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1 Giriş 

Bu belge Mini Sumo ve Micro Sumo robotlarının kurallarını tanımlar  . Kurallar Baltık Robot 

Sumo Kurallarına dayanmaktadır. 

2 Robot sınıfları 

Robotex'in Sumo yarışmasında  aşağıdaki sınıflarda sadece otonom robotlar temsil edilmektedir: 

1. Mini Sumo; 

2. Mikro Sumo; 

3 Yarışma 

3.1 Tanım 

 Her robot için bir operatör ve iki asistan kaydedilebilir  (toplamda 3 ekip üyesi). Ancak, robotu 

yalnızca operatörün yönlendirmesine izin verilir. Her iki yarışmacı da yarışma kurallarına, kazanma 

şart ve koşullarına uymalı ve önceden belirlenen Dohyo alanında sadece kendi kendine yapılan 

otonom robotları kullanarak katılmalı. Kazanan jüri tarafından açıklanır. 

3.2 Biçim 

Yarışma formatı, katılımcı sayısına bağlı olarak turnuva organizatörleri tarafından kurulur. Katılımcı 

sayısı yüksekse, final turnuvasına kimin katılacağına karar vermek için alt gruplar kullanılacaktır. 

Finaller çifte eleme turnuvası formatında yapılır. Katılımcı sayısı düşükse, tüm yarışmacılar hemen 

final turnuvası formatında yarışacaktır. 

3.3 Alt sınıflar 

Robotex Mini ve Micro Sumo yarışmaları tek yaş grubunda gerçekleşiyor. 

4 Dohyo Jyonai 

Dohyo Jyonai (maç halkası alanı) Dohyo (maç çemberi) ve Yochi'den (Dohyo'nun dış katman 

alanı) oluşur. Alanın geri kalanı Dohyo Jyogai alanı (Dohyo bölgesinin dışında) olarak kabul 

edilecektir. Dohyo Jyogai bölgesi korumalarla çevrilidir (bkz Ek 1. Eşleşme alanının şekli). 

Dohyo (kibrit çemberi), siyah renkli bir kaplama ile kaplı bir dairedir. 

Tablo 1 Sumo alanlarının parametreleri 

Sınıf Yükseklik Çap Mahkeme materyali 

Mini Sumo 1 - 5 cm 77 cm ahşap/plastik 

Mikro Sumo 1 - 5 cm 38,5 cm ahşap/plastik 
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4.1 Başlangıç haçı 

Başlangıç haçı Sumo alanının ortasına yerleştirilir ve alanı 

dört eşit sektöre böler. Robotlar her zaman. içinde yer 

almak İki karşılıklı sektörler (bkz. Şekil 1). Robot, Tawara 

(beyaz çizgi) alanını en azından kısmen kapsamalıdır. 

Hakem, robotlar düzeltildikten sonra başlangıç çizgisini 

sahadan kaldırır. Robot tamir edildikten sonra artık 

hareket ettirilemez. 

 

4.2 Tawara (beyaz çizgi). 

Tawara, Dohyo'nun etrafındaki beyaz çizgidir. Tawara hattı Dohyo'nun bir parçasıdır. 

 

Tablo 2 Yarışma sınıflarına göre Tawara'nın Boyutları 

Sınıf Tawara genişliği 

Mini Sumo 2,5 cm 

Mikro Sumo 1,25 cm 

4.3 Yochi 

Yochi, Dohyo çevresinde Micro ve Mini Sumo  için en az 100 cm çapında bir alandır. Yochi 

rengi ve malzemesi beyaz dışında tüm colours arasından serbestçe seçilebilir. 

5 The Robot 

5.1 Robot için gereksinimler 

5.1.1 Boyut ve ağırlık kısıtlamaları 

Tablo 3 Boyut ve ağırlık kısıtlamaları 

Sınıf Kütle Uzunluk* Genişlik * Yükseklik 

Mini Sumo 0,5 kg 10 cm 10 cm sınırsız 

Mikro Sumo 0,1 kg 5 cm 5 cm 5 cm 

 
* NB! Kızılötesi sensör, robotun üzerine, robotun yanına veya altına değil, robotun en yüksek 

noktasına yerleştirilmelidir. 

* Robot turun başlangıcından sonra genişleyebilir, ancak tek parça halinde kalmalıdır. 

