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Roboline Contest merupakan lomba adu cepat robot Line Follower. Lintasan terdiri dari 4
lintasan yang di gabung menjadi satu dalam 1 arena. Lomba robot ini merupakan agenda
tahunan dari jurusan Teknik Elektro UGM yang terselenggara dalam acara Technocorner 2009.
Dengan tipe arena yang menjadi ciri khas yang lain daripada yang lain karena setiap
pertandingan akan mengadu 4 robot sekaligus. Selain itu perlombaan ini menggunakan system
poin. Dimana juara pertama sampai 4 pada setiap pertandingan akan diberi poin yang berbeda.
Peserta dengan poin terbanyak akan lolos ke babak berikutnya. Sehingga setiap peserta akan
mendapat minimal 2 kali hak bertanding.

LINTASAN

Lintasan yang digunakan berukuran 4,8 x 6 meter sehingga akan menambah tingkat kesulitan
dimana penggunaan baterai akan lebih banyak. Sehingga peserta harus mengoptimalisasi
penggunaan daya pada robot masing-masing agar tetap mampu bertanding.
Lintasan yang dipergunakan dalam lomba akan diberi hiasan atau pernak-pernik sponsor.
Sehingga sesuai dengan tema TECHNOCORNER dan permintaan pihak sponsor.

HADIAH

JUARA I Rp. 3.000.000,00
JUARA II Rp. 2.000.000,00
JUARA III Rp 1.000.000,00
Best Design Rp 500.000,00

[plus free domain dan webhosting total seniali Rp 770.000 dari Idwebhost]

PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Senin / 18 Juli 2009
Tempat             : Plaza KPTU Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

FASILITAS

1. Penginapan Untuk Peserta dari Luar kota*
2. Sertifikat
2. Lunch
4. PIN + Kaos

PESERTA LOMBA :

1.Peserta masih berstatus sebagai mahasiswa jenjang D1, D2, D3, D4, dan S1 yang berasal
dari perguruan
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   tinggi di seluruh Indonesia. 
2.Jumlah peserta/tim dari tiap perguruan tinggi tidak dibatasi.
3.Setiap tim maksimal terdiri dari 3 orang. Setiap individu hanya diperbolehkan terdaftar pada
satu tim. 
4.Jumlah peserta maksimum lomba adalah 100 Tim. 

PENDAFTARAN:

Tanggal Pendaftaran : 18 Mei – 8 Juli 2009
Biaya Pendaftaran     : Rp 150.000,00 /tim

Formulir dapat diperoleh dengan cara :
1.Datang secara langsung ke kesekretariatan Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro (KMTE) FT
UGM mulai
  tanggal 1 Juli 2009 – 7 Juli 2009
2.Mendownload formulir yang tersedia secara online pada website yang tersedia
technocorner2009.com

 

*selamat tanggal 15 - 27 Juni 2009, pendaftaran hanya dilayani melalui online.

 

PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN :

1.Untuk pendaftaran secara online dan via pos, pembayaran dapat dilakukan secara transfer
melalui rekening : Ninan Kara Gicha Nasution no rekening : 156-00-00-556318 Bank
Mandiri Kantor Cabang Bekasi Taman Galaksi

2.Sedangkan untuk pendaftaran secara langsung, pembayaran dilakukan ditempat saat
melakukan proses pendaftaran.

Proses pendaftaran dapat dilakukan dengan 3 macam cara :
1.Pendaftaran secara langsung
    Dapat dilakukan di Kesekretariatan Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro (KMTE) FT UGM
yang beralamat :
        Lobi lantai 1 Gedung Jurusan Teknik Elektro

 2 / 8



LF
Friday, 12 June 2009 11:29 - Last Updated Sunday, 14 June 2009 09:10

        Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM)
         Jalan Grafika no. 2 Sleman D.I.Yogyakarta

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota tim :
    a. Pas foto 1 buah (Ukuran 3x4 cm)
    b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 1 buah
    c .Formulir yang sudah terisi

2.Pendaftaran secara online
    Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota tim :
         a. Pas foto 1 buah (Ukuran 3x4 cm)
         b. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 1 buah
       c. Softcopy formulir yang sudah terisi
         d. Scan bukti transfer pembayaran dari bank

Formulir yang telah terisi dapat dikirimkan ke email technocorner2009@gmail.com dengan
subjek adalah nama tim yang bersangkutan. Bukti pembayaran asli dari bank harap disimpan
untuk melakukan pengecekan pada saat registrasi ulang.

