
                                         ATURAN LOMBA SOCCER ROBOTIKA 

                   OPEN HOUSE SMP AL FALAH DELTASARI 

 

1. TUJUAN 

Untuk mengetahui kemampuan peserta dalam merancang robot dengan stabilitas tinggi dan 

sekaligus mengendalikan robot tersebut dalam  bermain sepak bola. 

 

2. CARA KERJA 

Cara kerja robot dengan mengoperasikan robot yang dikendalikan oleh remote kontrol  

 

3. SPESIFIKASI ROBOT  

• Ukuran maksimum (Panjang x Tinggi x Lebar) = 20 cm x 20 cm x 20 cm  

• Satu tim maksimal 2 peserta  

• Satu tim terdiri dari 2 peserta dengan masing-masing robot (Contoh: 1 striker 1 kipper)  

• Robot dilarang bertransformasi menjadi bentuk lain setelah pertandingan dimulai.  

• Robot dapat menggunakan jumlah maksimum 4 mesin penggerak (motor dc, servo, dll.)  

• Robot tidak diizinkan untuk menodai atau merusak arena  

• Tegangan maksimum yang diizinkan adalah 9 V DC  

• Robot tidak diizinkan membahayakan orang lain di arena pertandingan atau di sekitarnya.  

 

4. ATURAN PERTANDINGAN  

 Setiap pertandingan akan berlangsung 3 menit.  

 Semua pertandingan akan didasarkan pada game kompetisi gugur. Semua tim akan 

dipasangkan dengan lawannya melalui sistem undian oleh juri.  

 Setiap tim mempunyai 2 robot, jadi masing-masing peserta mengendalikan 1 robot.  

 Selama pertandingan, peserta yang mengendalikan robot mereka harus menjaga jarak dari  

arena pertandingan, dan tidak diperbolehkan menyentuh arena.  

 Dalam kondisi tertentu, juri dapat menawarkan waktu istirahat 30 detik untuk setiap tim 

selama pertandingan.  

 Robot tidak boleh memegang bola selama lebih dari 5 detik. Jika terjadi, bola akan 

diletakkan di belakang robot.  

 Robot diperbolehkan menggunakan semua taktik selama itu bukan pelanggaran.  

 Robot yang melakukan pelanggaran akan diberikan kartu kuning. Ketika robot telah 

menerima 2 kartu kuning, robot itu akan dikeluarkan dari arena selama 1 menit sebelum 

kembali ke arena.  

 Waktu tambahan 1 menit akan diberikan jika pertandingan seri.  

 Bola penalti akan diletakkan di titik tengah. Robot harus melakukan tendangan di belakang 

titik putih untuk menendang dan robot tidak diperbolehkan melewati garis putih saat 

melakukan tendangan.  

 Saat pertandingan digelar, setiap kali juri meniup peluit, peserta harus menghentikan robot 

mereka.  

 

5. KRITERIA PEMENANG  

 Tim dengan skor tertinggi akan menjadi pemenang  

• Jika dalam waktu 3 menit, masih belum ada pemenang dalam pertandingan tersebut maka 

akan ada tambahan waktu 1 menit. Jumlah maksimum waktu tambahan adalah 1 menit.  



• Jika skor masih sama pada akhir waktu tambahan, setiap tim akan diberikan 3 tendangan 

penalti.  

• Hukuman “Sudden death” akan terjadi ketika skor masih sama. Tim akan menang jika 

mereka berhasil mencetak penalti terlebih dahulu.  

 

6. DISKUALIFIKASI  

Tim akan didiskualifikasi jika:  

• Peserta menyentuh robot pada saat pertandingan sudah dimulai 

• Robot tidak memiliki spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh panitia  

 

6.     Arena Pertandingan  

 Ukuran arena pertandingan adalah 125 cm x  80 cm (panjang x lebar)  

 Lebar ukuran sasaran (gawang) adalah 20 cm Robot Soccer  

 Diameter bola adalah 4 cm (bola pingpong) 

 Ada pagar pembatas di sekeliling arena setinggi 5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CAGING  

Robot harus diperiksa dan dikumpulkan setidaknya 1 jam sebelum dimulainya pertandingan 

 

8. PEMBERIAN NAMA TIM  

Semua robot harus diberi label dengan nama tim mereka di bagian depan robot. Ukuran 

font minimum adalah Arial 24.  
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