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INFORMASI – INFORMASI DI DALAM PETUNJUK INI MASIH DAPAT BERUBAH DAN 

AKAN DIFIKSASIKAN SAAT TECHNICAL MEETING 



A. LTS-Competition  

 

 Informasi Umum   

   

Peserta : Setiap tim terdiri 1 robot  maksimal 3 orang. 

Fasilitas : Snack , makan siang, sertifikat, sticker, pin. 

Biaya :  Rp 150.000,- setiap tim 

Pelaksanaan : Technical meeting 7 November 2015 pukul 16.00 – selesai 

   Perlombaan  8 November 2015 pukul 07.00 – selesai 

Tempat  :  Auditorium Unsoed Purwokerto. 

Technical Meeting 

Technical Meeting akan diadakan pada hari Sabtu, 7 November 2015 di Auditorium 

Unsoed Purwokerto, mulai pukul 16.00 WIB – selesai. Untuk peserta yang TIDAK bisa 

menghadiri TM, maka hasil TM akan diinformasikan melalui website. TM akan membahas 

info pertandingan,peraturan pertandingan, jadwal acara, dan  undian grup. 

Persyaratan Peserta 

1. Peserta memiliki institusi yang jelas 

2. Jumlah peserta (tim) dari  setiap institusi tidak dibatasi. 

3. Setiap tim maksimal terdiri dari 3 orang yang berasal dari institusi yang sama.  

4. Setiap individu dan robot  hanya diperbolehkan  terdaftar pada satu tim.  

5. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 September dan paling lambat tanggal 30 

September 2015. 

6. Semua administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran paling lambat 

tanggal 6 November 2014 melalui rekening bank yang telah ditentukan (oleh panitia). 

7. Penggantian anggota tim,  revisi nama anggota dan tim harus dikonfirmasikan kepada 

panitia paling lambat tanggal 5 November 2015, jika tidak melakukan konfirmasi 

penggantian maka peserta yang bersangkutan tidak diakui. 

Sistem Pertandingan 

Sistem pertandingan menggunakan sistem rata-rata waktu tercepat. Jika robot tidak finish 

maka akan dihitung jumlah cek poin dan jarak terkahir robot dari cek poin,dan nilai bonus 

yang diterima.  

Sesi pertama, Babak Kualifikasi 

 Menggunakan sistem kualifikasi dengan sistem rangking rata-rata nilai paling 

sedikit. 

 Tim akan dibagi ke dalam 4 grup  

 Setiap robot memiliki hak bertanding sebanyak 2 kali. 



 Dalam tiap pertandingan akan ada empat robot yang beradu cepat dengan 2 

TRACK  dan masing-masing dengan posisi 2 START dan 1 FINISH dalam  satu 

track. 

 Penilaian diambil dari perhitungan nilai yang didapat robot dalam 2 kali tanding 

atau jarak tempuh terjauh ditambah nilai bonus. 

 4 tim dengan nilai akhir paling sedikit dari tiap grup berhak masuk ke babak 16 

besar. 

 Alokasi waktu pertandingan yaitu 5 menit dengan rincian 4 menit di track, 30 

detik waktu pemanggilan dan cek tegangan, 30 detik persiapan termasuk 

menyetting robot. 

Sesi kedua, babak 16 besar. 

 Menggunakan sistem kualifikasi dengan sistem rangking rata-rata nilai paling 

sedikit. 

 Tim akan dibagi ke dalam 4 grup  

 Setiap robot memiliki hak bertanding sebanyak 1 kali. 

 2 tim dengan nilai akhir paling sedikit dari tiap grup berhak masuk ke babak 8 

besar. 

Sesi ketiga, babak 8 besar. 

 Menggunakan sistem penyisihan,dengan memilih yang tercepat dari setiap 

pertandingan pada tiap track.. 

 Tim akan dibagi ke dalam 4 bagan penyisihan.  

 Setiap robot memiliki hak bertanding sebanyak 1 kali. 

 2 tim dengan nilai akhir paling sedikit dari tiap grup berhak masuk ke babak Final. 

Sesi terakhir, babak final (perebutan juara 1, 2, dan 3) 

 Menggunakan sistem penyisihan,dengan memilih yang tercepat dari setiap 

pertandingan pada tiap track. 