3. Pendaftaran Via Pos 
        Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota tim :
          a. Pas foto 1 buah (Ukuran 3x4 cm)
          b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 1 buah
          c. Formulir yang sudah terisi
          d. Fotokopi bukti transfer pembayaran dari bank

   Persyaratan diatas dapat dikirimkan via pos ke alamat :
      Gedung Jurusan Teknik Elektro
      Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM)
      Jalan Grafika no. 2 Sleman D.I.Yogyakarta

Untuk tim yang persyaratan administrasinya telah kami terima, maka akan dihubungi lewat
email dan sms (koordinator dari tiap tim). Untuk informasi lebih lanjut dapat dengan mengirim
email ke technocorner2009@gmail.com atau untuk kontak personnya: Ardi 08995083926

TECHNICAL MEETING :

Technical meeting akan dilaksanakan pada hari Jum’at, 10 Juli 2008. Bertempat di Ruang E6
Lantai 3 Jurusan Teknik Elektro UGM
. Bagi peserta yang tidak dapat mengikuti, hasil dari technical meeting akan dikirimkan via email
ke koordinator tiap tim serta akan ditampilkan pada website.

ATURAN

1. Tugas wasit :
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    a. Wasit bertugas didalam arena.
    b. Memulai, mengawasi, dan mengakhiri pertandingan.
    c. Memutuskan hukuman bagi peserta yang melanggar.
    d. Membantu juri dalam perhitungan poin saat pertandingan.

2. Tugas Juri :
    a. Juri bertugas diluar arena.
    b. Seorang juri bertugas mengawasi satu robot peserta.
    c. Menghitung perolehan poin untuk setiap peserta.
      d. Membantu wasit dalam menentukan hukuman bagi peserta.

3. Peserta
  

a. Setiap peserta harus menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku baik yang tertulis
maupun tidak
   tertulis.
b. Peserta harus melakukan daftar ulang sebelum pertandingan.
c. Setiap peserta akan mendapat 4 hak bertanding di putaran awal.
d. Lama waktu setiap pertandingan maksimal 20 menit.
e. Apabila peserta yang bertanding belum/tidak datang, maka dinyatakan didiskualifikasi saat
pertandingan  
   tersebut.
f. Peserta boleh tidak mengikuti satu/lebih pertandingan.

SPESIFIKASI ROBOT

1. Dimensi robot maksimum :
                Panjang : 20 cm
               Lebar      : 20 cm
               Tinggi      : 20 cm dari tanah
2. Robot tidak boleh menggunakan kit perakitan dan atau kit permainan dan atau bentuk jadi
yang berupa
    robot seperti LEGO dan produk/merek lain yang serupa.
3. Bobot maksimum robot adalah 3 kg
4. Robot tidak boleh merusak permukaan lintasan.
5. Robot tidak boleh membahayakan penonton dan peserta lainnya.
6. Robot bebas dari unsur eksplosif seperti bensin, butane, helium, dll.
7. Robot berjalan secara otomatis tanpa bantuan operator.
8. Robot membawa sumber energi sendiri.
9. Power supply internal maksimum 24 V dan tidak diperkenankan menggunakan accu.
10 Nama robot tidak diperkenankan mengandung unsur penghinaan, pelecehan dan yang
dapat
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    menyinggung perasaan orang lain dan singkatan nama maksimum empat huruf.
11.Bila antar peserta mempunyai nama robot yang sama maka diutamakan yang telah
menyelesaikan 
    administrasinya.
12.Peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu robot selama seluruh pertandingan.
13.Diperbolehkan untuk menggunakan kontrol jarak jauh sebatas HANYA untuk menyalakan
robot.
14. Selain poin (13) diatas, tidak diperbolehkan untuk menggunakan kontrol jarak jauh untuk
keperluan lain.
    Apabila melanggar akan dikenakan sanksi.

SPESIFIKASI UMUM LAPANGAN

1  Luas Arena : 6.5 m x  4.8 m
2. Lebar garis = 1,5 cm 
3. Warna garis = Hitam
4. Warna permukaan lapangan = Putih
5. Bahan permukaan lapangan = Melamin
6. Spesifikasi detail tentang ukuran arena dapat dilihat pada gambar sketsa track

SISTEM PERTANDINGAN

Lama waktu setiap pertandingan adalah maksimum 5 menit. Turnamen Roboline 2009
menggunakan 2 macam sistem kualifikasi :

1.    Sistem group yang merupakan penyisihan awal sebelum masuk ke 64 besar. Setiap group
terdiri atas 4
    tim dimana hanya akan diambil 1 tim teratas dari setiap group berdasarkan poin terbanyak.
Terdapat 2 kali
    pertandingan setiap group dimana poin setiap kali pertandingan akan diakumulasikan.
Adapun ketentuan
    poinnya adalah sebagai berikut:
       a.    Pemenang pertama mendapat 7 poin.
       b.    Pemenang kedua mendapat 4 poin.
       c.    Pemenang ketiga mendapat 2 poin.
       d.    Pemenang keempat mendapat 1 poin.

2.    Sistem gugur dengan sistem pertandingan one and one fighting (head to head duel).
Sistem ini
    digunakan mulai dari 64 besar sampai tahap Final. 
3.    Penentuan posisi start ditentukan sebelum pertandingan dimulai oleh juri. Pada saat
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penyisihan awal
    setiap tim akan memperoleh 2 posisi start yang berbeda.(jika pertandingan pertama tim
mendapat start
    di posisi A maka dapat dipastikan pada pertandingan kedua akan mendapat posisi start di B
atau B’)
4.    Finish dapat dilakukan di semua posisi finish. Tim yang pertama menyentuh finish
dinyatakan sebagai
    pemenang.

