SUPREME COMPLEX ROBOTIC 2015

กติกาแข่งขันหุ่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTIC 2015
THE GREEN PLANET ROBOT CHALLENGE 2015
“การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างโลกสีเขียว”
ระดับ School League (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)

1. ผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักเรียน ทีก่ ำลังศึกษำอยู่ มีอำยุไม่เกิน 18 ปี บริบรูณ์ ผู้แข่งขันสมัครเข้ำแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 2 คน
ผู้เข้ำแข่งจะต้องเตรียมหุ่นยนต์ที่พร้อมเข้ำแข่งขันตำมข้อกำหนดในกติกำ
2. กาหนดการแข่งขัน
1. แบบลงทะเบียนออนไลน์กำรแข่งขันหุ่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTIC 2015
2. รับสมัครจำนวน 30 ทีมในแต่ละประเภทกำรแข่งขัน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2558 ทำงเว็บไซต์ http://supremerobotics2015.thailandrobotics.com
3. แข่งขันวันที่ 9 – 11ตุลำคม 2558พื้นที่บริเวณเตรียมหุ่นยนต์สำหรับแข่งขัน ณ ลำนชั้น1ศูนย์กำรค้ำ
SUPREME COMPLEX เลขที่ 104 ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. ความเป็นมา
ภัย แล้ งเป็ น ภัยธรรมชำติอย่ำงหนึ่ งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ วจะนำควำมเสี ยหำยทำงเศรษฐกิจ และสังคมมำสู่
ประเทศชำติและประชำชนเป็นอย่ำงมำก ทั้งทำงด้ำนกำรขำดแคลนน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค และด้ำนกำรเกษตร
ที่ต้องต้องพึ่งพำธรรมชำติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้ำเกษตรและผลิ ตภัณท์แปรรูปทำงกำรเกษตรที่
สำคัญในตลำดโลก แต่ในช่วงที่ผ่ำนมำผลผลิตสินค้ำเกษตรของประเทศลดลง โดยบำงปัจจัยเป็นผลสืบเนื่องมำจำก
ภัยแล้งที่ค่อนข้ำงรุนแรง รวมไปถึงภัยทำงธรรมชำติอื่นๆ เช่น ธรณีพิบัติภัย (สึนำมิ) ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำภัย ทำง
ธรรมชำติมีผลกระทบโดยตรงต่อกำรลดลงของผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร และมีผลกระทบทำงอ้อม ได้แก่กำรทิ้ง
ร้ำงที่ดินทำกิน กำรอพยพ ละทิ้งที่อยู่อำศัยไปหำงำนทำในเมือง ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมตำมมำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำกกำรพัฒนำประเทศทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมทำให้มีกำรขยำย
พื้ น ที่ เกษตรกรรม อุ ต สำหกรรมและที่ อ ยู่ อ ำศั ย อย่ ำงต่ อ เนื่ อ งและเป็ น เหตุ ให้ พื้ น ที่ ป่ ำไม้ ล ดลงก่ อ ให้ เกิ ด กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรกระทำของมนุษย์ที่มีส่วนก่อให้เกิดควำมรุนแรงของ
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กำรขำดแคลนน้ำจนเกิดวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งผลกระทบจำกวิกฤตภัยแล้งทำงด้ำนกำรเกษตรมีสำเหตุและปัจจัย สำคัญ
คือ สำเหตุจำกฝนที่ไม่ตกตำมฤดูกำล ปริ มำณน้ำฝนน้อย อีกทั้ งดินมีควำมสำมำรถในกำรเก็บกักควำมชื้นต่ ำ
ปริมำณน้ำใต้ดินมีน้อย เป็นต้น และส่วนใหญ่เป็นสำเหตุจำกกำรกระทำของมนุษย์ เช่น กำรตัดไม้ทำลำยป่ำ กำรใช้
ประโยชน์จำกน้ำทำให้ปริมำณน้ำในอ่ำงเก็บน้ำลดลง ระบบกำรเพำะปลูก ควำมถี่ของกำรเพำะปลูก เป็นต้น
จำกปัญหำดังกล่ำวจึงทำให้ภำครัฐและเอกชนเห็นควำมสำคัญของกำรปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนธรรมชำติที่
ขำดหำยไป ที่จะทำให้โลกของเรำกลับมำเป็นสีเขียวสร้ำงควำมสมดุลให้กับธรรมชำติต่อไป ในกำรแข่งขันหุ่นยนต์
