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A. Peraturan Umum 

1. Peserta berstatus pelajar SMP yang tergabung dalam sebuah tim. 

2. Masing masing team maksimal terdiri dari 2 (dua) orang. 

3. Setiap tim peserta wajib lulus syarat adinistrasi (bukti pembayaran dan formulir 

pendaftaran). 

4. Lomba bersifat turnamen battle dengan sistem gugur. 

5. Hal hal yang belum ditentukan, akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan 

panitia. 

 

B. Spesifikasi Robot 

1. Panjang maksimum: 20 cm, lebar maksimum: 20 cm, tinggi maksimum: 15 cm 

2. Robot yang digunakan harus buatan sendiri atau buatan lokal, tidak boleh 

menggunakan kit robot buatan pabrik luar negeri (baik masih original maupun 

modifikasi). 

3. Sensor yang digunakan adalah kategori sensor optic (photodiode, phototransistor, 

dll), penggunaan sensor yang sudah terintegrasi (transmitter dan receiver dalam satu 

perangkat kit buatan pabrik) tidak diperbolehkan. 

4. Robot tidak boleh mempunyai bagian yang bisa merusak lapangan. 

5. Tegangan baterai maksimal 12 Volt dengan toleransi 10%. 

6. Robot dan tools yang diperlukan, dipersiapkan oleh masing-masing team. 

7. Rekomendasi: Robot di desain untuk dapat mengatasi kemungkinan gangguan 

interferensi cahaya dari luar (Panitia tidak bisa menjajikan lapangan bebas dari 

interferensi cahaya dari luar, misalnya: lampu blitz kamera, lampu sorot ruangan 

atau cahaya lain dari luar ruangan). Panitia tidak bertanggungjawab atas intensitas 

cahaya di arena. Peserta dianggap sudah menyesuaikan robotnya masing-masing. 

8. Robot Analog tidak diperbolehkan menggunakan Microcontroler atau sistem 

kontrol lainnya (seperti remote control). 

9. Robot wajib lulus tes dimensi, rangkaian dan komponen elektronik. 

10. Robot bebas dari unsur eksplosif (bahan peledak) seperti bensin, butane, dll. 

11. Nama tim atau robot dilarang mengandung unsur SARA, penghinaan, pelecehan 

dan sejenisnya. 

 

C. Spesifikasi Track 

1. Jalur lintasan track terbuat dari bahan print spanduk/baligho dengan warna dasar 

putih dan jalur lintasan berwarna hitam lebar 2.5 cm 

D. Pertandingan 

Sebelum Pertandingan 



a. Penonton dan pembimbing dilarang memasuki area pada saat pertandingan 

dimulai. 

b. Semua peserta dapat melakukan pengecekan, perbaikan, modifikasi robot dan 

mencoba lintasan track pada waktu ujicoba. 

c. Waktu uji coba yang disediakan adalah 60 menit bagi semua peserta, 

diperbolehkan untuk men-setting robot. 

d. Peserta harus tertib dan tidak mengganggu peserta lainnya baik yang sedang ada 

di lintasan maupun berada diluar lintasan pertandingan. 

e. Tidak boleh merusak robot lawan. 

f. Waktu pemanggilan peserta 2 menit perpanggilan selama 2X pemanggilan, 

kalau sampai batas waktu maximal penganggilan belum datang maka peserta 

dianggap kalah atau mengundurkan diri. 

g. Kit robot yang sudah lulus test dimensi, rangkaian dan komponen elektronik 

dimasukkan ke karantina.  

 

Saat Pertandingan 

h. Saat pertandingan dimulai robot berada dibelakang garis start lintasan sebelum 

aba – aba 

i. Dilarang men-setting ulang robot saat pertandingan. Jika diketahui melakukan 

penyetingan maka peserta dianggap kalah dalam pertandingan tersebut. 

j. Dilarang mengganti baterai dan suku cadang robot waktu pertandingan 

berlangsung 

k. Sistem perlombaan adalah battle dengan adu kecepatan. 

l. Saat start tidak diperkenankan memberikan bantuan berupa dorongan kepada 

robot 

m. Robot harus bisa mengikuti track yang sudah dibuat panitia, robot tidak 

diperbolehkan memotong jalur untuk meraih kemenangan. 

