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KETENTUAN PERWASITAN  

KONTES ROBOT CERDAS INDONESIA 2010 
DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI BATTLEBATTLEBATTLEBATTLE 

 

A. Pengantar 
 

 Pada tahun 2010 ini KRCI Expert Battle telah memasuki tahun ke-2 dan 

penulisan divisinya adalah KRCI Divisi Battle. Jika pada tahun pertama tema 

yang diangkat masih mirip dengan KRCI tipe pemadam api, maka pada tahun 

2010 temanya menghendaki robot memiliki kemampuan pengenalan citra 

(image) melalui kamera karena obyek yang diperebutkan adalah bola-bola 

berwarna tertentu yang diletakkan di tempat-tempat tertentu. Selain itu robot 

harus dapat mengenali goal atau gawangnya sendiri agar tidak salah 

memasukkan bola. 

B. Tema 

Tema Divisi Battle pada KRCI 2010 adalah:  

“Gotong Royong Robot Pemain Bola” 

C. Rule Of The Game  
 
Dua tim robot autonomous (otomatis) di sisi merah dan biru yang masing-

masing tim terdiri dari dua robot akan saling berhadap-hadapan dalam 

pertandingan ini untuk memperebutkan bola pingpong dan tenis dan sebanyak-

banyaknya memasukkannya ke gawang sesuai warna sendiri dalam waktu 3 

menit. Robot yang paling banyak memasukkan bola akan menjadi pemenang. 

 
D. Tim Robot  

 
Tim Robot harus berasal dari Perguruan Tinggi yang terdiri dari 3 (tiga) 

mahasiswa aktif dan 1 (satu) dosen pembimbing. 
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E. Lapangan Pertandingan  

Lapangan Pertandingan dari pandangan atas ditunjukkan dalam Gambar 1 

berikut ini. 

 

Gambar 1: Lapangan Pertandingan KRCI Battle 2010 

Keterangan Gambar 1:  
 

1. Lapangan keseluruhan berukuran (500
dengan lantai dasar dicat warna HIJAU TUA tidak mengkilap.  

2. Di lapangan terdapat lorong-lorong maze dengan dinding setebal (2.5 s/d 3) cm 
setinggi 20 cm.  
 

3. Lorong-lorong maze di lapangan seluruhnya berukuran lebar 50 cm atau 
kelipatannya diukur dari garis tengah dinding ke garis tengah dinding di 
sebelahnya 
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4. Seluruh dinding maze dicat sama dengan warna lantai dasar, yaitu HIJAU TUA 

tidak mengkilap. Permukaan atas dinding dicat warna PUTIH.  

5. Di setiap sudut lapangan terdapat START ZONE atau HOME berukuran satu 
blok atau (50 bot Biru dan dua 
berwarna MERAH untuk start Tim Robot Merah. Ditengah-tengah HOME 
terdapat simbol huruf H berwarna putih berdimensi (30
sebagai tempat start robot sekaligus untuk mengukur dimensi robot saat START.  

6. Di tengah-tengah lapangan terdapat GOAL berbentuk tabung silinder terbuat dari 
logam besi setebal 2 mm dengan diameter dalam 100 cm dan setinggi 10 cm. 
GOAL ini dibagi dua, sebagai pembatas diberi dinding dari bahan logam yang 
sama setinggi 10 cm. Lantai dua bagian ini masing-masing dicat warna MERAH 
dan BIRU sebagai tanda GOAL untuk Tim Merah dan GOAL untuk Tim Biru. 
Dinding dalam maupun luar dari GOAL ini dicat sama seperti lantai yaitu warna 
HIJAU TUA tidak mengkilap.  

7. Obyek permainan dalam divisi Battle ini adalah bola tenis berwarna HIJAU 
PUPUS dan bola pingpong berwarna ORANGE.  

 
 
 

 
 
 

Gambar 3: Pandangan Perspektif Lapangan KRCI divisi Battle 2010 
 

 
 

F. Sistem Pertandingan  
 

Pertandingan dilaksanakan sebagai berikut:  
1. Pertandingan dilakukan dengan Sistem Round Robin (Kompetisi) pada babak 

Penyisihan. Babak Perempat Final, Semi Final dan Final dilakukan dengan cara 
Sistem Gugur (Knock Down System).  
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2. Dua Tim Robot (yang masing-masing terdiri dari dua robot otomatis) akan 
berhadapan (START di tempat masing-masing) untuk memperebutkan bola-bola 
dan memasukkannya ke dalam gawang sendiri, robot Merah memasukkan ke 
gawang/GOAL MERAH, sedang robot Biru memasukkan ke GOAL BIRU yang 
masing-masing GOAL berbentuk setengah lingkaran tabung silinder.  

