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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Giải đấu ROBOT ĐẠI CHIẾN (ROBOFIGHT) là cuộc thi kỹ thuật ROBOT 

giữa các đội chơi do Hội Doanh Nghiệp Cơ khí- Điện Tp HCM và Công ty 

ENOTEC tổ chức. 

Giải đấu là cuộc thi phô diễn SỨC MẠNH KỸ THUẬT và CÔNG NGHỆ cơ 

khí - điện - điều khiển và tự động hoá, là sân chơi của SÁNG TẠO và ĐAM MÊ, 

điểm đến NÂNG TẦM THƢƠNG HIỆU VIỆT, cơ hội quảng bá thƣơng hiệu cho 

các đơn vị tham gia và tài trợ. 

Giải đấu là nơi giao lƣu, kết nối và hợp tác giữa các Hội viên, cũng nhƣ với 

các đơn vị bên ngoài, là một diễn đàn trao đổi kỹ thuật và công nghệ liên quan đến 

Robot nhằm BẮT KỊP XU HƢỚNG ROBOT HOÁ đang phát triển mạnh mẽ cùng 

với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra. 

Giải đấu cũng là cơ hội cho các bạn sinh viên tham gia, kết nối đến doanh 

nghiệp để học hỏi, thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình.  

Giải đấu cũng diễn ra trên tiêu chí của HAMEE là “KẾT NỐI – HỢP TÁC – 

CÙNG PHÁT TRIỂN” và hƣớng đến mục tiêu cuối cùng là phát triển nền công 

nghiệp cũng nhƣ kinh tế nƣớc nhà.  

Giải đấu là một phiên bản thi đấu đối kháng giữa các xe robot có điều khiển 

từ xa giữa các đội, là GAMESHOW TRUYỀN HÌNH, đƣợc truyền thông rộng rãi 

trên một số kênh truyền hình và  truyền thông internet. 

Tham khảo các trận thi đấu mùa giải 2018 tại: 

https://www.youtube.com/c/HameeRobofight 

 

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

 

VP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ - ĐIỆN TPHCM (HAMEE) 

Địa chỉ: 310A Lũy Bán Bích, Phƣờng Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM 

Điện thoại: 028 3973 4081  Website: robofight.com.vn 

Email: hoicokhidien@gmail.com / robofight@haroc.com.vn 
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KHUYẾN CÁO AN TOÀN 

 

Ban tổ chức ROBOFIGHT có quyền để thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung 

nội dung điều lệ để đảm bảo sự an toàn chung của tất cả các cá nhân tham dự giải 

đấu và khán giả. Những vấn đề liên quan đến việc chế tạo và vận hành một Robot 

tham gia ROBOFIGHT (Robot) có thể rất nguy hiểm. Thành viên các đội chơi 

cần hiểu và nhất trí rằng sẽ chỉ chế tạo và vận hành Robot khi có đủ kiến thức và 

điều kiện an toàn để thực hiện. Các đội phải tự chịu trách nhiệm về Robot của 

mình mọi lúc, mọi nơi và phải đƣợc kiểm định an toàn bởi Ban tổ chức 

ROBOFIGHT trƣớc khi tham gia thi đấu.  

Ban tổ chức nhấn mạnh rằng AN TOÀN là quan trọng nhất. Sự an toàn của tất 

cả các bên liên quan phải đƣợc coi trọng trong suốt thời gian thiết kế, chế tạo, thử 

nghiệm, vận chuyển, sửa chữa, biểu diễn, kích hoạt, thi đấu,… Robot phải có khả 

năng vô hiệu hóa mọi hoạt động khi cần thiết để đảm bảo an toàn.  
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Chƣơng 1: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ROBOFIGHT 

1.1 Điều kiện tham dự 

- Tất cả các tổ chức, cá nhân có đam mê Robot, có đủ điều kiện về tài chính và 

kỹ thuật để thiết kế, chế tạo Robot tham gia giải đấu. 

- Độ tuổi của cá nhân tham dự: từ 18 tuổi trở lên. 

- Tuân thủ các quy định trong điều lệ giải đấu. 

- Có đơn đăng ký tham dự giải đấu và đóng phí ký quỹ tham dự giải đấu. 

- Phí ký quỹ tham dự giải đấu là 5 triệu đồng/ đội chơi, sẽ đƣợc hoàn trả khi kết 

thúc giải đấu. 

