
 

 

 

REGULAMENTO 

 

ANEXO _V –  REGRAS DA COMPETIÇÃO DE ROBÔ SUMÔ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da prova é fazer com que o robô jogue o seu adversário para fora da 

arena. O duelo terá o tempo limite de 3 (três) minutos.  

 Nome da modalidade: Robô Sumô   

 Número de robôs por partida: 2  

 Duração da partida: 3 Rounds de 1 Minutos e 30 Segundos. 

 Dimensões máximas dos robôs: 25x25cm  

 Peso:  De 100g (cem gramas) Até 3Kg (três quilo)  

 Especificações do circuito: Verificar item 3: “Percurso”  

 Especificações de controle: Controle sem fio. 

 Quantidade de membros: As equipes poderão ser compostas de até 3 membros   

  

Atenção:  

1º - Cada robô poderá participar em mais de uma categoria durante o evento, por exemplo: 

um robô inscrito na categoria seguidor de linha, poderá participar na categoria do 

Labirinto e vice-versa;  

2º - Cada competidor não poderá participar em mais de uma equipe na mesma categoria;  

3º - Até 10 minutos antes da hora do início da competição, todas as equipes deverão levar 

seus carros para a inspeção. A inspeção é controlada por um membro do júri que se 

encarregara de receber os robôs e inspecioná- los e devolvê-los ao início da rodada.  

4º - Se o número de equipes inscritas for menor ou igual ao número de colocações, só 

serão premiados os robôs que atingirem uma distância mínima que será demarcada na 

pista.  

  

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ROBÔS 

 

2.1. Os robôs devem ser CONTROLADOS POR CONTROLES SEM FIOS, serão 

aceitos dispositivos como smartphones, tablets, joystick, rádio controle e com todos 



 

os componentes embarcados. Não pode ser controlado externamente por fio, com exceção 

para ser iniciado, cada robô deverá ter de forma visível e fácil de uso, um interruptor para 

ligar e desligar a alimentação geral, não sendo aceito a emenda de fios ou qualquer outra 

forma que venha substituir o interruptor. 

2.2. Nenhuma adição, remoção ou alteração do hardware ou software poderão ser feitas 

durante a rodada de cada modalidade. Porém, pequenos reparos serão permitidos a cada 

final de rodada. 

2.3. O robô não poderá exceder 25 cm de comprimento, 25 cm de largura e a altura é 

ilimitada, o peso terá o limite máximo de 3Kg (três quilos) e não será permitido alterar as 

suas dimensões durante a partida. 

2.4. Os robôs poderão expandir o seu tamanho após o início da partida, porém não será 

permitido se separar fisicamente devendo continuar como um único robô. A violação 

desta regar implicara na perda da partida. 

2.5. O robô não poderá possuir nenhum mecanismo de sucção para aumentar a força 

normal em relação ao solo. 

2.6. Os robôs devem ser feitos, programados, desenvolvidos e ajustados apenas pelos 

alunos. Soluções prontas de robôs completos não serão permitidas. Os alunos precisam 

pesquisar, projetar e construir seus próprios robôs, usando kits de robótica, placas e 

componentes eletrônicos, peças avulsas em geral, microcontroladores, entre outros. Os 

mentores, tutores e professores do colégio ou da equipe devem sempre incentivar o 

desenvolvimento do robô pelos alunos e não realizar as tarefas para eles apenas com o 

intuito de ganhar a competição. 

2.7. O descumprimento de qualquer um dos itens citados acima ocasionará a eliminação 

da equipe. 

2.8. Itens não permitidos na construção do robô. 

 O Comportamento do robô deve ser não ofensivo, não destrutivo, não causar 

danos a humanos, tendo atitudes pacifistas. 

 Não use partes que podem quebrar ou danificar a arena. 

 Não use dispositivo inflamável. 

 Não use dispositivos que arremesse coisas ao oponente. 

 Não grude o robô ao ringue, usando dispositivos sugadores, cola ou algo similar. 

 Não coloque dentro da estrutura do robô dispositivos estocando liquido, pó ou ar 

e arremessá-lo ao oponente. 

 Não é permitido o uso de estruturas que simulem a faixa branca de fim de arena, 

com o intuito de confundir o robô adversário. 

 As partes expansíveis do robô não devem passar de 10cm 

  

  

3. PERCURSO 

 

A arena tem sua superfície pintada ou adesivada em cor preta, tendo sua borda 

delineada em branco (figura 1).  



 

 

Figura 1 – Arena de Combate. 

 

 Formato circular, superfície lisa, altura de 2 cm e diâmetro de 175 cm.  

 O ponto de partida é indicado por duas linhas paralelas marrons com 02 cm de largura 

e 20 cm de comprimento, distantes 30 cm do centro. Antes do início do combate o 

juiz determinará qual será a posição que cada robô deverá assumir. 

 A borda da arena possui uma linha de cinco centímetros (5 cm) de espessura. A linha 

branca delimita o fim da arena. 

