กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์

Thailand micro:coding
Championship 2020
ประเภท หุ่นยนต์ พิชิตเขาวงกต (Maze Runner)
ทีศูนย์การค้าเซียร์ รังสิ ต

วันที ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

หมวดที 1 รุ่น/ผู้แข่งขัน

ข้อที 1

. ทีมหุ่นยนต์มีสมาชิกได้ หรื อ คน
. การแข่งขันมี รุ่ นคือ
. . รุ่ น Junior สาหรับผูแ้ ข่งขันอายุไม่เกิน ปี ต้องเกิดตังแต่ปี 9 ถึง
(อายุขนตา
ั
ปี )
ถึง 8
. . รุ่ น Senior สาหรับผูแ้ ข่งขันอายุ ปี ขึนไป และไม่เกิน 9 ปี ต้องเกิดตังแต่ปี
. มีครู/อาจารย์ทปรึ
ี กษา/ผูฝ้ ึ กสอนได้ไม่เกิน คน
. ครู /อาจารย์ทปรึ
ี กษา/ผูฝ้ ึ กสอน คน สามารถดูแลหลายทีมได้ แต่จะมีสิทธิในการร่วมทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในกรณี ได้
สิ ทธิเพียง รายการเท่านัน

หมวดที 2 รูปแบบสนามแข่ งขัน

ข้อที 2 เกียวกับสนามแข่งขัน
2.1 รุ่น Junior

เป็ นสนามพืนเรี ยบทีมีเส้นบนพืนสีขาวหรื อสีออ่ นทีสามารถแยกได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย
. เส้นกาแพง เป็ นเส้นสีแดงหรื อสีอนที
ื ไม่ใช่สีดาขนาดไม่น้อยกว่า เซนติเมตร ใช้แทนกาแพงเพือเป็ นขอบเขตของช่องทาง
เคลือนที

. เส้นทางเคลือนที เป็ นเส้นสี ดาต่อเนือง ขนาดเส้นอยู่ระหว่าง ถึง . เซนติเมตร อาจมีเส้นตัด
. จุดเริ มต้น เป็ นพืนทีสาหรับวางหุ่นยนต์ เพือเริ มต้นการแข่งขัน และเป็ นจุดเริ มต้นหลังจากเกิดการรี ไทร์
. จุดวางกล่อง เป็ นพืนทีวางกล่องเป้าหมาย และใช้เป็ นจุดเริ มต้นหลังจากเกิดการรี ไทร์ได้
. กล่องเป้าหมาย เป็ นวัตถุทรงสี เหลียมลูกบาศก์ ขนาดประมาณ x 50 x มิลลิเมตร หรือไม่เกิน x 60 x
นาหนักไม่เกิน กรัม
. ทางออก เป็ นพืนทีทีหุ่นยนต์ตอ้ งนากล่องเป้าหมายมาวาง เป็ นการแสดงว่า ทาภารกิจเสร็ จสิ น
เส้นทางแข่งขันจริงจะประกาศให้ทราบในวันแข่งขันวันแรก

มิลลิเมตร

. รุ่น Senior

เป็ นสนามพืนเรี ยบทีมีเส้นบนพืนสีขาวหรื อสี ออ่ นทีสามารถแยกได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย
. กาแพงมีความสูงไม่เกิน เซนติเมตร ใช้เป็ นขอบเขตของช่องทางเคลือนที
. จุดเริ มต้น เป็ นพืนทีสาหรับวางหุ่นยนต์ เพือเริ มต้นการแข่งขัน และเป็ นจุดเริ มต้นหลังจากเกิดการรี ไทร์
. จุดวางกล่อง เป็ นพืนทีวางกล่องเป้าหมาย และใช้เป็ นจุดเริ มต้นหลังจากเกิดการรี ไทร์ได้
. กล่องเป้าหมาย เป็ นวัตถุทรงสีเหลียมลูกบาศก์ ขนาดประมาณ x 50 x มิลลิเมตร หรือไม่เกิน x 60 x
นาหนักไม่เกิน กรัม
. ทางออก เป็ นพืนทีทีหุ่นยนต์ตอ้ งนากล่องเป้าหมายมาวาง เป็ นการแสดงว่า ทาภารกิจเสร็ จสิ น
เส้นทางแข่งขันจริงจะประกาศให้ทราบในวันแข่งขันวันแรก

