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Batalha de robôs 

Livro de regras 

Terceira edição – 1º semestre 2019 

                             

 

1 Introdução 

Nome da Modalidade: Combate 

Número de Robôs por Partida: Dois 

Duração das Partidas: 5 minutos 

Classes Disponíveis: Sem limite 

Dimensões dos Robôs: O robô deve ser capaz de passar pelas portas das arenas 

Especificações da Arena: 40m², proteções de policarbonato. 

Especificações de Controle: Rádio-Controlados 

 

 Cada robô deverá ter uma equipe, que pode ser composta de até 6 integrantes. Os integrantes 

devem ser matriculados na UNOESTE, podendo um dos membros da equipe ser professor da 

instituição ou membro externo. 

 

2 Formato da competição 

Os combates serão realizados dentro da arena, e será composto por 2 ao mesmo tempo. 

Caso haja número ímpar de robôs no fechamento das chaves, será realizada uma batalha com 3 

robôs, onde sairá somente um vencedor. 

http://www.unoeste.br/site/default.aspx
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2.1 Definição das chaves iniciais 

A sequência das batalhas será constituída por chaves, que serão determinadas pela equipe 

organizadora no dia do evento, por meio de escolha, com base nas características dos robôs, e não 

por sorteio. 

2.2 Frequência dos rounds 

É dado ao competidor o direito de intervalo entre um round e outro, de um mesmo robô, de 

pelo menos 20 minutos. 

2.3 Duração dos rounds 

Os rounds têm a duração máxima de 5 minutos. 

2.4 Vencedor do round 

O robô perderá o round caso um desses fatos ocorram: 

1- Não obedecer comando durante batalha (Abre contagem 10s); 

2- Não conseguir se locomover durante batalha (Abre contagem 10 s); 

3- Caso ambos os robôs tornem-se incapacitados ao mesmo tempo, o round será definido 

pelos jurados; 

4- Caso o robô fique preso na arena, nenhuma intervenção será permitida. Após 10 

segundos de contagem regressiva, o robô será declarado perdedor por TKO. Se houver 

algum ataque do oponente durante a contagem, esta será reiniciada; 

5- O robô que ficar sem lançar um ataque ofensivo ao outro por mais de 1 minuto será 

desclassificado; 

6- Desistência; 

7- Todos os outros casos serão julgados pelos jurados. A decisão dos jurados será a final.  

http://www.unoeste.br/site/default.aspx
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3 Pontuação 

Durante as batalhas, os jurados utilizarão pontuação para determinação do vencedor. Os 

valores dos pontos de acordo com os ataques serão determinados de acordo com os valores abaixo: 

- Perda de peças (-10 pontos por peça) (parafusos não são considerados peças); 

- Número de tombos efetivos (Virar o outro robô de ponta cabeça), (2 pontos); 

- Número de bloqueamento (Pressionar o outro robô contra a parede durante 10 segundos), 

(2 pontos) o atacante é obrigado a liberar o oponente após os 10 segundos; 

- Números de ataques efetivo (Utilização da arma principal ou secundária com suposição 

de dano ao oponente), (1 pontos); * Ataques que não sejam efetivos não serão computados, ficando 

o julgamento a critério dos jurados. 

- O round será interrompido para separar robôs presos entre si, mesmo se ambos estiverem 

presos juntos na arena. Quando for solicitado que se desligue os controle para desprender os robôs, 

se o desligamento dos robôs falhar, o round será finalizado e o vencedor será determinado pelos 

jurados; 

- Caso o competidor não compareça ou seja desqualificado antes do início do round, seu 

oponente será declarado vencedor automaticamente; 

 

4 Desclassificação 

Será desclassificado o robô da equipe que se enquadrar nos seguintes itens: 

- Utilizar de arma que tenha impulso eletromagnético; 

http://www.unoeste.br/site/default.aspx
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- Utilizar lançamento de projéteis; 

- Utilizar armas com fluidos; 

- Utilizar redes, linhas, fitas ou dispositivos de entrelaçamento que imobilize outros robôs 

durante a batalha; 

- Robô não se desativar pela perda de sinal (armas e locomoção); 

- Caso o competidor não compareça ou seja desclassificado antes do início do round, seu 

oponente será considerado vencedor automaticamente. 

- Materiais perigosos são proibidos em qualquer lugar no robô que tenha contato com 

humanos, ou que possa ter contato em caso de danos. Entre em contato com a organização caso 

tenha dúvidas. 

5 Considerações gerais: 

Algumas condições especiais devem ser observadas antes e durante o acontecimento da 

competição: 

- Será efetuada uma inspeção inicial dos robôs com o intuito de avaliar as armas e o risco 

oferecido por eles, ficando à critério da organização, permitr ou não a participação do robô no 

evento; 

- O limite de tensão de alimentação dos robôs não deve exceder 50 Volts. 

- Serão permitidos reparos entre as batalhas, porém não será permitido alteração do robô 

em relação à inspeção inicial; 

- Se você tem um robô ou arma com características não citadas nessas regras ou algo que 

fique mal entendido ou ambíguo, por favor, entre em contato com a organização do evento. 

http://www.unoeste.br/site/default.aspx
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Inovações são sempre bemvindas, porém surpreender a organização com ideias mirabolantes 

poderá desqualificálo antes mesmo de competir 

- O robô pode ser controlado por múltiplos operadores. O número é limitado a apenas (2). 

O número de membros da equipe presentes na área de controle é limitado a (2) por equipe. Os 

operadores dos robôs não poderão ser substituídos durante o round. 

- Todos os radiocontroles devem possuir um jeito de alterar a frequência ou canal para evitar 

interferências. É requerido que possua no mínimo dois cristais de frequência ou dois canais 

habilitados. A não possibilidade de troca de frequência pode causar uma derrota. Rádios que 

possuem sistema codificado (onde nenhum outro transmissor operando na mesma frequência 

consegue se comunicar com seu receptor e seu transmissor se comunica exclusivamente com seu 

receptor) estão isentos desta regra. 

 

 

6 Regras e Procedimentos de segurança 

- A ativação ou desativação dos robôs é um movimento crítico. Os robôs só poderão ser 

ativados dentro da arena após a autorização do oficial, em áreas específicas para testes ou sob 

explícita autorização da organização do evento. 

- Todos os robôs deverão testar o failsafe (verificar se o equipamento para completamente, 

incluído arma e locomoção em caso de perda de sinal) antes do início do round. 

- Após o término do round os rádios deverão ser desligados. Robôs que não permanecerem 

imóveis após o rádio ser desligado, receberão uma advertência. Em caso de reincidência, o robô 

será desclassificado. 

http://www.unoeste.br/site/default.aspx
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- Os operadores de robôs que possuírem dispositivos inflamáveis, incandescentes ou 

explosivos, devem obrigatóriamente utilizar vestimenta com proteção individual adequada para tal 

(roupa anti chama, capacete, óculos de proteção, etc). 

- Todos os competidores assinarão um termo de responsabilidade, assumindo atos que possam 

ocorrer durante o evento de batalha de robôs 

7 Considerações finais 

Quaisquer dúvidas que possam surgir a respeito da competição deverão ser encaminhadas 

à comissão de organização do evento, que se disponibilizará para saná-las adequadamente. 

http://www.unoeste.br/site/default.aspx