ในครั้งนี้จึงเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มำกขึ้นในรูปแบบของกำรแข่งขัน
หุ่นยนต์โดย หุ่นยนต์จะต้องปฏิบัติภารกิจสามอย่างคือ ภารกิจเพาะพันธุ์ต้นกล้า ภารกิจปลูกต้นกล้าและภารกิจ
สุดท้ายคือภารกิจยิงเมล็ดพันธุ์
การเพาะพันธุ์ต้นกล้า กำรเพำะพันธุ์ต้นกล้ำเป็นกำรเตรียมต้นกล้ำให้มีควำมแข็งแรง กำรที่จะนำไปปลูกมี
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกนำเม็ดพันธุ์ไปใส่ในหลุมที่เตรียมไว้ ขั้นตอนที่สองนำน้ำมำใส่เพื่อให้เกิดควำมชุ่มชื้ นทำให้
เมล็ดพันธุ์งอกขึ้นมำ และขั้นตอนที่สำมใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงให้กับต้นกล้ำ เมื่อต้นกล้ำมีควำมแข็งแรงแล้วก็
นำไปปลูกในแปลงเกษตรต่อไป
การปลูกต้นกล้า กำรปลูกต้นกล้ำเป็นวิธีทำงกำรเกษตรอย่ำงหนึ่งที่ทำกันมำกโดยเฉพำะกำรปลูกพืชสวน
และพืชไร่บำงชนิดช่วยให้ได้ผลดีกว่ำกำรนำเมล็ดไปหว่ำนในแปลงเกษตรอีกทั้งต้นกล้ำยังมีควำมแข็งแรงมำกกว่ำ
การยิงเมล็ดพันธุ์ หรือเรียกว่ำ Seed bomb เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่ ช่วยเพิ่มปริมำณต้นไม้ด้วยกำรยิ ง
หนังสติ๊ก เพื่อส่งเมล็ดพันธุ์พืชเข้ำหุบเขำกลำงป่ำ หน้ำผำ หรือในบริเวณที่เสี่ยงภัยอันตรำยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้
โดยที่จะเป็นกำรเพิ่มปริมำณพื้นที่ป่ำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ภำยใน Seed Bomb จะประกอบไปด้วยก้อนดินเหนียว
(Clay) ปั้นและผสมกับปุ๋ยหมัก (Compost) คลุกเมล็ดพืช พร้อมปลูกได้ทันที เมื่อยิงไปตกบริเวณใดก็จะทำให้เม็ด
พันธุ์กลำยเป็นต้นกล้ำและจะเป็นป่ำไม้ในอนำคตต่อไป
4. ภารกิจการแข่งขัน
- หุ่นยนต์ทำกำรออกจำกจุดเริ่มต้น (Start Zone) และทำกำรบรรจุเมล็ดพันธุ์ (Seed) ไว้ที่ตัวหุ่นยนต์ครั้ง
ละไม่เกิน 10 ลูก โดยที่ผู้เข้ำแข่งขันจัดใส่ไว้ที่ตัวหุ่นยนต์ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดรูปแบบกำรบรรจุ หุ่นยนต์จะทำ
กำรนำเมล็ดพันธุ์ไปใส่ในหลุม (Hole) เพื่อทำภำรกิจเพำะพันธุ์ต้นกล้ำ
- โซนที่รำบ (Plain Zone) จะมีหลุมทั้งหมด 4 จุด ในแต่ละหลุม หุ่นยนต์จะต้องนำเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1
ลูก , ปุ๋ย (Fertilizer) จำนวน 1 ลูก และน้ำ จำนวน 1 ลูก โดยทั้งสำมชนิดจะต้องถูกนำไปใส่รวมกันในหลุม
ดังกล่ำว
- โซนที่รำบสูง (Plateau Zone) จะมีพื้นที่ปลูกต้นกล้ำจำนวน 2 จุดหุ่นยนต์จะต้องหยิบต้นกล้ำไปวำงที่
ตำแหน่งที่กำหนดไว้ทั้งสองจุดก่อนที่จะไปทำภำรกิจในโซนต่อไป
- โซนเนินเขำ (Hill Zone) ภำรกิจกำรยิงเมล็ดพันธุ์ ภำรกิจแรกหุ่นยนต์จะต้องนำเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุมำขึ้น
ไปใส่ในบริเวณเนินเขำ (Hill ) โดยที่จะมีเสำรับเมล็ดพันธุ์ที่เนินเขำ เรียกว่ำ (Hill tower) จำนวน 2 จุด หุ่นยนต์
จะต้องนำเมล็ดพันธุ์ไปใส่บนเสำละ 1 ลูกให้ครบทั้งสองเสำ ในภำรกิจนี้หุ่นยนต์สำมำรถสัมผัสเสำได้ เมื่อใส่เมล็ด
พันธุ์ได้ทั้ง 2 เสำแล้วจึงจะสำมำรถทำภำรกิจสุดท้ำยได้ คือ นำเมล็ดพันธุ์ไปใส่บนเสำยอดเขำ (Hilltop) โดยที่จะมี
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เสำรับเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเขำ เรียกว่ำ (Hilltop tower) หุ่นยนต์สำมำรถเข้ำสู่บริเวณพื้นที่วงกลมสีเขียวได้แต่จะต้อง
ไม่สัมผัสกับเสำโดยเด็ดขำด
5. อุปกรณ์การแข่งขัน
1. เมล็ดพันธุ์ (Seed) ทำจำกลูกปิงปองมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 40 มิลลิเมตร

