
KHỞI TRANH ROBOCON 2012 TRÊN CẢ NƯỚC
Các vòng đấu loại khu vực cuộc thi Robocon 2012 đã bắt đầu khởi tranh ở cả ba khu vực Bắc –
Trung – Nam từ ngày 2/4 vừa qua.
                                                  >>> Khởi tranh Robocon 2012 khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Vòng loại của Robocon Việt Nam 2012 sẽ diễn ra từ ngày 2/4/2012 đến hết 10/4/2012 tại 3
khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 225 đội tuyển tới từ các
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chuyên ngành kỹ thuật trên cả nước. Khởi
tranh đầu tiên là vòng loại khu vực miền Trung diễn ra từ 2/4 đến ngày 4/4 với sự tham của 36
đội đến từ 10 trường tại Đà Nẵng.  Những trận đấu đầu tiên của vòng loại khu vực phía Bắc.
(Ảnh: L.V) Vòng loại khu vực miền nam sẽ diễn ra ngày 4 - 7/4 tại nhà thi đấu Rạch Miễu, thành
phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 52 đội đến từ 15 trường. Sáng hôm nay, ngày 6/4 đã diễn
ra những trận đấu đầu tiên của vòng loại khu vực miền Bắc với sự tham gia của 139 đội đến từ 25
trường tại Trung tâm thể dục thể thao quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo kế hoạch, 32 đội có điểm cao
nhất sẽ quy tụ tại Nhà thi đấu Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia vòng chung kết
toàn quốc được tổ chức ngày 7 - 13/5. Quán quân của cuộc thi sẽ đại diện cho Việt Nam tham
dự Cuộc thi Robocon quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Hồng Kông vào
cuối tháng 8 năm nay. Chủ đề của cuộc thi Robocon quốc tế 2012 có tên là “Peng on Dai Gat” có
nghĩa là “Hòa bình và Thịnh vượng”. Chủ đề này được lựa chọn dựa trên ý tưởng về lễ hội bánh
bao, một lễ hội truyền thống của Hồng Kông. Trong lễ hội này, các đấu thủ sẽ có một cuộc đua leo
lên đỉnh tháp để giành được những chiếc bánh bao tượng trưng cho sự may mắn. Trên cơ sở ý
tưởng đó, Robocon 2012 sẽ có nhiều điểm mới: Người điều khiển robot bằng tay năm nay phải
ngồi lên trên và lái robot điều khiển bằng tay; Robot thu thập sẽ được robot tự động hỗ trợ di
chuyển để lấy bánh từ tầng 1 và tầng 2 rồi thả vào giỏ, sau khi lấy được ít nhất 1 bánh ở tầng 1
và tầng 2, robot bằng tay sẽ nâng robot thu thập lên để lấy bánh ở tầng 3. Chiến thằng tuyệt đối
“Peng On Dai Gat” sẽ được tính cho đội nào có robot thả thành công bánh ở tầng 3 vào giỏ. Với
những nội dung trên, yêu cầu thiết kế và độ khó của Robocon 2012 là rất cao song cũng hứa hẹn
những trận đấu kịch tính và đẹp mắt. Với sự phối hợp tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam và
Công ty Toyota Việt Nam, toàn bộ các trận đấu của Robocon 2012 sẽ được ghi hình và phát sóng
t r ê n  V T V 2 .
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