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O desafio: 

Este desafio consiste numa prova de condução através de uma espaço com alguns 
obstáculos. 

O desafio tem lugar numa arena rectangular com um fundo claro delimitada por 
uma linha preta e com duas zonas de cores diferentes (por exemplo, vermelho e azul). 

O objectivo deste desafio é que o robô partindo de uma zona colorida (Partida) 
atinja no mínimo espaço de tempo a outra zona colorida (Chegada) sem transpor 
completamente a linha de fronteira. 
 
 
Descrições do cenário: 
 
Arena: 

As dimensões da arena podem variar entre 0.8 m e 2.5 m nas duas direcções. 
Fundo: 

O chão da arena será de cor clara. 
Linha de fronteira da arena: 

A linha será contínua e de cor preta e terá largura entre 1 cm e 5 cm. É usada para 
definir os limites da arena. 
Linha de fronteira de zona: 

A linha será contínua e de cor branca ou transparente e terá largura entre 1 cm e 5 
cm. É usada apenas para efeitos de pontuação. 
Zonas de cor: 

Cada zona de cor tem uma forma rectangular com 30 cm por 21 cm. Estas zonas 
definem a Partida e a Chegada. 
Obstáculo: 

Tem altura mínima de 24 cm e forma da base rectangular de 30 cm por 21 cm. 
Espaços entre obstáculos: 

As passagens entre obstáculos têm uma largura que pode variar entre 30cm a 40cm. 
 
 
 
  



Exemplo de uma possível arena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo da Pontuação: 
Os pontos de cada equipa serão calculados da seguinte forma: 
Conseguir atingir a chegada – 10 pontos 
Cada linha de zona ultrapassada – 5 pontos 
 
Critérios de desempate: 

• O melhor tempo obtido ultrapassar a ultima linha de zona ou a atingir a zona de 
chegada nas várias tentativas. 

 
Fases do campeonato: 
1ª Fase:  

• Todas as equipas entram em competição. 
• Cada equipa terá 3 tentativas para percorrer o desafio contando para a tabela de 

pontuações a soma dos pontos obtidos nas duas melhores tentativas. (entre cada 
tentativa existe um pequeno intervalo que a equipa pode utilizar para fazer 
alterações ao robô) 

• As equipas com mais pontos passam à 2ª fase (em caso de haver equipas 
empatadas nesta 1ª fase cabe aos juízes da partida decidir se são aplicados os 
critérios de desempate ou se as equipas empatadas nos 1ºs lugares passam todas 
à 2ª fase). 

2ª Fase (final): 
• As melhores equipas na 1ª fase participam nesta fase. (excepção: se houver 

decisão dos juízes em passar para esta fase mais equipas por motivos de empate) 
• Cada equipa terá 2 tentativas para percorrer o desafio contando para a tabela de 

pontuações apenas a melhor tentativa.  
• Ganha a equipa que obtiver mais pontos nesta fase. 
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Outras observações: 
• O tempo limite para cada tentativa é de 3 minutos, contudo se os juízes da prova 

verificarem que o robô já não se encontra em condições de prosseguir ou se 
encontrarem completamente perdidos podem decidir terminar a tentativa. 

• A equipa pode desistir da tentativa a qualquer altura mantendo para a tabela de 
pontuações a pontuação feita até ao momento da desistência. 

• Considera-se que um robô ultrapassou uma dada zona apenas quando todas as suas 
componentes em contacto com o solo o fizeram. Por exemplo, o robô saiu da arena 
quando todas as suas rodas ultrapassaram a linha preta de fronteira. 

• Considera-se que um robô atingiu a zona de chegada apenas quando estiver 
imobilizado com uma as suas componentes em contacto com o solo sobre a zona de 
chegada.  

• Não há restrições à dimensão do robô (desde que passe entre os obstáculos e consiga 
ficar totalmente sobre a zona de chegada. Podem usar qualquer tipo de sensores.  

• A partir do momento que a prova é iniciada a equipa não pode voltar a manipular o 
robô sob pena de terminar automaticamente essa tentativa com zero pontos.  

• Se o robô ultrapassar a linha de fronteira a tentativa termina mantendo a pontuação 
alcançada até ao momento. 

• No início o robô deve estar orientado de modo às suas rodas estarem paralelas à 
linha de fronteira mais próxima e totalmente sobre a zona de partida. 