มิลลิเมตร

หมวดที 3 ข้อกาหนดของหุ่นยนต์

ข้อที 3 คุณสมบัตทิ างเทคนิค

3.1 ขนาดของหุ่นยนต์ต้องไม่เกิน x 20 x 20 เซนติเมตร ตลอดการแข่งขัน
3.2 เกียวกับบอร์ดควบคุมและอุปกรณ์
. . ใช้ micro:bit หรื อ KidBright หรื อ OpenKB ร่ วมกับบอร์ดควบคุมรุ่ นใด ยีห้อใดก็ได้ ไม่จากัดลักษณะ
โครงสร้าง
. . จากัดไฟเลียงใช้แบตเตอรี AA หรื อ AAA จานวนไม่เกิน ก้อน แต่ละก้อนมีแรงดันไม่เกิน .7V และแรงดัน
รวมทัง ก้อนไม่เกิน V
. . ไม่จ ากัดจานวนตัวตรวจจับ
. . จากัดจานวนมอเตอร์ขบั เคลือนไม่เกิน ตัว สาหรับรุ่น Junior และไม่เกิน ตัวสาหรับรุ่ น Senior
. . ไม่จ ากัดจานวนมอเตอร์และลักษณะของกลไกทีใช้ในการเคลือนย้ายกล่องเป้าหมาย
. นาหนักของหุ่นยนต์ทุกรุ่นไม่เกิน กิโลกรัม
. หุ่นยนต์ทใช้
ี ในการแข่งขันจะต้องเคลือนทีด้วยล้อบนพืน
3.5 หุ่นยนต์สามารถแยกหรื อขยายขนาดออกได้ในขณะแข่งขัน แต่ต้องไม่เกิน x 20 x 20 เซนติเมตร
. ไม่จากัดทีมาและจานวนของชินส่วนทางกลและอุปกรณ์ประกอบ จะทาเอง, ขึนรู ปจากเครื องพิมพ์ มิติ, ดัดแปลงจากของ
เล่น ทาได้ทงสิ
ั น
3.7 การยึดสกรู และนอตหรื ออุปกรณ์ยึดตรึ งใดๆ ในตัวหุ่นยนต์จะต้องกระทาอย่างแน่นหนา หากในระหว่างการแข่งขันมี
ชินส่วนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะนาออก และอนุญาตให้แข่งขันต่อไปได้ กรรมการไม่อาจรับผิดชอบต่อผลทีกระทบที
เกิดขึนในระหว่างทีนาชินส่วนทีหลุดออกนอกสนาม
.8 หุ่นยนต์ต้องทางานอย่างอัตโนมัติ โดยไม่มีการควบคุมใดๆ จากภายนอก

ข้อที สิงทีต้องไม่ กระทาในการสร้ างหุ่นยนต์

ต้องไม่ใช้ชินส่วนหรื ออุปกรณ์ใดๆ เมือติดตังแล้วสร้างความเสียหายแก่สนามแข่งขันในทุกกรณี

