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Registre de canvis
Versió 0.2 - 21 de setembre 2022

- Corregit alguns errors ortogràfics
- R5: Corregit el tamany dels robots 4per 743mm x 281mm

Versió 0.1 - 1 de setembre 2022
- Primera versió



Ambientació
El repte de la setena edició de ROBOCAT s’ambienta en la temàtica de
l’agricultura sostenible.

Amb una població mundial que s’espera que arribi al voltant dels 9.700 milions de
persones el 2050 i una demanda mundial d'aliments que es preveu que augmenti
almenys d’un 70%, el fet de produir aliments suficients per alimentar a tota la
població resultarà un repte global formidable i crític. A més a més, el canvi
climàtic s'està convertint en una amenaça cada vegada més gran per als sistemes
agrícoles, que operen en condicions cada cop més hostils, caracteritzades per
pluges erràtiques, períodes de sequera i inundacions.

Existeixen casos d’usos d’innovacions molt interessants per ajudar a afrontar
aquests reptes. Els tractors, recol·lectores i maquinària agrícola autònoma que
incorporen la intel·ligència artificial (IA) i la robòtica estan transformant
l'agricultura. Aquestes tecnologies, en millora constant, esdevenen més
econòmiques i accessibles, per a realitzar una sèrie de tasques que inclouen el
desherbatge, la recol·lecció, la poda, l'aclarida i la collita, entre d'altres.

Els robots agrícoles estan aportant més precisió a la indústria agroalimentària.
Amb ells es pot optimitzar la qualitat del rendiment, minimitzar o eliminar l'ús
d'herbicides, evitar la compactació i alteració dels terres, evitar danys a les copes
dels arbres, reduir l'ús d’aigua i altres recursos preuats. En resposta al desafiament
climàtic, els robots agrícoles ajuden a estabilitzar la producció d'aliments, per a
aconseguir seguretat alimentària i  una millor nutrició.

Tanmateix, les solucions robòtiques tenen el potencial de reduir les tasques més
feixugues dels treballadors/es agrícoles, millorar la puntualitat de les operacions i
compensar l'escassetat de mà d'obra, que es produeix especialment durant els
períodes de màxima collita.

Les solucions robòtiques tenen el potencial de reduir les tasques més feixugues
dels treballadors/es agrícoles, millorar la puntualitat de les operacions i
compensar l'escassetat de mà d'obra, que es produeix especialment durant els
períodes de màxima collita.

Tot i això, encara que aquestes solucions semblin gairebé utòpiques, segueix
havent-hi interrogants. Es plantegen algunes preguntes, com ara:

- Quin és el futur d'aquestes tecnologies als països en desenvolupament?
- Quina és la seva adaptabilitat als contextos socioeconòmics dels petits

agricultors?
- Com podem passar de les actuals i sovint insostenibles pràctiques agrícoles

a altres de més innovadores i harmonioses amb l'entorn natural?



En aquest context, els participants de ROBOCAT 2023 hauran de dissenyar i
construir un robot en un repte ambientat en la temàtica de l’agricultura
sostenible, alhora que podran debatre sobre l'estat actual i el futur de les
tecnologies i aplicacions dels robots agrícoles. Es tracta d'anar definint un nou
paradigma agrícola, més respectuós amb el medi ambient, que permeti de
cultivar collites més sanes amb majors rendiments. Productes més frescos, de
proximitat, assequibles i amb menor impacte sobre el medi.

Des de ROBOCAT animem les joves generacions a què pensin en noves
pràctiques agrícoles, des de casa nostra i per a tot el món. Els equips participants
poden reflexionar-hi i així contribuir a fer que el sector agrícola de Catalunya, que
es caracteritza per produccions de qualitat, esdevingui referent de sostenibilitat
ambiental a escala europea.

En aquest sentit, ja actualment els robots agrícoles estan ajudant a avançar en els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Per això,
convidem els participants a veure els següents seminaris web de robòtica AI for
Good:

- Agricultural robots for climate-resilient food production
https://aiforgood.itu.int/event/agricultural-robotics-for-climate-resilient-food
-production/

- Weeding and harvesting robots for sustainable and affordable horticulture
https://aiforgood.itu.int/event/weeding-and-harvesting-robots-for-sustainab
le-and-affordable-horticulture/

https://aiforgood.itu.int/event/agricultural-robotics-for-climate-resilient-food-production/
https://aiforgood.itu.int/event/agricultural-robotics-for-climate-resilient-food-production/
https://aiforgood.itu.int/event/weeding-and-harvesting-robots-for-sustainable-and-affordable-horticulture/
https://aiforgood.itu.int/event/weeding-and-harvesting-robots-for-sustainable-and-affordable-horticulture/


Actualitzacions
Aquesta normativa tindrà actualitzacions “majors” i “menors” durant el transcurs
de la temporada. Cada versió és oficial i s’haurà d’utilitzar durant els
esdeveniments de la ROBOCAT fins que surti una nova versió, que invalidarà les
anteriors.

