكبٌرة فً الوعاء البنً)
على األقل قطرة مطر واحدة فً الجزء البنفسجً ،ال تالمس شًء عدا الزهرة نعم ال
14

أو

2 1 0

منفصلتٌن من المناطق المستهدفة لنموذج "الحامل ثالثً األقدام".
 – M09الحامل ثالثً األقدام
جمٌع أرجل الحامل تالمس أرضٌة الملعب
الحامل موجود بشكل جزئً فً منطقته المستهدفة
أو الحامل موجود بشكل كامل فً منطقته المستهدفة

نعم ال
نعم ال
نعم ال

نعم ال

نعم ال
نعم ال
نعم ال
نعم ال
نعم ال

 – M14بئر الماء
بئر الماء ٌالمس أرضٌة الملعب بشكل جزئً فً منطقته المستهدفة
بئر الماء ٌالمس أرضٌة الملعب بشكل كامل فً منطقته المستهدفة

نعم ال
نعم ال

15
 – M15الحرٌق
تم اخماد (إنزال) الحرٌق (فقط بدفع سٌارة اإلطفاء لذراع البٌت بقوة مباشرة) نعم ال
16

 – M16تجمٌع الماء

(ٌمكن لقطع الماء أن تالمس القطعة المستهدفة/الهدف و/أو قطع الماء النقً األخرى)
(ال ٌسمح لقطع الماء أن تالمس أو تستند إلى أي شًء آخر)

نعم ال

القطعة المستهدفة/الهدف موجودة شرق الخط الحدودي األبٌض
(ولم تصل أبداً إلى الخط الحدودي األبٌض)
على األقل قطرة مطر واحدة تالمس أرضٌة الملعب فً القطعة المستهدفة نعم ال
عدد قطع الماء الكبٌرة التً تالمس أرضٌة الملعب فً الهدف 5 4 3 2 1 0
نعم ال
على األقل زوج واحد من قطع الماء الكبٌرة متراصتان فً الهدف
17
 – M17جهاز (المقالع)
المقالع موجود بالكامل فً منطقته المستهدفة
قطرة مطر وقطعة الماء المتسخ مىجىدتان بالكامل في المنطقة المستهدفة
18

 – M18الحنفٌة
مستوى الماء أصبح أزرق أكثر من األبٌض
(فقط بواسطة إدارة مقبض الحنفٌة)
العقوبات
عدد أقراص العقوبات فً مساحة المثلث األبٌض

نعم ال
نعم ال
نعم ال

6 5 4 3 2 1 0

إعادة القطع المنفصلة على الطاولة
×1سٌارة إطفاء×6 ،عقوبات×1 ،مقالع×9 ،قطرة مطر×5 ،قطع ماء كبٌرة،
×1حلقة اختٌارٌة×2 ،غطاء مجاري (منهل)×1 ،طٌنة (ترسبات) المجاري،
×1أنبوب مكسور×2 ،أنبوب جدٌد×1 ،إضافة المضخة×1 ،قطعة استهداف الماء
(الهدف)×1 ،بئر ماء×1 ،حامل ثالثً األقدام×1 ،قطعة ماء متسخ
ُترجمت لصالح الجمعٌة العربٌة للروبوت
ترجمة وتنفٌذ :خــالــد مــراشــــده

