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1. LUG Brasil 

LUG Brasil é a comunidade de fãs de LEGO no Brasil, e significa “LEGO Users 

Group”. 

É uma organização sólida, pautada no respeito e na troca saudável de conhecimentos 

entre pessoas de todas as idades; e visa reuniões sem fins lucrativos para trocar experiências 

sobre o hobby em torno do brinquedo LEGO®, através de suas diversas possibilidades e temas. 

O SUMOT é outra ação da LUG Brasil que promove essas crenças. 

1.1. Referências 

Foram fontes de consulta e inspiração para a elaboração destas regras do LUG SUMOT: 

i) Documento: Projeto do 5º Campeonato Interno de Robôs Autônomos – Modalidade 

Sumô de Robôs; dos Professores Lázaro E. B. Silva, Marcos Guimarães Fonseca e 

Victory Fernandes (Área 1 – DeVry Brasil);  

ii) Unified Sumo Robot Rules, aqui http://robogames.net/rules/all-sumo.php; e 

iii) Regras de Sumô da RoboCore na versão de 14/01/2014 17:30. 

2. Introdução 

O SUMOT (LUG BRASIL SUMÔ ROBOT COMBAT) é um torneio de sumô de robôs 

LEGO®. O objetivo do robô é se manter dentro do DOJÔ, e empurrar seu adversário para fora 

dele, para vencer os rounds. 

Este documento regulamenta as partidas e o campeonato organizado pela LUG Brasil, 

determina as especificações do robô e da arena da competição. 

2.1. Siglas e nomenclaturas 

i) DOJÔ: Ringue do sumô. Local onde os robôs têm que permanecer 

ii) SHIKIRI: Linhas de início. Demarcam o posicionamento inicial dos robôs dentro do 

DOJÔ. 

iii) Arena: Área de combate. Contém o DOJÔ, a área externa a ele, denominada Área de 

Escape e a Área de permanência dos juízes e competidores durante o combate. 

iv) YUKÔ: Ponto concedido às equipes. 

v) Robô autônomo: Robô que pode realizar os objetivos desejados sem a ajuda 

humana. 

vi) M: Medida lego. Como a descrita na tabela do item 4.1, Especificações, na página 

http://robogames.net/rules/all-sumo.php


 
 
 
 

6. Cada unidade M da LEGO mede 0,8 centímetro. 

3. Arena SUMOT de Combate 

Quatro partes compõem a Arena de Combate: 

i) DOJÔ 

ii) Área de Escape 

iii) Área dos Juízes 

iv) Área de Permanência 

 

Chama-se de Área de Combate as áreas do DOJÔ e da Área de Escape. 

O interior do DOJÔ é a superfície onde são realizadas as partidas. A extremidade do 

DOJÔ é circundada por uma linha de borda, que também é parte integrante do DOJÔ. Qualquer 

lugar fora dessa área delimitada é chamado de Área de Escape. 

3.1. Especificações 

O DOJÔ possui formato circular de 77 centímetros de diâmetro e 2,5cm de espessura. É 

feito de madeira laminada de alta pressão e contém faixa que o circunda de 3 centímetros de 

espessura. A área do DOJÔ se estende até a borda externa dessa faixa circular. A área de escape 

possui 30 centímetros de comprimento do DOJÔ. É o espaço apropriado além da borda exterior 

do DOJÔ. Esse espaço pode ser de qualquer cor, material ou formato, contanto que os conceitos 

básicos dessas regras não sejam violados. 



 
 
 
 

 

As SHIKIRI consistem em duas linhas marrons (ou equivalentes para absorção de luz 

infravermelha - IR) centradas no ringue com espessura e espaçamento para a respectiva 

classe. A distância de separação entre as linhas é medida pelos limites externos das mesmas. 