Dates sobre noves versions:

1 de setembre, 2022 Versió
0.1

Publicació oficial del repte

1 d’octubre, 2022 Versió
0.2

Aclariments

1 de novembre,
2022

Versió
1.0

Pot incloure canvis critics sobre el
funcionament del joc o canvis de normes
inspirats per comentaris de la comunitat

A més d’aquests canvis majors programats, també hi poden haver altres canvis no
programats publicats durant la temporada si ROBOCAT ho creu necessari.
Qualsevol actualització no programada serà sempre publicada un dimarts, no
més tard de les 17:00 UTC. Aquestes actualitzacions seran notificades als
participants pels canals adients de la comunitat de Discord.

Les actualitzacions a la normativa passaran a ser efectives de forma immediata; és
la responsabilitat de cada equip està familiaritzat amb les normes i
actualitzacions.



Funcionament de la competició
C1. Cada competició estarà composta de tres parts, les rondes classificatòries,

la tria d’aliances i les rondes eliminatòries.

Rondes Classificatòries
C2. Com a norma general, es faran 4 rondes classificatòries per categoria.

Aquest nombre es podrà veure modificat segons ho requereixin les
característiques de la competició, a decisió de l'organització.

C3. Cada partida de les rondes classificatòries enfrontarà a dos equips escollits
aleatòriament.

C4.Durant cada ronda, tots els equips jugaran un cop. En cas que sigui
necessari, l'organització podrà afegir o eliminar partides d’un equip aleatori
durant aquella ronda, sempre vetllant per mantenir la igualtat
d’oportunitats entre equips.

C5. Al final d’una partida, cada equip obtindrà una puntuació segons el
resultat, tal com s’especifica a la secció Funcionament del repte.

C6.La puntuació final de les rondes classificatòries serà el màxim de la
puntuació aconseguida a les partides d’aquestes rondes. A aquesta se li
sumarà, si correspon, la puntuació addicional per temàtica del robot
segons l’apartat R3 de la secció Robot.

C7. Al final de les rondes classificatòries, s'ordenaran els equips de major a
menor puntuació.

Tria d’aliances
C8.Cada equip designarà un representant, que prendrà decisions en nom de

l’equip durant la formació de les aliances.
C9.L’equip amb major puntuació classificatòria dels equips esdevindrà el

capità d’aliança.
C10. El capità d’aliança proposa a un altre equip perquè sigui el seu company

d’aliança. NOMÉS JÚNIOR: El capità només pot proposar a equips que
tinguin l'opció de ser ells mateixos capitans. En el cas de quarts de finals,
això correspon als 16 primers equips.

C11. L’equip proposat haurà d’acceptar o rebutjar l’aliança.
a. Si l’equip proposat accepta l’aliança, aquesta queda formada. El

següent equip sense aliança, en ordre descendent de puntuació,
esdevindrà el capità d’una nova aliança, i repetirà el procés.

b. Si la rebutja, l’equip no podrà tornar a ser proposat, però sí que podrà
ser el capità d’una aliança si arriba el seu torn. El capità actual,
llavors, ha de proposar un altre equip.

c. En cas que un equip exhaureixi tots els possibles companys
d’aliança, podrà proposar a equips que havien rebutjat aliances



anteriors. Si, així i tot, no s’aconsegueix formar una aliança, es
designarà com a company d’aliança el següent equip amb major
puntuació classificatòria que no formi part de cap altra aliança.

C12. Aquest procés s’anirà repetint fins que s’hagin format totes les aliances
necessàries.

Rondes Eliminatòries
C13. Com a norma general, es faran 3 rondes eliminatòries: quarts de final (8

aliances), semifinals (4 aliances) i final (2 aliances). Aquest nombre es podrà
veure modificat segons ho requereixin les característiques de la
competició, a decisió de l'organització.

C14. Les aliances per les rondes eliminatòries seran aquelles formades a la
Tria d’aliances descrita a l’apartat anterior.

C15. En la primera ronda eliminatòria, s’aparellarà la primera aliança
constituïda contra la més recent, la segona més antiga contra la penúltima
en ser formada, i així successivament.

C16. Per triar l’aliança que avançarà a la següent ronda, les dues jugaran al
mateix temps, cadascuna al seu taulell. La guanyadora serà la que
aconsegueixi més punts, sumant la puntuació individual de cadascun dels
seus integrants.

