QUY ĐỊNH CHUNG
Cuộc thi “Tài năng Robot Thành phố Hồ Chí Minh lần 7 - Bảng B”
1. Quy định dành cho các đội tham gia dự thi
1.1. Thẻ dự thi phải luôn được xuất trình khi ra vào khu vực thi đấu trong suốt quá trình
diễn ra cuộc thi.
1.2. Trong trường hợp mất Thẻ dự thi. Thí sinh phải có Thẻ học sinh (có dán hình) hoặc
CMND để tiếp tục tham gia thi đấu. Lưu ý: Trường hợp không có Thẻ học sinh hoặc
CMND, BTC sẽ tiến hành lập biên bản sự việc, có xác nhận của thí sinh và HLV để
tiếp tục thi đấu.
1.3. Các thí sinh, HLV, Trợ lý HLV và người tham gia ghi danh tại địa điểm thi đấu trước
khi vào sân thi đấu.
1.4. Thí sinh có mặt đúng thời gian quy định. Thí sinh đến muộn hơn 30 phút so với giờ
quy định trong lịch thi xem như tự ý bỏ thi.
2. Quy định dành cho Huấn luyện viên / Trợ lý Huấn luyện viên
2.1. Độ tuổi của HLV / Trợ lý HLV: Từ 18 tuổi trở lên.
2.2. HLV / Trợ lý HLV phải đăng ký tham gia theo hướng dẫn trong văn bản.
2.3. HLV / Trợ lý HLV đóng vai trò hướng dẫn và để thí sinh tự hoàn thành cuộc thi bằng
chính khả năng và sự tự lập của các em.
2.4. Các vi phạm công tác hướng dẫn trong quá trình thi đấu của các đội sẽ bị xử lý theo
quyết định từ BTC.
2.5. Thành viên đang làm việc cho Công ty CP Việt Tinh Anh/nhãn hàng LEGO Education
không được tham gia việc Huấn luyện, hướng dẫn đội tham gia dự thi trong thời gian
tối thiểu 01 năm từ ngày có quyết định thôi việc đến thời điểm tổ chức cuộc thi.
3. Quy định dành cho Phụ huynh / Khán giả / Cổ động viên
3.1. Tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí và thông báo từ BTC cuộc thi.
3.2. Không có hành vi quá khích, xúc phạm, gây hấn, đe dọa đến sự an toàn của các thành
viên có mặt tại khu vực tổ chức.
3.3. Nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự BTC có quyền từ chối sự tham gia của các
thành viên vi phạm quy tắc ứng xử, quy định cùa cuộc thi. Yêu cầu rời khỏi khu vực
nhà thi đấu.
4. Quy định về cuộc thi
4.1. Các thí sinh phải tự chuẩn bị các vật dụng cần thiết phục vụ cho việc thi đấu theo Đề
và Luật thi đấu của từng bảng thi. BTC không hỗ trợ các vật dụng trong bất kỳ tình
huống nào.
4.2. Bất kỳ sự hỗ trợ phía bên ngoài về công cụ, trang thiết bị, và thông tin kỹ thuật liên
quan trực tiếp đến phần thi đấu sẽ không được phép trong thời gian thi đấu.
4.3. Không mang thiết bị lưu trữ bất kỳ tài liệu nào từ bên ngoài vào khu vực thi đấu (Ổ
đĩa di động - USB, Ổ cứng, điện thoại di động …).
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4.4. Không sử dụng các vật dụng gây nhiễu robot (đèn flash, laser …), các vật dụng hoặc
các hành vi nguy hiểm có thể tạo ra các tình huống ảnh hưởng hoặc uy hiếp an toàn
của các thành viên khác.
4.5. Các thành viên tham gia phải tự bảo quản các vật dụng cần thiết, tư trang cá nhân…
BTC không chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố mất mát.
4.6. Mọi sự giao tiếp và hỗ trợ trực tiếp của HLV / Trợ lý HLV / Phụ Huynh với các
thí sinh (nếu có yêu cầu) phải được sự cho phép từ BTC.
4.7. Trong quá trình tham gia cuộc thi, với bất kỳ tình huống nghi ngờ trùng lặp hoặc xác
định có một giải pháp tương tự (bao gồm phần nội dung, thiết kế, lập trình) BTC có
thể yêu cầu các đội thi chứng minh thêm về giải pháp của đội mình tại phòng BTC.
Điều này bao gồm các giải pháp từ các đội của cùng một đơn vị.
4.8. Trong tất cả các bảng đấu, quyết định của BTC / ban trọng tài là quyết định cuối cùng.
4.9. Các thí sinh được yêu cầu phải ký xác nhận kết quả trận đấu sau khi trận đấu kết thúc.
Các thí sinh không được phép khiếu nại về kết quả sau khi đã ký xác nhận kết quả
trận đấu.
