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* Harap dicatat bahwa ini adalah draft versi peraturan. Ini bukan versi final karena itu, mungkin ada beberapa perubahan sampai 

1 bulan sebelum kompetisi. 

1. TUJUAN  

Peserta diminta untuk membuat robot autonomous yang mampu mendorong lawannya keluar dari lingkaran yang 

ditentukan sesuai peraturan pertandingan. Pada saat pertandingan dimulai robot  menekan satu tombol.  

 

2. SPESIFIKASI ROBOT  

2.1. DIMENSI DAN BERAT  

Ukuran robot tidak boleh melebihi 20cm (panjang) x 20cm (lebar). Tidak ada pembatasan ketinggian. 

Sebelum pertandingan dimulai akan diperlukan pengukuran berat dan dimensi setiap dari robot. 

Robot yang tidak sesuai dengan ketentuan akan didiskualifikasi, sedangkan robot yang sudah sesuai 

dengan ukuran dikumpulkan di meja juri/panitia.  

Berat robot tidak boleh melebihi 1 kg. 

 

2.2. Pembatasan Desain Robot  

1. Robot tidak boleh memiliki perangkat yang mengganggu pengoperasian sensor lawannya. 

misalnya Jammper, strobe light, laser & dll. 

2. Robot tidak akan merusak arena dengan sengaja.  

3. Robot jangan mengeluarkan cairan atau bedak atau zat lainnya pada lawan..  

4. Robot tidak boleh menggunakan alat yang mudah terbakar sebagai senjata 

5. Robot sebaiknya tidak menahan diri di permukaan ring  dengan menggunakan, cangkir isap, 

diafragma, tapak lengket, lem atau perangkat sejenis lainnya. 

6. Senjata proyektil atau gergaji dilarang.  

 

2.3. Kontroler Robot  

Robot harus aotonomous. Tidak diperbolehkan ada bentuk kontrol eksternal atau intervensi eksternal. 

Robot akan dimulai dengan satu tipe tombol. 
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2.4. Penamaan pada Robot  

Semua robot harus diberi label nama tim mereka dibagian depan robot. Ukuran font minimal adalah 

Arial ukuran 24.  

 

2.5. Clearing of Debris   

Item yang jatuh dari robot harus dilepas setelah setiap pertandingan. 

  

3. SPESIFIKASI RING (LIHAT GAMBAR 1)  

3.1. Dimensi  dan Bahan 

Arena Lingkaran terbuat dari sebuah papan MDF ½” dan ditutupi oleh lembaran karet berwarna hitam  

tebal 3mm. Diameter dari lingkaran 154 cm termasuk tanda batas.  

 

3.2. Tanda  

Dua garis awal warna merah-coklat (20cm x 2cm) berukuran 20cm di tengahnya. Tanda tersebut  

menunjukkan posisi awal untuk dua robot yang bersaing. 

Batas arena lingkaran ditandai dengan warna putih, dengan lebarnya 5cm. 

  

3.3. Kondisi Lingkaran  

Kondisi dari lingkaran mungkin sedikit berbeda dan para peserta harus merancang dan membuat robot 

mereka dengan ketahanan yang maksimal.  

 

4. PERATURAN PERMAINAN 

4.1. Permainan SUMO 

Permainan ini akan membagi tim menjadi beberapa kelompok dengan maksimal 4 tim. Setiap 

permainan terdari dari 3 pertandingan. Setiap pertandingan akan berlangsung selama 2 menit atau ada 

salah satu robot dari tim yang keluar dari lingkaran. Satu point harus diberikan kepada pemenang 

pertandingan dan nilai 0 diberikan kepada tim yang kalah.  

Jika ada pertandingan yang berakhir dengan tidak ada pemenang akan ada tambahan pertandingan 

untuk menentukan tim mana yang akan menang. 

4.2. Pemenang Pertandingan 

Robot dinyatakan menang apabila ada robot dari lawan yang keluar dari lingkaran pertandingan dan 

jatuh ke lantai 
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4.3. Service Time   

Peserta akan diberi 1 menit Servicing-Time sebelum memulai permainan mereka. Maksimal dua 

anggota diperbolehkan untuk melatih robot mereka di area yang ditunjuk di bawah pengawasan. 

Hanya penggantian komponen dan baterai yang identik yang diizinkan selama Servicing-Time.  

 

4.4. Waktu Habis  

Setiap tim hanya akan diberi waktu satu menit dari satu menit dalam satu pertandingan (dari 3 

pertandingan). Batas waktu akan berlaku setelah pertandingan dan hanya untuk tim peminta. Perubahan 

baterai tidak diperbolehkan selama time-out.  

 

4.5. Robot Handler  

Peserta diperbolehkan hanya menggunakan satu robot yang sama sepanjang pertandingan. Setiap 

robot hanya boleh memiliki satu handler yang sama. Pawang dan robot akan diidentifikasi saat 

registrasi dan caging. 

 

5. CAGING  

Robot harus diperiksa dan dikumpulkan setidaknya 1 jam sebelum dimulainya pertandingan.  

 

6. CLONING:  

6.1. Sesuai dengan semangat pertandingan, pengelompokan akan diidentifikasi selama prosedur "caging" 

dan dikelompokkan untuk saling melawan pada tahap awal 

6.2. Pengelompokan berdasarkan robot dengan tampilan fisik dan prinsip kerja yang sama   

6.3. Bila terjadi perselisihan, keputusan hakim akan final 
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this rule adopted from Singapore Robotic Games 

 