 Tim akan dibagi ke dalam bagan penyisihan. 

 Setiap robot memiliki hak bertanding sebanyak 2 kali. 

 Pada tiap pertandingan,robot yang pertama kali mencapai finish,atau mencapai 

jarak terjauh akan mendapat poin kemenangan 

Spesifikasi Robot 

1. Dimensi maksimal robot : 

Panjang : 20 cm 

Lebar  : 20 cm 

Tinggi   : 20 cm  



2. Robot tidak diperkenankan menggunakan kit robot rakitan atau mainan seperti LEGO 

dan merk serupa dan harus merupakan hasil kreativitas tim sendiri. Pengecualian 

untuk mainan seperti TAMIYA, penggunaannya maksimal yang diperbolehkan hanya 

bagian ban, gearbox dan motor DC. 

3. Bobot maksimum robot adalah 3 kg (termasuk baterai) 

4. Robot tidak boleh merusak permukaan lintasan. 

5. Robot bebas dari unsur eksplosif seperti bensin, butane, helium, dll. 

6. Robot berjalan secara otomatis tanpa bantuan operator  atau sistem control lainnya. 

7. Robot membawa sumber energy (Baterai) sendiri. 

8. Robot menggunakan baterai maksimal 14volt. 

9. Nama tim atau robot tidak diperkenankan mengandung unsur 

penghinaan,  pelecehan dan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. 

10. Jikat terdapat nama tim atau robot yang sama, maka diutamakan yang telah 

menyelesaikan administrasinya lebih awal. 

11. Peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu robot selama seluruh pertandingan. 

Poin-poin di atas otomatis berlaku sebagai peraturan yang wajib ditaati peserta dan apabila 

dilanggar akan dikenakan sanksi dari panitia. 

 Peraturan Lomba/ Tata Tertib Lomba 

a) Setiap peserta wajib menaati setiap peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh 

panitia. 

b) Setiap peserta mengenakan pakaian bebas, rapi, dan sopan (tidak boleh memakai 

celana pendek/boxer). 

c) Setiap peserta mengenakan co-card yang telah diberikan sebagai identitas peserta 

yang sah selama mengikuti acara 

d) Setiap tim peserta bertanggung jawab terhadap kebersihan pit stop dan barang-

barang/perlengkapan yang dibawa. 

e) Kehilangan atau kerusakan barang bawaan bukan menjadi tanggung jawab panitia, 

termasuk robot yang dipakai dalam pertandingan. 

f) Dianjurkan untuk membawa barang-barang/perlengkapan yang seperlunya saja. 

g) Setiap peserta dilarang membawa barang-barang yang berbahaya, bersifat merusak 

dan yang dapat menimbulkan kegaduhan sosial. 

h) Setiap tim peserta diharuskan melakukan registrasi ulang dengan membawa bukti 

pembayaran dan Identitas Asli yang dipakai saat pendaftaran. 

i) Diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian acara yang diadakan oleh panitia 

dengan tertib. 

j) Peserta boleh membuat  track uji coba secara langsung di pit stop masing-masing. 



k) Peserta dilarang mengkonsusi/membawa minuman keras, narkoba, dan rokok di area 

pertandingan. 

Sebelum pertandingan 

a) Setiap tim peserta wajib lulus administrasi pendaftaran. 

b) Robot tim peserta wajib lulus tes spesifikasi robot yang telah ditentukan panitia. 

c) Setiap tim peserta dapat memakai area pit stop yang telah disediakan panitia dengan 

semestinya. 

d) Setiap peserta yang belum atau tidak ikut bertanding tidak diperkenankan masuk ke 

dalam arena dan mengganggu tim peserta atau robot lain. 

