قوانین مسابقات فرماکاپ  ،پالس ما و مکانتوم
سالم!
قبل از اینکه قوانین رو بگم یه توضیح کوچیک بدم ،همونطور که در جریان
هستین یه سری مسابقات توسط سابمیت به زودی برگزار میشه .این مسابقات در
سه موضوع ریاضی  ،زیست شناسی و فیزیک هستن .مسابقات به صورت هفتگی
برگزار میشن ولی ثبت نام و روند مسابقه در اونها جدا هست .همچنین جوایز هر
مسابقه هم جداگونه تقدیم برترین ها میشه.
هر مسابقه شامل  6سوال و  60دقیقه وقت هست .معموال سواالت اول و دوم
مسابقه سطح پایین  ،سواالت سوم و چهارم سطح متوسط و سواالت پنجم و
ششم سطح نسبتا سخت دارن!
حل هر سوال ابتدای مسابقه یک امتیاز مشخص داره (مثال  500امتیاز) .برای هر
سوال می تونین تعدادی ارسال داشته باشین که گوشه صفحه سوال نوشته شده.
پاسخ هر سوال یک عدد صحیح هست .برای ارسال پاسخ باید عدد مورد نظرتون
رو توی فیلد ارسال تایپ کنین و بعد دکمه ارسال رو بزنین و همون موقع نتیجه
(درست بودن یا نبودن) ارسالتون رو ببینید .وقتی یک ارسال درست داشته باشید،
امتیاز مربوط رو می گیرین در غیر این صورت مقداری امتیاز از امتیاز سوالتون کم
میشه (مثال  50امتیاز کم میشه) و یدونه از تعداد ارسال های مجاز سوال هم کم
میشه .بنابراین از ارسال پاسخ شانسی خودداری کنین 😊
زمان ارسال پاسخ درست روی امتیاز دریافتی شما از سوال تاثیر می ذاره .هرچی
زودتر پاسخ درست رو ارسال کنین امتیاز بیشتری می گیرین (مثال به ازای هر
دقیقه  5امتیاز از امتیاز سوال کم میشه).

امتیازبندی دقیق سواالت و اطالعات بیشتر در مورد مسابقه از طریق کانال سابمیت
منتشر میشه بنابراین توی کانال عضو باشید@sbmt_ir :

قوانین:
 .1حتما در کانال تلگرام سابمیت عضو باشید تا از آخرین خبر ها اطالع پیدا کنید.
 .2این امکان وجود دارد که مشکالت فنی در طی مسابقه به وجود آید (مثال یکی
پاش رو بذاره روی سیم!) ،تیم سابمیت در مورد شرایط مسابقه تصمیم گیری
خواهد کرد.
 .3سواالت مسابقات مذکور توسط سابمیت طرح نشده اند و سابمیت تنها
برگزارکننده مسابقه هست.
 .4برای بررسی شرایط سنی برترین های مسابقه ،بعد از مسابقه ،عکس شناسنامه
دریافت خواهد شد.
 .5هزینه ثبت نام ،مگر در شرایط خاص تعیین شده توسط سابمیت ،بازگشت
داده نخواهد شد.
 .6در صورتی که مسابقه پیش نیاز داشته باشد حتما باید قبل از مسابقه مطالعه
شود.

هدف ما از برگزاری این مسابقه ها صرفا سنجش شما نیست .حتی فقط واسه این
نیست که شما خودتون رو با گذشتتون مقایسه کنین! هدف اینه که هم یاد بگیرید
هم لذت ببرید...

