
Robottisumon säännöt 2017 

Muutokset vuoden 2015 sääntöihin on merkitty punaisella:
Robotissa ei saa olla valkeita osia, jotka voivat sotkea vastustajan vari- tai valosensorien toimintaa.

YLEISTÄ 

Robottisumo -ottelussa kaksi robottia asetetaan ottelemaan ottelualustalle. Ottelun aikana robotit 
yrittävät pysyä ottelualustalla ja pyrkivät työntämään vastustajan alustalta ulos. 

OSALLISTUJAT

Sumoturnaukseen saavat osallistua kaikki alle 13-vuotiaat (synt. 2004 tai jälk.).

ROBOTTI 

Robotin koko: korkeintaan 20 cm x 20 cm 
Robotin paino: korkeintaan 1000 g 
Robotin korkeutta ei ole rajoitettu. 
Robotin täyttyy olla itseohjautuva, kauko-ohjausta ei sallita.

Robotti tarkistetaan, mitataan ja punnitaan ennen turnauksen alkua ja tarvittaessa turnauksen 
aikana. 

Robotin rakentelussa sallittuja ovat Lego EV3, NXT- ja RCX -sarjojen elektroniset osat, muina 
rakennusosina saa käyttää muitakin Lego-osia. Elektronisten osien rajoituksen tarkoituksena on 
antaa kaikille mahdollisimman samanlaiset lähtökohdat kisaan.
Robotissa ei saa olla valkeita osia, jotka voivat sotkea vastustajan vari- tai valosensorien toimintaa.
 
Erän alettua robotin on odotettava 5 sekuntia ennen kuin se voi aloittaa liikkumisen. Muuten 
robotin on liikuttava ottelun aikana. Robotin aloitettua liikkumisen robotti voi laajeta yli 
kokorajoituksen. Vastustajaa saa liikuttaa vain työntämällä. Vastustajaa on myös mahdollista 
kallistaa korkeintaan n. 2 cm työntämisen yhteydessä esim. robotista lähtevillä kiilarakenteilla tai 
moottoreilla. Vastustajaa ei saa nostaa kokonaan ilmaan – vastustajan robotin kosketus alustaan 
on säilyttävä. Vastustajan saa kamppailutilanteissa kaataa työntämällä. Kaatunut robotti pysyy 
pelissä niin kauan kuin se on käynnissä eli ainakin yksi robottia liikuttava moottori pyörii ja se pysyy
kentällä tai aika loppuu. Huom! Jos pelitilanteessa toinen roboteista on kaatuneena ja toinen 
ajautuu kentältä ulos, tuomitaan erä tasapeliksi.

Kilpailuun osallistuvan robotin on oltava turvallinen ja vaaraton omistajaansa, muita 
kanssakilpailijoita, robotteja ja kilpailutiloja kohtaan. Tämä on ehdoton vaatimus, josta poikkeavat 
yksilöt suljetaan kisasta välittömästi, oli syy sitten tahaton tai tahallinen. Robotti ei saa esimerkiksi 
raapia, repiä tai raastaa vastustajaa tai peliareenaa eikä kiinnittää itseään liikkumattomaksi 
peliareenaan 

OTTELUALUSTA 

Ottelualusta on pyöreä, ja sen halkaisija (noin) 120 cm. Alustan pohjaväri on musta ja siinä on 



valkoinen (noin) 2 cm leveä reuna. Ottelualustan korkeus (noin) 3 cm. 

OTTELUT

Ottelussa on 2-3 erää. Jos sama robotti voittaa kaksi ensimmäistä, ei tarvita kolmatta erää. Kilpailu
alkaa arpomalla kumpi ottelijoista laittaa robotin alustalle ensimmäisenä. Tämä robotti asetetaan 
omalla kenttäpuoliskolla niin että robotin jokin osa on ottelualustan valkoisen reunan kohdalla 
(ylhäältä päin katsottuna robotin jokin osa sivuaa tai peittää valkoista reunaa). Vastustaja asettaa 
oman robotin ottelualustalle vastakkaiselle puolelle suurin piirtein ottelualustan kuvitellun 
keskipisteen kautta kulkevalle linjalle. Tämäkin robotti tulee asettaa niin, että robotin jokin osa on 
ottelualustan valkoisen reunan kohdalla. Robotteja ei tarvitse asettaa kulkemaan kohti vastustajan 
robottia.

Kun ensimmäinen erä on oteltu, tehdään toisessa erässä samalla tavalla, mutta käänteisessä 
järjestyksessä. Jos tarvitaan kolmas erä, arvotaan uudestaan kumpi kilpailijoista asentaa 
robottinsa ensimmäisenä alustalle. 

Ensimmäisenä robotin alustalle laittava ei saa muuttaa robotin sijaintia alustalle sen asettamisen 
jälkeen. 

Tuomarin merkistä pelaajat painavat yhtä aikaa omien robottiensa aloituspainiketta ja siirtyvät 
selvästi areenan ulkopuolelle (1 m). Areenalle saa palata vain tuomarin kutsusta tai määräyksestä. 
Robotti saa alkaa liikkua aikaisintaan 5 sekuntia erän alkamisesta (ohjelman käynnistämisestä). 
Erä päättyy, kun jompikumpi roboteista tippuu ottelualustalta, särkyy tai 2 minuuttia täyttyy. 

Erän voittaja on robotti, 

A. joka ensimmäisenä työntää toisen ulos peliareenalta 
B. joka jää yksin peliareenalle toisen ajettua ulos
C. jonka vastustajan robotti hajoaa niin, että se ei pysty enää liikkumaan 
D. jonka vastustaja on kaatuneena, kun erä päättyy 
E. jonka vastustaja on hylätty jostakin seuraavista syistä:
 robotti liikkuu liian aikaisin 
 robottia ei ole tarkistettu muutosten jälkeen 
 pelaaja on koskettanut ottelun aikana robottiin ilman tuomarin lupaa 
 pelaaja viivyttelee ottelun aloituksessa 
 Robotti, joka ei ole kaatuneena, on liikkumaton yli 10 s ajan 
 muut mahdolliset sääntörikkomukset 

Tuomari voi tarvittaessa keskeyttää erän (esim. robottien jäädessä jumiin keskenään). 
Peliä jatketaan tuomarin määräämistä lähtöpisteistä. 
Erä tuomitaan tasapeliksi, jos kumpikaan roboteista ei ole voittanut erän päättyessä.


