
SUMO TAISYKLĖS 

 

Šio dokumento tikslas yra aprašyti taisykles, kurios skirtos LEGO Sumo robotų varžyboms. Taisyklės 

sukurtos remiantis "Baltic Robot Sumo" taisyklėmis. 

 

1. VARŽYBOS 

1.1. Varžybų aprašymas 

Vienas operatorius ir vienas jo asistentas gali būti registruojami su vienu robotu. Tačiau tik 

operatorius gali valdyti robotą. Varžybose galima dalyvauti tik pačių pagamintais autonominiais 

robotais. Varžybų nugalėtoją paskelbia teisėjas. 

1.2. Varžybų formatas 

Varžybų formatą nustato turnyro organizatoriai, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Jeigu dalyvių 

skaičius yra didelis, sudaromi pogrupiai tam, kad būtų galima nuspręsti, kas patenka į finalinį etapą. 

Finalų formatas – dvigubo eliminavimo sistema. Jei dalyvių skaičius nėra didelis, visi dalyviai iš 

karto patenka į finalinį etapą.  

1.3. Sub-klasė 

Organizatoriai pasilieka teisę suskirstyti robotus į sub-klases pagal dalyvių amžių, patirtį, lygį ar kitą 

požymį. 

1.4. Varžybų organizavimas 

Robotas turi būti užregistruotas prieš varžybas. Registracijos metu tikrinamas roboto atitikimas šių 

taisyklių 4-o punkto reikalavimams. Registracijos metu robotui suteikiamas numeris, kurį dalyvis 

privalo užklijuoti ant roboto matomoje vietoje. Registracija turi būti baigta iki organizatorių nustatyto 

laiko. Visus ginčytinus klausimus, iškylančius varžybų metu, sprendžia vyr. teisėjas. 

 

2. VARŽYBŲ RINGAS 

Varžybų ringas (Dohyo Jyonai) yra juodos spalvos apskritimas, o aplink jį yra balta linija (Tawara). 

Ringo ir linijos matmenys yra: ringo aukštis ~2,5 cm, skersmuo - 77 cm, baltos linijos plotis palei 

kraštą - ne mažiau 2,5 cm, ringo medžiaga - plastmasė/medis. 

2.1. Pradžios žymeklis 

Pradžios žymeklis yra padedamas ringo viduryje ir jis dalina ringą į keturis lygius sektorius. Robotai 

prieš startą turi būti priešinguose sektoriuose kaip pavaizduota 1 pav. Robotas savo korpusu turi liesti 

baltą liniją. 

 
1 pav. Robotų sustatymo pavyzdys 



2.2. Pastačius robotus į starto pozicijas, teisėjas pašalina pradžios žymeklį iš ringo. Robotų perstatyti 

į kitas pozicijas nebegalima. 

 

3. REIKALAVIMAI ROBOTUI 

Roboto dydžio ir svorio apribojimai yra tokie: masė iki 1 kg, roboto ilgis ir plotis - nedaugiau kaip 

15 cm., roboto aukštis - neribotas. 

Robotas gali padidėti po starto, bet privalo likti vientisas. 

LEGO roboto matmenų dėžutė bus 15 x 15 cm su + 2 mm nuokrypiu. 

3.1. Robotų judėjimas 

Roboto judesiai turi būti užprogramuoti taip, kad robotas aptiktų priešininko robotą ir atitinkamai 

reaguotų į tai. Jeigu yra abejojama dėl roboto autonomijos (savarankiškumo) teisėjai turi teisę 

patikrinti roboto valdymo logiką. 

3.2. Draudžiamos robotų dalys 

1. Bet kokios dalys, kurios gali trukdyti priešininko veiksmams (pvz., blykstės ar kitos 

priemonės tokios kaip IR LED diodai). 

2. Bet kokios dalys, kurios gali sugadinti ar subraižyti ringo paviršių. Išimtis, kai robotai 

susiduria. 

3. Draudžiama naudoti skysčius, miltelius ir dujas, kaip ginklo priemonę prieš varžovą. 

4. Draudžiama naudoti degias medžiagas robotuose. 

5. Robotas negali turėti jokių svaidomųjų įrenginių (pvz., tinklas, užmetamas ant priešininko). 

6. Robotas negali turėti jokių dalių, kurios padėtų užsifiksuoti ant ringo (pvz., klijų, 

prispaudžiamų įtvirtinimų ir pan.) 

3.3. Papildomas reikalavimas LEGO Sumo klasėje: 

1. Robotas privalo būti padarytas išskirtinai tik iš licencijuotų LEGO arba Hitechnic originalių 

dalių. 

2. Robotas privalo naudoti tik LEGO rekomenduojamas baterijas. 

3.4. Roboto paleidimas/sustabdymas 

Penkių sekundžių laikmatis. Roboto operatorius aktyvuoja laikmatį paspausdamas mygtuką arba 

paleidus programą nustatoma 5 sekundžių pauzė. 

 

4. KOVOS APRAŠYMAS 

4.1. Kovos principai 

Kovą sudaro trys raundai ir tęsiasi iki trijų minučių. Komanda, kuri kovos metu surenka du Yuhkoh 

taškus (efektyvius taškus) yra kovos laimėtoja. Kovos laikas yra matuojamas raundų metu, laikas tarp 

raundų neįskaičiuojamas. 

