กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์

Thailand micro:coding
Championship 2020
ประเภท หุ่นยนต์ เคลือนทีตามเส้ นแบบโปรแกรมได้
ทีศูนย์การค้าเซียร์ รังสิ ต

วันที ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

หมวดที 1 รุ่น/ผู้แข่งขัน

ข้อที 1

. ทีมหุ่นยนต์มีสมาชิกได้ คน
. การแข่งขันมี รุ่ นคือ
. . รุ่ น Junior สาหรับผูแ้ ข่งขันอายุไม่เกิน ปี ต้องเกิดตังแต่ปี

. . รุ่ น Mentor Challenge สาหรับผูแ้ ข่งขันอายุ
Thailand micro:coding Championship 2020 อย่างน้อย ทีม

9 ถึง

(อายุขนตา
ั
ปี )

ปี ขึนไป และต้องเป็ นผูฝ้ ึ กสอนของผูแ้ ข่งขันในรายการ

. มีครู/อาจารย์ทปรึ
ี กษา/ผูฝ้ ึ กสอนได้ไม่เกิน คน ยกเว้นรุ่ น Mentor ไม่ต้องมีครูทปรึ
ี กษา
. ครู /อาจารย์ทปรึ
ี กษา/ผูฝ้ ึ กสอน คน สามารถดูแลหลายทีมได้ แต่จะมีสิทธิในการร่วมทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในกรณี ได้
สิทธิ เพียง รายการเท่านัน

หมวดที 2 รูปแบบสนามแข่ งขัน

ข้อที 2 เกียวกับสนามแข่งขัน

เป็ นสนามพืนเรี ยบทีมีเส้นดาบนพืนสีขาวหรื อสี ออ่ นทีสามารถแยกได้อย่างชัดเจน อาจมีระดับลาดเอียงได้ รู ปแบบเส้นทางเป็ น
เส้นต่อเนือง ขนาดเส้นอยู่ระหว่าง ถึง . เซนติเมตร อาจมีเส้นตัดและเส้นขาด มีจดุ พักเป็ นช่วงๆ เพือใช้เป็ นจุดเริ มต้นแข่งขันต่อใน
กรณี ทหุี ่นยนต์เคลื อนทีออกนอกเส้น โดยเส้นทางแข่งขันจะประกาศให้ทราบในวันแข่งขันวันแรก

หมวดที 3 ข้อกาหนดของหุ่นยนต์

ข้อที 3 คุณสมบัตทิ างเทคนิค

3.1 ขนาดของหุ่นยนต์ต้องไม่เกิน x 20 x 20 เซนติเมตร เมือเริ มต้นการแข่งขัน
3.2 เกียวกับบอร์ดควบคุมและอุปกรณ์
. . รุ่น Junior ใช้ micro:bit หรื อ KidBright หรือ OpenKB สาหรับบอร์ดควบคุม โดยไม่จากัดลักษณะ
โครงสร้าง, จากัดไฟเลียงใช้แบตเตอรี AA หรื อ AAA จานวนไม่เกิน ก้อน แต่ละก้อนมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน . V รวม
ก้อนไม่เกิน V, ไม่จากัดจานวนตัวตรวจจับ, จากัดจานวนมอเตอร์ขบั เคลือนไม่เกิน ตัว
. . รุ่น Mentor ใช้ micro:bit หรื อ KidBright หรื อ OpenKB สาหรับบอร์ดควบคุม ไม่จากัดลักษณะ
โครงสร้าง, ไม่จากัดชนิดและขนาดของแบตเตอรี , ไม่จากัดจานวนตัวตรวจจับ, จากัดจานวนมอเตอร์ขบั เคลือนไม่เกิน ตัว
. นาหนักของหุ่นยนต์ทุกรุ่นไม่เกิน กิโลกรัม
. หุ่นยนต์ทใช้
ี ในการแข่งขันจะต้องเคลือนทีด้วยล้อไปตามเส้น
3.5 หุ่นยนต์สามารถแยกหรื อขยายขนาดออกได้ในขณะแข่งขัน
. ไม่จากัดทีมาและจานวนของชินส่วนทางกลและอุปกรณ์ประกอบ
3.7 การยึดสกรู และนอตหรื ออุปกรณ์ยึดตรึ งใดๆ ในตัวหุ่นยนต์จะต้องกระทาอย่างแน่นหนา หากในระหว่างการแข่งขันมี
ชินส่วนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะนาออก และอนุญาตให้แข่งขันต่อไปได้ กรรมการไม่อาจรับผิดชอบต่อผลทีกระทบที
เกิดขึนในระหว่างทีนาชินส่วนทีหลุดออกนอกสนาม