C17. En les rondes posteriors, s'enfrontaran els guanyadors de la ronda
anterior, en l’ordre habitual de torneigs.

C18. En la ronda final, es podran jugar fins a tres partides, i l’aliança
guanyadora serà la que assoleixi dues victòries. La ronda final també podrà
consistir d’una única partida, si així ho decideix l'organització, basant-se en
les característiques de la competició.

C19. El primer premi de la competició es donarà a l’aliança guanyadora de la
ronda final. El segon serà per l’aliança que hagi perdut a la ronda final. El
guanyador del tercer premi serà l’aliança que hagi guanyat una partida
entre les perdedores de les semifinals. No totes les competicions poden
tenir tots els premis.



Tauler de joc

T1. El tauler consta de dues parts simètriques que anomenarem camps de
competició, separades per una barra triangular de fusta.

T2. A les cantonades exteriors de cada camp es troben els rebosts, o zones de
recollides, on s'hauran de dipositar els fruits. Mirant cap al centre del tauler,
la cantonada de l’esquerra és el rebost de cireres, i la de la dreta, el rebost
de pomes. Ambdós estan delimitats per fustes semblants a les del centre
del camp.

T3. Unint les dues zones de recollida com a continuació dels seus límits
superiors, es troba la línia d’inici.

T4. L’espai comprès entre la línia d’inici (sense incloure-la), el límit del camp, i
les dues zones de recollida, és la zona d’inici o garatge, des d’on començarà
el robot.

T5. A la cantonada dreta tocant amb el camp contrari es troba la zona
d’intercanvi. Els equips poden aprofitar aquestes zones per fer els
intercanvis de la part cooperativa.

T6. En paral·lel al llindar del camp contrari, al centre del camp, es troba la línia
horitzontal. En aquesta línia es posaran les carbasses, explicades a l’apartat
Funcionament del repte.

T7. Perpendicular al llindar del camp contrari, al centre del camp, es troba la
línia vertical. Aquesta línia no té cap propòsit més enllà de l’orientació.

T8. A la intersecció d’ambdues línies, centrat al camp, hi ha un arbre. A l’arbre
es troben les fruites de la part individual del repte. Penjant amb un imant,
les cireres, i a dalt de la copa, la poma i l’ou. Aquests elements seran
detallats a l’apartat Funcionament del repte.



Imatge indicant les zones del camp. Color groc - rebosts, verd - camp, taronja - zona d’intercanvi

Ens els pròxims dies penjarem annexes sobre com contruïr i fabricar els
arbres, cireres, pomes, carbasses i l’ou.



Robot
R1. Cada equip podrà presentar a la partida un o més robots. Totes les

restriccions explicades referent a un robot individual també s’aplicaran al
conjunt de robots. Per exemple un robot ha de començar a dins de la zona
d’inici totalment, per tant el conjunt de robots també ha d’estar totalment
a dins de la zona d’inici al començament.

R2.El robot es pot construir amb qualsevol mena de material i pot
programar-se utilitzant la plataforma que es desitgi.

R3. El robot pot ser decorat amb algun motiu relacionat amb la temàtica del
campionat. Si es fa, s’atorgaran 750 punts a la puntuació de classificació.

R4.L'equip només pot manipular el robot a l’inici de la partida, per posar-lo en
funcionament. Un cop el robot estigui en marxa, no es podrà influir sobre
ell de cap manera. . Això inclou la comunicació amb el robot per qualsevol
mitjà: aquest ha de ser completament autònom. És prohibit, per exemple,
enviar-li ordres amb un ordinador, o manipulant les condicions del camp
per fer saltar sensors. Si s'incompleix aquesta norma, la partida serà
descartada.

a. L’equip pot, en qualsevol moment, tocar el robot per aturar-lo. La
partida es considerarà finalitzada per l’equip en el moment en què
es toqui el robot. Un cop fet, l’equip ha d’aturar immediatament el
robot, tan ràpid com sigui possible i evitant les alteracions al camp.
Quan finalitzi el procediment d’aturada, el robot s’ha de deixar a la
mateixa posició al camp fins que l’àrbitre autoritzi la seva retirada.

b. Algunes plataformes són compatibles o requereixen l’encesa o
l’aturada amb un terminal extern (ordinador, tauleta…). Aquest recurs
és permès amb condicions:

i. Aquest terminal ha de ser manipulat per un dels membres de
l’equip presents a la partida.

ii. El terminal no pot estar connectat per cable amb el robot a
l’inici o durant la partida.