2. ต้นกล้ำทำจำกท่อ PCV มีขนำดเป็นทรงกระบอกเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 32.5 มม.สูง 100 มม.
น้ำหนัก 250 กรัม
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3. เสารับเมล็ดพันธุ์ที่เนินเขา เรียกว่า (Hill tower) ซึ่งเปรียบเสมือนเนินเขำสูงตัวเสำทำจำกท่อ
PVC ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 49 มม. มีควำม สูง 350 มม. ตะกร้ำด้ำนบนทำจำกกล่องพลำสติก
มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 180 มม. สูง 100 มม. ขนำดควำมสูงทั้งหมดรวม 350 มม.

4. เสารับเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเขา เรียกว่า (Hilltop tower) ซึ่งเปรียบเสมือนยอดเขำสูง ตัวเสำทำ
จำกท่อ PVC ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 70 มม. มีควำม ตะกร้ำด้ำนบนมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
180 มม. สูง 100 มม. ขนำดควำมสูงทั้งหมดรวม 350 มม.
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5. หลุม (Hole) ทำจำกฝำครอบ PVC ขนำด 4 นิ้ว เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ภำยใน 115 มม. เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงภำยนอก 126 มม. สูง 100 มม.

6. ปุ๋ยทำจำกลูกกอล์ฟมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 43 มม. เป็นสีดำ

7. น้ำทำจำกลูกกอล์ฟมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 43 มม. เป็นสีฟ้ำ
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8. จุดวำงปุ๋ย (Fertilizer Base) และจุดวำงน้ำ (Water Base) ทำจำกฝำครอบ PVC ขนำด เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงภำยใน 22 มม. เส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก 28 มม. สูง 34 มม.