- Trƣờng hợp đội đã đăng ký và ký quỹ nếu không tham gia giải đấu thì không 

đƣợc trả lại phí ký quỹ. 

1.2 Quyền lợi của đội tham dự: 

- Đƣợc tƣ vấn về mặt kỹ thuật, công nghệ trong quá trình thiết kế, chế tạo 

Robot và quá trình tham gia thi đấu. 

- Đƣợc hỗ trợ gia công các chi tiết chế tạo robot từ các đơn vị tài trợ. 

- Đƣợc giới thiệu, quảng cáo về đơn vị và đội chơi trƣớc, trong và sau giải đấu. 

1.3 Phiếu đăng ký tham dự 

- Theo mẫu đƣợc trình bày ở phụ lục 1. 

- Đội chơi gửi phiếu đăng ký tham dự theo mẫu, cam kết tuân thủ điều lệ giải. 

- Thời gian đăng ký: từ 1/7 – 30/9/2019 

- Lịch thi đấu: Từ ngày 26/10 đến 24/11/2019. 

- Địa điểm thi đấu: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 01, Đƣờng Võ Văn Ngân, Phƣờng Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh  

 

 



HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ - ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BAN TỔ CHỨC ROBOT ĐẠI CHIẾN - ROBOFIGHT 2019 

310A Lũy Bán Bích, Phƣờng Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM 

Website: robofight.com.vn       Email: info@robofight.com.vn 

Điện thoại: 028 3973 4081            Hotline: 090 930 8685 
 

6 
 

Chƣơng 2: SÂN THI ĐẤU 

 

2.1. Tổng thể về sân đấu: 

- Sàn đấu đƣợc bao che 4 mặt bên bằng nhựa trong tổng hợp poly, chiều cao vách 3,6 

m. 

- Phần sân thi đấu đƣợc ngăn cách bằng gờ phân cách cao 120 mm. 

 

2.2. Sàn thi đấu: 

 

Hình 1: Mặt sàn sân đấu. 

 

- Mặt sàn thép tấm ghép dày 5 mm, phủ sơn epoxy chống trƣợt. 

- Kích thƣớc bao của sàn đấu là: 9760 mm x 6164 mm. 

- Kích thƣớc vùng sân thi đấu là: 9240 mm x 5480 mm. 
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Hình 2: Kích thước sàn thi đấu và vị trí các bẫy trên sàn thi đấu.  

 

- Trên sàn đấu có các bẫy sau: 

+ 02 bẫy búa, chi tiết ở Hình 3. 

+ 01 bẫy đĩa xoay, chi tiết ở Hình 4. 

+ 02 bẫy hố, chi tiết ở Hình 5. 

+ 02 gờ cản, chi tiết ở hình 6. 

 

- Vị trí xuất phát của 02 Robot ở hai bên của sàn đấu 
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Hình 3: Bẫy búa. 

 

 

 

Hình 4: Bẫy đĩa xoay. 
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Hình 5: Bẫy hố. 

 

Hình 6: Gờ cản. 
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Chƣơng 3: QUY ĐỊNH VỀ ROBOT 

3.1. QUY ĐỊNH ROBOT 

3.1.1. Đăng ký Robot: 

- Mỗi đội chơi đăng ký tham gia thi đấu một Tổ hợp Robot có thể gồm 01 (một) hoặc 

nhiều Robot hợp thành. 

- Trƣớc ngày 30/09/2019 các đội chơi đăng ký tham gia phải nộp hình vẽ phác thảo 

Tổ hợp Robot cho ban tổ chức. Hình vẽ phát thảo này là cơ sở để Ban tổ chức xác 

định hình dáng tổng thể của robot.  

- Trong Tổ hợp Robot phải đăng ký xác định Robot chính. Robot này đƣợc xác định 

cho tình trạng Knock Out.  

3.1.2. Kích thước: 

  KHÔNG GIỚI HẠN KÍCH THƯỚC (cả 3 chiều không gian) 

3.1.3. Trọng lượng: 

- Trọng lƣợng toàn bộ tổ hợp Robot ≤ 30 kg. 

3.1.4. Vật liệu chế tạo: 

Vật liệu chế tạo: Sử dụng các vật liệu không nằm trong danh mục vật liệu cấm sử 

dụng. Không sử dụng các vật liệu sau: 

- Vật liệu phóng xạ, vật liệu dễ cháy, kim loại độc (Pb, Thủy ngân, ami-ăng, .…) 

- Các loại vật liệu có tính giòn (thủy tinh, đồ gốm…).  

