
Regulamin Walk Robotów 
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach 

ul. Harcerzy Września 1939 r. Nr 2 

40-659 Katowice 

 

 



Informacje wstępne 

Turniej Walk Robotów polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu własnego zdalnie sterowanego 
robota.  
 
Organizator wydarzenia:  
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach  
ul. Harcerzy Września 1939 r. Nr 2 
40-659 Katowice 
 
Data turnieju: 17 kwietnia 2023r godzina 9:00 
 

Zgłoszenia 
 

Aby zgłosić drużynę do zawodów należy wysłać na poniższy adres e-mailowy wypełniony formularz 
zgłoszeniowy. Potwierdzeniem Zgłaszającego przyjęcia do zawodów będzie zwrotny potwierdzający 
przyjęcie e-mail. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Niepełnoletni 
uczestnicy dołączają do wniosku zgodę rodziców na uczestnictwo w zawodach. Każda drużyna jest 
zobowiązana do zorganizowania opiekuna na czas zawodów.  
 
Termin składania zgłoszeń do zawodów: 30 listopad 2022r godzina 23:59 
 
Wypełnione formularze zgłoszeniowe jak również pytania dotyczące zawodów i regulaminu należy 
kierować na adres: walki.robotow@abramowski.edu.pl 
 

§ 1 Przebieg zawodów 
 

Art. 1 Przebieg 
 

Rozgrywka składa się maksymalnie z trzech rund, trwających po trzy minuty każda. Trzecia runda jest 
rozgrywana w momencie, gdy po pierwszych dwóch rundach jest remis punktowy. Uczestnik, który 
pierwszy zdobędzie nokaut lub unieruchomienie na dziesięć sekund wygrywa rundę. Rozgrywkę 
wygrywa drużyna z przewagą punktową tj. 2:0 lub 2:1. 
 

Art. 2 Rozpoczęcie rozgrywki 
 
Przed rozpoczęciem rundy każda drużyna stoi po za obszarem rozgrywki. Drużyna wkracza na miejsce 
wyznaczone po wcześniejszym sygnale ze strony Sędziego Głównego. Zabrania się samodzielnego 
wejścia na obszar walki.  
 

Art. 3 Przerwanie, zawieszanie i wznawianie rundy 
 
Rozgrywka zostanie przerwana w momencie, gdy dojdzie do zablokowania pracy dwóch robotów oraz 
gdy Sędzia nie będzie miał możliwości określenia zwycięzcy rundy. Jeżeli nastąpi awaria robota w 
pierwszej rundzie, która nie wyniknęła w wyniku starcia dwóch robotów to Drużyna może wystąpić do 
Sędziego o zawieszenie rundy na czas naprawy, który nie może przekroczyć pięciu minut. Po takiej 
naprawie robot musi przejść Badanie Techniczne. Wznowienie zastępuje na sygnał Sędziego. 
 
 

Art. 4 Zakończenie rozgrywki 
 
Zwycięzcę ogłasza Sędzia. Drużyna jest zobowiązana do opuszczenia ringu. 
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§ 2 Ring 
Akt. 5 Specyfikacja ringu 

 
Kształt: kwadrat 
Wymiary: 2000x2000mm 
Wysokość: 150mm 
Powierzchnia: płaska 
Materiał: Płyta OSB 
 

§ 3 Robot 
Akt. 6 Wymiary i waga robota 

 
Długość maksymalna: 350mm 
Szerokość maksymalna: 350mm 
Wysokość: nieograniczona 
 
Ww. wymiary robota są określone dla pozycji startowej robota. Mogą ulec zmianie do pięciu sekund 
od rozpoczęcia rundy.  
 
Waga maksymalna: 5000gram 
 
Podana waga jest wielkością stałą, która nie może ulec zmianie. 
 

Akt. 7 Ogólne wymagania 
 

Robot musi poruszać się w sposób zdalnie sterowany. Nie może być robotem autonomicznym. Do 
budowy robota można wykorzystywać dowolne materiały pod warunkiem, że nie są sprzeczne z        
§2 Akt. 1 i 3.  
 