* หมำยเหตุ ขนำดและน้ำหนักของวัตถุสนำมที่จัดทำขึ้นจริงอำจมีกำรคลำดเคลื่อนเล็กน้อย
5. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. เป็นนักเรียน ทีก่ ำลังศึกษำอยู่ มีอำยุไม่เกิน 18 ปี บริบรูณ์
2. ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถส่งหุ่นยนต์เข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ทีมละ 1 ตัวเท่ำนั้น
3. ผู้เข้ำแข่งขันสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้คน 1 ประเภทเท่ำนั้น
6. คุณสมบัติของหุ่นยนต์
1. หุ่นยนต์ต้องเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติเท่ำนั้น
2. หุ่นยนต์ต้องมีขนำดควำมกว้ำงไม่เกิน 250 มม.ควำมยำวไม่เกิน 250 มม. และควำมสูงไม่เกิน 350 มม.
มีน้ำหนักไม่เกิน 4,500 กรัม โดยรวมแหล่งจ่ำยพลังงำนที่ติดตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว
3. แหล่งจ่ำยพลังงำนที่ใช้จะต้องไม่เกิน 24 V (-+2V)
4. หุ่นยนต์จะต้องสำมำรถบรรจุเมล็ดพันธุ์ไว้ในตัวหุ่นยนต์ได้ และสำมำรถหยิบจับปุ๋ย และน้ำได้
5. หลังจำกเริ่มกำรแข่งขัน หุ่นยนต์อัตโนมัติสำมำรถเปลี่ยนขนำดได้แต่ไม่สำมำรถแยกตัวได้
6. หุ่นยนต์อัตโนมัติต้องควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) หรือไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)
7. หุ่นยนต์อัตโนมัติต้องทำงำนได้ด้วยตนเอง ซึ่งทีมผู้แข่งขันได้เขียนคำสั่งในกำรควบคุมขึ้นมำเองก่อนกำร
แข่งขัน ในขณะเริ่มกำรแข่งขันไม่อนุญำตให้ทำกำรโปรแกรมหุ่นยนต์ใหม่
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7. รายละเอียดข้อกาหนดสนามแข่งขัน
สนำมแข่งขันมีขนำดควำมกว้ำง 2,400 มม.ควำมยำว 3,600 มม.พื้นสนำมเป็นไวนิลสีเขียวเส้นทำงกำร
เดินของหุ่นยนต์เป็นสีขำวขนำดควำมกว้ำง 25 มม.
เสำรับเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเขำ (Hilltop tower)
สำหรับยิงเมล็ดพันธุ์

1

1

เสำรับเมล็ดพันธุ์ที่เนินเขำ
(Hill tower)

เสำรับเมล็ดพันธุ์ที่เนินเขำ
(Hill tower)

ทำงลำดชัน

2

จุดปลูกต้นกล้ำ
มีจำนวน 2จุด

1

ทำงลำดชัน

2
2

2

จุดปลูกต้นกล้ำ
มีจำนวน 2จุด

1

ต้นกล้ำ (Seedling)
ฝั่งสีน้ำเงิน มีจำนวน 2 ต้น

ต้นกล้ำ (Seedling)
ฝั่งสีแดง มีจำนวน 2 ต้น
เขตที่รำบ (Plain Zone)
มีหลุม (Hole)
จำนวน 4 หลุม

1

2

2

1

พื้นที่เก็บปุ๋ย (Fertilizer)
ฝั่งสีน้ำเงิน มีจำนวน 4 จุด

พื้นที่เก็บปุ๋ย (Fertilizer)
ฝั่งสีแดง มีจำนวน 4 จุด

4
จุดปล่อยหุ่นยนต์
ทีมสีแดง
(Start
3 Zone)

เขตที่รำบ (Plain Zone)
มีหลุม (Hole)
จำนวน 4 หลุม

3

พื้นที่เก็บน้ำ (Water)
ฝั่งสีแดงมีจำนวน 4 จุด

4

3

พื้นที่เก็บน้ำ (Water)
ฝั่งสีน้ำเงินมีจำนวน 4 จุด

จุดปล่อยหุ่นยนต์
ทีมสีน้ำเงิน
(Start Zone)
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- ลักษณะการแบ่งโซนทาภารกิจ

เขตเนินเขำ (Hill Zone)
ในเขตนี้จะต้องทำภำรกิจยิงเมล็ดพันธุ์

โซนที่รำบสูง (Plateau Zone)
ในเขตนี้จะต้องนำต้นกล้ำไปปลูกในจุดที่
กำหนดทั้ง 2 จุด ก่อนทีจ่ ะดำเนินภำรกิจ
ต่อไป