 

4. Robôs 

4.1. Especificações 

O robô deverá utilizar apenas peças LEGO originais. Não serão aceitas quaisquer peças 

que sejam identificadas de marcas paralelas ou de encaixe. Caso identificadas pelos juízes, o 

time será obrigado a removê-las e substituí-las por peças originais. No caso do descumprimento 

da norma o time poderá ser desclassificado. 

O robô criado deverá ser autônomo. Poderá utilizar blocos inteligentes RCX, NXT ou 

EV3 para seu gerenciamento e até 3 motores no total. Apenas um bloco inteligente poderá ser 

utilizado por Robô. Todos os motores que fazem parte dos conjuntos RCX, NXT ou EV3 são 

aceitos. Não serão aceitos motores (8287: Motor Box) ou do tipo “Pull Back”. 



 
 
 
 

O robô deverá caber em um cubo ou quadrado com as dimensões referentes à tabela 

abaixo, sua massa total no início da partida deverá ser menor ou igual ao peso determinado:  

Altura Largura Comprimento Peso (máx) 

Ilimitada 15.2 cm (19M) 15.2 cm (19M) 1000 g 

    

Os robôs autônomos deverão entrar em operação automaticamente em não menos do 

que cinco segundos após autorização do juiz, quando um membro da equipe inicia o comando 

no bloco inteligente. 

É obrigatória a fixação do nome do robô em uma superfície visível, permitindo que os 

espectadores e organizadores do evento possam identificar facilmente os robôs envolvidos na 

partida. 

Os robôs poderão expandir seu tamanho após o início da partida, porém não será 

permitido se separar fisicamente, devendo continuar como um robô único. A violação desta 

regra implicará na perda da partida. O desprendimento de peças, cujo o somatório de suas 

massas, seja inferior a 10g, não implicará na perda da partida. Caso um robô seja prejudicado 

por uma peça que tenha se desprendido de seu adversário, a ele será dado um ponto de YUKÔ. 

4.2. Restrições 

i) Dispositivos para interferência, tais como, porém não limitados a, sistemas de LEDs 

infravermelhos (IR) com intenção de saturar os sensores dos oponentes, não são 

permitidos. 

ii) Peças que possam quebrar ou danificar o ringue não são permitidas. Tais peças serão 

avaliadas pelos juízes na inspeção de segurança, podendo ou não serem liberadas 

para o uso. Não utilize peças que tenham, ou não, a intenção de danificar o robô 

adversário e/ou ringue. Impactos e colisões normais não serão considerados como 

danos intencionais. 

iii) Dispositivos que possam armazenar líquido, pó, gás ou outras substâncias com 

intenção de lançá-las no oponente não são permitidos. 

iv) Nenhum dispositivo inflamável será permitido. 

v) Dispositivos que lancem quaisquer objetos no oponente não são permitidos. 

vi) Substâncias para melhorar a tração não são permitidas. Pneus e outros componentes 

do robô que entrem em contato com a arena não devem ser capazes de pegar e 

segurar um cartão de 80 x 130 mm, com gramatura 180gr (cartolina) por mais de 2 

(dois) segundos. 



 
 
 
 

5. A partida de SUMOT 

A partida é disputada por duas equipes. Cada uma composta por um ou mais membros. 

Apenas um membro de cada equipe poderá ficar na Arena de Combate, enquanto os demais 

membros deverão assistir a disputa junto com o público. Cada equipe competirá no DOJÔ com 

um robô construído de acordo com o item 4.1 Especificações, da página 6. 

Existirá um juiz responsável pelo cumprimento da regra e outro pelo julgamento final, 

declarando o vencedor.  

A partida será iniciada ao comando do juiz principal e continua até um competidor 

conquistar dois pontos de YUKÔ. O vencedor da partida é determinado pelo juiz. 

Uma partida consiste em três rounds. A equipe que ganhar dois rounds ou receber dois 

YUKÔs primeiro, dentro do tempo limite, será declarada vencedora. Uma equipe recebe um 

ponto de YUKÔ quando vence um round, empurrando o robô adversário para a Área de Escape 

ou quando a equipe adversária é penalizada conforme item 8, na página 11. 

