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 -1هر تیم حداقل متشکل از  2نفر و حداکثر  5نفر و یک نفر سرپرست می باشد.
 -2همراه داشتن معرفی نامه از دانشگاه برای تیم های دانشگاهی الزامی می باشد و در غیر اینصورت از حضور تیم در مسابقه خودداری
می شود.
 -3حضور سرپرست تیم در روز پذیرش مسابقه الزامی می باشد.
 -4شرکت تیم های دانش آموزی در گرایش های سنگین  ،راندمانی دانش آموزی و ستون فشاری دانش آموزی بال مانع می باشد و
ملزم به همراه داشتن معرفی نامه ای است که باید به تأیید مدرسه یا آموزش و پرورش منطقه شرکت کننده رسیده باشد در غیر
اینصورت از شرکت تیم در مسابقه جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 -5هر تیم تنها میتواند در هنگام ثبت نام یک سازه اضافه ثبت نام نماید.
 -6هر نفر تنها حق عضویت در یک تیم را دارد.
 -7تمامی مشخصات خواسته شده در بخش ثبت نام باید به طور کامل نوشته شود .در غیر اینصورت شرکت  SBCهیچگونه مسئولیتی
ندارد.
 -8تمامی اعضای تیم ها جهت دریافت ناهار در دو روز مسابقه باید در هنگام ثبت نام هزینه ناهار را پرداخت نموده و روز پذیرش
ژتون غذای آن روز را باید دریافت نمایند در غیر اینصورت از ارائه غذا به آنها معذوریم .
 -9تاریخ ثبت نام ششمین دوره مسابقات بین المللی سازه های ماکارونی  97/11/20 SBCمیباشد .بعد اتمام زمان ثبت نام به هیچ وجه
امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.
 -10الزم بذکر است مالک تاریخ فیش واریزی در سایت می باشد و تکمیل ثبت نام مبنی بر پرداخت وجه کامل در سایت مسابقه
میباشد در غیر اینصورت تیم هایی که ثبت نام انها ناتمام باشد از لیست به صورت سیستمی و خودکار حذف می شوند.
 -11تیم های شرکت کننده جهت اسکان باید تمامی مشخصات خود را موقع ثبت نام تکمیل کرده و هزینه ی آن جداگانه محاسبه می
شود.
 -12هزینه استفاده ا ز اسکان به عهده شرکت کننده بوده و حضور افراد در اسکان ملزم به ثبت نام افراد در سایت
 www.iransbc.ir/comمی باشد در غیر اینصورت از ارائه اسکان خودداری میشود.

 -13زمان بندی و تعیین روز بارگذاری سازه ها در هر گرایش پس از اتمام مهلت ثبت نام به شرکت کنندگان اعالم میگردد.
 -14زمان پذیرش سازه ها از ساعت  7صبح الی  9صبح می باشد که بعد از اتمام ساعت پذیرش به هیج عنوان سازه ای پذیرش نخواهد
شد.
 -15هر سازه در هر گرایش در روز مخصوص به خود پذیرش و بارگذاری می شوند.
 -16ترمیم سازه ها در صورت تشخیص داوران مسابقات می باشد و به هیچ عنوان تیم های شرکت حق ترمیم سازه را بدون اجازه
داوری ندارند و در صورت مشاهده سازه مورد نظر از شرکت در مسابقات حذف می شوند.
 -17برای هر تیم دارای  2سازه در یک گرایش دارای یک مقام می باشند.
 -18توجه نکردن به حراست سالن و ایجاد بی نظمی در روزهای مسابقه توسط هر یک از اعضای تیم ها باعث حذف شدن تیم مورد
نظر از مسابقات می باشند.
 -19استفاده از کارت شرکت کنندگان به هنگام بارگذاری الزامی میباشد.
 -20تصمیم نهایی در هر شرایطی به عهده تیم داوری می باشد و اعتراض تنها به صورت کتبی قابل رسیدگی می باشد و باید تحویل
دبیر اجرایی مسابقه شود ،در غیر اینصورت اعتراض پذیرفته نخواهد بود.