5.1.2 Otonom robotlar – hareketleri başlatmak 

Tablo 4 Hareketleri başlatma 

Şekil 1 Başlangıç haçı 
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Sınıf Başlangıç yöntemi 

Mini Sumo Hakem tarafından işletilen resmi kızılötesi uzaktan kumanda. Zorunlu 

alıcı cihazın teknik özelliklerine bakın  

Ek 2. Uzaktan kumanda sistemini başlatma ve durdurma. 
Mikro Sumo 

5.1.3 Otonom robotlar – hareketleri durdurma 

Tablo 5 Hareketleri durdurma 

Sınıf Durdurma yöntemi 

Mini Sumo Hakem, resmi kızılötesi uzaktan kumanda kullanarak robotları durdurur. 

Zorunlu alıcı cihazın teknik özelliklerine bakın  

Ek 2. Uzaktan kumanda sistemini başlatma ve durdurma. Ayrıca, 

robotun operatörleri robotu durdurmak için uzaktan kumandalarını 

kullanabilir. 

Mikro Sumo 

5.1.4 Bıçak kullanımı için gereksinimler 

• Çift bıçak kullanmak yasak değildir.  

• Başka bir robotla hareket ettiğinde veya temas ettiğinde robottan ayrılabilecek 

herhangi bir bileşenin kullanılması yasaktır. 

• Mini ve Micro Sumo robotları için, ön kepçe dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere, kenarlar halkaya zarar vermek için yeterince keskin olmamalıdır (istisna, 

robotların çarpışmasıdır), diğer robotlar veya oyuncular. 

5.2 Otonom robotların hareketleri 

Robotun hareketleri rakibin hareketlerini tespit etmek ve buna göre cevap 

vermek/saldırmak için tasarlanmalıdır. Robotun özerkliğinde herhangi bir şüphe varsa, 

hakemler robotun kontrol mantığını inceleme hakkına sahiptir. 

5.3 Otonom robotlarla uzaktan kumanda cihazlarının kullanımı 

Yarışma sırasında (yuvarlak), uzaktan kumanda cihazları önceden belirlenmiş bir alana 

yerleştirilmelidir. Cihazlar yalnızca hakem ilgili bir komut verdiğinde robotu durdurmak için 

kullanılabilir. Resmi kızılötesi uzaktan kumanda cihazı hakem tarafından tutulur. 

5.4 Robotun yasaklanmış bileşenleri 

1. Rakibin çalışmasını bozabilecek bileşenler (örneğin, el fenerleri veya rakiplerin IR 

sensörlerini doyurmayı amaçlayan IR LED'leri gibi sıkışma cihazları). 

2. Dohyo yüzeyine zarar verebilecek veya çizebilecek bileşenler. Bir istisna, robotların 

çarpışmasıdır. 

3. Rakibe zarar vermek için tasarlanmış tüm bileşenler. 
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4. Rakibe karşı silah olarak herhangi bir sıvı, toz ve gaz kullanmak yasaktır.  

5. Robotta yanıcı madde kullanılmasına izin verilmez. 

6. Robot herhangi bir fırlatma cihazı içermemelidir (örneğin rakibe ağ atmak). 

7. Robot, Dohyo'ya sabitleyen herhangi bir parça içermemelidir (örneğin, tutkallar, 

vantuzlar vb.).  

6 Eşleştirme ilkeleri 

1. Maç genellikle üç raunt içerir ve üç dakikaya kadar sürer. Maç saatinde iki Yuko 

puanı (etkili puan) kazanan ilk takım olacak. Maç süresi, aralarında değil, turlar 

sırasında ölçülür. 

2. Maç bitimine kadar sadece bir Yuko puanı kazanıldıysa, kazanan bunu hak eden 

takımdır. 

3. Maç süresi boyunca her iki takım da tur kazanamazsa, kazanan Yusei'nin durumuna 

(hakimiyet) göre ilan edilecektir 8.3. Yusei'ye karar veemezse veya kazanılan tur 

sayısı her iki takım için de aynıysa, maç süresi üç dakika uzatılacaktır. Bir takım uzun 

süre boyunca bir veya daha fazla Yuko puanı kazanırsa, kazanan bu takım olacaktır.  

4. Yarışmacılar robotlarını korumak için turlar arasında en fazla 30 saniyeye sahiptir.  

7 Yarışmayı düzenlemek 

7.1 Güvenlik gereksinimleri 

Güvenlik amacıyla, hakemler ve yarışmacı robot sınıfına göre eldiven ve gözlük takmalıdır.  