iii. Quan s’encengui el robot, el terminal ha de ser retirat de
forma que l’equip no el pugui manipular.

iv. Si l’equip vol aturar el robot, haurà de seguir la norma
anteriorment. En aquest cas, es considerarà que la partida
finalitza per l’equip quan es toqui el terminal, en comptes de
quan toqui el robot.

c. Algunes plataformes són compatibles o requereixen l’encesa o
aturada sense el contacte directe amb el robot, fent saltar sensors
(per exemple, un sensor de llum). Aquestes estan permeses, i la
interacció amb aquests sensors comptarà com “manipular el robot”
a efectes de normativa.

d. Com a excepció, un equip pot tornar a tocar el robot en el cas d’una
arrencada en fals. En aquest cas, es podrà tornar a manipular tant
com sigui necessari perquè torni a arrencar. Es considera que una



arrancada és en fals quan el robot encara no s’ha començat a moure,
o quan ho ha fet mentre l’equip encara estava manipulant el robot.
Si s’ha alterat l’estat inicial de la partida, aquest s’haurà de restaurar
abans de tornar a provar d’arrencar. Només si ambdós equips
s’acullen a aquesta provisió, poden sol·licitar que es torni a començar
la partida. En cas contrari, el temps seguirà comptant mentre l’equip
intenta arrencar el robot.

R5. La mida màxima ocupada pel robot, mesurada a l’inici de la partida, és de
743mm x 281mm, sense límit d’alçada.



Funcionament del repte

El repte consisteix a recollir tres tipus de fruits, i portar-los a la zona designada de
recollida durant els 2 minuts de partida.

F1. Cadascuna de les 8 pomes, ubicades inicialment a sobre l’arbre, atorgarà 50
punts si es diposita al rebost de pomes.

F2. Cada poma atorgarà 30 punts si és dipositada al rebost de cireres.
F3. Cadascuna de les 6 cireres, que a l’inici es troben penjant de l’arbre,

atorgarà 50 punts si es diposita al rebost de cireres.
F4. Cada cirera atorgarà 30 punts si és dipositada al rebost de pomes.
F5. Cadascuna de les 4 carbasses que a l’inici de la partida es trobi al camp

propi i al final sigui al camp contrari sumarà 80 punts.
F6. Cada carbassa del camp contrari que es desi a qualsevol dels dos rebosts

donarà 40 punts.
F7. Si quan s’atura el temps, el robot es troba completament a dins del garatge

(zona d’inici), se sumaran 150 punts, sempre que el robot hagi sortit
completament del garatge en algun moment de la partida.

F8. Un dels requisits de l’agricultura sostenible és la cura i la convivència del
medi ambient. Per això, si l’ou, que inicialment és a dalt de l’arbre, surt
completament de la copa de l’arbre, a l’equip se li descomptaran 300
punts.

F9. El repte requereix la col·laboració dels dos equips participants en la partida.
Si s’observa que l’equip dificulta aquesta col·laboració tornant les carbasses
al camp contrari, bé sigui intencionadament o bé a conseqüència d’una
estratègia dissenyada sense tenir en compte afectacions fàcilment
previsibles a l’altre equip, es podrà penalitzar a l’equip hostil amb 100 punts
per carbassa retornada. En aquest cas, l’altre equip rebrà 50 punts per
carbassa en compensació. L’aplicació d’aquest punt resta a la discreció de
l’equip d’àrbitres, que podrà interrogar a l’equip sobre la programació del
robot o basar-se en dades d’altres partides per establir si l’equip ha pres les
mesures necessàries per fer possible la col·laboració.



Règim de sancions

Arbitratge
Sa1. L’àrbitre serà el responsable de la partida. Davant versions

contradictòries sobre l’estat de la partida, serà qui decideixi sobre quina
s’aplica la normativa.

Sa2. L’àrbitre mostrarà a l’equip la seva puntuació en finalitzar la partida.
L’equip també pot demanar veure la puntuació provisional de l’adversari si
ho creu necessari. Si l’equip vol fer al·legacions, les haurà de fer abans
d’abandonar la taula. Un cop ambdós equips estan conformes, les
puntuacions no es poden modificar, tret d’un error d’arbitratge, esmentat
més avall.

Sa3. En cas de disputa, l’àrbitre a càrrec de la partida establirà els fets amb
els participants. Si no hi ha acord, o si l’organització considera que s’està
entorpint de forma crítica el desenvolupament de la competició,
l’assumpte es referirà al cap d’àrbitres, qui prendrà una decisió. No s’admet
cap recurs contra la decisió del cap d’àrbitres.

