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1. Ləvazimatlar paketi 
 
Bütün komandalar, öz layihələrini hazırlamaq üçün eyni ləvazimatlar və 

avadanlıqlar paketindən istifadə edəcəklər. Bu paketin tərkibinə daxil olacaq: 
 
• 1 ədəd 3D Printer; 
• 1 ədəd fleşkard; 
• Ümumi istifadə üçün Makeblock Laserbox; 
• Plastik qutu və onun daxilində:  

o 5 ədəd DC Motor; 
o Dəftərxana rezini;  
o 10 ədəd dondurma çubuğu; 
o Karton lövhələr; 
o Şuruplar; 
o Boltlar; 
o Vintaçan; 
o İsti kley tapançası; 
o Qayçı; 
o Batareyalar; 
o Batareya yuvası; 
o Aliqatorlar; 
o Skotç; 
o İzolent; 
o Dəftərxana bıçağı. 

 
*BU VASİTƏLƏRİN HAMISINDAN İSTİFADƏ ETMƏK MƏCBURİ 

DEYİL. 
 

1.2. Tələblər 
 

Final üçün hazırlayacağınız protitipin 25%-dən çoxu CNC lazer aparatında 
hazırlanmamalıdır. Bu faiz qiyməti, hazırlanmış modelin CNC aparatı ilə kəsilmiş 
hissəsinin çəkisinin modelin ümumi hissəsinin çəkisinə olan nisbətidir.  

 

2. Ümumi şərtlər 
 
İştirakçıların SAF-2022 çərçivəsində yaradacaqları mühəndislik nümunəsi olan 

maşın START və FINISH nöqtəsi arasında məsafəni ən tez zamanda qət etməlidir.  
 



 
 

 

 
Yarış sahəsinin göstəriciləri: 
• Yarış sahəsinin uzunluğu (START nöqtəsindən FINISH nöqtəsinə qədər): 

200 sm 
• Yarış sahəsinin eni: 40 sm 
• Yarış sahəsinin yerdən hündürlüyü: 5 sm 
• Yarış sahəsinin kənar sərhədlərinin hündürlüyü: 15 sm 
• Yarış sahəsinin kənar sərhədlərinin eni: 3 sm 
• Yarış sahəsinin yoxuş bucağı: 20° 
• Yarış sahəsinin eniş bucağı: 15° 



 
 

2.1. Tələblər 
 

Yarış çərçivəsində maşın dedikdə ən azı üç təkər olan model nəzərdə tutulur. 
Yarış zamanı bu maşının ən azı bir təkəri səthə toxunmalıdır. Təkərləri sahə üzərində 
havalanan modellərin nəticələri qeydə alınmayacaq. Bu vəziyyəti müəyyənləşdirmək 
koordinatorun vəzifəsidir. 

 
Yarışın ilk günündə komandalar 6 saat, ikinci gün isə testlər də daxil olmaqla 5 

saat zaman çərçivəsində adı çəkilən prototipi hazırlayacaqlar.  
 
Bunun üçün komandalar, yuxarıda sadalanan ləvazimatlardan istifadə edəcəklər. 

Bu tapşırıq yarış sahəsi boyu məsafəni ən tez qət edən prototipin hazırlanması 
məsələsini özündə ehtiva edir. 

 
Test üçün hər komanda yarış sahəsinə 3 dəfə yaxınlaşa bilər. Test üçün hər 

komandaya hər cəhddə 5 dəqiqə vaxt veriləcək. 
 
Hər bir komanda test üçün yaxınlaşmazdan ən azı 15 dəqiqə əvvəl koordinatora 

bu haqda bildirməli və özünə uyğun zaman pəncərəsi götürməlidir. Test üçün zaman 
pəncərəsi seçmə ardıcıllığı seçim nəticələrinə əsasən sıralanır. 

 
Prototiplər start nöqtəsinə qoyulduqdan və işə salındıqdan sonra iştirakçıların 

onlara toxunması qadağandır.  
 
Əgər heç bir komandanın modeli finiş xəttinə çatmazsa və ya bir neçə 

komandanın modeli finiş xəttinə çatmazsa, onların qət etdiyi məsafə nəzərə alınacaq. 



 
Hər bir komandanın 3 yarış cəhdi olacaq. Yekun vaxt kimi komandanın ən yaxşı 

cəhdi götürüləcək. 
 
İkinci yarış günü həmçinin münsiflər tərəfindən modellərin aşağıdakı 

kriteriyalara uyğun qiymətləndirməsi aparılacaq. 
 

• Modelləşdirmə səviyyəsi; 

• Funksionallıq səviyyəsi; 

• Həllin innovativlik səviyyəsi 
 

3. Mükafatlandırma 
 

3 cəhddən sonra ən yaxşı nəticə göstərmiş 2 (iki) komanda 1-ci yerin sahibi, 5 
(beş) komanda 2-ci yerin sahibi, 7 (yeddi) komanda isə 3-cü yerin sahibi olacaqdır. 

Münsif qiymətləndirməsinə görə 6 (altı) komanda həvəsləndirici mükafatlar 
əldə edəcəklər. 

Xüsusi SAF nominasiyaları üzrə 3 (üç) komanda mükafatlandırılacaq. 
 

4. Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları 
 

İştirakçılar iş zamanı qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidirlər. 
İştirakçılar sağlamlığın mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət 

etməlidirlər. 
Alətlər və avadanlıqlar yalnız təyinatı üzrə istifadə edilməlidir. 
İştirakçılar bütün təhlükələr və/və ya təhlükəli vəziyyətlər, hallar barədə dərhal 

koordinatora məlumat verməlidirlər. 
İştirakçılar işləri başa çatdırdıqdan sonra ətraf mühitin qorunması naminə 

ərazini təmizləməlidirlər. 
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