3.1.5. Năng lượng, động lực: 

- Sử dụng động cơ điện. 

- Nguồn điện: điện áp ≤ 48 V. 

- Ngắt nguồn: Mỗi Robot phải có bộ ngắt nguồn động lực, đảm bảo bộ ngắt 

nguồn động lực phải có và hoạt động tốt, giải quyết nhanh, chuẩn xác và an 

toàn trong trƣờng hợp Khởi động- tạm ngƣng - kết thúc trận đấu hoặc yêu cầu 

dừng khẩn cấp khi có yêu cầu của Ban tổ chức. 

3.1.6. Vũ khí: 

- Tùy chọn các loại vũ khí cơ học (đối với vũ khí bắn, đẩy ra phải thu hồi đƣợc 

chi tiết đƣợc bắn ra). 

- Mỗi tổ hợp Robot bắt buộc phải có ít nhất 01 (một) CƠ CẤU VŨ KHÍ, yêu cầu 

phải hoạt động độc lập và điều khiển đƣợc.  

- Vận tốc dài tối đa của bất kỳ chi tiết nào trên vũ khí không đƣợc quá 50 m/s. 

 Vũ khí không được sử dụng: 

- Vũ khí bằng nƣớc, xung điện, hoá học, chất nổ. 

- Đèn chiếu sáng, tia laser, v.v. gây mất tập trung hoặc nguy hiểm cho thị lực. 

- Vũ khí gãi bẫy robot, vũ khí bắn (bắn và không thu hồi lại đƣợc chi tiết đƣợc bắn 

ra). 
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 Đối với phần động lực hoặc vũ khí có sử dụng động cơ đốt trong, gas hoặc khí 

nén thì đội chơi cần trình bày trƣớc thiết kế, chứng minh khả năng đảm bảo an toàn 

vận hành, thi đấu, đảm bảo quy định về PCCC, có bản cam kết gửi Ban tổ chức và 

đƣợc Ban tổ chức thông qua mới đƣợc tham gia giải đấu. 

3.1.7. Điều khiển: 

- Sử dụng bộ điều khiển từ xa (không dây). 

- Số bộ điều khiển: tối đa 02/đội (không kể phần điều khiển ngắt nguồn). 

- Khi không nhấn bất cứ nút nào của bộ điều khiển thì Robot phải dừng mọi hoạt 

động để đảm bảo an toàn. 

- Tất cả các robot điều phải gắn thiết bị ngắt nguồn từ xa. Nguồn động lực Robot khi 

cấp đến các cơ cấu động lực phải đi qua thiết bị ngắt nguồn từ xa này. 

 

3.2.     YÊU CẦU AN TOÀN:  

3.2.1. Vật liệu chế tạo vũ khí: 

Dùng các vật liệu có tính cứng vững, không dòn. Không dùng các vật liệu giòn nhƣ gang, 

nhôm kém phẩm…  

3.2.2. An toàn cơ cấu vũ khí: 

Với các dao gắn lên thân Vũ khí, nên sử dụng các liên kết chắc chắn, không bị tự tháo. 

Với liên kết hàn tuyệt đối không hàn hồ quang các phần dao đã nhiệt luyện. Dao nên có 

ngàm chắc chắn vào thân vũ khí. 

3.2.3. An toàn trong thi đấu: 

 Tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của trọng tài, khi có hiệu lệnh cho phép mới đƣợc vào trong 

sân. 

 Mang đầy đủ trang thiết bị bảo hộ: Kính, Mũ, găng tay, giày khi vào sân 

3.2.4. Kiểm tra robot 

- Tất cả các robot phải đƣợc kiểm tra bởi Ban tổ chức để đảm bảo các yêu cầu kỹ 

thuật và an toàn trƣớc khi tham gia giải đấu. 

- Ban tổ chức có thể yêu cầu kiểm tra lại robot trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. 