n. Jika kedua roda robot keluar dari garis, maka robot diyatakan keluar dan 

dipersilahkan untuk memulai kembali pada chekpoint terakhir. 

o. Bila robot mengalami kesalahan teknis (diperbolehkan memperbaiki robot 

dengan di awasi oleh juri) robot akan melanjutkan pertandingan dari checkpoint 

terakhir. 

p. Waktu total yang diberikan untuk tiap sesi battle adalah 3 menit.. 

q. Robot yang menang merupakan robot yang tercepat dalam mencapai garis 

finish. Apabila sampai waktu yang ditentukan (3 menit) belum ada yang finish, 

robot yang memiliki jarak terdekat dengan finish yang menjadi pemenang. 

r. Perlombaaan selesai jika salah satu robot telah finish atau pertandingan telah 

berlangsung 3 menit dan juri memutuskan perlombaan tidak dapat dilanjutkan. 

s. Apabila pertandingan telah berjalan, maka peserta dilarang menyentuh robotnya 

kecuali atas persetujuan juri. 

t. Jika terjadi tabrakan: 

i. Salah satu atau kedua robot keluar jalur, maka diharuskan melakukan 

start dari check point terakhir yang dilewati. 

ii. Kedua robot berhenti di persimpangan, maka diharuskan melakukan 

start dari checkpoint terakhir yang dilewati. 



iii. Jika terjadi kerusakan, peserta diperbolehkan untuk memperbaiki 

robotnya ditempat (dengan pengawasan juri) selama waktu masih ada, 

Jika robot tidak bisa melanjutkan pertandingan maka dianggap selesai. 

u. Jika salah satu atau kedua robot memasuki jalur lawan, maka pertandingan di 

start ulang pada posisi checkpoint terdekat.  

v. Peserta tidak boleh menutupi robot dengan menggunakan bagian tubuh peserta. 

w. Peraturan dapat berubah sesuai ketentuan panitia. 

x. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. 

 

Sesudah Pertandingan 

y. Peserta dapat mengeluarkan robotnya dari lintasan dan menjaganya setelah 

finish atau telah habis waktu yang ditentukan. 

z. Kerusakan robot sebelum, saat, dan sesudah acara perlombaan berlangsung 

bukan menjadi tanggung jawab panitia. 

 

E. Kode Etik 

a. Semangat 

• Diharapkan bagi semua peserta, siswa dan pembimbing untuk menghormati misi 

Perlombaan  

• Tidak penting anda menang atau kalah, tapi berapa banyak yang anda pelajari. 

Anda akan kehilangan pengalaman belajar yang sangat panjang jika anda tidak 

mengambil peluang ini untuk bekerja sama dengan siswa dan pembimbing dari 

berbagai daerah. Hal ini adalah momen langka! 

 

b. Kode Etik Peserta  

• Diharapkan tujuan semua tim untuk bertartisipasi dalam pertandingan yang adil 

dan bersih. 

• Selama pertandingan peserta dilarang menggunakan alat komunikasi (HP, 

bluetooth, infra red), flash disk atau alat transfer data lainnya. 

• Anggota tim yang menyebabkan kerusakan terhadap arena atau gangguan 

terhadap robot dengan sengaja akan didiskualifikasi. Jika bukan bagian tim, 

mereka akan diminta untuk meninggalkan area pertandingan. 

• Tim bertanggung jawab untuk membersihkan semua sisa atau sampah yang 

mungkin dapat mengganggu pertandingan aktifitas lain. 

• Peserta tidak memasuki area tim lain. 

• Peserta yang perilakunya mengganggu peserta lain beresiko didiskualifikasi dari 

pertandingan. 

 

c. Kode Etik Pembimbing 



• Pembimbing (guru, orang tua, penjaga, atau orang lain yang bukan anggota tim) 

tidak boleh ada di area kerja siswa kecuali membantu membawa peralatan masuk 

atau keluar area saat tim berada di perjalanan berangkat/pulang. 

• Pembimbing tidak boleh membangun perlengkapan di arena, karena menjadi 

tanggung jawab anggota tim. 

• Jika terdapat pembimbing yang berada di area kerja siswa tanpa ijin, maka tim 

akan terkena pinalti. 
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