หมวดที 4 รูปแบบการแข่ งขัน

ข้อที การจัดแข่ งขัน

. แต่ละทีมมีโอกาสแข่งขัน ครังในรอบแรก นาผลการแข่งขันทีดีทีสุ ดมาจัดลาดับ
. ระบบการแข่งขันในรอบแรกเป็ นระบบจัดอันดับ โดยดูจากเวลาทีใช้ในการทาภารกิ จ
. . เวลาแข่งขันในแต่ละครัง ไม่เกิน นาที (อาจเปลียนแปลงเวลาได้ขึนกับจานวนทีมทีแข่งขัน)
. . หุ่นยนต์ต้องเคลือนที เพือค้นหาและเคลือนย้ายกล่องเป้าหมายไปวางยังทางออก เพือหยุดเวลา กรรมการจะ
บันทึกเวลาทีใช้ไป และเลือกเวลาทีดีทีสุด ของการแข่งขันไปจัดลาดับ
. . การจัดอันดับจะพิจารณาจากเวลาทีเร็วทีสุดในการทาภารกิจเสร็ จสิ น
. . หากเวลาเท่ากัน อาจต้องจัดอันดับด้วยการแข่งขันรอบพิเศษในกรณีทีเป็ นการตัดสิ นเพือเข้ารอบหรื อตัดสินผล
แพ้ชนะ
. . จากข้อที . . หากยังตัดสินไม่ได้ อาจต้องใช้การจับสลาก
. . กรณี ทาภารกิจไม่สาเร็จ กรรมการบันทึกตาแหน่งของกล่องเป้าหมายทีหุ่นยนต์เคลื อนย้าย เพือหาระยะห่างจาก
จุดทางออก ทีมทีมีระยะห่ างน้อยกว่า จะได้อนั ดับทีดีกว่า

. . ทีมทีมีผลการแข่งขันอันดับ ถึง จะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
. การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็ นระบบจัดอันดับ โดยดูจากเวลาทีใช้ในการทาภารกิจ กติกาเหมือนกับข้อที . . ถึง . .
ทีมหุ่นยนต์ทได้
ี อันดับ ถึง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ทีมหุ่นยนต์ทได้
ี อนั ดับ ถึง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ทีมหุ่นยนต์ทได้
ี อนั ดับ ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ทีมหุ่นยนต์ทได้
ี อนั ดับ ได้ รับรางวัลชนะเลิศ

หมวดที 5 การเริมต้ น, หยุด, แข่งขันต่อ และจบการแข่งขัน

ข้อที การเริมต้ นแข่ งขัน

6.1 เมือกรรมการให้สัญญาณ ผูแ้ ข่งขันต้องมาพร้อมกันทีสนาม นาหุ่นยนต์วางทีจุดเริ มต้น หันหุ่นยนต์ไปในทิศทางใดก็ได้ โดย
ไม่เกินจากพืนทีจุดเริ มต้น
6.2 เมือกรรมการให้สัญญาณ ผูแ้ ข่งขันต้องเปิ ดสวิตช์ให้หุ่นยนต์เริ มทางาน เวลาจะถูกจับเมือส่วนใดส่วนหนึงของหุ่นยนต์พน้
จากจุดเริ มต้น
. หุ่นยนต์จะต้องเคลือนทีอย่างอัตโนมัติเพือค้นหากล่องเป้าหมาย แล้วเคลือนย้ายไปยังพืนทีทางออก

ข้อที 7 การหยุดและแข่ งต่ อ
7.1 รุ่ น Junior

7.1 . เมือหุ่นยนต์เคลือนทีหลุดออกจากเส้นทางเคลือนที ผูแ้ ข่งขันอาจรอให้หุ่นยนต์เคลือนทีกลับมาก็ได้ภายใน บล็อก โดยไม่
ใช้มือจับหุ่นยนต์ และการจับเวลาของการแข่งขันยังคงดาเนินต่อไป
. . หากผูแ้ ข่งขันใช้มือจับหุ่นยนต์ หรื อเมือหุ่นยนต์เคลือนทีหลุดจากเส้นมากกว่า บล็อก จะต้องมาเริ มแข่งขันใหม่หรือ
รี ไทร์ทีจุดเริ มต้นโดยการจับเวลาการแข่งขันยังดาเนินต่อไป
. . หากเกิดการรี ไทร์หลังจากหุ่นยนต์จบั หรื อเคลือนย้ายกล่องเป้าหมายแล้ว ผูแ้ ข่งขันสามารถดาเนินการได้ดงั นี
(ก) นากล่องเป้าหมายวางทีจุดวางกล่อง และหุ่นยนต์กลับไปเริ มต้นทางานใหม่ทจุี ดเริ มต้น หรือ
(ข) นาหุ่นยนต์พร้อมกล่องเป้าหมายมาเริ มต้นทีจุดวางกล่อง แล้วเริ มต้นการเคลือนทีและเคลือนย้ายกล่องเป้าหมายใน
ลักษณะใดก็ได้ทีไม่ขดั แย้งกับกติกาข้อที 8
. . กรณีทหุี ่นยนต์สูญเสียการครอบครองกล่องเป้าหมาย ผูแ้ ข่งขันสามารถร้องขอการเริ มต้นใหม่หรือรี ไทร์ได้ แล้วเลือก
ดาเนินการต่อตามข้อที . .