Caso o tempo limite seja atingido antes de uma equipe atingir dois pontos de YUKÔ e 

uma das equipes tenha recebido um ponto de YUKÔ, enquanto a outra não tiver ganhado pontos, 

esta será a vencedora. 

Caso a partida não for vencida por nenhuma equipe dentro do tempo limite, a decisão 

será realizada pelos juízes, por meio de pontuação seguindo critérios apresentados no item 5.6, 

Critérios de desempate, na página 10. 

Um ponto de YUKÔ será dado ao vencedor quando da decisão dos juízes ou por pontos 

for empregada. 

É permitido ao competidor um tempo máximo de cinco  minutos para troca de 

baterias dos robôs entre duas partidas. 

É permitido ao competidor alterar a programação de seus robôs entre duas partidas, 

porém, é proibida qualquer tipo de alteração durante a partida, ou seja, entre cada um dos 

rounds. 

5.1. Inspeção 

Antes de entrarem na arena, os robôs passarão por uma inspeção. Caso o robô passe por 

todos os testes estará autorizado a participar da disputa. Os itens avaliados serão: 

i) Dimensões 

ii) Peso 

iii) Robustez 



 
 
 
 

iv) Ausência de itens proibidos. 

5.2. Início 

Mediante as instruções do juiz, as duas equipes se cumprimentam com uma reverência 

ao lado da Área de Combate, aproximam-se e posicionam o seu robô dentro da sua metade do 

ringue, atrás da linha SHIKIRI (ou de acordo com as instruções do juiz). Os robôs devem ser 

posicionados tangenciando a borda mais externa da linha de SHIKIRI. Os dois robôs devem 

estar paralelos, porém com as frentes posicionadas em sentidos opostos (180°). 

Nas partidas entre robôs autônomos, quando o juiz principal anunciar o início do 

round, um membro de cada time ativará os robôs e após uma pausa de 5 segundos os robôs 

podem começar a funcionar. Durante esses 5 segundos, os membros das equipes devem deixar 

se posicionar na Área de Permanência. Caso o robô necessite de qualquer tipo de dispositivo 

externo para iniciar ou finalizar o programa de controle do robô, este dispositivo deverá ficar 

de posse do juiz durante todo o round. 

5.3. Paralisação e continuação 

A partida é paralisada ou retomada conforme os anúncios dos juízes ou sob as seguintes 

condições: 

i) Os robôs estarem presos ou orbitando um ao outro sem progresso perceptível por 

cinco segundos. Em caso de dúvida quanto ao progresso da partida, o juiz poderá 

estender o tempo limite de observação por até 30 segundos, mas não extrapolando 

o tempo máximo dos rounds e da partida. 

ii) Ambos os robôs se moverem sem fazer progresso, ou pararem exatamente ao 

mesmo tempo, sem se tocar, por cinco segundos. Contudo, caso um robô pare de se 

movimentar antes do outro, por mais de cinco segundos será declarado como sem 

vontade de lutar. Neste caso, o oponente receberá um ponto de YUKÔ, mesmo tendo 

parado de funcionar após o outro. Caso ambos os robôs estejam se movendo e não 

esteja claro se há progresso, o juiz poderá estender o tempo da partida até trinta 

segundos, sempre, porém, considerando o tempo máximo dos rounds e da partida. 

iii) Caso ambos os robôs toquem a Área de Escape ao mesmo tempo, não podendo ser 

determinado qual robô o fez primeiro. 

5.4. Término 

Os rounds e a partida terminam quando anunciado pelo juiz principal. Então, as duas 



 
 
 
 

equipes recolhem os seus respectivos robôs do DOJÔ. 