3. Diberikan waktu maksimum 1 (satu) menit kepada Tim Robot untuk 
mempersiapkan robotnya di posisi START sebelum pertandingan yang berdurasi 
3(tiga) menit dimulai.  

4. Robot dijalankan dengan menekan SATU TOMBOL START setelah tanda GO 
diberikan. Penekanan tombol harus dilakukan oleh anggota tim.  

5. Posisi arah hadap robot ketika START dapat ditentukan sendiri oleh Tim.  

6. Robot akan dinyatakan MENANG TKO (Technical Knock Out) jika berhasil 
memperoleh nilai 23 (duapuluhtiga) poin atau lebih yang diperoleh dari 
memasukkan dua bola tenis dan tiga atau lebih bola pingpong di gawang sendiri. 
Jika ini terjadi maka pertandingan dihentikan dan seluruh nilai sisa bola yang 
belum masuk ke GOAL dengan syarat tidak berada di luar arena pertandingan 
akan menjadi milik pemenang pertandingan.  

7. Nilai 23 atau lebih yang diperoleh dengan cara selain yang diterangkan dalam 
(3.4.6) tidak akan menghentikan pertandingan hingga 3 menit usai.  

8. Robot tidak boleh memindah atau mengambil bola dengan cara ditiup atau 
disedot menggunakan tenaga angin (kipas atau blower, dsb.) Artinya, 
penggunaan mekanisme kipas angin dan atau blower dalam desain robot adalah 
DILARANG.  

9. Robot yang melempar bola ke luar lapangan pertandingan akan terkena penalti: 
sebesar -5 jika mengeluarkan bola tenis, dan -1 jika mengeluarkan bola 
pingpong.  

10. Tidak dilarang bagi robot yang berusaha mengambil bola yang dipegang oleh 
robot lawan ataupun mengeluarkan bola dari GOAL lawan selama dimensi 
robotnya tidak melebihi ukuran seperti pada (E.2 pada keterangan gambar).  

11. Robot dilarang menjulurkan anggota badannya ke arah lorong di sebelahnya 
yang dibatasi oleh dinding kecuali ke atas daerah GOAL baik sendiri maupun 
lawan.  

12. Jika tidak ada yang MENANG TKO hingga 3 menit pertandingan berakhir maka 
nilai total dihitung dari bola-bola yang berhasil dimasukkan ke gawang masing-
masing setelah dikurangi penalti jika ada.  
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13. WASIT berhak menghentikan pertandingan sewaktu-waktu jika robot 

membahayakan lapangan, misalnya merobohkan dinding, merusak GOAL dan 
merusak bola, dan hal-hal lain yang dianggap dapat membahayakan/merusak 
lapangan pertandingan.  

 

G. Tugas Wasit 

Wasit pada lapangan KRCI Devisi Battle terdiri 4 orang yang berdiri di sudut-
sudut lapangan. Setiap wasit dibekali dengan tiga buah bendera yang berbeda 
warna, yaitu merah, kuning dan putih. Tugas wasit hanya mengangkat bendera 
sebagai tanda bahwa : 

1. Bendera warna kuning diangkat sebagai tanda start robot siap bertanding 

2. Bendera warna merah diangkat sebagai tanda Retry (mengulang START). Retry 
hanya boleh diminta dan dilakukan untuk robot yang GAGAL START atau masih 
berada dalam lorong segaris lurus dari posisi START.  

 
3. Bendera warna putih diangkat sebagai Give Up (Menyerah). Peserta melakukan 

permintaan secara lisan kepada Wasit sebelum atau ketika pertandingan sedang 
berlangsung.  

 
Penalti akan diberikan kepada Tim Robot jika:  
1. Penalti sebesar -5 (minus lima) akan didapat jika robot melempar atau 

memindah bola tenis ke luar lapangan pertandingan.  

2. Penalti sebesar -1 (minus satu) akan didapat jika robot melempar atau 
memindah bola pingpong ke luar lapangan pertandingan.  

3. Penalti sebesar -3 (minus tiga) akan didapat jika dengan secara langsung (bukan 
karena pantulan) melemparkan bola tenis ke arah robot lawan.  
 

4. Penalti sebesar -3 (minus tiga) akan diberikan kepada Tim yang robotnya 
menabrak robot lawan hingga menggulingkannya. Namun tidak ada penalti bagi 
lawan jika yang terguling adalah robot penabrak. Dalam hal ini robot yang 
terguling akan diangkat keluar dan dinyatakan GIVE UP. 
 
 

Yogyakarta, 15 Mei 2010 
Wasit, 
 
 
 
Pramudi Utomo, M.Si 


