กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์

Thailand micro:coding
Championship 2020
ประเภท หุ่นยนต์ลูกบอลสัประยุทธ์
(Ball Fighting)
ทีศูนย์การค้าเซียร์ รังสิ ต

วันที ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.

หมวดที 1 รุ่น/ผู้แข่งขัน

ข้อที 1

. ทีมหุ่นยนต์มีสมาชิกได้สูงสุด คน
. การแข่งขันมี รุ่ น ไม่จากัดอายุ โดย
. . อาจมีสมาชิกในทีมเป็ นผูแ้ ข่งขันรุ่น Junior (อายุไม่เกิน ปี - ขันตา 7 ปี ) ทังหมด หรื อ
. . อาจมีสมาชิกในทีมเป็ นผูแ้ ข่งขันรุ่น Senior (อายุไม่เกิน ปี ) ทังหมด หรื อ
. . อาจมีสมาชิกในทีมเป็ นผูแ้ ข่งขันรุ่น Junior ผสมกับ Senior หรื อ
. . อาจมีสมาชิกในทีมเป็ นผูแ้ ข่งขันรุ่น Junior ผสมกับ Senior และ Mentor (ไม่เกิน ท่าน)
. มีครู/อาจารย์ทปรึ
ี กษา/ผูฝ้ ึ กสอน (Mentor) ได้ไม่เกิน คน
. ครู /อาจารย์ทปรึ
ี กษา/ผูฝ้ ึ กสอน คน สามารถดูแลหลายทีมได้ แต่จะมีสิท ธิ ในการร่ วมทีมหุ่ นยนต์ประเทศไทยในกรณีได้
สิ ทธิเพียง รายการเท่านัน

หมวดที 2 รูปแบบสนามแข่ งขัน

ข้อที 2 เกียวกับสนามแข่งขัน

เป็ นสนามพืนเรี ยบ แต่อาจมีรอยต่อทีความสู งไม่เกิน มิลลิเมตร แบ่งเป็ น ฝัง มีกาแพงล้อมรอบ ทีกลางสนามอาจมีแนวเนินที
มีความชันไม่เกิน องศาทังสองฝัง และมีแนวกันชนทีเป็ นพืนเรี ยบสาหรับวางลูกสัป ระยุทธ์ ขนาดของสนาม . x .8 เมตร
โดยประมาณ และอาจเปลียนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึนกับพืนทีจัดการแข่งขันจริ ง โดยยังคงรักษารู ปแบบของสนาม
ไว้)