Akt. 8 Ograniczenia w konstrukcji robota 
 

▪ Robot nie może zawierać urządzeń aktywnie zakłócających działanie układu sterowania 
przeciwnika 

▪ Robot nie może zawierać elementów, które mogą uszkodzić ring 
▪ Robot nie może zawierać urządzeń emitujących gazy, ciecze lub materiały sypkie 
▪ Robot nie może zawierać urządzeń emitujących znaczne ilości ciepła (np. miotacze ognia) 
▪ Robot nie może zawierać żadnych urządzeń miotających 
▪ Robot nie może zawierać elementów przytwierdzających go do ringu lub uniemożliwiających 

jego przesunięcie 
▪ Robot nie może być robotem seryjnym tj. w całości wyprodukowany przez fabrykę oraz nie 

może być modyfikowany 
 

Akt. 9  Oznaczenia 
 
Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia nazwy robota na jego korpusie. Naklejkę z nazwą 
zawodnik otrzyma w dniu zawodów w czasie rejestracji.  
 
 
 
 
 
 



§ 4 Wyłanianie zwycięzcy 
Artykuł 10 – Wygrywanie rundy 

 
Rundę można wygrać na 4 sposoby 

▪ Wyrzucenie przeciwnika poza ring 
▪ Unieruchomienie przeciwnika na 5 sekund (czas będzie odliczany przez Sędziego) 
▪ Walkower (przeciwnik się podda lub nie pojawi się) 
▪ Przeciwnik zostanie zdyskwalifikowany za niestosowanie się do regulaminu 

 
UWAGA! 
Jeżeli żadna z powyższych sytuacji nie nastąpi do końca czasu rundy to zwycięzca będzie wybierany na 
podstawie punktów uzyskanych w walce:  
 

▪ Robot przeciwnika zostanie w całości oderwany od ziemi. 30pkt 
▪ Robot uszkodzi robota przeciwnika: 

a) oderwanie części 20pkt 
b) pęknięcie 15 pkt 
c) wgniecenie 10 pkt 

▪ Robot przeciwnika zostanie odepchnięty poprzez uderzenie. 5pkt 
 

§ 5  Ostrzeżenia i dyskwalifikacja 
Art. 11 Ostrzeżenia 

Sędzia ma prawo do wydania ostrzeżenia gdy: 
▪ Drużyna nie wykona poleceń Sędziego związanych z sprawnym przebiegiem rozgrywki 
▪ Robot wykona jakiekolwiek działania przed upływem 5 sekund od momentu rozpoczęcia 

rundy 
▪ Przekroczy czas na przygotowanie do kolejnej rundy (1 minuta) 

 
Otrzymanie ostrzeżenia jest jednoznaczne z otrzymaniem ujemnych punktów w danej rundzie. W 
zależności od poszczególnego przypadku Sędzia może zdecydować o ilości ujemnych punktów - im 
bardziej przypadek będzie odbiegał od powszechnych zasad fair-play tym większa ilość punktów będzie 
odjęta. Kolejne otrzymanie ostrzeżenia jest równoznaczne z przegraniem rundy. 

 
Art. 12 Dyskwalifikacja 

Dyskwalifikacja następuje gdy: 
▪ Drużyna nie zastosowała się do §3 Akt. 6. i 8. 
▪ Drużyna mocno pogwałca powszechne zasady fair-play 

 
§ 6  Sprzeciwy 

 
Art. 13 Sprzeciw wobec postanowienia Sędziego 

 
Drużyna ma prawo, raz na etap rozgrywki, do wykorzystania nagrania z walk w celu weryfikacji spornej 
sytuacji. W takiej sytuacji Sędzia zarządza otworzenie nagrania i po ponownej weryfikacji podejmuje 
decyzję Komisja Sędziowska. W sprawach spornych i nieprzewidzianych w regulaminie decyzję 
ostateczną podejmuję Komisja Sędziowska. W szczególnych przypadkach Komisja Sędziowska ma 
prawo do ukarania lub dyskwalifikacji Drużyny. 
 
 
 
 
 



§ 7  Inne sprawy 
 

Art. 14 Regulamin 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz do jego interpretacji. Wszelkie pytania 
i uwagi do regulaminu należy kierować na podany wyżej adres mailowy do ostatniego dnia zgłoszenia. 
Późniejsze pytania i uwagi nie będą miały wpływu na ewentualne korekty regulaminu. Docelowy 
regulamin będzie obowiązywał w momencie wysłania do zgłoszonych Drużyn po zakończeniu prac 
Organizatora (grudzień 2022r) 
 

Art. 15 Szkody 
Organizator nie bierze odpowiedzialności na poniesione szkody Drużyn. Celowe uszkodzenia areny lub 
miejsca walk przez daną Drużynę będą skutkowały poniesieniem odpowiedzialności finansowej.  
 
 
 
 
 
 
 


