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CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE ROBÔS 

ROBOT SOCCER 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Local:-  Universidade de São Caetano do Sul – Campus Conceição 

Rua:-  Conceição, 321 - Santo Antônio - SCS - CEP: 09530-060 – São Caetano do Sul – São Paulo 

Data:- 30 de Novembro de 2019 

Horário:- 9h00 às 17h00 – Os horários de competição serão divulgados no dia 27 de Novembro, no site 

www.jovemengenheiro.com.br 

Quem pode participar do Campeonato Brasileiro de Futebol de Robôs? 

Alunos regularmente matriculados no Curso de Futebol de Robôs da JE.  

Objetivo do Campeonato: 

Duas etapas 

1-Velocidade:- Conseguir o menor tempo em um percurso pré-definido. 

2-Precisão:-  Realizar um pouso de precisão em uma área demarcada. 

 

1.Regras Gerais 

• Número de Robôs por competidor: Um 

• Duração da Partida: 12 minutos 

• Classes Disponíveis: Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

• Dimensões do Robô: 210x140x130 

• Especificações da área de competição: Verificar item 3: “O Campo” 

• Especificações de Controle: Remoto, via celular 
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2. Especificação dos Robô 

2.1 Os componentes utilizados no Robô devem ser os mesmos que foram usados durante as aulas de Futebol de 

Robôs na Jovem Engenheiro. 

2.2 O kit com as peças do Drone que o aluno recebeu durante as aulas conta com: 

• 4 peças plásticas impressas em 3D; 

• 2 Motores DC 3V com caixa de redução; 

•  2 Suportes de pilha AA; 

• 1 Servo motor; 

• 1 Arduino Uno; 

• 1 Shield de controle do robô; 

• 1 Módulo Bluetooth; 

2.3 Nenhuma adição, remoção ou alteração de hardware ou software poderão ser feitas durante a competição. 

Porém pequenos reparos serão permitidos com a supervisão dos juízes do evento. 

2.4 O Robô não pode exceder 210mm de comprimento, 140mm de largura e 130mm de altura. 

2.5 O Robô não poderá possuir nenhum tipo de mecanismo adicional que altere seu peso, velocidade ou tração. 

2.6 Os juízes do evento irão examinar o Robô de cada competidor antes do início da Competição. 

2.7 Será aceito somente 1 Robô por competidor. 

2.8 Somente o competidor poderá realizar as manutenções no chassi do Robô durante a competição, sem receber 

ajuda externa. 

2.9 É de responsabilidade do competidor levar as pilhas AA para a alimentação do seu Robô na competição. Não será 

fornecido pilhas aos competidores no dia do evento. 

2.10 O controle do robô será feito por um celular Android conectado ao Arduino. É de responsabilidade do 

competidor ter um celular compatível que consiga controlar o Robô. 

2.11 Só será permitido o uso do aplicativo de controle do Robô padrão utilizado nas aulas de Robótica na Jovem 

Engenheiro. É possível baixar o aplicativo no site da Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=braulio.calle.bluetoothRCcontroller&hl=pt_BR 
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3. O local dos Percursos 

3.1 A área de competição é uma mesa que simula um campo de futebol. 

3.2 A dimensão do campo é de 198x88cm, contando com dois gols com tamanho de 45x14cm. 

4. As Equipes 

4.1 A competição será organizada por equipes. Cada equipe deve conter dois competidores. 

4.2 A equipes devem ser formadas e inscritas no dia do evento. 

4.3 Não é permitido que outras pessoas além dos competidores inscritos formem equipes. Somente alunos da Jovem 

Engenheiro estão autorizados a participar da competição.  

 

5. A Partida 

5.1 Definição: Um jogo de futebol entre duas equipes utilizando robôs controlados via bluetooth por um celular. 

Vence a equipe que fizer um número maior de gols do que a equipe adversária. 

5.2 Cada partida terá um tempo máximo de 12 minutos, sendo dois tempos de 6 minutos cada.  

5.3 Os competidores não podem colocar a mão nos robôs em Campo enquanto a partida está em andamento. 

Somente após a autorização do Juiz será permitido o manuseio dos Robôs. 

5.4 Se algum problema ocorrer na partida ou com algum Robô, o juiz irá pausar o tempo para os competidores 

pegarem os seus Robôs. 

5.5 Existem situações da partida que podem ser interpretadas pelo juiz como “Falta”. Se uma equipe realizar três 

faltas irá ocasionar em um pênalti para a equipe adversária. São interpretadas como “Falta” as seguintes situações: 

• Tocar em algum robô no campo durante a partida sem a autorização do Juiz; 

• Prender a bola debaixo do carrinho propositalmente, impedindo o adversário de recuperá-la; 

• Ficar com os dois Robôs da equipe debaixo do gol, obstruindo a passagem da bola; 

• Ganhar tempo prendendo a bola propositalmente nos cantos ou laterais da mesa; 

5.6 Após cada falta ou parada técnica, a bola volta para o meio campo com posse da equipe adversária. 

5.7 No pênalti, somente um robô tem a chance de fazer o gol para a sua equipe, sem a objeção da equipe adversária. 

Partindo com o robô do meio de campo, pegando a bola que estará parada em uma marca na intermediária e a 

levando até o gol. O competidor só tem uma chanca para marcar o gol. 

5.8 Se por algum acaso ocorrer problemas técnicos com o Robô, o juiz irá pausar o tempo para que a equipe possa 

realizar a manutenção.  

5.9 A manutenção tem um tempo máximo de 3 min. Podendo-se fazer troca de pilhas, conserto do chassi e ajustes na 

eletrônica. Sempre com a supervisão dos juízes do evento. 

5.10 Na parada técnica cada equipe terá uma bancada para realizar a manutenção do Robô. 

5.10 Cada equipe deverá ter dois robôs para participar da partida, e  celular para  controlar o robô, caso contrário a 

equipe será desclassificada. 

 

 



Avaliação 

A Equipe Campeã , será a equipe que ganhar a partida final. 

 

Juízes 

Em cada etapa haverá um juiz, professor da JE para validar os pontos conseguidos. 

 

Desclassificação 

O aluno participante do campeonato não pode, de forma alguma, atrapalhar ou interferir 

no projeto de qualquer outro participante durante o campeonato. 

 

Desempate 

Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis. 

 

Premiação 

Serão premiados as 3 melhores equipes , com medalha para os alunos e troféu para a escola. 

 

Direito de Imagem:- Os participantes do Campeonato Brasileiro, cedem automaticamente 

os direitos de imagem à empresa Jovem Engenheiro Tecnologia Educacional Ltda. 

 

Inscrição:- 

Para confirmar sua inscrição por favor preencha o cadastro no site http://www.jealunos.com.br/SJE/inscricao.php 

Não há pagamento para participação neste campeonato. 
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