- Tại các địa điểm diễn ra các chƣơng trình trong tiến trình của giải đấu: Việc kiểm 

tra, thử nghiệm robot do các đội tiến hành phải có sự giám sát của Ban tổ chức tại 

các khu vực đƣợc chỉ định và trong thời gian cho phép; nếu một đội kiểm tra, thử 

nghiệm robot trái phép hoặc không có sự giám sát của Ban tổ chức, đội đó có thể bị 

loại khỏi giải đấu. 
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Chƣơng 4: QUY ĐỊNH VỀ CÁC VÒNG ĐẤU 

4.1.  Xếp hạng hạt giống và chia cặp đấu, thi đấu vòng loại: 

 32 đội tham dự mùa giải 2019 sẽ tham gia đua tốc độ đẩy chƣớng ngại vật để xếp 

thứ tự đội hạt giống từ 1 đến 32. 

 Vòng loại thi đấu qua hai lƣợt trận, đội thắng ở lƣợt trận thứ hai sẽ vào vòng 1/8. 

 Lƣợt trận thứ nhất vòng loại (Vòng loại 1): 

16 cặp đấu của lƣợt trận thứ nhất đƣợc xác định theo thứ tự xếp hạng từ vòng đua 

tốc độ đẩy chƣớng ngại vật nhƣ sau: 

Trận 1.1: Đội 1  –  Đội 32;  

Trận 1.2: Đội 2 – Đội 31; 

…. 

Trận 1.16: Đội 16 – Đội 17. 

 Lƣợt trận thứ hai vòng loại (Vòng loại 2): 

Trận 2.1: Đội thắng trận 1.1 – Đội thua 1.16; 

Trận 2.2: Đội thắng trận 1.2 – Đội thua 1.15; 

… 

Trận 2.16: Đội thắng trận 1.16 – Đội thua 1.1; 

 

Sơ đồ thi đấu vòng loại: 

Vòng loại 1 Vòng loại 2 

Mã trận Cặp đấu Mã trận Cặp đấu 

1.1 Đội 1 – Đội 32 2.1 Đội thắng trận 1.1 - Thua trận 1.16 

1.2 Đội 2 – Đội 31 2.2 Đội thắng trận 1.2 - Thua trận 1.15 

1.3 Đội 3 – Đội 30 2.3 Đội thắng trận 1.3 - Thua trận 1.14 

1.4 Đội 4 – Đội 29 2.4 Đội thắng trận 1.4 - Thua trận 1.13 

1.5 Đội 5 – Đội 28 2.5 Đội thắng trận 1.5 - Thua trận 1.12 

1.6 Đội 6 – Đội 27 2.6 Đội thắng trận 1.6 - Thua trận 1.11 

1.7 Đội 7 – Đội 26 2.7 Đội thắng trận1.7 - Thua trận 1.10 

1.8 Đội 8 – Đội 25 2.8 Đội thắng trận 1.8 - Thua trận 1.9 

1.9 Đội 9 – Đội 24 2.9 Đội thắng trận 1.9 - Thua trận 1.8 

1.10 Đội 10 – Đội 23 2.10 Đội thắng trận 1.10 - Thua trận 1.7 

1.11 Đội 11 – Đội 22 2.11 Đội thắng trận 1.11 - Thua trận 1.6 

1.12 Đội 12 – Đội 21 2.12 Đội thắng trận 1.12 - Thua trận 1.5 

1.13 Đội 13 – Đội 20 2.13 Đội thắng trận 1.13 - Thua trận 1.4 

1.14 Đội 14 – Đội 19 2.14 Đội thắng trận 1.14 - Thua trận 1.3 

1.15 Đội 15 – Đội 18 2.15 Đội thắng trận 1.15 - Thua trận 1.2 

1.16 Đội 16 – Đội 17 2.16 Đội thắng trận 1.16 - Thua trận 1.1 
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4.2. Vòng 1/8, Vòng tứ kết, Vòng bán kết, Chung kết: 

 Vòng 1/8: 

16 đội chiến thắng ở vòng loại 2 sẽ bƣớc vào vòng 1/8. Các cặp thi đấu vòng 1/8 

nhƣ sau: 

Trận 3.1: Đội thắng trận 2.1 – Đội thắng trận 2.15 

Trận 3.2: Đội thắng trận 2.7– Đội thắng trận 2.9 

Trận 3.3: Đội thắng trận 2.3 – Đội thắng trận 2.13 

Trận 3.4: Đội thắng trận 2.5 – Đội thắng trận 2.11 

Trận 3.5: Đội thắng trận 2.2 – Đội thắng trận 2.16 

Trận 3.6: Đội thắng trận 2.8 – Đội thắng trận 2.10 

Trận 3.7: Đội thắng trận 2.4 – Đội thắng trận 2.14 

Trận 3.8: Đội thắng trận 2.6 – Đội thắng trận 2.12 

 Vòng tứ kết: 