7.2 รุ่ น Senior

. . หุ่นยนต์สามารถเคลือนทีได้อย่างอิสระ ชนกาแพงได้ แต่ถา้ หากทาให้กาแพงหรื อสนามเสียหายจะถูกปรับออกจากการ

แข่งขัน
. . หากหุ่นยนต์เคลือนทีหลุดออกจากสนามแข่งขัน จะต้องถูกบังคับเริ มต้นใหม่หรื อรี ไทร์ และการจับเวลาของการแข่งขัน
ยังคงดาเนินต่อไป
. . หากเกิดการรี ไทร์หลังจากหุ่นยนต์จบั หรื อเคลือนย้ายกล่องเป้าหมายแล้ว ผูแ้ ข่งขันสามารถดาเนินการได้ดงั นี
(ก) นากล่องเป้าหมายวางทีจุดวางกล่อง และหุ่นยนต์กลับไปเริ มต้นทางานใหม่ทจุี ดเริ มต้น
(ข) นาหุ่นยนต์พร้อมกล่องเป้าหมายมาเริ มต้นทีจุดวางกล่อง แล้วเริ มต้นการเคลือนทีและเคลือนย้ายกล่องเป้าหมายใน
ลักษณะใดก็ได้ทีไม่ขดั แย้งกับกติกาข้อที 8
. . กรณีทีหุ่นยนต์สูญเสี ยการครอบครองกล่องเป้าหมาย ผูแ้ ข่งขันสามารถร้องขอการเริ มต้นใหม่หรื อรี ไทร์ได้ แล้วเลือก
ดาเนินการต่อตามข้อที . .

ข้อที 8 การเคลือนย้ายกล่องเป้าหมาย

ทาได้ดงั นี
8. เคลือนย้ายกล่องเป้าหมายด้วยการยก หนีบ จับ ลาก
8. ต้องไม่นากล่องเป้าหมายเก็บไว้ภายในตัวหุ่นยนต์

ข้อที 9 การตัดสิน

9. เมือเริ มการแข่งขัน หุ่นยนต์ตอ้ งเคลือนทีจากจุดเริ มต้นผ่านจุดต่างๆ เพือค้นหาและเคลือนย้ายกล่องเป้าหมาย (แล้วนาไปวาง
ทีทางออกของสนาม เพือหยุดเวลา กรรมการจะบันทึกเวลาของแต่ละรอบ เพือนาไปใช้จัดอันดับ
9. กรณี ททาไม่
ี
สาเร็จ เมือสิ นสุดการแข่งขัน กรรมการบันทึกระยะห่างของกล่องเป้าหมายกับทางออก เพือนาไปจัดอันดับ
ต่อไป
9. กรณี ทหุี ่นยนต์ไม่สามารถเคลือนย้ายกล่องเป้ าหมายออกจากจุดวางกล่องได้ ยังมีทางทาคะแนนเพือจัดอันดับได้ โดยหุ่นยนต์
ต้องเคลือนทีมายังทางออกเพือหยุดเวลา
9. การพิจารณาเพือจัดอันดับจะเป็ นดังนี