Saat pertandingan 

a) Setiap tim peserta yang bertanding hanya boleh diwakilkan 1 (satu) orang saja di 

area lintasan dengan memakai cocard.. 

b) Peserta dilarang mengotori dan merusak arena lintasan. 

c) Peserta diwajibkan menggunakan kaos kaki sebagai alas kaki agar tidak merusak 

maupun mengotori arena track. 

d) Robot berada di belakang START arena sebelum ada aba-aba dari wasit. 

e) Peserta boleh memilih mode start antara memakai sound activation atau 

menggunakan tombol biasa. 

f) Robot harus melalui track untuk sampai ke check point atau garis finish. 

g) Robot harus melewati semua check point sebelum mencapai finish. 

h) Pada saat melakukan START/RETRY tidak diperkenankan memberikan bantuan dari 

luar kepada robot baik dalam bentuk dorongan atau lainnya. 

i) Robot dinyatakan finish jika bagian terdepan robot telah menyentuh garis finish. 

j) Peserta harus meletakkan robot pada posisi checkpoint terakhir yang selanjutnya 

disebut retry dengan ketentuan: 

- Robot tidak dapat menemukan garis atau keluar dari track lomba 

- Robot mengambil arah yang salah 

- Robot berhenti selama lebih dari 3 detik 

- Peserta yang menginginkan retry harus meminta sendiri kepada wasit 

(mengangkat tangan). 

k) Waktu yang diberikan pada tiap tim untuk menyelesaikan pertandingan adalah selama 

4 menit, 30 detik sesi pemanggilan , 30 detik persiapan. Peserta yang terlambat dalam 

sesi pemanggilan selama 30 detik akan di diskualifikasi. 

l) Peserta dilarang mengganti catu daya ataupun komponen tertentu selama 

pertandingan berlangsung. 

m) Robot dinyatakan finish ketika robot telah menyentuh garis finish tracknya sendiri. 



q) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

Sesudah pertandingan 

a) Robot dapat dibawa ke pit stop masing-masing tim peserta. 

b) Peserta dianjurankan saling berjabat tangan setelah pertandingan. 

c) Tim peserta harus tetap menjaga sportivitas bertanding. 

a) Nilai Waktu, Nilai Bonus dan Nilai Penalti dihitung setelah sesi pertandingan 

berakhir.  

b) Waktu yang didapat (WT) akan ditambahkan dengan Penalti. 

c) Jika robot mencapai finish , maka mendapat nilai bonus FN (finish) sebesar (0.8) 

d) Nilai Akhir dihitung dengan rumus : 

NA = (WT + Penalty)  x FN 

e) Jika robot gagal mencapai finish maka nilai akhirnya adalah 

NA = (240 + Penalty – X) 

Dimana X adalah : 

 Robot telah melewati beberapa check point akan dikurangi nilainya sebesar ( 

CP x 4 / 200) 

 CP= jumlah check point yang dilewati. 

o Melanggar tata tertib :diskualifikasi*. 

o Melakukan kesalahan retry :retry ulang. 

o Merusak track arena pertandingan :diskualifikasi. 

o Merusak robot lawan :diskualifikasi. 

o Membuat kegaduhan acara pertandingan :diskualifikasi. 

o Tidak memenuhi syarat sebelum bertanding :diskualifikasi. 

o Peserta terlambat, saat waktu pemanggilan lebih dari 30 detik : diskualifikasi. 

o Mengganggu peserta lain yang sedang bertanding :Penalti 7 detik **. 

o Start dengan bantuan yang tidak disetujui wasit :Penalti 7 detik**. 

o Mencuri start : Penalti 10 detik** dan start ulang. 

o Sengaja atau tidak sengaja menyentuh Robot tetapi tanpa izin retry : Penalti 5 detik** 

dan retry 

o Retry tidak sah, tidak disetujui wasit : Penalti 5 detik**.dan retry ulang 

o Mengganti suku cadang atau baterai pada saat pertandingan: diskualifikasi 

o Mengganti robot saat bertanding: diskualifikasi 

Sistem Penilaian 

Pelanggaran dan sanksi 



 HADIAH 

TROPHY  

 Juara 1 : Tropi + Piagam penghargaan + Uang sebesar Rp2.500.000,00 

 Juara 2 : Tropi + Piagam penghargaan + Uang sebesarRp1.500.000,00 

 Juara 3 : Tropi + Piagam penghargaan + Uang sebesar Rp1.000.000,00 

 Best Design : Uang sebesar Rp 500.000,00 

 

Ket : *Masih dalam konfirmasi 


