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DISKRIPSI 

Robot Maze Solving berlaku untuk siswa sekolah dasar(Junior), SMP dan SMP dan SMA (Senior). 

Robot yang digunakan mungkin robot buatan sendiri, atau robot perakitan / robot kit. Kompetisi 

ini terdiri dari dua sesi dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk kategori kelasnya. Kompetisi 

ini bertujuan untuk melatih peserta pola pikir untuk menyelesaikan jalur yang telah disediakan 

dengan algoritma tertentu sehingga untuk mencapai finish dengan waktu tercepat. Jalur memiliki 

warna dasar putih dengan track warna hitam dengan lebar ±2 cm 

Syarat dan ketentuan 

1. Kelompok Junior untuk siswa SD 

2. Kelompok Senior untuk siswa SMP dan SMA 

3. 1 tim teridiri dari 2 peserta 

SPESIFIKASI ROBOT 

1. Setiap tim hanya diperbolehkan membawa 1 buah robot dan satu set sensor cadangan. 

2. Robot harus mempunyai dimensi maksimal 30x30x30cm dengan berat maksimal 3 kg 

3. Tegangan maksimal pada robot adalah 12 V. 

4. Jumlah baterai yang digunakan pada robot adalah 8 buah atau 1 set. Serta peserta diwajibkan 

untuk membawa baterai cadangan dengan jumlah maksimal yang terdapat pada robot 

5. Robot harus dapat berjalan secara otomatis (tanpa remote control / programmable) 

6. Robot harus menggunakan roda. 

7. Jumlah sensor yang digunakan dalam robot tidak ditentukan. 

 

Peraturan Pertandingan 

1. Sistem dari pertandingan adalah balapan 

2. Waktu tercepat adalah pemenang 

3. Point yang akan diambil adalah setengah dari jumlah point dalam satu lintasan. 

4. Waktu yang diberikan kepada masing-masing tim untuk menyelesaikan lintasan adaah 3 menit 

(180 s) 
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5. Selama sesi pemprograman dilaksanakan, pembina dilarang mendekati area pertandingan dan 

berkomunikasi dengan peserta 

6. Pada saat pertandingan, tidak ada komunikasi antar tim, kedua tim dari sekolah yang sama 

atau dari sekolah yang berbeda. 

7. Selama pertandingan berlangsung Bluetooth, wi-fi di laptop dan HP harus di non-aktifkan.  

8. Peserta akan diberikan kesempatan  untuk melalukan re-try sebanyak 1 kali. 

9. Pada saat re-try, perhitungan waktu tetap berjalan. 

10. Robot harus berjalan di lintasan selama perlombaan 

11. Ketika robot berada di atas lintasan, robot hanya dioperasikan dengan menekan tombol start. 

12. Pada saat robot berjalan, peserta tidak diperkenankan menyentuh robot tanpa izin dari juri. 

Jika ada tim lawan menyentuh robot tanpa izin dari juri, maka tim tersebut akan dihukum 

dalam bentuk penambahan waktu pertandingan. 

13. Robot yang telah mencapai finish harus berhenti selama 3 detik di garis finish, robot yang 

tidak berhenti akan dianggap belum selesai. 

14. Jika pada saat waktu pertandingan sudah habis, peserta harus menghentikan robot setelah 

sinyal dari juri dan akan dianggap tidak selesai 

15. Pada saat trial, peserta dilarang memprogram ulang robot dan laptop dalam keadaan tertutup 

16. Keputusan juri akan menjadi final. 

Sistem Pertandingan : 

1. Robot harus dapat dioperasikan hanya dengan menekan satu tombol. 

2. Trial dilakukan setelah juri meniup peluit. 

3. Robot yang telah ditempatkan di lintasan tidak boleh disentuh oleh peserta, kecuali jika 

diizinkan oleh juri. 

4. Robot akan dinyatakan selesai jika telah melewati garis finish dan berhenti lebih dari 5 detik. 

5. Robot harus menyelesaikan rute dalam waktu kurang dari 300 detik. 

6. Jika robot tidak sampai finish hingga waktu yang ditentukan, waktu akan dicatat sebagai 

waktu maksimum 300 detik dan perolehan cek point tercapai. 

7. Robot akan diberikan kesempatan re-try. Jika re-try dilakukan, maka cek point  akan diatur 

ulang. 

8. Tidak diizinkan untuk melakukan re-try jika 300 detik telah berlalu. 

9. Jika badan robot keluar dari garis maka dianggap gagal. 

10. Tidak diizinkan untuk membawa suku cadang ke area permainan. 

11. Pemenang ditentukan oleh: 

a. Menjumlahkan poin dan waktu sesi 1 dan sesi 2 
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b. Jika poinnya sama, maka dihitung waktu tercepat. 

12. Keputusan juri akan menjadi final. 

ATURAN TAMBAHAN 

1. Sebelum memasuki arena, robot, baterai cadangan, dan suku cadang berada dalam satu kotak 

/ kotak alat untuk diperiksa oleh panitia 

2. Peserta tidak diizinkan membawa media penyimpanan (flash drive, hard drive eksternal, kartu 

memori, dan media penyimpanan portabel lainnya) ke dalam arena. Jika peserta tertangkap 

membawa barang-barang ini, maka peserta akan mendapatkan sanksi dari  panitia. 

3. Yang diizinkan dibawa ke arena laptop, baterai cadangan, dan bagian cadangan dari robot. 

Tas harap dipercayakan kepada panitia atau Pengawas.. 

4. Peserta tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman ke arena permainan 

5. Sementara di arena, peserta harus menggunakan ID-Card yang telah disediakan oleh 

penyelenggara 

  

 

Sample Track Maze Solving Junior 
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Sample Track Maze Solving Senior 

 


