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1. PERATURAN UMUM 

1. Sistem Perlombaan adalah adu kecepatan dan ketepatan dalam merakit model. 

2. Setiap tim peserta wajib lulus syarat administrasi (bukti pembayaran dan formulir 

pendaftaran). 

3. Peserta berstatus Pelajar Sekolah Dasar kelas 1-3 (kategori Merakit Cepat Junior). 

4. Peserta berstatus pelajar Sekolah Dasar kelas 4-6 (kategori Merakit Cepat Senior). 

5. Masing-masing tim terdiri dari maksimal 2 orang. 

 

2. SPESIFIKASI KIT 

1. Kit disediakan oleh panitia berupa Fishertechnik 

 

3. PERTANDINGAN 

3.1 Sebelum Pertandingan 

a. Peserta tidak membawa barang – barang apapun ke arena lomba 

b. Tertib dan tidak menggangu  peserta lainnya yang sedang ada di arena pertandingan. 

c. Kit tidak boleh dibuka sebelum  pertandingan dimulai. 

 

3.2 Saat Pertandingan 

a. Semua tim berada dalam  meja rakit yang telah di persiapkan.  

b. Dilarang untuk beranjak dari meja rakit saat pertandingan berlangsung. 

c. Setiap peserta dilarang mengganggu peserta lainnya. 

d. Satu kesalahan dalam pemasangan komponen atau part akan dikenakan pinalti 

penambahan waktu 10 detik. Jika ada komponen atau part yang belum terpasang akan 

dikenakan pinalti penambahan waktu 15 detik per komponen.  

e. Peserta yang sudah selesai merakit harus memberikan aba-aba kepada juri yang ada, 

dengan mengangkat papan  nomer dan meninggalkan  meja setelah diizinkan juri. 

f. Peserta merakit dengan memperhatikan instruksi yang diberikan dengan waktu 

maksimal dalam merakit adalah 20 menit. 



g. Pertandingan terdiri dari empat sesi penyisihan, dua sesi semi final dan final. 

h. Peraturan dapat berubah sesuai ketentuan juri. 

i. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. 

 

4. SISTEM PETANDINGAN 

Awal dan akhir pertandingan diinstruksikan juri. Hasil rangkaian dianggap selesai jika peserta 

meninggalkan meja rakit/tempat. Waktu maksimal satu kali sesi pertandingan adalah 20 menit. 

Bila belum ada tim yang selesai setelah waktu 20 menit, lomba merakit dianggap telah selesai dan 

diberi skor sesuai kesempurnaan hasil rakit.  

 

Peserta yang datang terlambat diberi toleransi waktu maksimal 10 menit atau jika dilakukan 

pemanggilan selama 3x pemanggilan ,kalau sampai batas waktu maksimal pemanggilan belum 

datang  maka peserta dianggap kalah atau mengundurkan diri. 

 

5. SISTEM PENJURIAN  

Penilaian  yang dilakukan untuk kategori merakit cepat mencakup: 

1. Waktu  

2. Ketepatan pemasangan komponen. 

 
 

6. KODE ETIK 

6.1 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! 

 

6.2 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 atau aktifitas lain. 

• Peserta tidak memasuki area tim lain. 

• Peserta yang perilakunya mengganggu peserta lain beresiko didiskualifikasi dari 

pertandingan. 

 

6.3 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. 

 

Referensi: Lomba TSB 2017 My Robo, PRC 2014 – Robo Club & Kota Baru Parahyangan &  

                 Sundial Puspaiptek  

PERATURAN UMUM 

 
1. Sistem perlombaan adalah adu kecepatan dan ketepatan.  
2. Setiap tim peserta wajib lulus syarat administrasi (bukti pembayaran dan formulir 

pendaftaran)  
3. Peserta berstatus pelajar Sekolah Dasar kelas 1-2 (kategori Merakit Cepat Junior)  
4. Peserta berstatus pelajar Sekolah Dasar kelas 3-6 (kategori Merakit Cepat Senior)  
1. peserta lainnya yang sedang ada di arena pertandinganimulai 