เขตที่รำบ (Plain Zone)
ในเขตนี้จะต้องทำภำรกิจเพำะพันธุ์
ต้นกล้ำ ด้วยกำรนำเมล็ดพันธุ์ น้ำและปุย๋
ไปใส่ในหลุมจำนวนทั้งหมด 4 หลุม
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8. กฎกติกาการแข่งขัน
1. ระยะเวลำในกำร Setup 60 วินำที และเวลำกำรแข่งขัน 180 วินำทีคะแนนรวมทั้งหมด 220 คะแนน
2. หุ่นยนต์ต้องทำกำรชั่งน้ำหนักและวัดขนำดทุกครั้งที่จะทำกำรแข่งขัน
3. หุ่นยนต์ที่สำมำรถนำเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและน้ำไปใส่ในหลุมได้มำกที่สุดและทำเวลำได้เร็วที่สุดในภำรกิจที่
กำหนด จะเป็นผู้ชนะเลิศในกำรแข่งขัน โดยกำรบรรจุเมล็ดพันธุ์ในตัวหุ่นยนต์ อนุญำตให้บรรจุได้ครั้งละไม่เกิน 10
ลูก มีเมล็ดพันธุ์ให้จำนวนทั้งหมด 20 ลูก
4. ในกรณีที่หุ่นยนต์ออกนอกสนำมหรือหลุดออกจำกเส้น ต้องนำหุ่นยนต์มำตั้งยังจุดเริ่มต้น (Start Zone)
ใหม่ โดยกรรมกำรจะไม่ทำกำรหยุดเวลำในกำรแข่งขัน
5. ในกรณีที่หุ่นยนต์ไม่สำมำรถเคลื่อนที่จำกจุดเริ่มต้นไปยังเป้ำหมำยได้ หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ระยะทำง
ยำวที่สุดนับจำกจุดเริ่มต้น และหุ่นยนต์ที่สำมำรถนำเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและน้ำไปใส่ในหลุมได้มำกที่สุดและใช้เวลำน้อย
ที่สุดจะเป็นผู้ชนะในกำรแข่งขัน
6. ในกรณีที่หุ่นยนต์ที่เกิดกำรเสียหำยระหว่ำงแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถซ่อมแซมได้ โดยกรรมกำรจะ
ไม่ทำกำรหยุดเวลำในกำรแข่งขัน เมื่อซ่อมแซมเสร็จให้นำหุ่นยนต์มำตั้งยังจุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มกำรแข่งขันใหม่ โดย
ก่อนปล่อยหุ่นยนต์จะต้องแจ้งกรรมกำรให้ทรำบก่อนทุกครั้ง
7. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด
9. การนับคะแนน
1. โซนที่รำบ (Plain Zone) จะมีหลุมจำนวน 4 จุด หลุมละ 40 คะแนน รวมคะแนนเป็น 160 คะแนน
ในหนึ่งหลุมจะต้องประกอบไปด้วย
- เมล็ดพันธุ์ (Seed)
จำนวน 1 ลูก 10 คะแนน
- ปุ๋ย (Fertilizer)
จำนวน 1 ลูก 10 คะแนน
- น้ำ (Water)
จำนวน 1 ลูก 10 คะแนน
เมื่อใส่ครบ 3 ชนิด ในหนึ่งหลุมจะได้คะแนนเพิ่ม 10 รวมคะแนนเป็น 40 คะแนน
2. โซนที่รำบสูง (Plateau Zone) จะมีพื้นที่สำหรับปลูกต้นกล้ำหุ่นยนต์จะต้องนำต้นกล้ำมำวำงให้อยู่ใน
พื้นที่สีดำ โดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นล้ำออกมำ จะได้คะแนนจุดละ 10 คะแนน สำมำรถวำงได้ 2 จุด รวมคะแนน
เป็น 20 คะแนน
3. โซนเนินเขำ (Hill Zone) จะมีเสำรับเมล็ดพันธุ์ที่เนินเขำ (Hill tower) จำนวน 2 เสำ ใส่เมล็ดพันธุ์
จำนวน 1 ลูกต่อหนึ่งเสำได้คะแนนลูกละ 20 คะแนน รวมคะแนนเป็น 40 คะแนน
กำรยิงเมล็ดพันธุ์ (Seed bomb) ก่อนที่จะยิงเมล็ดพันธ์ได้หุ่นยนต์จะต้องทำภำรกิจจนครบทุกภำรกิจ
อย่ำงสมบรูณ์และมีคะแนนรวมอยู่ที่ 220 คะแนน จึงจะสำมำรถทำภำรกิจนี้ได้ เมื่อหุ่นยนต์ทำกำรยิงเมล็ดพันธ์ไป
ใส่ทเี่ สำรับเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเขำได้ จะเป็นผู้ชนะและเกมจะหยุดทันที เรียกว่ำ “The Seed Bomb”
ในกรณีที่ไม่มีทีมไดทาภารกิจ The Seed Bomb ได้ทีมที่ได้คะแนนเยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะ และถ้า