Jei tik vienas Yuhkoh taškas buvo uždirbtas iki kovos galo, laimėtoja yra komanda, uždirbusi tą tašką. 

Jei nei viena iš komandų nelaimi per nei vieną raundą viso mačo metu, nugalėtojas bus paskelbtas 

priklausant nuo Yusei (dominuojantysis). Jei Yusei neįmanoma nustatyti arba laimėtų raundų skaičius 

yra toks pat, kovos laikas bus pratęstas trimis minutėmis. Jei viena komanda uždirba vieną arba 

daugiau Yuhkoh taškų per pratęsimą, ši komanda bus nugalėtoja. 

Dalyviai turi ne daugiau kaip 30 sekundžių tarp raundų robotams paruošti. 

4.2 Kovos pradžia / pabaiga 

1. Kova prasideda po teisėjo signalo.  

2. Paskelbus teisėjams, dvi komandos prieina ir pastato savo robotus ringe. Žymuo viduryje 

padalina sumo žiedą į keturis kvadrantus. Robotai turi būti pastatyti į 2 priešingus kvadrantus 

(robotas bent iš dalies turi uždengti baltą ribą). Kai robotai bus pastatyti į savo pozicijas 



teisėjas nuims žymą, esančią viduryje. Po pastatymo, robotai nebegali būti koreguojami ar 

judinami. 

3. Po teisėjo signalo, roboto operatorius startuoja 5-ių sekundžių laikmatį robote ir atsitraukia 

nuo ringo. Robotas gali pradėti judėti tik praėjus 5-ioms sekundėms po Start komandos 

4. Teisėjas duoda signalą baigti raundą ir sustabdyti robotus. LEGO Sumo Operatorius 

sustabdo robotą. 

5. Kova oficialiai baigiama po atitinkamo teisėjo signalo. Dalyviai privalo pasiimti savo 

robotus iš ringo, nusilenkti vienas kitam ir išeiti iš ringo. 

4.3. Robotų saugojimo vieta tarp kovų 

Prasidėjus grupės arba finaliniam etapui visi robotai, priklausantys tai grupei, privalo būti saugomi 

ant tam skirto stalo. Pasibaigus kovai, robotas turi būti grąžinamas ant šio stalo. Robotą išsinešti iš 

varžybų zonos galima tik gavus teisėjo sutikimą. Toks robotų saugojimas vienoje vietoje užtikrina 

sklandžią varžybų eigą. 

4.4. Raundo kartojimas 

Mačas bus sustabdytas ir jo pakartojimas bus pradėtas tik esant tokiomis sąlygomis: 

1. Robotai įsipainioja arba orbituoja vienas apie kitą be jokio matomo progreso per 5 

sekundes. Jeigu nėra aišku ar progresas vyksta, teisėjas gali pratęsti stebėjimo laiką iki 30 

sekundžių. 

2. Abu robotai juda, be jokio progreso, arba sustoja (tuo pačiu metu) ir lieka sustoję 5 

sekundėms neliesdami vienas kito. Tačiau, jeigu sustoja tik vienas robotas, po 5 sekundžių jis 

bus paskelbtas kaip nebegalintis kovoti ir priešininkui bus paskirtas Yuhkoh, net tuo atveju, 

jei priešininkas taip pat sustoja. Jeigu nėra aišku ar progresas vyksta, teisėjas gali pratęsti 

stebėjimo laiką iki 30 sekundžių. 

3. Jeigu abu robotai paliečia ringo išorę tuo pačiu metu ir neįmanoma nustatyti, kuris palietė 

pirmas, bus paskelbtas mačo pakartojimas. 

 

5. TAŠKŲ SISTEMA 

5.1 Yuhkoh (efektyvūs taškai) 

Nugalėtoju dalyvis skelbiamas vienoje iš šių situacijų: 

1. Jei varžovas buvo išstumtas iš varžybų lauko (robotas paliečia išorinę erdvę). 

2. Jei priešininkas iškrenta iš varžybų lauko ir paliečia išorinę arenos erdvę. 

3. Situacijoje Shinitai (žr. 5.2 punktą) 

4. Situacijoje Yusei, kai vienas dalyvis dominuoja (žr. 5.3 punktą) 

5. Jei perspėjimas yra dukart duodamas vienam dalyviui (žr. 7 punktą). 

6. Jei pasitaiko stiprus taisyklių pažeidimas (žr. 7 punktą). 

7. Jei laimėtojas paskelbiamas be mačo, nugalėtojas užsidirba du Yuhkoh taškus. (Jei 

nugalėtojas jau turėjo vieną Yuhkoh tašką, jis užsidirba dar vieną tašką). Egzistuojantys 

Yuhkoh taškai, kuriuos turėjo priešininkas (pralaimėjęs) išlieka efektyvūs. 

8. Jei robotas su ratais parkrenta ant ringo ar panašiose situacijose, Yuhkoh nebus užskaityta 

ir mačas tęsis. 