8 đội chiến thắng ở vòng 1/8 sẽ thi đấu vòng tứ kết. Các cặp thi đấu vòng tứ kết nhƣ 

sau: 

Trận 4.1: Đội thắng trận 3.1 – Đội thắng trận 3.2 

Trận 4.2: Đội thắng trận 3.3 – Đội thắng trận 3.4 

Trận 4.3: Đội thắng trận 3.5 – Đội thắng trận 3.6 

Trận 4.4: Đội thắng trận 3.7 – Đội thắng trận 3.8 

 Vòng tứ kết: 

4 đội chiến thắng ở vòng tứ kết sẽ thi đấu vòng bán kết. Các cặp thi đấu vòng bán 

kết nhƣ sau: 

Trận 5.1: Đội thắng trận 4.1 – Đội thắng trận 4.2 

Trận 5.2: Đội thắng trận 4.3 – Đội thắng trận 4.4 

 Chung kết: 

2 đội chiến thắng ở vòng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết tranh chức vô địch. Hai 

đội thu ở vòng bán kết sẽ thi đấu trận tranh 3-4: 

Trận 6.1 (Trận tranh 3-4): Đội thua trận 5.1 – Đội thua trận 5.2 

Trận 6.2 (Trận chung kết): Đội thắng trận 5.1 – Đội thắng trận 5.2 
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4.3. Sơ đồ các trận đấu: 

 

6.2: Chung kết

Đội thắng 5.1 

- Đội thắng 5.2

5.1.Bán kết 1

Đội thắng 4.1 - 

Đội thắng 4.2

6.1: Tranh 3-4

Đội thua 5.1 

- Đội thua 5.2

5.2.Bán kết 2

Đội thắng 4.3 - 

Đội thắng 4.4

4.1.Tứ kết 1

Đội thắng 3.1 - 

Đội thắng 3.2

4.2.Tứ kết 2

Đội thắng 3.3 - 

Đội thắng 3.4

4.1.Tứ kết 3

Đội thắng 3.5 - 

Đội thắng 3.6

4.4.Tứ kết 4

Đội thắng 3.7 - 

Đội thắng 3.8

3.1

Đội thắng 2.1 - 

Đội thắng 2.15

3.2

Đội thắng 2.7 - 

Đội thắng 2.9

3.3

Đội thắng 2.3 - 

Đội thắng 2.13

3.4

Đội thắng 2.5 - 

Đội thắng 2.11

2.1

Đội thắng 1.1 - 

Đội thua 1.16

2.16

Đội thắng 1.16 - 

Đội thua 1.1

2.7

Đội thắng 1.7 - 

Đội thua 1.10

2.10

Đội thắng 1.10 - 

Đội thua 1.7

2.3

Đội thắng 1.3 - 

Đội thua 1.14

2.14

Đội thắng 1.14 - 

Đội thua 1.3

2.5

Đội thắng 1.5 - 

Đội thua 1.12

2.12

Đội thắng 1.12 - 

Đội thua 1.5

3.5

Đội thắng 2.2 - 

Đội thắng 2.16

3.6

Đội thắng 2.6 - 

Đội thắng 2.10

3.7

Đội thắng 2.4 - 

Đội thắng 2.14

3.8

Đội thắng 2.6 - 

Đội thắng 2.12

2.2

Đội thắng 1.2 - 

Đội thua 1.15

2.15

Đội thắng 1.15 - 

Đội thua 1.2

2.8

Đội thắng 1.8 - 

Đội thua 1.9

2.9

Đội thắng 1.9 - 

Đội thua 1.8

2.4

Đội thắng 1.4 - 

Đội thua 1.13

2.13

Đội thắng 1.13 - 

Đội thua 1.4

2.6

Đội thắng 1.6 - 

Đội thua 1.11

2.11

Đội thắng 1.11 - 

Đội thua 1.6
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Chƣơng 5: QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TRẬN ĐẤU 

 

5.1. Quy định về hiệp đấu và thời gian thi đấu: 

- Trận đấu có 2 hiệp thi đấu. 