Tablo 6 Güvenlik gereksinimleri 

Sınıf Eldivenler Gözlük 

Mini Sumo Gerekli gerekli değil 

Mikro Sumo Gerekli gerekli değil 

7.2 Maça başlama 

Maç hakemin sinyaliyle başlar. Yarışmacılar Dohyo Jyonai bölgesine girmeden önce birbirlerine 

boyun eğecekler.  

Her turdan önce ve hakemden gelen sinyalle, yarışmacılar robotlarını aynı anda Dohyo'ya 

yerleştirirler. Robotlar karşılıklı sektörlere yerleştirilecek ve robotun en azından bir kısmı beyaz 

çizgide kalmalıdır (bkz. Şekil 1 Başlangıç haçı). Robotların Dohyo'ya yerleştirildikten sonra hareket 

etmelerine izin verilmez. 

Tur, her robot sınıfı için açıklanan bir yöntemle başlar. 
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Tablo 7 Başlangıç yöntemi 

Sınıf Başlangıç yöntemi 

Mini Sumo 
Katılımcılar robotlarını oraya yerleştirdikten sonra Dohyo Jyonai 

bölgesinden ayrılıyorlar. Hakem, resmi kızılötesi uzaktan kumanda ile bir 

start komutu göndererek tura başlar. Robotlar start komutunu aldıktan sonra 

hareket etmeye başlayabilirler. 
Mikro Sumo 

Dohyo bölgesinin çizilmesi veya kirlenmesi durumunda, hakemler maça aynı Dohyo'da 

devam edip etmemeye veya yerine yenisini almaya karar verirler. 

7.3 Maçı sonlandırma 

1. Hakem maçı bitirmesi ve robotları durdurması için bir sinyal verir. Durdurma 

yöntemi her sınıf için ayrı ayrı belirlenir. 

Tablo 8 Durdurma yöntemi 

Sınıf Durdurma yöntemi 

Mini Sumo Hakem, resmi kızılötesi uzaktan kumanda ile bir durdurma komutu 

göndererek robotları durdurur. Ek olarak, robotların operatörleri robotu 

durdurmak için kendi yöntemlerini kullanabilirler. 
Mikro Sumo 

2. Maç, hakemin karşılık gelen bir sinyalinden sonra resmen sona eriyor. Katılımcılar 

robotlarını Dohyo'dan almalı, birbirlerine boyun eğmeli ve Dohyo Jyonai 

bölgesinden ayrılmalıdır. 

7.4 Torinaoshi (turun tekrarı) 

Tur aşağıdaki durumlarda tekrarlanır. 

1. Her iki robot da karşı karşıyadır ve hareketleri engellenir veya hiç hareket etmezler. 

2. her iki robot da aynı anda Dohyo'dan düşer.  

3. Kimin kazandığını veya kaybettiğini  belirlemenin mümkün olmadığı diğer durumlar. 

4. Torinaoshi'den sonra kazananı açıklamak mümkün değilse, hakem robotları kendisi 

yerlerine yerleşebilir ve ayrılan süre içinde maça devam edebilir. 

7.5 Maçlar arasında robotların ele alınması 

Aynı alt gruptaki maçlar arasındaki süre için, robotlar bunun için atanan bir tabloya 

yerleştirilmelidir ve yalnızca maç süresince there'den çıkarılabilir. İlgili bir izin verildiği 

durumlar dışında (örneğin robotun düzeltilmesi gerektiği) maçlar arasında robotla birlikte 

yarışma alanından çıkmak yasaktır. Alt grup turnuvası sırasında robotun değiştirilmesine 

izin verilmez. Bunun amacı 

gereklilik, rekabetin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini garanti etmektir. 
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NB! Robot belirlenen tablodan doğru zamanda bulunamazsa veya takımın kendisi yoksa, 

maç bir kayıpla sonuçlanacaktır. 

8 Yuko (etkili) noktası, Shinitai ve Yusei (hakimiyet) 

8.1 Yuko (etkili) noktası 

Kazanan aşağıdaki durumlarda ilan edilir. 

1. Rakip Dohyo'nun dışına itilmişse (robot Dohyo'nun dışındaki alana dokunur). 

2. Eğer rakip Dohyo'dan düşer ve Dohyo'nun dışındaki alana dokunursa.  

3. "Shinitai" durumunda. 