5.2. Shinitai 

„Shinitai” situacija reiškia, kad vienas arba keli roboto ratai išrieda už varžybų lauko ribų ir robotas 

nebegali grįžti į varžybų lauko ribas. Šiuo atveju priešininkas užsidirba vieną Yuko tašką. 

5.3. Yusei (dominavimas) 

Yusei (dominavimo) situacijoje teisėjas gali paskirti Yuko tašką komandai už roboto strategiją, 

judesius ir įgūdžius. Laimėtojas paskelbiamas sekančiose situacijose: 



1. Jei priešininkas išstumiamas iš varžybų lauko, t.y. robotas paliečia plotą už varžybų lauko 

ribų. 

2. Jei priešininkas iškrenta iš varžybų lauko ir paliečia plotą už varžybų lauko ribų. 

 

6. KOVOS NUTRAUKIMAS 

1. Jei dalyvis sužeidžiamas ir kova negali tęstis, dalyvis gali reikalauti laikinai jas nutraukti. 

2. Tokiu atveju, teisėjas teikia reikalingus pakeitimus, kad varžybos galėtų būti atnaujintos. 

3. Jei po pakeitimų varžybos negali tęstis, tai jas laimi priešininkas. 

 

7. NUSIŽENGIMAI 

7.1. Nusižengimai 

Dalyviai vykdantys bet kurias iš sekcijose 7.2. ar 7.3. išdėstytų nusižengimų bus paskelbti kaip šių 

taisyklių laužytojai. 

7.2. Įžeidimai 

Dalyvis, kuris įžeidinės savo priešininką arba teisėjus, naudos balso komandas, esančias robote, ar 

rodys nepadorius gestus, įžeidžiančius kitus, bus paskelbtas kaip šių taisyklių laužytojas. 

7.3. Lengvi nusižengimai 

Lengvas nusižengimas yra paskelbtas jeigu dalyvis: 

1. Įžengia į ringą mačo metu, išskyrus tuos atvejus, jeigu dalyvis tai daro, kad atsiimtų robotą 

iš ringo po teisėjo nuosprendžio suteikti Yuhkoh arba sustabdyti mačą. Įeiti į ringą reiškia: 

a.  Dalyvio kūno dalis yra ringe, arba 

b. Dalyvis įdeda bet kokį mechaninį rinkinį į ringą tam, kad padėtų savo robotui. 

2. Atlieka pateiktus nusižengimus: 

a. Reikalauja sustabdyti mačą be svarių priežasčių 

b. Užtrunka ilgiau negu 30 sekundžių prieš pratęsiant mačą, nebent teisėjas paskelbia 

laiko pratęsimą. 

c. Pradeda valdyti robotą per 5 sekundes po pagrindinio teisėjo mačo paskelbimo. 

d. Daro ar sako tai, kas pažeidžia mačo sąžiningumą. 

 

8. PRIEŠTARAVIMAI 

Teisėjų sprendimas yra NESKUNDŽIAMAS. Bet kurių konfliktų ar ginčų atveju, lemiamą žodį taria 

teisėjas ir/arba organizatoriai. 

 

9. SUSIŽALOJIMAI IR NELAIMINGI ĮVYKIAI MAČO METU 

9.1. Prašymas sustabdyti mačą 

Dalyvis gali prašyti sustabdyti mačą, kai jis/ji yra sužeistas arba jo/jos robotas sugedo ir nebegali tęsti 

varžybų. 

9.2. Jei žaidėjas nebegali tęsti mačo 

Kai varžybos nebegali tęstis dėl žaidėjo susižalojimo arba roboto gedimo, dalyvis, kuris yra šio 

sužalojimo arba gedimo kaltininkas, pralaimi mačą. Kai nėra aišku, kuri komanda yra sužalojimo ar 

gedimo kaltininkė, žaidėjas, kuris negali tęsti varžybų arba tas, kuris prašo sustabdyti mačą, yra 

paskelbiamas pralaimėtoju. 

9.3. Prašymas skirti laiko, kad sutvarkyti gėdimą, arba sužalojimą. 

Ar žaidimas gali tęstis po sužalojimo ar gedimo nusprendžia teisėjai. Sprendimo priėmimas trunka 

ne ilgiau kaip 5 minutes. 

9.4. Yuhkoh gauna žaidėjas, nebegalintis tęsti 



Nugalėtojas, kuris yra išrinktas remiantis 9.2 punktu, gauna du Yuhkoh taškus. Pralaimėtojas,  kuris 

jau gavo vieną Yuhkoh tašką, jį pasilieka. Jei įvykiai, aprašyti 9.2 punkte, įvyksta pratęsimo metu, 

laimėtojas gauna tik vieną Yuhkoh tašą. 

 

10. ATSAKOMYBĖ 

10.1. Dalyvaujančios komandos yra atsakingos už savo robotų saugumą ir už savo komandos 

narių ar robotų sukeltus nelaimingus atsitikimus. 

10.2. Organizatoriai niekada nebus laikomi atsakingais už nelaimes ar nelaimingus atsitikimus, 

sukeltus dalyvaujančių komandų įrangos. 

 

 

 