หมวดที 3 ข้อกาหนดของหุ่นยนต์

ข้อที 3 คุณสมบัตทิ างเทคนิค

3.1 ขนาดของหุ่นยนต์ต้องไม่เกิน x 25 x 25 เซนติเมตร เมือเริ มต้นการแข่งขัน
3.2 เกียวกับบอร์ดควบคุมและอุปกรณ์
. . ต้องมีหุ่นยนต์ทีใช้ micro:bit ร่ วมกับบอร์ด iBIT หรื อ iBIT+ หรื อ PROJECT:BIT อย่างน้อย ตัว
โดยไม่จากัดลักษณะโครงสร้าง และห้ามใช้บอร์ดขับมอเตอร์เพิมเติมภายนอก
. . หุ่นยนต์ทเหลื
ี ออนุญาตให้ใช้ micro:bit หรื อ KidBright หรื อ OpenKB ร่ วมกับบอร์ดและอุปกรณ์แบบ
ใดก็ได้ และรวมถึงการใช้บอร์ดขับมอเตอร์ภายนอก
. . ไฟเลียงของหุ่นยนต์แต่ละตัวต้องใช้แบตเตอรี AA หรื อ AAA จานวนไม่เกิน 6 ก้อน แต่ละก้อนมี
แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน .7 V, ไม่จากัดจานวนตัวตรวจจับ, จากัดจานวนมอเตอร์ขบั เคลือนไม่เกิน ตัว
. นาหนักของหุ่นยนต์แต่ละตัวต้องไม่เกิน กิโลกรัม
. หุ่นยนต์ทใช้
ี ในการแข่งขันจะต้องเคลือนทีบนพืน โดยไม่จากัดรู ปแบบการเคลือนที
3.5 หุ่นยนต์สามารถแยกหรื อขยายขนาดออกได้ในขณะแข่งขัน
.6 หุ่นยนต์เคลือนทีแบบอัตโนมัติหรื อแบบบังคับด้วยรี โมตคอนโทรล โดยไม่จากัดรูปแบบของรี โมตคอนโทรล
.7 หุ่นยนต์ทใช้
ี micro:bit หรือ KidBright หรื อ OpenKB ทาเป็ นรี โมตคอนโทรล จะได้คะแนนพิเศษ คะแนนต่อ
หุ่นยนต์ ตัว โดยจะนาไปคานวณเมือจบการแข่งขันแต่ละนัด
.8 ผูแ้ ข่งขันต้องเตรี ยมการรับมื อในกรณี อาจเกิดการรบกวนกันของคลืนวิทยุหรือแสงอินฟราเรดของรีโมตคอนโทรลในขณะ
ทาการฝึ กซ้อมและแข่งขัน
. ไม่จากัดทีมาและจานวนของชินส่วนทางกลและอุปกรณ์ประกอบ จะทาเอง, ขึนรูปจากเครื องพิมพ์ มิติ, ดัดแปลงจากของ
เล่น ทาได้ทงสิ
ั น
3.10 การยึดสกรู และนอตหรื ออุปกรณ์ยึดตรึ งใดๆ ในตัวหุ่นยนต์จะต้องกระทาอย่างแน่นหนา หากในระหว่างการแข่งขันมี
ชินส่วนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะนาออก และอนุญาตให้แข่งขันต่อไปได้ กรรมการไม่อาจรับผิดชอบต่อผลทีกระทบที
เกิดขึนในระหว่างทีนาชินส่วนทีหลุดออกนอกสนาม
3.11 ไม่จากัดคุณสมบัติของเครื องคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการเขียนโปรแกรมเพือควบคุมหุ่นยนต์
3.12 ผูแ้ ข่งขันต้องติดตังแบตเตอรี ให้แน่นหนาและป้องกันไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการปะทะกันของหุ่นยนต์ทอาจเกิ
ี
ดขึน
3.13 หุ่นยนต์ควรมีความสามารถในการเคลือนย้ายลูกบอลได้
. หุ่นยนต์ควรมีความแข็งแรง เนืองจากอาจมีการปะทะกับกาแพงได้ตลอดเวลา

ข้อที สิงทีต้ องไม่ กระทาในการสร้ างหุ่นยนต์

ต้องไม่ใช้ชินส่วนหรื ออุปกรณ์ใดๆ เมือติดตังแล้วสร้างความเสียหายแก่สนามแข่งขันในทุกกรณี

หมวดที 4 ภารกิจการแข่งขัน

นาลูกบอลของฝังตัวเองไปอยู่ในพืนทีของฝ่ ายตรงข้ามให้มากทีสุด ทีมทีย้ายลูกบอลได้มากกว่าเมือหมดเวลาจะเป็ นผูช้ นะ หรือ
สามารถทาให้ ลูกบอลทังหมดของทังสองทีมรวมทังลูกสัประยุทธ์อยู่ในฝังตรงข้ามได้ก่อนหมดเวลาจะเป็ นผูช้ นะแบบ knock out
การเคลือนย้ายลูกบอลทาได้ไม่จากัดรู ปแบบและวิธีการ แต่หุ่นยนต์ตอ้ งไม่ขา้ มเข้าไปในพืนทีของฝ่ ายตรงข้ามเต็มตัว

ข้อที เวลาของการแข่งขัน
เวลาแข่งขัน นาที

ข้อที การนับคะแนน

6. การนับคะแนนอย่างไม่เป็ นทางการเกิดขึนตลอดเวลา โดยลูกบอล ลูกมีค่า คะแนน ส่วนลูกสัประยุทธ์มีค่า คะแนน
6. การนับคะแนนอย่างเป็ นทางการจะเกิดขึนเมือหมดเวลาการแข่งขัน
6. ลูกบอลทีอยู่ในแนวกันชนจะไม่นามาคิดคะแนน
6. ลูกบอลทีออกนอกสนามเมื อหมดเวลาจะไม่นามาคิดคะแนน
6. การ Knock out เกิดขึนเมือ ลูกบอลทังหมดรวมทังลูกสัประยุทธ์ รวม ลูก อยูใ่ นฝังใดฝังหนึงก่อนหมดเวลา
6.6 ทีม ทีได้คะแนนมากกว่าเมือหมดเวลาคือ ผูช้ นะ
6.7 กรณีทีคะแนนเท่ากัน ทีมทีครอบครองลูกสัประยุทธ์หลังหมดเวลาจะเป็ นฝ่ ายแพ้
ตัวอย่างที

