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LEGO SUMO 
 
Consisteix en el disseny, construcció i programació d’un robot autònom dotat de sensors, 
capaç d’enfrontar-se a un altre robot de característiques similars amb l’objectiu de treure al 
seu oponent anés de la zona de combat o dohyo (vegeu la figura). Per a això, es permet 
espentar, arrossegar, fer caure, tombar i elevar el contrari.  
 

 
 

Fases: 
 

• Lego Sumo (Secundària, Batxillerat i Formació Professional). Es compon de dues fases: 

- Fase muntatge: els alumnes han de muntar de memòria el robot específic per 
a la realització de la prova en un temps màxim de 30 minuts, sense l’ajuda de 
cap dispositiu. D’aquesta forma els impulsem a treballar en equip i veiem el 
desenvolupament del seu propi disseny. 

- Fase competició: segons normativa establida. 
 

 
 

Característiques dels robots: 
 

• El robot lluitador de SUMO ha de ser autònom. No pot estar connectat a cap aparell 
extern com ordinadors, fonts d’alimentació o qualsevol altre dispositiu, ni tampoc pot 
disposar de comunicació amb l’exterior amb aparells com comandaments de 
radiocontrol. D’igual manera, no pot ser manipulat des de l’exterior durant el transcurs 
del combat, ni pot dividir-se en diverses parts durant el transcurs de la competició. 

• Un mateix robot pot contindre diferents programes i executar el que més li convinga 
en funció de l’estratègia que tinga de cara al contrari amb el qual s’enfronte. Solament 
pot seleccionar un programa per combat, una vegada iniciat no pot canviar-lo en el 
transcurs d’aquest. 

• El robot ha de ser programat perquè faça un recompte de temps de seguretat de 3 
segons després de l’activació i abans de procedir al primer moviment. Aquesta norma 
és de caràcter obligatori. 

• Només es permet l’ús de material Lego i components de RCX, NXT i EV3 Minstorms. Els 
equips han de portar el seu material completament desmuntat en una caixa. 

• El pes màxim: 1 kg.  
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• Han de portar incorporat, en el seu disseny, un pal de 15 cm que permeta col·locar-hi 
un dorsal amb el nom identificatiu. 

• Dimensions màximes: 30 cm x 20 cm x 20 cm, sense comptar el pal. El robot pot 
desplegar-se per si mateix, sense sobrepassar les dimensions establides per a la 
competició. 

• Els robots han de contindre el/els programes per a la competició ja instal·lats abans 
de l’inici de la prova. 

• Els robots han de disposar d’un polsador o interruptor d’encesa/apagada extern, 
visible i accessible, perquè aquest puga iniciar l’acció, o detindre’s en cas que siga 
necessari.  

• El nombre de sensors per als robots és il·limitat. 
• Es permetrà que els robots vagen tematitzats. 
• El robot no pot: 

o Tindre materials adhesius, de succió, ventoses o similars que permeten la 
subjecció del robot al dohyo (tauler de combat).  

o Disposar de peces que puguen danyar el robot contrari (parts tallants, 
navalles, serres, pues, etc.). 
 

• L’incompliment d’algun d’aquests punts és motiu de desqualificació del robot. 
 
 
 

Aparellaments (SUMO) 
 
Dies abans de la competició, l’organització ha de comunicar els aparellaments i la llista de 
participants per pista als equips via correu electrònic. Els aparellaments es farà per sorteig: 

 
- Si algun participant no es presentara en la competició se’l declararia com a absent, per 

tant, el contrincant passaria directament a la següent tanda de classificació. D’igual 
forma succeirà si algun equip és desqualificat abans de la fase d’enfrontaments. 

- En les tandes successives, les parelles s’han de formar amb els guanyadors de la tanda 
anterior seguint l’ordre inicial.    

- Si en les següents fases, algun robot quedara sense parella (absència, abandó, 
desqualificació…), aquest passaria a la següent fase automàticament. L’organització 
s’assegurarà que no quede desparellat en les successives tandes.  

 
Depenent del nombre de robots inscrits i el desenvolupament de la competició, l’organització 
es reserva la decisió de modificar el desenvolupament d’aquestes rondes classificatòries, previ 
avís als participants. 
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Àrea de combat: dohyo  
 

• El dohyo o àrea de combat és un cercle interior de color negre de 75 cm de diàmetre, 
envoltat per un anell de color blanc de 3 cm d’ample. Aquesta zona està considerada 
com a àrea de combat.  

