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REGULAMIN TURNIEJU ROBOTYKI 

 

1. Organizator Turnieju 

Organizatorem turnieju jest Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław Ursatjew spółka 

cywilna. 

 

2. Termin   

Zawody odbędą się 27.01.2018 r.  o godz. 10:00. Planowane zakończenie zawodów o godz. 16.00.   

3. Miejsce   

Turniej odbędzie się w Prywatnej Żeńskiej Szkole im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie 

ul. Piękna 24/26. 

 

4. Zgłoszenia i drużyny   

Zgłoszenia do konkursu odbywają się za pomocą formularza dostępnego na stronie 

www.planetarobotow.pl Termin zgłoszeń mija w o godzinie 23:59 dnia 25.01.2018 r. W turnieju 

mogą brać udział drużyny składające się z max 2 osób. Dopuszczalny przedział wiekowy uczestników 

to od 6 do 15 lat. Każda drużyna musi się również zgłosić do Komisji sędziowskiej w dniu turnieju do 

godziny 10:00. Liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 32 drużyny). 

5. Komisja Sędziowska 

W skład komisji wchodzą wykwalifikowani instruktorzy Planety Robotów, oraz inne osoby powołane 

na tę funkcję przez organizatora. Wszyscy członkowie komisji sędziowskiej zostaną zaprezentowani 

bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju. Do obowiązków komisji należy: desygnowanie jednego z 

członków komisji do sędziowania walk, rozwiązywanie sytuacji spornych, ogłaszanie wyników walk, 

losowanie grup, oraz par w fazie pucharowej, sprawdzanie robotów pod kątem spełniania wymogów 

regulaminu turnieju. Komisja sędziowska ma prawo do dyskwalifikacji drużyny, bądź zakończenia 

pojedynczej walki walkowerem dla przeciwnika, jeśli uzna ona, że podjęto działania sprzeczne z 

zasadami fair-play. Komisja sędziowska ma prawo do udzielania podpowiedzi dla uczestników w 

formie wyświetlania na rzutniku proponowanych programów, bądź desygnowania oddzielnych 

instruktorów do pomocy dla młodszych lub mniej zaawansowanych uczestników. Wszelkie decyzje 

komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

 

6. Specyfikacja robotów 

Roboty zgłaszane do konkurencji Lego Sumo muszą być zbudowane wyłącznie z klocków LEGO 

Technic z wykorzystaniem jednej kostki LEGO MINDSTORMS EV3, oraz maksymalnie z: dwóch dużych 

silników (Large Motor), jednego średniego silnika (Medium Motor), oraz czterech dowolnych 

czujników dostępnych do zestawu EV3 i wyprodukowanych przez firmę Lego. Robot musi się mieścić 

na jednej kartce formatu A4 a jego masa nie może przekraczać 1,5kg. Montowanie wszelkich innych 

elementów niewyprodukowanych przez firmę Lego, bądź niespełnienie powyższych zasad będzie 

skutkowało niedopuszczeniem robota do turnieju. Roboty uczestniczące w turnieju mogą być 

budowane przez uczestników na miejscu z elementów udostępnionych przez organizatora, bądź 

własnych. Każdy robot uczestniczący w turnieju musi być zbudowany na miejscu w dniu turnieju. 

Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny (nie może być zdalnie sterowany np. za pomocą 

pilota).  Robot może być dodatkowo poprawiany w czasie pomiędzy walkami, przy czym każdy robot 

będzie przed każdą walką sprawdzany przez komisję sędziowską pod kątem spełniania przez niego 

warunków regulaminu. 
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7. Przebieg Turnieju 

Turniej będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszym etapem (przygotowanie), który rozpocznie się o 

godzinie 10:15 będzie budowa robotów biorących udział w zawodach przez uczestników, którzy nie 

dysponują własnymi skonstruowanymi robotami. Organizator zapewnia dla uczestników 

standardowe zestawy Lego Mindstorms EV3 do budowy robotów turniejowych. Osoby, które 

przychodzą na turniej z własnymi robotami, nie mogą korzystać już z zestawów przygotowanych 

przez organizatora. Budowanie robotów zakończy się o godzinie 12:30. O godzinie 13:00 Komisja 

Sędziowska ogłosi podział na grupy i rozpocznie się drugi etap turnieju (konkurencja). 