 Haverá uma distância de no mínimo 2 metros separando a arena do público, 

delimitada por uma corda de isolamento. 

 Os capitães das duas equipes competidoras deverão respeitar uma faixa que limita a 

sua presença junto à arena, cuja distância é de 1 metro. Somente o juiz poderá 

autorizar o capitão a se aproximar da arena. 

 

  

4. PROVA 

 

4.1. PARTIDA/CHEGADA 

Os robôs deverão partir de um ponto demarcado na arena. Será considerado 

vencedor o robô que vender o maior número de rounds na partida. 

Na fase classificatória e nas Finais, as posições serão definidas no sistema de pontos 

corridos.  

A vitória vale: 2 pontos 

Empate: 1 ponto 

Derrota: 0 

 

 

4.2. OBJETIVO/CLASSIFICAÇÃO 

 

 O objetivo é empurrar o oponente totalmente para fora da arena (Yuko), dessa 

forma a equipe acumulará pontos que serão essenciais para a decisão final do juiz. Um 



 

ponto Yuko também será dado se o robô do oponente deixar o espaço da arena por motivo 

próprio. 

 A disputa entre dois robôs é feita em uma melhor de três rounds de 1 minuto e 30 

segundos cada.  

 Para cada combate, existirá um juiz responsável pelo cumprimento da regra e pelo 

julgamento final, declarando o vencedor.  

 Quando o juiz indicar as equipes devem posicionar seus robôs na arena e aguardar 

a indicação do juiz (apito) para o início do combate.  

 Após o apito do juiz cada capitão iniciar o combate, guiando seu robô em busca 

de empurrar o oponente para fora da arena. Caso o robô não se locomova após os 5 

segundos iniciais ou se durante o combate o robô permanecer por mais de 5 segundos sem 

se locomover o juiz abrirá contagem e ao final dará punição ao robô em questão.  

 Após o fim do tempo regulamentar do round (1 minuto e 30 segundos) o robô 

deve ser desligado. 

 Somente o juiz ou capitão (mediante aprovação do juiz) de alguma das equipes 

competidoras pode se aproximar da arena. Durante o combate deve ser respeitada 

distância regulamentar da arena de forma a evitar possíveis intervenções ou acidentes. 

 O Capitão poderá solicitar ao juiz, aproximar-se do robô, esse ato deverá acontecer 

somente uma única vez no combate, o tempo para manutenção é de no máximo 1 minuto. 

Este tempo não pode ser chamado por uma equipe no momento em que seu robô esteja 

sendo empurrado para fora da arena, com o simples objetivo de impedir uma derrota certa. 

Cabe somente ao juiz acatar ou não o pedido de tempo de uma equipe sendo sua decisã o 

irrevogável e indiscutível.  Após a intervenção o combate é reiniciado bem como a 

contagem de tempo do round em questão  

 O Juiz somente poderá permitir a aproximação do capitão na arena caso os robôs 

se encontrem em clinch (travados) ou sem ação no combate.  

 

4.3. FALTAS 

Serão consideradas faltas, as falhas na execução da volta no percurso da pista. 

Para cada falta, haverá uma penalidade de acordo com a gravidade da mesma. Abaixo 

estão listados os tipos de faltas e suas penalidades.  

QUADRO DEPENALIDADES 

FALTAS PENALIDADES 

Descumprimento das especificações do robô   Desclassificação 

Quando cometer uma violação  1 ponto 

Tocar/Encostar no robô sem autorização do Juiz 2 pontos 

Parado na Atena por mais de 5 segundos 1 ponto 

Desrespeito aos juízes ou a qualquer participante, ou não participante 

do evento   

Desclassificação 

Tentativa de impedir, ou dificultar a execução da luta de qualquer ou 

competidor 

Desclassificação 



 

 

5. COMISSÃO JULGADORA  

 

A comissão julgadora será formada por professores capacitados e orientados pela 

coordenação da competição. Todos os componentes da comissão julgadora serão 

imparciais. A comissão julgadora terá a missão de julgar todas as execuções de volta da 

competição e todos os pedidos de retratação e reconsideração de causa, interpretados 

pelos competidores. Todos os pedidos de interpretação de causa deverão ser solicitados 

ao líder da comissão julgadora. A comissão julgadora terá livre arbítrio para julgar todos 

os quesitos da competição, não sendo aceitas dicas, manifestações, falas, decisões, ou 

implicações de qualquer membro externo, grupos, ou individuais de participantes, ou não 

participantes da mesma, nem mesma a comissão organizadora do evento poderá intervir.  

  

6. PREMIAÇÃO  

 

A premiação será para os estudantes que obtiverem as seguintes colocações, 

conforme indicado abaixo: 

 

  1° lugar = Troféu e medalhas de Ouro; 

 2° lugar = Medalhas de Prata 

 3° lugar = Medalhas de Bronze 

 

Todos os alunos que participarem das atividades do evento receberão um 

certificado de participação de 8h.  

  

 