• Material: el material del dohjo és de fusta DM pintat amb pintura mat. 
• El dohyo, d’1,5 cm de grossària, s’ha de col·locar sobre un tauler de melamina blanca 

de 281 x 207 cm. 

 
 

Plànol preliminar de la zona de Competició  
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Punt de trobada: Zona d’accés 
 

Després de passar pel mostrador d’acreditació, on els equips rebran els dorsals i la informació 
del seu posicionament en les àrees de Muntage i Competició, es dirigiran a l’àrea de Muntatge, 
on han d’esperar amb el seu material que comence la primera Fase de Muntatge, prèvia a la 
competició, que apareixerà en una pantalla central. 
 
És important que tots els equips porten el dorsal perquè en siga més fàcil la identificació i, una 
vegada finalitzada la fase de muntatge, puguen accedir a la zona de competició sense retards.  
 
Es prega als equips que tinguen puntualitat a l’hora d’arribada i en cas de sorgir algun 
inconvenient que els impedisca acudir a la competició, ho comuniquen per correu electrònic 
dies abans de la competició.  
 
Si l’equip contrari no acudeix al punt de trobada abans de l’inici de la fase de muntatge, queda 
desqualificat i l’altre equip passa directament a la següent tanda.  Si algun equip es dona de 
baixa durant la competició, ha de comunicar-ho a la taula de control de la competició. 
Prèviament s’informarà els participants de l’hora d’inici de la fase de muntatge de cada tanda. 
 

 

Competició: LEGO SUMO 

 
Fase muntatge: 
 
Lloc:   Zona de muntatge 
Durada:   30 minuts  
 

1. Els equips han de col·locar el seu material sobre les taules de muntatge.  
2. Abans de l’inici de la fase de construcció, els jutges han de revisar que no hi haja peces 

encaixades (totes les peces han d’estar completament desmuntades).  
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3. Els participants disposen de 30 minuts com a màxim per al muntatge complet, 
personalització i realització de proves que consideren necessaris. 

4. Una vegada passat el temps de muntatge, les caixes dels participants queden tancades, no 
es pot afegir cap peça extra als muntatges i els jutges procediran a segellar-les amb cinta. 
Qualsevol addició de peces o modificació de les utilitzades sense consulta prèvia a un 
jutge és motiu de sanció i possible desqualificació de la competició. 

5. Els participants han d’acudir a la taula de control assignada de la competició on el jutge, 
procedirà al mesurament i pesada de cada un d’ells per comprovar que s’ajusten a les 
bases. En el cas que no complisquen les mides i pesos establits en les bases, han de 
modificar el robot o l’equip serà automàticament desqualificat. 

6. Si els participants trobaren alguna anomalia en les seues programacions o tingueren algun 
problema de sincronització amb la tauleta tàctil, han d’indicar-ho al responsable de 
l’equip, el qual n’ha d’informar qualsevol dels jutges del campionat per solucionar el 
problema tan prompte com siga possible. 

7. Acabada esta fase i després d'haver obtingut la conformitat de la taula de control, els 
participants passaran a la zona de competició on esperaran el seu torn de participació. 

 
 

Fase: Competició 
 
Els participants s’han de dirigir a una zona habilitada on han d’esperar, a la seua zona 
assignada, el torn per a iniciar la fase la competició. L’organització enviarà un plànol definitiu 
amb el recorregut que cal cobrir abans de la competició. 
 

Inici: 
• Els dos equips contrincants han d’accedir junts a la zona de competició. 
• És obligatori que els participants dels equips encaixen tant a l’inici com al final de la 

prova. 
• Un mateix robot pot contindre diferents programes i executar el que més li convinga, 

en funció de l’estratègia que tinga de cara al contrari amb el qual s’enfronte. No es 
permet reprogramar el robot una vegada que s’inicie la competició. Preguem als 
professors i/o tutors dels equips que vetlen pel compliment d’aquesta norma. 

• Situats els robots en la posició d’inici, el responsable de cada equip els ha d’activar 
quan el jutge de pista ho indique.  