- Mỗi hiệp đấu có kéo dài 5 phút, không kể thời gian tạm dừng, kẹt bẫy (thời gian 

chết). 

- Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp đấu là 5 phút. 

- Một trận đấu có thể kết thúc sớm nếu một trong hai đội bị thua do vi phạm luật, 

knockout; do một trong hai hoặc cả hai robot không đủ tiêu chuẩn thi đấu hoặc 

không có khả năng thi đấu. 

 

 

5.2. Quy định về trận đấu 

- Một trận đấu sẽ có 2 đội tham gia, thi đấu đối kháng trực tiếp. 

- Trong 1 trận đấu, mỗi đội chỉ đƣợc sử dụng 01 (một) tổ hợp robot duy nhất, điều 

khiển từ xa. 

- Mỗi đội có tối đa 5 thành viên tham gia điều khiển và bảo dƣỡng các Robot. Trong 

thời gian thi đấu, chỉ có 2 thành viên đƣợc phép tham gia điều khiển Robot và đứng 

ở vị trí thi đấu theo quy định của Ban tổ chức. 

- Trong thời gian nghỉ giữa hiệp thì các đội đƣợc phép điều chỉnh robot hoặc thay thế 

pin và phụ tùng. Phụ tùng thay thế không quá 6 kg (không kể pin). 

- Trong trận đấu, nếu một hoặc cả hai Robot mắc kẹt làm cho việc thi đấu không diễn 

ra đƣợc, trọng tài chính có quyền cho dừng trận đấu để trợ giúp đƣa Robot trở lại vị 

trí thi đấu. Thời gian trợ giúp đƣa Robot trở về vị trí thi đấu không tính vào thời 

gian của trận đấu. 

- Nếu sóng điều khiển của Robot này làm ảnh hƣởng đến Robot còn lại thì trận đấu sẽ 

đƣợc dừng lại cho đến khi khắc phục việc ảnh hƣởng này. 

- Nghiêm cấm mọi hành vi về việc phá sóng, cản sóng điều khiển robot của các đội 

chơi đang tham gia thi đấu. 
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5.3. Trọng tài trong trận đấu: 

- Mỗi trận đấu có:  

+ 01 Trọng tài Chính điều khiển trận đấu, quyết định cho dừng trận đấu để reset 

robot hoặc quyết định knockout, nhắc nhở các đội chơi.  

+ 03 Trọng tài bàn phụ trách chấm điểm và công bố thắng thua hiệp đấu. 

+ 02 Trọng tài Biên: hỗ trợ Trọng tài chính và trọng tài bàn 

- Trọng tài chính là ngƣời phát hiệu lệnh cho trận đấu, hiệp đấu bắt đầu và hiệu lệnh 

kết thúc các hiệp đấu, trận đấu hiệu lệnh dừng hiệp đấu khi có sự cố, quyết định thẻ 

phạt, quyết định đếm ngƣợc, xử thua do vi phạm điều luật và KNOCKOUT. 

- Trọng tài bàn có trách nhiệm chấm điểm, dùng để xác định điểm trung bình của mỗi 

đội sau khi kết thúc hiệp đấu đấu. 

- Các thành viên Tổ trọng tài không đƣợc là thành viên của một đội chơi nào. 

- Trọng tài thực hiện nhiệm vụ xác định thắng thua một cách khách quan, trung thực, 

tuân theo điều lệ của giải đấu. 

- Các đội chơi sẽ phải tuân thủ tuyệt đối hiệu lệnh của trọng tài và hiệu lệnh đèn, còi 

trên sân. Quyết định của trọng tài chính là cao nhất trong trận đấu và là quyết định 

cuối cùng cho mỗi trận đấu. 
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Chƣơng 6: LUẬT THI ĐẤU 

6.1. Cách tính điểm trong hiệp đấu:  

6.1.1. Chấm điểm ƣu thế cho mỗi lƣợt va chạm giữa 2 Robot: +0, +1 hoặc +2 điểm, do 3 

trọng tài bàn quyết định. 

6.1.2. Robot bị đối thủ đánh văng chi tiết hoặc mảnh vỡ (kích thƣớc chiều dài nhất lớn 

hơn 2 cm): -1 điểm 

6.1.3. Robot bị bẫy búa đập trúng: -1 điểm 

6.1.4. Robot bị rơi xuống bẫy hố: -1 điểm 

6.1.5. Robot bị kẹt bẫy hố không thoát ra quá 10s: trừ thêm 1 điểm, trọng tài chính cho 

tạm dừng trận đấu và cho thành viên đội chơi trợ giúp đƣa về vị trí xuất phát, bắt 

đầu lại hiệp đấu. 