Konkurencja będzie podzielona na faza grupową i fazę pucharową A i B. W fazie grupowej 

przewidywane jest osiem grup (od A do H) po cztery drużyny na grupę. W grupie każdy robot będzie 

rywalizował z każdym, za wygranie walki przyznawane będą 3pkt. dla zwycięzcy i 0pkt. dla 

pokonanego, lub po 1pkt. w przypadku remisu. Po rozegraniu wszystkich walk dwie najlepsze drużyny 

z każdej grupy, które uzyskają największą ilość punktów będą rywalizować w fazie pucharowej A, a 

dwie pozostałe drużyny z każdej grupy, będą rywalizować w fazie pucharowej B. Po zakończeniu 

zmagań w grupach Komisja Sędziowska przeprowadzi losowanie, w którym wyłoni pierwsze pary (1/8 

finału) faz grupowych A i B. Drużyny, które uzyskały pierwsze miejsca w swoich grupach, będą 

mierzyły się z drużynami, które zajęły drugie miejsca i odpowiednio w fazie pucharowej B drużyny z 

trzecich miejsc walczą z drużynami, które zajęły czwarte miejsca (drużyna w 1/8 finału nie może 

walczyć z drużyną, z którą walczyła wcześniej w tej samej grupie). W fazie pucharowej  drużyna 

odpada z turnieju, a wygrana przechodzi dalej. Faza pucharowa składać się będzie z 1/8 finału, 

ćwierćfinału, półfinału, a na końcu pojedynek o trzecie miejsce i finał. 

  

8. Pojedyncza walka 

Kapitanowie dwóch drużyn ustawiają roboty na ringu w wyznaczonych miejscach. Sędzia sygnalizuje 

rozpoczęcie walki hasłem „start”. Kapitanowie drużyn uruchamiają program robota, który musi 

poczekać 3 sekundy na rozpoczęcie walki. Czas trwania rundy to maksymalnie 2 minuty. Drużyna 

wygrywa jeżeli  w wyznaczonym czasie jej robot wypchnie przeciwnika poza linie ringu.   

Jeżeli w trakcie rundy jeden robot wyjedzie poza ring i dotknie podłoża, jako pierwszy, w jakikolwiek 

sposób, to ta drużyna przegrywa. Jeżeli w czasie rozgrywki wypadnie z robota dowolna część, to 

walka trwa nadal. Od momentu rozpoczęcia do zakończenia walki żaden z uczestników nie może 

dotykać robotów walczących na arenie, na której trwa walka jak i żadnych elementów znajdujących 

się na niej. Niezastosowanie się do tego zakazu będzie skutkowało przerwaniem walki i wygraną 

walkowerem dla przeciwnika. Jeżeli po upływie regulaminowego czasu nie ma jednoznacznego 

wyniku rozgrywki, to komisja sędziowska ogłasza remis dla obu drużyn. W przypadku fazy 

pucharowej, po ogłoszeniu remisu zarządzana jest przez sędziego 1-minutowa dogrywka. W 

przypadku kolejnego remisu sędzia zarządza ostatnią 1-minutową dogrywkę, jeśli ona nie wyłoni 

zwycięzcy sędzia sędziujący walkę ma prawo do wyłonienia zwycięzcy na podstawie ilości 

odpadniętych elementów jak i własnej subiektywnej oceny całej walki. Sędzia ma też prawo (jeśli nie 

jest wstanie wskazać zwycięzcy) zarządzić rzut monetą, który wyłoni zwycięzcę.  Zabronione są 

wszelkie działania mające prowadzić do wygranej metodami innymi niż w niniejszym regulaminie. 

 

9. Wymiary ringu 
Średnica ringu to 120 cm. Wnętrze ringu jest koloru czarnego, a obrzeże białego o szerokości  ok. 4 

cm.  
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10. Nagrody 

Przewidywane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc fazy pucharowej A i B. 

Faza pucharowa A: 

Lego Ninjago 70592 Mech Ronina - dla pierwszego miejsca 

Lego Ninjago 70624 Cynobrowy Najeźdźca - dla drugiego miejsca 

Lego Nexo Knights 70334 Władca Bestii - dla trzeciego miejsca 

Faza pucharowa B: 

Lego Creator 31063 Wakacje na plaży - dla pierwszego miejsca 

Lego Creator 60150 Foodtruck z Pizzą - dla drugiego miejsca 

Lego Nexo Knights 70330 Clay - dla trzeciego miejsca 

 

11. Koszt uczestnictwa 

Koszt uczestnictwa w turnieju wynosi 25zł. Dla uczestników Półkolonii z Planetą Robotów w 2018 

roku uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne. Płatności należy dokonywać na miejscu w dniu turnieju 

bądź przelewem na konto:  

 

Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław Ursatjew spółka cywilna 

Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8 

45-519 Opole 

NIP: 754-307-54-48 

REGON: 161550313 

Alior: 04 2490 0005 0000 4500 1119 8956 