4. "Yusei (hakimiyet)" durumunda. 

5. "Keikoku (uyarı)" rakibe iki kez verilirse.  

6. Eğer bir "Hansoku (ihlal)" vakası varsa. 

7. Kazanan maç yapmadan ilan edilirse, kazanan iki Yuko puanı kazanır (kazanan zaten bir 

Yuko puanına sahipse, sadece bir yuko puanı daha kazanır). Kaybeden rakibin mevcut 

Yuko puanı etkili olmaya devam ediyor. 

8.2 Shinitai 

"Shintai" durumu, robotun bir veya birkaç tekerleğin Dohyo'dan yuvarlandığı ve robotun Dohyo'ya 

geri dönemeyeceği anlamına gelir. Bu durumda, rakip bir Yuko puanı kazanır. 

8.3 Yusei (hakimiyet) 

"Yusei" (hakimiyet) durumunda, hakem robotun stratejisine, hareketlerine ve becerilerine göre takıma 

bir Yuko puanı verebilir. 

9 Hansoku (ihlal) ve penaltı 

9.1 Keikoku (uyarı) 

Aşağıda belirtildiği gibi hareket eden bir yarışmacı "Keikoku" (uyarı) alır. Yarışmacı iki Keikokus 

(uyarı) alırsa, rakip bir Yuko puanı kazanır. 

1. Operatör veya operatörün bir öğesi (örneğin, uzaktan kumanda) hakemin yuvarlak 

bitiş sinyalinden önce Dohyo Jyonai bölgesinde sona ererse.  

2. Robot turun başlangıcından önce hareket ederse (hareket veya şeklini değiştirme). 

3. Katılımcı uzaktan kumandanın kullanımına ilişkin gereksinimleri ihlal ederse. 

4. Robot Dohyo'ya yerleştirildikten sonra değiştirilirse. 

5. Katılımcı güvenlik gerekliliklerine uymazsa. 
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6. Haksız sayılan başka bir işlem olması durumunda. 

9.2 Hansoku (ihlal) 

Aşağıdaki durumlarda rakip veya her iki taraf da bir Yuko puanı kazanır. 

1. Bazı parçalar, toplam ağırlığı 5 gramdan fazla olan robottan düşerse.  

2. Eğer robot hareket etmiyorsa. 

3. Her iki robot da hareket ederse, ama çarpışmazsa.  

4. Robot yanıyorsa veya robotun yandığına benzeyen bir durum varsa. 

5. Katılımcı turu bitirmek isterse.  

9.3 Hansokumake (ihlal nedeniyle yenilgi) 

Aşağıdaki kuralları ihlal eden katılımcı, ihlal nedeniyle maçı kaybeder. 

1. Yarışmacı maçın başında belirlenen Dohyo'da boy gösteremezse veya katılımcı for 

bakımı  verilen süreyi aşarsa, 6Eşleştirme ilkeleri. 

2. Eğer yarışmacı maçı sabote ederse. Örneğin, Dohyo'yu kasten kırarak veya deforme 

ederek.  

3. Katılımcı  paragraf 5'te "Robot" için sağlanan gereklilikleri ihlal ederse. Robot 

otonom hareketler yapmazsa. 

4. Katılımcı paragraf 7.1 Güvenlik gereksinimlerinde belirtilen şartlara uymuyorsa, 

paragraph 9.1 "Keikoku" (uyarı)  sonrasında bile. 

9.4 Sikkaku (diskalifiye) 

Aşağıdaki durumlarda, katılımcı diskalifiye edilecektir - yarışmadan ayrılması gerekir ve yarışma 

sonuçları listesine eklenmez. 

1. Katılımcının robotu  , paragraf 5.1'de 5.1Robot için gereksinimler .  

2. Katılımcı onursuz bir şekilde davranırsa. Örneğin, rakibe veya hakemlere küfreder 

veya rencide eder. 

3. Katılımcı rakibi kasten yaralarsa. 

10 Maçı askıya alma 

1. Katılımcı sakatlanırsa ve maça devam edilemezse, katılımcı maçın askıya alınmasını 

talep edebilir. 

2. Daha önce açıklanan durum durumunda hakemler maçın hemen devam ettirilmesi 

için gerekli düzenlemeleri yaparlar. 