6.1.6. Robot bị lật ngửa không di chuyển đƣợc (nhƣng các bộ phận của robot vẫn còn 

hoạt động đƣợc): - 2 điểm, trọng tài sẽ cho tạm dừng trận đấu để đội chơi đƣa 

robot về vị trí xuất phát (không đƣợc sửa chữa), bắt đầu lại hiệp đấu. 

6.1.7. Thi đấu tiêu cực: Robot không có hành động tấn công đối phƣơng trong vòng 10s, 

sẽ bị trọng tài chính nhắc nhở và bị trừ 1 điểm sau mỗi lần nhắc nhở. 

6.2. Knockout hiệp đấu: 

Trong Hiệp đấu nếu robot bất động (tất cả các bộ phận của robot không còn hoạt 

động) trong 10s đếm ngƣợc của trọng tài sẽ xử thua knock out hiệp đấu, robot còn 

lại sẽ thắng knockout hiệp đấu. 

Hiệp đấu sẽ kết thúc sau khi xử Knockout. 

6.3. Phân định Thắng thua trận đấu: 

Trận đấu đƣợc phân định thắng thua sẽ ƣu tiên theo thứ tự sau: 

6.3.1. Trọng tài chính có quyền quyết định dừng trận đấu và tuyên bố đội thua cuộc nếu 

xét thấy đội đó vi phạm các điều lệ giải đấu, hoặc gây nguy hiểm cho các đội chơi 

hoặc khán giả. 

6.3.2. Xử thắng thua theo kết quả Knockout hiệp đấu: 

+ Robot nào thắng Knockout cả hai hiệp đấu hoặc thắng Knockout 1 hiệp và 

không bị thua Knockout hiệp còn lại thì thắng chung cuộc. 

+ Nếu mỗi robot thắng knockout một hiệp thì robot thắng knockout hiệp 2 đƣợc 

tính thắng chung cuộc. 

6.3.3. Cộng điểm từng hiệp đấu: 

Nếu trong hai hiệp không đội nào thắng Knockout thì phân định thắng thua bằng 

cách cộng tổng điểm hai hiệp đấu. Đội nào có tổng điểm cao hơn điểm hơn là đội 

thắng chung cuộc trận đấu. 
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Chƣơng 7: GIẢI THƢỞNG  

Cơ cấu giải thƣởng của giải đấu nhƣ sau nhƣ sau: 

 

- Một số giải phụ do Ban tổ chức quyết định. 

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2019 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

KIỀU HUỲNH SƠN 

 

 

  

01 GIẢI NHẤT: 

- 100 triệu đồng  

- Cúp 

- Huy chƣơng 
01 GIẢI NHÌ: 

- 50 triệu đồng  

- Huy chƣơng 01 GIẢI BA: 

- 20 triệu đồng  

- Huy chƣơng 
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Phụ lục 1: PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI ĐẤU ROBOFIGHT 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỘI CHƠI 

GIẢI ĐẤU ROBOFIGHT 2019 

Kính gửi:  Ban tổ chức cuộc thi ROBOFIGHT 

1. Tên cá nhân/tổ chức đăng ký dự thi:  ................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

2. Địa chỉ liên hệ: ....................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

3. Phương tiện liên lạc:  

Điện thoại cố định: .....................................................................................................................  

Điện thoại di động: .................................... Fax: ........................................................................  

Email: ..........................................................................................................................................  

4. Người đại diện: 

Họ và tên người đại diện: …………………………..  Chức vụ:  ............................................................                          

Số CM nhân dân:  ............... Ngày cấp: ................. tại: ..............................................................  

5. Tên đội dự kiến:   . ..............................................................................................................................  

6. Cam kết tuân thủ Điều lệ giải đấu: 

Sau khi nghiên cứu kỹ điều lệ giải đấu, tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu và 

cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được quy định trong điều lệ giải đấu do ban tổ 

chức giải đấu ROBOFIGHT ban hành. 

..................., ngày … tháng......năm 2019 

Người dự thi/Người đại diện 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)  

 