5.5. Duração 

Uma partida será disputada em três rounds de 60 segundos cada. Totalizando 180 

segundos a partida completa. A critério do juiz, o tempo do round pode se estender até 30 

segundos. O tempo limite de uma partida, ou seja, dos três rounds, não poderá exceder 270 

segundos. 

O Juiz determina o início e término dos rounds e da partida. A contagem do tempo 

da partida somente inicia após os cinco segundos do início do round. 

Os seguintes períodos não são incluídos no tempo da partida: 

i) O tempo entre o anúncio de um YUKÔ pelo juiz e a continuação da partida. 

ii) O intervalo padrão entre os rounds será de 30 (trinta) segundos. 

iii) O tempo decorrido entre o anúncio da paralisação e a continuação da partida. 

5.6. Critérios de desempate 

Quando a decisão dos juízes for necessária para decidir o vencedor, em um round, os 

seguintes pontos serão levados em consideração, porém, prevalecendo sempre a decisão final 

do juiz: 

i) Atitude dos competidores durante a partida 

ii) Méritos técnicos na movimentação e operação do robô 

iii) Penalidades durante a partida 

iv) Peso dos robôs 

6. YUKÔ 

Um ponto de YUKÔ será concedido quando: 

v) Um robô legalmente forçar o corpo do robô oponente a tocar a Área de Escape; 

vi) Quando o robô adversário tocar a Área de Escape por si mesmo; 

vii) Em qualquer uma das situações acima ocorra ao mesmo tempo em que o fim da 

partida é anunciado; 

viii) Quando o robô adversário perder uma ou mais peças com somatório de massas 

superior à 10g. 

Um ponto de YUKÔ não será concedido quando um robô capotar no DOJÔ e ali 

permanecer. O round continuará normalmente.  



 
 
 
 

7. Violações 

Competidores fazendo qualquer uma das ações descritas nos itens 4.2 acima, 7.1 

abaixo ou 7.2 abaixo estarão violando as regras. 

7.1. Insultos 

Um competidor que insulte seu oponente ou os juízes, coloque um dispositivo de 

voz em seu robô com intenção de insultar, escreva palavras de teor ofensivo no corpo do robô 

ou faça qualquer ação ofensiva, estará violando essas regras. 

7.2. Violações brandas 

Uma violação branda é declarada se um competidor: 

i) Entrar na Área de Combate durante a partida, exceto quando o competidor o faça 

para retirar o seu robô mediante o anúncio, feito pelo juiz, de um ponto de YUKÔ ou 

paralisação da partida. Entrar na Área de Combate significa: 

ii) Uma parte do corpo do competidor está dentro da Área de Combate 

iii) Um competidor coloca qualquer dispositivo mecânico dentro da Área de Combate 

para apoiar o seu corpo. 

iv) Peça a paralisação da partida sem razões apropriadas. 

v) Demore mais de 30 segundos para retomar a partida, exceto caso o juiz anuncie 

uma extensão de tempo. 

vi) Cujo robô comece a operar antes de 5 (cinco) segundos após o juiz principal 

anunciar o início da partida. 

vii) Faça ou fale algo que ponha em risco a equidade da partida. 

8. Penalidades 

Competidores que violarem os itens 4 . 2  e  7 . 1dessas regras perderão a partida. O 

juiz dará dois pontos de YUKÔ ao oponente e pedirá ao(s) violador(es) que saiam da Arena 

SUMOT. O(s) violador(es) não terá(ão) nenhum direito. 

Cada violação branda descrita no item 7.2 será cumulativa. Duas destas violações, em 

uma mesma partida, serão convertidas em um ponto de YUKÔ para o adversário. Ao fim da 

partida, as violações zeram. 



 
 
 
 

9. Declaração de objeções 

Nenhuma objeção deverá ser declarada contra a decisão dos juízes. 