• Temps de seguretat. Una vegada activats els robots s’han de mantindre immòbils 
durant   3 segons. S’ha de comptar el temps del combat des de l’inici del temps de 
seguretat. 

• Si un dels robots es mou abans de l’inici del combat o, per contra, es queda immòbil i 
sense moure’s durant més de 5 segons després d’iniciat el combat, l’equip afectat pot 
sol·licitar que torne a començar la prova. Si es repeteix la mateixa situació, el robot 
que s’ha mogut o romàs immòbil, perd el combat.  

• Si el jutge, a l’inici del combat, observa que hi ha hagut massa desfasament entre 
l’eixida d’un robot i l’altre, pot fer que torne a començar el combat. 

• La prova és eliminatòria. Els guanyadors de la primera tanda passen a la següent per 
competir entre ells, i així successivament fins al combat final de les diferents fases.  
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• Els guanyadors de cada fase, s’han de posar al lateral dret de la zona de competició 
fins a la finalització de la competició. Els equips que no passen a la següent fase han 
d’abandonar la zona. 

 

 
Combats:  Per dohyo o pista de competició 
 
Es fan 4 fases o tandes. Els equips s’enfronten en un combat de 3 assalts. La durada de cada 
assalt és de 2 minuts com a màxim. L’equip que aconseguisca més victòries en cada 
aparellament passa a la següent tanda fins a aconseguir un guanyador de fase. 
 
Es proclama vencedor d’un assalt el robot que: 
 

• Fa caure o trau del dohyo l’oponent totalment o parcialment de manera que 
l’oponent queda inhabilitat. 

• En cas que els dos robots siguen abatuts o isquen del dohyo, es proclamarà vencedor 
el robot abatut o tret en últim lloc. Si el jutge no té clar quin dels dos robots ha sigut 
abatut abans ha de consultar el vídeo d’enregistrament del combat. 

 
Observacions: 
 

• Si un contrincant no compareguera a la zona de competició, ja siga per absència o 
desqualificació, el seu rival passaria automàticament a la següent ronda. 

• Si un assalt de Sumo dura més de dos minuts sense vencedor es determinarà nul. 
• Empats o successió de 3 assalts nuls consecutius: s’ha de dur a terme un 4t assalt, que 

determinarà el robot que passa a la següent ronda. Aquest assalt no ha de ser 
cronometrat.  

 
 

Finals de la competició:  
 

Entre els guanyadors de les 4 fases s’han de celebrar les finals de la competició seguint les 
mateixes normes que les aplicades en les anteriors tandes.  

 
 

Sol·licitud de detindre el combat:  
 

Els responsables dels equips poden demanar la detenció de la prova quan el seu robot haja 
tingut un accident que li impedisca continuar el joc. Una vegada parada la prova, es declararà 
guanyador de l’assalt el robot contrari al de l’equip que haja sol·licitat parar la prova.   
 
Motius de desqualificació:  
 

Es penalitza i, per tant, implica la desqualificació immediata per part del robot causant, en els 
següents supòsits:  

• No ajustar-se a les dimensions establides. 
• No comparéixer a la zona de muntatge, degudament acreditat, abans de l’inici de la 

fase de muntatge.  
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• Començar abans de 3 segons i quedar-se immòbil després de 5 segons en el 2n intent 
pel mateix equip. 

• Dividir-se en diverses parts o llançar-les al robot contrari. 
• Disposar d’elements o materials que permeten la subjecció del robot al dohyo. 
• Provocar desperfectes a l’àrea de competició.  
• La utilització de dispositius que llancen líquids, sòlids o gasos a l’oponent, o contra 

l’àrea de combat.  
• L’ús de dispositius inflamables.  
• L’ús de dispositius que puguen ser motiu de danys, tant materials com a físics referits a 

persones.  
• Insultar o agredir a membres de l’organització, així com la resta de competidors.  
• Manipular el robot de forma externa per qualsevol mitjà, una vegada haja començat el 

combat sense l’autorització del jutge. 
 
Reclamacions:  
 

El responsable de l’equip pot informar de possibles sospites d’incompliment de la normativa 
per part del contrincant al jutge de pista, sempre que ho faça immediatament abans o després 
de la seua participació en la prova. El jutge de pista ha de decidir si és fundat l’al·legat i, en cas 
que així siga, imposar les sancions oportunes. 