ตัวอย่างที

ข้อที เกียวกับลูกบอล

7. ลูกบอลทีใช้ในการแข่งขัน เป็ นลูกบอลที อาจทาจากยาง, ผ้า หรื อใยสังเคราะห์ มีความนุ่มและไม่กระดอนมาก
7. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7 มิลลิเมตร

หมวดที 5 รูปแบบการแข่ งขัน

ข้อที การจัดแข่งขัน

8. ระบบการแข่งขันในรอบแรกเป็ นแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ หรื อ ที ม แข่งพบกันหมด ทีมชนะในแต่ละนัด จะได้ คะแนน
ทีมทีแพ้จากการทาคะแนนเท่ากันเมือหมดเวลาจากข้อ .7 จะได้ คะแนน กรณีแพ้เนืองจากทาคะแนนได้น้อยกว่าจะไม่ได้คะแนนสะสม
8. การแข่งขันรอบแรกจะคัดเอาที หรื อที และที เข้ารอบที (ขึนกับจานวนทีมทีร่ วมแข่งขัน)
8. การแข่งขันในรอบที จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คดั ออก โดยจับสลากประกบคู่ก่อนก่อนการแข่งขัน
หุ่นยนต์ทมี ใดทาคะแนนได้ มากกว่า จะได้เข้ารอบ ทีมแพ้ตกรอบ

8. ตังแต่รอบที เป็ นต้นไป หากจบการแข่งขันแล้ว ผลการแข่งขันเสมอกัน ให้ทาการแข่งขันต่อเวลาอีก นาที ทีมทีทา
คะแนนได้มากกว่าเป็ นผูช้ นะ หากยังเสมอกัน ต้องตัดสิน ผลการแข่งขันด้วยการเสียงทายเหรียญหรือวิธีการอืนตามทีกรรมการเห็นสมควร
8. ทีมทีแพ้ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รวม ทีม
8.6 ทีมทีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันกับ รวม ทีม
8.7 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะเป็ นผู้ชนะเลิศ ทีมแพ้ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

หมวดที 6 การเริมต้ น, หยุด, แข่งขันต่อ และจบการแข่งขัน

ข้อที การเริมต้น แข่งขัน

9.1 ก่อนเริ มการแข่งขันกรรมการจะนาลูกสัประยุทธ์ไปวางทีกึงกลางแนวกันชนบริ เวณกลางสนาม
. วางลูกบอลฝังละ ลูกชิดกาแพงด้านหลังสุ ดของแต่ละฝังสนามตามจุดทีกาหนดไว้แล้ว
. ผูแ้ ข่งขันนาหุ่นยนต์ของแต่ละทีมมาวางในฝังของตัวเอง โดยจะหันในทิศทางใดก็ได้ จากนันเปิ ดสวิตช์จ่ายไฟให้กบั หุ่นยนต์
ผูแ้ ข่งขันต้องทดสอบว่า สามารถบังคับหรื อควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลได้ แล้วถอยห่างออกไป เซนติเมตรจากขอบสนามด้านหลัง
ประตูเป็ นอย่างน้อย จากนันรอสัญญาณเริ มต้นการแข่งขัน
. เมือกรรมการสนามให้สัญญาณ ผูแ้ ข่งขันต้องบังคับให้หุ่นยนต์เริ มทางาน
. ผูแ้ ข่งขันต้องใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมหุ่นยนต์ภายในพืนทีควบคุม CONTROL AREA เท่านัน หากออกนอกพืนทีใน
ระหว่างแข่งขัน กรรมการจะเพิมคะแนนให้ฝ่ายตรงข้าม คะแนนต่อครังทีทาผิดกติกา