Robot dapat dinyatakan sebagai pemenang apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini :
   a. Menyentuh garis finish terlebih dahulu.
   b. Bila robot lawan tidak dapat mengikuti/melanjutkan lomba
   c. Bila semua robot tidak berhasil mencapai finish (baik karena tidak dapat melanjutkan lomba
maupun suda
    melebihi batas waktu pertandingan yaitu maksimal 5 menit) maka pemenang ditentukan
berdasarkan
   banyaknya cek point yang telah dilalui atau jarak terdekat robot terhadap garis finish.

ARENA PERTANDINGAN

(Lihat link arena pertandingan) atau download di sini: Arena Pertandingan LF

PERATURAN PESERTA

1. Sebelum bertanding
    a.  Peserta harus lulus syarat administrasi.
         b. Peserta harus lulus tes dimensi.
         c. Peserta dapat menggunakan area pit stop dengan tertib untuk pengecekan kondisi
robot.
         d. Kerusakan robot sebelum bertanding tidak ditanggung panitia dan diharapkan
membawa peralatan
        sendiri.
   e. Tertib dan tidak menggangu peserta lainnya baik yang sedang ada di arena maupun yang
berada di pit.

2.    Saat bertanding
       a.    Robot berada di belakang garis START arena sebelum aba-aba.
       b.    Sistem perlombaan adalah race atau balapan satu lap.
       c.    Saat START tidak diperkenankan memberikan bantuan berupa dorongan kepada
robot.
       d.    Start ulang diperbolehkan tiga kali. Start ulang hanya diperbolehkan bila ada robot
yang tidak bergerak
        saat start.
       e.    Sebelum start ulang diberi jeda waktu tiga menit untuk perbaikan.
       f.    Robot dinyatakan finish jika telah menyentuh garis finish di tempat yang sudah
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ditentukan.
    g.Perlombaaan selesai jika robot telah dinyatakan finish atau diputuskan tidak dapat
melanjutkan
       perlombaan oleh wasit.
    h.    Peserta diharuskan meletakkan robot pada posisi checkpoint (yang kemudian disebut
reset)  dengan
       ketentuan :
            -    Robot tidak dapat menemukan garis atau keluar dari batas track
            - Robot mengambil arah yang salah
            - Robot berhenti selama lebih dari 3 detik
    i.    Apabila robot ditabrak oleh robot lain dan masih berada dalam track maka tidak
diperbolehkan untuk
       memindahkan posisi robot
       j.    Setiap peserta diperkenankan untuk menggunakan seluruh lintasan yang ada sehingga
setiap peserta
       berhak untuk menggunakan lintasan peserta lain.
       k.    Peserta tidak diperkenankan mengganti power supply dan suku cadang pada saat
sedang bertanding.
       l.    Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

3.    Setelah bertanding

   a.    Peserta dapat menjaga robotnya dan membawanya ke pit stop.
   b.       Peserta harus saling berjabat tangan.

PELANGGARAN DAN SANKSI

1.Sebelum atau sesudah bertanding

  Bentuk Pelanggaran                                                                                                                      
               Sanksi
*Tidak memenuhi syarat sebelum                                                                                              
Diskualifikasi
bertanding
*Peserta terlambat masuk arena                                                                                                
Diskualifikasi
(maksimum 120 detik setelah dipanggil) 
atau W.O
*Menganggu peserta lain yang sedang bertanding               Penalti 7 detik saat bertanding

2.Saat bertanding
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   Bentuk Pelanggaran                                                     Sanksi
*Start dengan bantuan yang tidak disetujui wasit :           Penalti 7 detik
*Mencuri start:                                                            Penalti 3 detik
*Reset tidak sah, tidak disetujui wasit:                            Penalti 3 detik
*Mengganti suku cadang atau baterai pada saat balapan:   Diskualifikasi (maksimum)
*Melebihi jeda:                                                            Penalti 3 detik (maksimum)
*Robot dinyatakan membahayakan penonton:                 Diskualifikasi

->Hukuman penalti berarti robot tidak diperbolehkan berjalan selama waktu tertentu dan penalti
dilaksanakan di luar jalur race. Setelah penalti selesai, robot diperbolehkan jalan kembali
dengan start pada posisi terakhir.

Contact Person RoboLine Follower :

Teknis acara : Ardi 08995083926 

Pendaftaran : Hugo 085643682571 

*) Untuk peserta Luar Kota yang butuh penginapan, harap konfirmasi ke panitia dahulu

DETAIL ACARA DAN PERATURAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU DENGAN
PEMBERITAHUAN MELALUI EMAIL DAN WEB.  
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