Sa4. Durant les disputes, l’equip d’àrbitres pot demanar consultar
l’enregistrament de vídeo de la partida, si és disponible.

a. Aquest serà exclusivament el que la coordinació territorial designi
per aquest propòsit (generalment, el que es retransmeti per internet,
o per les pantalles de la sala). Algunes fases poden no comptar amb
aquest servei. En cap cas es demanaran o s’admetran altres
enregistraments (per exemple, de particulars o de fotògrafs cobrint
l’acte).

b. Aquesta eina està destinada a facilitar la tasca d’arbitratge. Els
equips no tenen dret a visionar l’enregistrament (evidentment,
poden consultar-lo si és públic), o a exigir que els àrbitres el
considerin durant les seves deliberacions.

c. El vídeo segueix estant supeditat a les decisions dels àrbitres, que el
tindran en compte per decidir quina part de la normativa s’aplica. En
última instància, la decisió del cap d’àrbitres segueix sent
inapel·lable.

Sa5. Si es detecta un error d’arbitratge, el cap d’àrbitres demanarà a
l’organització la repetició de la partida …

Sa6. ROBOCAT, en qualitat de redactora de la normativa, serà l’encarregada
d’interpretar-la si sorgeixen dubtes. Si cap membre de ROBOCAT és
present durant una fase, serà el cap d’àrbitres qui tingui l'última paraula
sobre la interpretació de la normativa.

Sa7. ROBOCAT es reserva el dret a esmenar la normativa. Durant la
competició, i de forma molt excepcional, els membres de ROBOCAT poden
introduir les modificacions que considerin estrictament necessàries.



Sancions durant la partida
Sp1. Durant la partida, l’incompliment d’una norma comportarà la sanció

especificada a l’apartat corresponent.
Sp2. Quan la sanció sigui “la partida serà descartada”, implica que a efectes

de puntuació se li assignaran 0 punts, independentment de l’estat del
tauler.

Sp3. Quan un equip hagi de competir, aquest s’ha de presentar a la taula de
competició o al lloc que la coordinació territorial hagi disposat per aquest
propòsit. Si no es presenta, la partida d’aquest equip serà descartada. A
criteri de l’organització, es podrà ajornar la partida, tenint en compte el
motiu de l’absència, el temps de resolució si escau, el perjudici als altres
participants, i l’impacte general en el desenvolupament de la competició. Si
abans de la competició creieu que tindreu alguna restricció d’horaris,
envieu un correu a l’organització i mirarem de trobar una solució. Si
durant la competició veieu que tindreu problemes per la propera partida
(p. ex. el robot s’ha trencat), com abans contacteu amb l'organització, més
fàcil ens serà ajustar l’horari.

Sp4. Quan un equip competeixi, el seu robot ha d’haver sigut homologat
prèviament. Si no ho ha sigut, es considerarà com una absència, explicada
al punt anterior. En aquest cas també, l’organització també podrà donar
temps per homologar el robot i, si escau, corregir-ne les deficiències, però
no està obligada a fer-ho.

Sp5. Durant les comprovacions a l’inici de la partida, si l’àrbitre sospita que el
robot s’ha modificat de forma que invalidi l'homologació prèvia, pot fer una
homologació d’emergència. Si el resultat és negatiu, es considera que el
robot està incomplint la normativa i s’ha de procedir segons el punt
anterior.

Sancions durant l’esdeveniment
Se1. En el cas que un membre d’un equip falti el respecte a qualsevol

participant, entrenador o persona del públic, es comunicarà l’incident al
seu entrenador i l’organització prendrà les mesures necessàries, que poden
incloure l’expulsió del participant o la desqualificació de la competició de
tot l’equip.

Se2. Si un membre d’un equip fa malbé alguna instal·lació del centre
organitzador o material d’algun altre equip es procedirà de la mateixa
forma que al punt anterior.

Se3. Els entrenadors no podran ajudar als participants durant el torneig. Si
s’incompleix aquesta norma, es farà una advertència i, si l'organització ho
creu necessari, es podrà descartar la següent partida de l’equip. En casos
greus es podrà procedir a la desqualificació de l’equip.

Se4. Si s’han descartat diverses partides d’un equip, aquest podrà ser
convocat a una reunió amb l'organització. Si es considera que l’equip ha



incomplert la normativa de forma reiterada, es podrà procedir a la seva
desqualificació.

Organització
Org1. La coordinació territorial s’encarrega de proveir els espais, equipaments

i personal a la fase. Serà designada pel centre que aculli l’esdeveniment.
Org2. L’organització de la fase pren les decisions necessàries per dur a terme

el torneig. A més de les funcions atribuïdes per la normativa, també
estableix l’horari de la competició. Serà designada per ROBOCAT.