ข้อที 10 ลักษณะการแข่ งขัน, การหยุด และแข่งต่อ

. เมือกรรรมการให้สญ
ั ญาณเริ มต้นแข่งขัน ผูแ้ ข่งขันควรบังคับหุ่นยนต์ให้ครอบครองลูกบอล เพือเคลือนย้ายไปอยูใ่ นฝังของ
ของคู่แข่งขันให้ได้เร็วทีสุดและมากทีสุด โดยหุ่นยนต์ต้องไม่ข้ามหรื อเข้าไปในเขตพืนทีของฝ่ ายตรงข้ามทังตัว
. หากหุ่นยนต์ของฝ่ ายใดเข้าไปในพืนทีของฝ่ ายตรงข้ามทังตัว จะถือว่า ลาเขต ต้องออกจากการแข่งขันนัดนันทันที และผู้
แข่งขันทีควบคุมหุ่นยนต์ตวั นันๆ ต้องออกจากการแข่งขันในนัดนันไปพร้อมกันด้วย ลูกบอลทีถูกนาข้ามฝังโดยหุ่นยนต์ทีลาเขตจะถูกนา
กลับไปยังฝังเดิมก่อนหน้า
. เมือหุ่นยนต์เกิดปัญหาไม่สามารถทาภารกิจต่อไปได้ ต้องนาหุ่ นยนต์ออกไปซ่อม แต่ละทีม มีการ์ดขอซ่อม ใบ เมือ
ต้องการซ่อมต้องส่งมอบการ์ดให้แก่กรรมการ แล้วนาหุ่นยนต์ออกไปได้ทันที โดยต้องไม่รบกวนการทางานของหุ่นยนต์ในสนาม
. กรณีลกู บอลใดๆ ออกข้างสนาม กรรมการจะนาลูกบอลมาวางทีแนวกันชนโดยเร็วทีสุด
. หุ่นยนต์ทกุ ตัวของทังสองฝ่ ายต้องเคลือนทีตลอดเวลา หากหุ่นยนต์ตัวใดไม่เคลือนที ต้องนาออกจากสนามทันที หุ่นยนต์ที
นาออกไปผูแ้ ข่งขันจะซ่อมหรื อไม่ก็ได้ และจะเรี ยกการ์ดขอซ่อมจากทีม ใบต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนหนึงครัง หากการ์ดขอซ่อมหมด
หุ่นยนต์ทีนาออกไปจะกลับมาแข่งขันต่อไม่ได้

ข้อที 11 การจบการแข่ งขัน

การแข่งขันจะจบลงเมือ
. หุ่นยนต์ทงสองที
ั
มเสียหายทังหมดจนแข่งขันต่อไม่ได้ ก่อนหมดเวลาการแข่งขัน
. หมดเวลาการแข่งขัน
. ผูแ้ ข่งขันทังสองทีมถูกสังให้ยตุ ิการแข่งขัน
. เกิดการ Knock out
11. เมือจบการแข่งขัน กรรมการจะบันทึกผลการแข่งขันทันที

หมวดที 7 การผิดกติกา

ข้อที
ข้อที

ถ้าผูแ้ ข่งขันทาการละเมิดข้อกาหนดในข้อที 4, 13 และ

หรื อข้อหนึงข้อใด จะถือว่า ทาผิดกติกา

ผูแ้ ข่งขันทีกระทาการดูถูก เหยียดหยามฝ่ ายตรงข้าม ไม่ว่าจะโดยวาจาหรื อการกระทา หรื อให้หุ่นยนต์ส่งเสียง, แสดงข้อความ
หรื อแสดงอากัปกริ ยาอันเป็ นการดูถูก เหยียดหยามฝ่ ายตรงข้าม จะถูกปรับแพ้

ข้อที

หากผูแ้ ข่งขันกระทาการดังต่อไปนี จะถือว่าผิดกติกาเช่นกัน
. ต้องไม่ทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวนการทางานของหุ่นยนต์ของคู่แข่งขัน
14.2 เข้าไปในพืนทีของสนามในระหว่างการแข่งขันของทีมอืน
. กระทาการใดๆ ที ทาให้การแข่งขันหยุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันควร

หมวดที 8 บทลงโทษ

ข้อที
ข้อที

ผูท้ ีกระทาผิดกติกาในข้อที

จะถูกให้ยตุ ิการแข่งขันในทันที หากทาผิดซา จะถูกให้ออกจากการแข่งขัน

หากเป็ นผูค้ วบคุมทีมกระทาผิด ทีมทีอยูภ่ ายใต้การดูแลทังหมด จะถูกปรับแพ้ให้ออกจากการแข่งขัน

หมวดที 9 ความเสียหายและอุบตั เิ หตุในการแข่ งขัน

ข้อที
ข้อที
ข้อที

การขอหยุดการแข่ งขัน

กรรมการเป็ นผูช้ ีขาด

การซ่ อมหุ่นยนต์

8. ผูแ้ ข่งขันสามารถซ่อมแซมหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลายังคงดาเนินต่อไป
8. ต้องซ่อมทีบริ เวณพืนทีซ่อมแซม และใช้เครื องมือเบาเท่านัน ห้ามใช้เครื องมือหนัก เช่น สว่านแท่น, เครื องตัด เด็ดขาด

การซ่ อมหุ่นยนต์
.
.
.
.
.

ผูแ้ ข่งขันสามารถซ่อมแซมและแก้ไขโปรแกรมหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลา หลังจากได้รับอนุญาตจากกรรมการ
การขอซ่อมแต่ละครัง ผูแ้ ข่งขันต้องส่งการ์ดขอซ่อมให้กรรมการก่อน
ห้ามเปลียนตัวหุ่นยนต์และผูแ้ ข่งขันในระหว่างการซ่อมหุ่นยนต์
ต้องดาเนินการซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งหุ่นยนต์ในพืนทีทีกาหนดเท่านัน
หุ่นยนต์ทซ่ี อมเสร็จแล้ว จะกลับมาลงสนามได้อีกครัง โดยแจ้งให้กรรมการทราบ

รางวัลของการแข่ งขัน
. ของทีระลึก

ที มทีสมัครเข้าแข่งขันทุกทีม จะได้รับของทีระลึกจากผูจ้ ดั การแข่งขัน

. รางวัลและสิทธิในการแข่ งขันหุ่นยนต์ ในระดับนานาชาติ
. ผู้ชนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล 7,

บาท, เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณี ยบัตรรับ รองความสามารถ, สิทธิในการเข้าร่วมการ
แข่งขัน ImC 2020 (International micro:coding Championchip 2020) ทีสิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย (มี
ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง) และสิทธิ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2020 ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย (มีค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทาง)
. รองชนะเลิศอันดับ ( ทีม) ได้รับเงินรางวัล , บาท, เหรี ยญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ
. รองชนะเลิศอันดับ ( ทีม) ได้รับเงินรางวัลทีมละ , บาท, เหรี ยญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ
. รองชนะเลิศอันดับ ( ทีม) ได้รับ เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ
ครู ทปรึ
ี กษา/ผูค้ วบคุมทีมของทีมทีได้รับรางวัลจะได้รับเหรี ยญรางวัลและประกาศณียบัตรเช่นเดียวกับผูแ้ ข่งขัน (ทีมละ คน)
รางวัลทีแจ้ งข้างต้นเป็ นรางวัลทีผู้แข่งขันจะได้รับเป็ นอย่างน้ อย และอาจมีเพิมเติมจากผู้สนับสนุน ซึ งจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ TmC2020 และ WRG 2020 เป็ นการให้สิทธิแก่สมาชิกทุกคนในทีม รวมถึงครูที
ปรึ กษา ซึงสามารถลงทะเบียนเป็ นผูแ้ ข่งขันในรุ่น Open ได้

สาหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงทีพักสาหรับ การเข้าร่วมแข่งขัน
หุ่นยนต์ ImC หรื อ International micro:coding Championship 2020 ทีประเทศสิงคโปร์ และ
World Robot Games 2020 ที จีนไต้หวัน ติดต่อได้ที บริ ษ ทั อิ นโนเวตีฟ เอ็กเพอริ เมนต์ จากัด (INEX)
โทรศัพท์ - 7 7-7 - โทรสาร - 7 7-7 อีเมล์ info@inex.co.th
หรือทางเว็บไซต์ http://wrgthailand.com
หรือติดตามผ่านทาง facebook ของ INEX ที
https://www.facebook.com/innovativeexperiment

