
 

 

 

ROBOTIC REGIONAL COMPETITION  

TAHUN 2018 

Kategori  : Fun With Programing  

Tema Project  : Kapal Apung (Floating Ship)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Arena Pertandingan 

Ukuran Arena    : 120cm x 59,85cm 

Jarak arena start ke finish  : 70,46cm  

Jarak start ke pasar 1  : 23,45cm  

Jarak pasar 1 ke pasar 2  : 20cm  

Jarak dari Pasar 2 ke finish : 23,45cm  

Jarak tempat laptop  : 35cm x 25cm  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Peserta  

a. Umur Peserta  

Untuk semua peserta maksimal umur 8 tahun.  

b. Susunan Team  

1 Team untuk 1 Peserta  

 

3. Alat dan Bahan  

Material membuat robot menggunakan alat dari Lego 9580 Education Wedo Construction Set 

 

4. Peraturan dan Ketentuan  

a. Menyelesaikan bentuk projek minimal 60% (dapat berjalan dan dan dapat menggunakan 

motion)  

b. Kapal harus diletakan pada kotak start untuk memulai pertandingan  

c. Perlombaan dimulai ketika juri memberikan aba-aba sebagai tanda mulai “1,2,3... Mulai” 

d. Peserta tidak diperbolehkan memberikan pengaruh dalam bentuk apapun setelah kapal 

mulai berjalan. 

e.  Misi Pertandingan adalah:  

1. Membuat project secepat mungkin (ketepatan dan kecepatan)  

2. Kapal harus dapat melewati area start ke pasar 1 dan pasar 2 terakhir finish 

3. Kapal harus berangkat menuju pasar 1 untuk mengambil barang 1 lalu menuju pasar 2 

untuk mengambil barang ke 2 kemudian pulang menuju ke finish  

4. Kapal harus dapat berhenti dan bergerak dengan sendirinya 

f. Peserta hanya diperbolehkan menyentuh kapal pada saat berada dalam area transit (start, 

pasar 1, pasar 2, finish) dengan catatan kapal ada dalam posisi berhenti 

g. Dalam proses pembuatan model, peserta dilarang menggunkan buku 

panduan/konstrukpedia/gambar baik dalam bentuk cetak maupun digital, peserta juga 

dilarang mendapat bantuan dari luar dalam bentuk apapun, apabila kedapatan peserta yang 

mendapat bantuan, peserta tersebut langsung didiskualifikasi 

h. Peserta yang sudah selesai membuat model harus mengangkat tangannya, sebagai tanda 

selesai, juri akan menghentikan perhitungan waktu 

i. Peserta yang telah mengangkat tangannya dilarang menyentuh project yang telah dibuat 

j. Peserta yang menyentuh kapal saat perlombaan dimulai dan saat kapal sedang berjalan 

maka peserta tersebut dikurangi poin (10 Poin) 

k. Peserta yang sudah selesai tidak boleh mengganggu konsentrasi peserta lain, jika 

kedapatan menggangu peserta lain, maka peserta yang bersangkutan akan didiskualifikasi   

l. Waktu maksimal membuat project adalah 15 menit  

m. Waktu maksimal menyelesaikan misi dan program adalah 10 menit  

n. Untuk menjalankan misi peserta diberi kesempatan melakukan percobaan sebanyak 3x, 

peserta memegang kartu poin yang berfungsi sebagai catatan poin dari percobaan ke 1,2,3 

dan pengambilan poin diambil dari poin tertinggi.  

  



 

 

 

o. Perlombaan dihentikan apabila:  

1. Kapal tidak berjalan dalam hitungan 5 detik  

2. Kapal berhasil menyelesaikan misi atau memasuki area finish  

3. Kereta terjatuh/keluar dari area pertandingan  

4. Pembuatan kereta lebih dari 15 menit  

p. Apabila ada alat yang digunakan peserta part untuk pembuatan project kurang, maka lomba 

untuk perhitungan waktu dan membuat project  dapat diulang 

 

5. Penilaian  

a. Penilaian Project dihitung dari  

1. Membuat Project sempurna = 50 Poin 

2. Setiap keselahan dikurangi = 5 poin  

b. Penilaian waktu dibagi menjadi 2 bagian:  

1. Pembuatan Kapal  

2. Pembuatan Program  

c. Penilaian misi diambil di ambil di penilaian terakhir saat uji coba (program boleh diperbaiki) 

d. Nilai dari misi  

1. Mendapat  masing–masing 10 poin apabila kapal berhasil melewati start mengambil 

barang di pasar 1 dan pasar 2  tanpa menabrak dinding, apabila menabrak maka akan 

dikurangi 10 poin  

2. Mendapat 20 poin apabila kapal berhasil masuk ke area FINISH 

e. Total Poin = 100 Poin 

f. Penilaian dihitung dari total poin yang di dapat, apabila ada persamaan poin maka akan 

dinilai berdasarkan catatan waktu tercepat (keseluruhan waktu).  

 

  

 

 

 

  



 

 

 

6. Model  

  

Model Kapal Apung  Tampak Atas 

 

  
 
 
 
 

 
 

Tampak Samping  Tampak Depan 

 
 
 

 
 
  
 

 

Tampak Belakang  Tampak Bawah 



 

 

  

Bagian Dalam Kapal Bagian Dalam Kapal  



 

FROM PENILAIAN 

LEVEL FUN WITH PROGRAMING  

ROBOTIC REGIONAL COMPETITION  

TAHUN 2018  

No  Nama  

Pembuatan Project Misi  Total  

Waktu  

Poin (50) 
Start 
(10)  

Pasar 1 
(10) 

Pasar 2 
(10) 

Finish 
(20)  

Waktu  
Pengurangan 

poin  
(-10) 

Poin  Time  Salah 
(-5)  

Benar  

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

 *Nilai diambil berdasarkan poin terbesar dan waktu terkecil 

 



 

No  Waktu  Poin  

      

      

      

No  Waktu  Poin  

      

      

      

No  Waktu  Poin  

      

      

      

No  Waktu  Poin  

      

      

      

No  Waktu  Poin  

      

      

      
 