คะแนนเท่ากันทีมที่ทาภารกิจเพาะต้นกล้าได้ครบ 4 หลุมก่อนจะเป็นผู้ชนะ
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10. ข้อกาหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย
1. หุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องถูกออกแบบมำให้ทำงำนในลักษณะที่ไม่ทำให้เกิดอันตรำยต่อคู่แข่งขัน
กรรมกำร และผู้เข้ำชมกำรแข่งขัน
2. ห้ำมไม่ให้มีกำรใช้วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือสำรเคมีที่เป็นอันตรำย
3. กรณีที่ใช้แสงเลเซอร์จะต้องใช้ที่มีควำมเข้มแสงระดับ class 2 หรือต่ำกว่ำ เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจ
เกิดขึ้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรแข่งขัน โดยเฉพำะลำแสงเลเซอร์จะต้องไม่ฉำยตกกระทบดวงตำของผู้เข้ำชมกำร
แข่งขัน กรรมกำร และคู่แข่งขัน
4. ควำมดันของพลังงำนอัดอำกำศ (ถ้ำมี) ต้องไม่เกิน 6 บำร์
5. กลไกในกำรยิงเมล็ดพันธุ์ จะต้องมีควำมปลอดภัยและผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร
6. ห้ำมใช้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง กำรจุดระเบิดระบบแรงดันลมสูง หรือสำรเคมีที่
ก่อให้เกิดพลังงำนเพื่อในกำรเคลื่อนที่หรือขยำยร่ำงของหุ่นยนต์
7. ไม่อนุญำตให้ใช้แหล่งพลังงำนที่คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน พิจำรณำเห็นว่ำมีอันตรำยและไม่เหมำะสม
11. การทาผิดกติกา
ในกำรทำผิดกติกำแต่ละครั้ง จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน
1. ทีมที่จงใจทำลำยหรือพยำยำมทำลำยสนำมกำรแข่งขันสิ่งอำนวยควำมสะดวกอุปกรณ์หรือหุ่นยนต์
ฝ่ำยตรงข้ำม
2. ระหว่ำงแข่งขันสมำชิกในทีมสัมผัสหุ่นยนต์ของตนเองโดยตั้งใจโดยไม่ขอ Retry
3. หุ่นยนต์เข้ำไปในสนำมของฝ่ำยตรงข้ำม
4. กำรกระทำใดๆ ที่แสดงถึงกำรแข่งขันที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
12. การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry)
ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถขอเริ่มต้นใหม่ (Retry) ได้ตลอดเวลำกำรแข่งขัน (180 วินำที) โดยทีค่ ะแนนที่สะสมไว้
จะยังคงเดิม และให้ผู้เข้ำแข่งขันนำหุ่นยนต์ไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง
13. การประท้วง
1. กำรประท้วงทำงเทคนิคหรือภำรกิจในกำรแข่งขันสำมำรถกระทำได้ก่อนกำรแข่งขันเท่ำนั้นและให้ถือ
ผลของมติเสียงข้ำงมำกเป็นเด็ดขำด
2. กำรประท้วงเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขันและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ให้แจ้งทำงคณะกรรมกำรตัดสิน
ก่อนทำกำรแข่งขันเท่ำนั้น
14. รางวัลระดับระดับ School League (รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี)
1. รำงวัลชนะเลิศ ทุนกำรศึกษำ 10,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รำงวัล
2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนกำรศึกษำ 8,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รำงวัล
3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนกำรศึกษำ 5,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รำงวัล
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