9. . ทีมทีทาภารกิจ % จะนามาจัดลาดับก่อน โดยใช้เวลาทีทาภารกิจได้
9. . ลาดับถัดไป จัดลาดับทีมทีทาภารกิจได้ % โดยวัดระยะห่างของกล่องเป้าหมายกับทางออกก่อน จากนันจึงมา
พิจารณาทีเวลาของการทาภารกิจ
9. . ลาดับถัดไป จัดลาดับทีมทีทาภารกิจได้ % โดยวัดระยะห่างของกล่องเป้าหมายกับทางออก ส่วนค่าเวลาจะ
เป็ น นาทีเต็ม
9. . ลาดับถัดไป จัดลาดับทีมทีทาภารกิจได้ % โดยพิจารณาทีเวลาของการทาภารกิจ
9. . ทีมทีย้ายกล่องเป้าหมายไม่ได้ และไม่สามารถเคลือนทีมายังทางออกได้ภายในเวลาของการแข่งขัน ถือว่า ทา
ภารกิจไม่ได้ จึงไม่น ามาจัดอันดับ

หมวดที 6 การผิดกติกา

ข้อที 0
ข้อที

ถ้าผูแ้ ข่งขันทาการละเมิดข้อกาหนดในข้อที 4, 11 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
12.2 เข้าไปในพืนทีของสนามในระหว่างการแข่งขันของทีมอืน
. โยนหรื อนาชินส่วนหรื ออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในพืนทีของสนามในระหว่างการแข่งขันของทีม อืน
. กระทาการใดๆ ทีทาให้การแข่งขันหยุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันควร
. กระทาการใดก็ตามทีไม่สุภาพและทาให้เกิดการเสื อมเสียต่อการแข่งขัน

หมวดที 7 บทลงโทษ

ข้อที
ข้อที

ผูท้ ีกระทาผิดกติกาในข้อที

จะถูกบวกเวลาอีก วินาทีต่อ ฐานความผิด

หากเป็ นผูค้ วบคุมทีมกระทาผิด ทีมทีอยูภ่ ายใต้การดูแลทังหมด จะถูกปรับแพ้ให้ออกจากการแข่งขัน

หมวดที 8 ความเสียหายและอุบัติเหตุในการแข่งขัน

ข้อที

การขอหยุดการแข่ งขัน

ข้อที

เวลาสาหรับการซ่ อมหุ่นยนต์

ผูแ้ ข่งขันสามารถขอหยุดการแข่งขันได้ หากหุ่นยนต์ของตนเองประสบอุบัติเหตุจนแข่งขันต่อไม่ได้ กรรมการจะบันทึกผลการ
แข่งขันทีทาได้ล่าสุด
ผูแ้ ข่งขันสามารถซ่ อมแซมหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลายังคงดาเนินต่อไป และกรรมการจะบันทึกและบวก
จานวนของการใช้มือจับหุ่นยนต์

หมวดที 9 การระบุหรื อแสดงตัวของหุ่นยนต์

ข้อที

การระบุชือหรือหมายเลขของหุ่นยนต์ทีเข้าร่วมการแข่งขันต้องกระทาอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเห็นและอ่านบนตัวถังของหุ่นยนต์
ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน

รางวัลของการแข่ งขัน
. ของทีระลึก

ที มทีสมัครเข้าแข่งขันทุกทีม จะได้รับของทีระลึกจากผูจ้ ดั การแข่งขัน

. รางวัลและสิทธิในการแข่ งขันหุ่นยนต์ ในระดับนานาชาติ
. ผู้ชนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล ,

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) ได้รับเหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ
ครูทปรึ
ี กษา/ผูค้ วบคุมทีมของทีมทีได้รับรางวัลจะได้รับเหรี ยญรางวัลและประกาศณี ยบัตรเช่นเดียวกับผูแ้ ข่งขัน (ทีมละ คน)
รางวัลทีแจ้ งข้างต้ นเป็ นรางวัลทีผู้แข่งขันจะได้ รับเป็ นอย่างน้อย และอาจมีเพิมเติมจากผู้สนับสนุน ซึงจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ TmC2020 และ WRG 2020 เป็ นการให้สิทธิแก่สมาชิกทุกคนในทีม รวมถึงครูที
ปรึ กษา ซึงสามารถลงทะเบียนเป็ นผูแ้ ข่งขันในรุ่น Open ได้

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