3. Düzenlemeler maçın devam etmesine olanak sağlamazsa, rakip maç yapmadan 

kazanır.  
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11 Itiraz 

Hakemlerin kararı temyize tabi değildir. Şikayetler maç sırasında veya maçtan hemen sonra 

yapılmalıdır. Daha sonraki şikayetler kabul edilmez. Herhangi bir uyuşmazlık veya anlaşmazlık 

durumunda, son sözü hakemler ve/veya organizatörler söyler. 

12 Robotları işaretleme 

12.1 Robotta işaretler 

Robotlar numara etiketleriyle işaretlenmelidir. Çıkartmalar yarışmanın organizatörleri tarafından 

sağlanmaktadır. Etiket, robotun pulluklarına veya rakip sensörlerin çalışmasını bozabileceği başka bir 

bileşene yerleştirilemez. 

13 Kurallardaki değişiklikler ve iptaller 

Kurallarda yapılan değişiklikler ve iptaller, yarışmanın düzenleyici komitesinin 

düzenlemesine göre yarışmanın ana organizatörü tarafından kabul edilir. 

14 Ek 1. Eşleşme alanının şekli 

 
Şekil 2 Eşleştirme alanı 
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15 Ek 2. Uzaktan kumanda sistemini başlatma ve durdurma 

RobotSM ve RobotChallenge yarışmalarında kullanılan aynı başlangıç ve durdurma uzaktan 

kumanda sistemi Robotex Sumo için de geçerlidir. Sistemin amacı turun adil ve hızlı bir 

şekilde başlamasını sağlamaktır. Güvenlik amacıyla, sistem bir durdurma anahtarı ile 

donatılmıştır. Farklı yarışmalarda bir ve aynı kontrol sistemini kullanmak katılımcılar için 

uygundur. 

Sistem, hakem tarafından çalıştırılan kızılötesi vericiye ve robotların üstünde bulunan 

kızılötesi alıcılara dayanmaktadır. Kızılötesi verici için kullanılan protokol RC-5'tir. RC-5 

kodu, 38 kHz'de modüle edilmiş Manchester kodlu bir bit akışıdır. İleti yükü, uzak komutları 

(programlama, başlatma ve durdurma) içeren 5 bitlik bir adres ve 6 bit komut içerir ve 

Dohyo ID. Dohyo ID, aynı anda gerçekleşen yakın eşleşmeleri ayırt etmek için kullanılır. 

Aşağıdaki tabloda uzak komutlar ve ilgili yük içeriği listelenmiştir:Tablo 9 Uzak komutlar 

Komut RC-5 ileti alanı 

Programlama Adres[4..0] = 0x0B, Command[5..1] = Dohyo ID 

Başlamak Adres[4..0] = 0x07, Command[5..1] = Dohyo ID, Command[0] = 1 

Durmak Adres[4..0] = 0x07, Command[5..1] = Dohyo ID, Command[0] = 0 

Programlama komutları, maçtan hemen önce robotların kızılötesi alıcılarına yeni bir Dohyo 

kimliği yazmak için kullanılır. Hakemin kızılötesi vericileri, yalnızca yakındaki robotların 

belirli komutları alabilmesini sağlamak için ayrı düşük güçlü IR LED ile donatılmıştır. 

Programlanmış Dohyo Kimliği, başlatma ve durdurma komutlarını filtrelemek amacıyla 

kullanılır. 

Başlat ve durdur komutları aynı ileti adresine sahiptir, ancak eylemi belirlemek için komut 

alanının yalnızca ilk biti kullanılır. Robotun kızılötesi alıcıları, mesajın Dohyo kimliğiyle 

robota programlanmış olanın aynı olduğunu doğrulamalı ve aynıysa ilgili eylemi 

yapmalıdır. 

Kızılötesi alıcının bileşenleri, robotun mesajları herhangi bir yönden alabileceği şekilde 

robotun üzerine yerleştirilmelidir. 

Robot veya kızılötesi alıcı, hakemin kızılötesi vericisinin komutunu alıp almadığını 

doğrulamak için açıkça görülebilen LED'lerle donatılmalıdır. Bir programlama komutu 

olması durumunda, LED'in hızlı bir şekilde iki kez yanıp sönmesi gerekir. Robot başlatma 

komutunu alırsa, LED sürekli yanıp söner; stop komutunu alırsa, yavaşça yanıp sönmeye 

başlar. Uzaktan kumanda sistemi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: 

http://www.startmodule.com. 

http://www.startmodule.com/
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