4.10. Trong các trận đấu tính thời gian, các trọng tài sẽ phát hiệu lệnh bấm giờ tính thời
gian và kết quả sẽ được quyết định bởi trọng tài.
4.11. Tuyệt đối không có hành vi hủy hoại cơ sở vật chất nhà thi đấu, sân thi đấu, vật dụng
cá nhân của thí sinh khác. Giữ gìn vệ sinh và tài sản chung.
4.12. Không sử dụng từ ngữ quá khích hoặc hành vi kích động, bất hợp tác, lan truyền các
thông tin không được xác thực từ phía BTC làm ảnh hưởng đến các đội tham gia thi
đấu.
4.13. Bất kỳ tình huống, vật dụng, công cụ hỗ trợ … nào khác mà BTC đánh giá là gian
lận có thể ảnh hưởng một phần hoặc toàn phần kết quả thi đấu sẽ được gọi là vi phạm
các quy định của cuộc thi.
4.14. Mọi sự xuyên tạc, bôi nhọ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của cuộc thi sẽ
được xử lý theo quy định của pháp luật.
4.15. Tất cả các tư liệu về hình ảnh, video, thông tin đăng ký của các cá nhân và đội thi
thuộc về BTC. BTC có quyền sử dụng cho mục đích quảng cáo, chia sẻ thông tin,
nghiên cứu mà không cần thông báo trước.
5. Các hình thức xử lý vi phạm quy định cuộc thi
Tùy theo mức độ nghiêm trọng khi vi phạm quy định thi đấu. BTC có thể áp dụng một
trong các hình thức xử lý vi phạm như sau:
5.1. Phạt tối đa 15 phút. Trong khoảng thời gian này, đội sẽ không được phép tiếp cận vào
robot hay bài lập trình.
5.2. Không được phép tham gia vào một hoặc nhiều lượt thi đấu chính thức.
5.3. Trừ 50% số điểm ở một hoặc nhiều lượt thi đấu chính thức.
5.4. Đình chỉ thi đấu vòng tiếp theo.
5.5. Đình chỉ thi đấu cuộc thi.
5.6. Không được dự thi vòng Chung kết quốc tế tại TP. Gyor – Hungary.
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6. Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại
Tất cả các kết quả đã được ký xác nhận từ các đội thi sẽ không được giải quyết khiếu nại.
Trong thời gian diễn ra cuộc thi chính thức, nếu có khiếu nại, vui lòng đến Bàn Thông Tin
BTC. Người khiếu nại cung cấp thông tin về trường, họ tên, số báo danh, địa chỉ, số điện thoại
người khiếu nại và tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại. Nội dung làm việc
được lập thành biên bản, có chữ ký của các bên.
7. Quy định dành cho các đội tham gia Cuộc thi Quốc tế WRO 2019
7.1. Đội đạt giải Vô địch.
7.2. Hoàn tất hồ sơ thủ tục dự thi theo thời gian và yêu cầu của BTC.
7.3. Sau 2 tuần công bố giải, các đơn vị có thí sinh tham gia Cuộc thi Quốc tế WRO 2019
phải xác nhận tham gia bằng văn bản (có đóng dấu và ký tên của đơn vị). Hoàn tất hồ
sơ tham gia dự thi WRO 2019, gồm: hộ chiếu của các thành viên tham gia, hồ sơ xin
thị thực theo quy định, các chi phí liên quan (nếu có).
7.4. BTC hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tất cả các trường hợp bị từ chối thị thực từ
chính phủ nước sở tại.
7.5. Khi tham gia tại vòng Chung kết thế giới WRO 2019
7.5.1. Các thi sinh dưới 10 tuổi sẽ được phép đi cùng 01 người lớn trên 18 tuổi (Người
đi cùng chi phí tự túc)
7.5.2. Các thí sinh trên 10 tuổi, với một nhóm từ 02 thí sinh sẽ được phép đi cùng 01
người lớn trên 18 tuổi (Người đi cùng chi phí tự túc)
7.6. BTC sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ phát sinh nào nếu các đội thi và người thân
không tuân thủ thời gian và quy định liên quan đến cuộc thi quốc tế.
8. Xác nhận đồng ý với Quy chế của cuộc thi
Chúng tôi đồng ý với các quy định được nêu ra trong văn bản này. Mọi sự vi phạm
chúng tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của Ban tổ chức.
Tên đội : .........................................................................................................................
Các thành viên trong đội (Ký và ghi rõ họ tên)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Huấn luyện viên (Ký và ghi rõ họ tên)
.........................................................................................................................................
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