O Capitão de uma equipe pode apresentar objeções aos organizadores do evento antes 

do fim da partida, se houver dúvidas quanto à correta aplicação dessas regras. Caso não haja 

nenhum membro da organização do evento presente, as objeções poderão ser apresentadas aos 

juízes antes do fim da partida. Caso necessário, o juiz pode suspender o round. 

10. Casos omissos 

Casos omissos nesse regulamento serão julgados pela comissão organizadora do evento 

e sua decisão não será passível de apelação. 

11.  Campeonato 

A competição do SUMOT LUG Brasil é realizada objetivando a premiação dos seguintes 

itens. 

i) Premiação do Melhor Relatório de Projetos 

ii) Premiação dos Campeões dos Combates 

11.1. Projeto do Robô 

Cada equipe deverá escrever um relatório descritivo completo do projeto do seu robô 

de sumô abordando questões referentes à Mecânica (motores e engrenagens), Montagem 

LEGO e Software. 

O objetivo é divulgar de forma detalhada a tecnologia utilizada nos robôs, a fim de se 

criar um ambiente colaborativo onde todos possam aprender com as melhores práticas de cada 

equipe. 

Os projetos deverão conter: 

i) Nome da Equipe e do Robô 

ii) Nome dos integrantes da equipe 

iii) Ano e Local do Campeonato 

iv) Destacar e explicar as criações e “engenhocas”, detalhando a intensão do 

comportamento esperado de cada: 

(1) Motores e Engrenagens: Explicar a aplicação e comportamento esperado da 

solução escolhida. 

(2) Montagem LEGO: Apresentar as principais “engenhocas” e explicar seus 



 
 
 
 

objetivos. 

(3) Software: apresentar a lógica de comportamento do robô e o desempenho 

esperado. 

Os artigos serão avaliados por comissão julgadora que avaliará quesitos como Forma, 

Conteúdo, Relevância, Inovação. Com base nas avaliações, serão atribuídas notas através das 

quais será eleito o melhor Relatório de Projetos. 

Os relatórios deverão ser entregues em duas vias impressas, ou por e-mail a ser 

informado no início do campeonato (em formato PDF), no primeiro dia da competição. 

Todos os relatórios serão disponibilizados no site da instituição com o objetivo de 

criarmos um ambiente colaborativo entre as equipes. 

11.2. Aprimoramento 

Durante o evento do Campeonato, os participantes poderão ampliar seus conhecimentos 

em Montagem LEGO ou em Programação de Robôs para o SUMOT. Haverá duas palestras 

referentes a estes assuntos. 

11.3. Combate 

Serão disponibilizadas ?? vagas para as equipes participantes, que serão distribuídas em 

grupos de ?? competidores. A posição de cada equipe nos grupos e a ordem dos combates serão 

atribuídos por sorteio. 

Na primeira fase, as equipes de cada grupo lutam entre si. O campeão de cada grupo 

passa para fase seguinte. Os segundos colocados em cada grupo participam de uma repescagem. 

O campeão da repescagem volta à disputa. 

Todas as lutas serão realizadas de forma intercalada, conforme regulamenta o item 5, 

A partida de SUMOT, na página 8. 

Na fase classificatória, Finais e Repescagem, as posições serão definidas no sistema de 

pontos corridos. A vitória em uma partida vale 3 pontos; empate, 1 ponto e derrota 0. 

O critério de desempate será feito nesta ordem: 

i) Número de Pontos 

ii) Número de Vitórias 

iii) Saldo de YUKÔ 

iv) Penalidades 

v) Número de YUKÔ a favor 

vi) Número de YUKÔ contra 



 
 
 
 

vii) Número de Empates 

viii) Número de Derrotas 

ix) Menor peso 

Os primeiros colocados na fase classificatória e mais o campeão da repescagem se 

classificam para disputar as finais; e disputam entre si. A ordem e sequencia das partidas serão 

atribuídas por sorteio. Aquele que obtiver mais vitórias será consagrado o campeão. 