ข้อที สิงทีต้ องไม่ กระทาในการสร้ างหุ่นยนต์

ต้องไม่ใช้ชินส่วนหรื ออุปกรณ์ใดๆ เมือติดตังแล้วสร้างความเสียหายแก่สนามแข่งขันในทุกกรณี

หมวดที 4 รูปแบบการแข่ งขัน

ข้อที การจัดแข่ งขัน

. แต่ละทีมมีโอกาสแข่งขัน ครัง ภายในเวลา ชัวโมง นาผลการแข่งขันทีดีทสุี ดมาจัดลาดับ
. ระบบการแข่งขันเป็ นแบบจัดอันดับ โดยดูจากจานวนรอบและเวลาทีใช้
. . เวลาแข่งขันในแต่ละครัง ไม่เกิน นาที (อาจเปลียนแปลงเวลาได้ขึนกับจานวนทีมทีแข่งขัน)
. . หุ่ นยนต์ต้องเคลือนทีครบรอบ รอบ และบันทึกเวลาทีใช้ไป
. . การจัดอันดับจะพิจารณาจากเวลาทีเร็วทีสุดในการเคลือนทีครบ รอบ
. . หากเวลาเท่ากัน จะดูจากจานวนการจับหุ่นยนต์ ทีม ทีมีจานวนการจับหุ่นยนต์น้อยกว่า จะได้อนั ดับทีดีกว่า
. . หากจานวนการจับหุ่นยนต์เท่ากัน อาจต้องจัดอันดับด้วยการแข่งขันรอบพิเศษ
. . ในกรณี ทีเคลือนทีครบรอบ และแต่ไม่ถึง รอบเนืองจากเกิดการสิ นสุดการแข่งขัน กรรมการจะบันทึกจานวน
รอบทีทาได้จริง และเวลาของแต่ละรอบ เพือนาไปใช้จัดอันดับ
. . กรณี เคลือนทีไม่ครบรอบเมือจบการแข่งขัน กรรมการบันทึกจานวนรอบและเวลาเป็ น โดยไม่นาไปจัดอันดับ
. เมือหมดเวลาแข่งขัน จะนาผลการแข่งขันทีดีทสุี ดของแต่ละทีมมาจัดอันดับ
ทีมหุ่นยนต์ทได้
ี อนั ดับ 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 การเริมต้นแข่งขัน

6.1 เมือกรรมการให้สัญญาณ ผูแ้ ข่งขันต้องมาพร้อมกันทีสนาม นาหุ่นยนต์วางหลังจุดเริ มต้น หันหุ่นยนต์ไปในทิศ ทางใดก็ได้
6.2 เมือกรรมการให้สัญญาณ ผูแ้ ข่งขันต้องเปิ ดสวิตช์ให้หุ่นยนต์เริ มทางาน เวลาจะถูกจับเมือส่วนใดส่วนหนึงของหุ่นยนต์พน้
จากจุดเริ มต้น

ข้อที 7 การหยุดและแข่ งต่ อ

. เมือหุ่นยนต์เคลือนทีหลุดออกจากเส้น ผูแ้ ข่งขันอาจรอให้หุ่นยนต์เคลือนทีกลับมาก็ได้ โดยไม่ใช้มือจับหุ่นยนต์ และการจับ
เวลาของการแข่งขันยังคงดาเนิ นต่อไป
. หากผูแ้ ข่งขันใช้มือจับหุ่นยนต์ จะต้องมาเริ มแข่งขันต่อตรงจุดพักทีผ่านมาล่าสุ ด โดยการจับเวลาการแข่งขันยังดาเนินต่อไป

ข้อที 8 การจบการแข่งขัน

การแข่งขันจะจบลงเมือ
8. หมดเวลา
8. ผูแ้ ข่งขันขอยุติการแข่งขันเอง กรรมการจะบันทึกจานวนรอบและหรื อระยะทางทีเคลือนทีได้ไกลทีสุ ด

ข้อที 9 การตัดสิน

9. เมือเริ มการแข่งขัน หุ่นยนต์ตอ้ งเคลือนทีตามเส้นจากจุดเริ มต้นผ่านจุดต่างๆ และวนกลับมาจุดเริ มต้น แล้วเคลือนทีต่อเนือง
ไปจนครบ รอบ แล้วบันทึกเวลา
9. หากผูแ้ ข่งขันไม่สามารถเคลือนทีครบ รอบได้ แต่ทาได้อย่างน้อย รอบ กรรมการจะบันทึกจานวนรอบทีทาได้จริ ง และ
เวลาของแต่ละรอบ เพือนาไปใช้จัดอันดับ
9. กรณี ทเคลื
ี อนทีไม่ครบรอบเมือสิ นสุดการแข่งขัน กรรมการบันทึกจานวนรอบและเวลาเป็ น โดยไม่นาไปจัดอันดับ

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
. กระทาการใดก็ตามทีไม่สุภาพและทาให้เกิดการเสือมเสียต่อการแข่งขัน

หมวดที 7 บทลงโทษ

ข้อที
ข้อที

ผูท้ ีกระทาผิดกติกาในข้อที

จะถูกบวกเวลาอีก วินาทีต่อ ฐานความผิด

หากเป็ นผูค้ วบคุมทีมกระทาผิด ทีมทีอยูภ่ ายใต้การดูแลทังหมด จะถูกปรับแพ้ให้ออกจากการแข่งขัน

หมวดที 8 ความเสียหายและอุบัติเหตุในการแข่งขัน

ข้อที

การขอหยุดการแข่ งขัน

ผูแ้ ข่งขันสามารถขอหยุดการแข่งขันได้ หากหุ่นยนต์ของตนเองประสบอุบัติเหตุจนแข่งขันต่อไม่ได้ กรรมการจะบันทึกผลการ
แข่งขันทีทาได้ล่าสุด

ข้อที

เวลาสาหรับการซ่ อมหุ่นยนต์

ผูแ้ ข่งขันสามารถซ่อมแซมหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลายังคงดาเนินต่อไป และกรรมการจะบันทึกและบวก
จานวนของการใช้มือจับหุ่นยนต์

หมวดที 9 การระบุหรื อแสดงตัวของหุ่นยนต์

ข้อที

การระบุชือหรือหมายเลขของหุ่นยนต์ทีเข้าร่วมการแข่งขันต้องกระทาอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเห็นและอ่านบนตัวถังของหุ่นยนต์
ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน

รางวัลของการแข่ งขัน
. ของทีระลึก

ที มทีสมัครเข้าแข่งขันทุกทีม จะได้รับของทีระลึกจากผูจ้ ดั การแข่งขัน

. รางวัลและสิทธิในการแข่ งขันหุ่นยนต์ ในระดับนานาชาติสาหรับรุ่น Junior
. 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, ประกาศณี ยบัตรรับรองความสามารถ
. รองชนะเลิศอันดับ ( ทีม) ได้รับเหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณี ยบัตรรับรองความสามารถ
ครูทปรึ
ี กษา/ผูค้ วบคุมทีมของทีมทีได้รับรางวัลจะได้รับเหรี ยญรางวัลและประกาศณี ยบัตรเช่นเดียวกับผูแ้ ข่งขัน (ทีมละ คน)
รางวัลทีแจ้ งข้างต้นเป็ นรางวัลทีผู้แข่งขันจะได้รับเป็ นอย่างน้ อย และอาจมีเพิมเติมจากผู้สนับสนุน ซึงจะแจ้งให้ ท ราบในภายหลัง

. รางวัลสาหรับรุ่น Mentor

. ผู้ชนะเลิศ ได้รับ ชุดอุปกรณ์ micro:bit Starter Kit จานวน ชุด, เหรี ยญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรอง
ความสามารถ, สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน ImC 2020 (International micro:coding Championchip 2020) ทีสิงคโปร์
ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย (มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง) และสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2020 ในนามทีมหุ่นยนต์
ประเทศไทย (มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง)
. รองชนะเลิศอันดับ ( ทีม) ได้รับชุดอุปกรณ์ micro:bit Starter Kit จานวน ชุด, เหรี ยญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตร
รับรองความสามารถ
. รองชนะเลิศอันดับ ( ทีม) ได้รับได้รับ ชุดอุปกรณ์ micro:bit Starter Kit จานวน ชุด, เหรี ยญ, โล่รางวัล, ประกาศณีย
บัตรรับรองความสามารถ
รางวัลทีแจ้ งข้างต้นเป็ นรางวัลทีผู้แข่งขันจะได้รับเป็ นอย่างน้ อย และอาจมีเพิมเติมจากผู้สนับสนุน ซึ งจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง

สาหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงทีพักสาหรับการเข้าร่ วมแข่งขัน
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 - - - โทรสาร - - อีเมล์ info@inex.co.th
หรือทางเว็บไซต์ http://wrgthailand.com
หรือติดตามผ่านทาง facebook ของ INEX ที
https://www.facebook.com/innovativeexperiment

