กตติกาการแขข่งขขันหหนข่ ยนตต์ชชชู้ตบาสฯ
TPA Robo’s Basketball Competition 2017
เปป็นการแขข่งขขันเกมละ 2 ททีม แตข่ละททีมประกอบดด้วยผผด้แขข่งขขัน 3 คน หหข่นยนตต์ 1 ตขัว และลผกบาสเกตบอล 5 ลผก มที
จหดมหงข่ หมายเพพอพื่ ชผด้ตลผกบาสเกตบอลเขด้าหข่วงฝฝ่ายตนเอง ผผด้ชนะเกมคพอททีมททีชพื่ นะหลายคาบเวลาททีพื่สหดในการแขข่ง 3 คาบ คาบ
เวลาละ 3 นาทที ผผด้ชนะในคาบเวลาคพอททีมททีพื่ชผด้ตลผกเขด้าหข่วงไดด้มากกวข่าในคาบนขันั้น กข่อนเรรพื่มแขข่งขขันในแตข่ละคาบเวลาผผด้แขข่งขขัน
ฝฝ่ายตรงขด้ามจขัดวางลผกทขังนั้ 5 ลผกบนเสด้นวางลผกททีพื่กาก หนดไวด้ เมพพื่อเรรพื่มแขข่งใหด้ผผด้แขข่งขขันสขัพื่งหหข่นยนตต์ทกางานอขัตโนมขัตรตอข่ เนพพื่องทขังนั้ หา
ตกาแหนข่งลผก จขับลผกครขังนั้ ละ 1 ลผกแลด้วชผด้ต จนครบทขังนั้ 5 ลผกหรพอจบคาบเวลา
สนามแขข่งขขัน (Playing Court)
เสด้นกกาหนดพพนนั้ ททีพื่ตงขันั้ หหข่นยนตต์มรที ะยะในแนวราบอยผข่หข่างจากกระดานหลขังของแปป้นบาสฯ (Backboard) 1.5 เมตร
หด้ามหหข่นยนตต์รวมทขันั้งสข่วนททีเพื่ คลพพื่อนททีไพื่ ดด้ของหหข่นยนตต์เลยเสด้นดด้านหนด้าพพนนั้ ททีพื่นทีนั้ เสด้นวางลผกอยผหข่ ข่างจากแปป้นบาสฯ 2.5 เมตร ททีม
ททีพื่ตงขันั้ หหข่นยนตต์เหนพอเสด้นวางลผกตด้องเวด้นททีวพื่ ข่างใหด้สามารถจขัดวางลผกไดด้สะดวก
พพนั้นททีตพื่ ขันั้งหหข่นยนตต์
ททีมสทีแดง

แปป้นบาสฯ

พพนั้นททีตพื่ ขันั้งหหข่นยนตต์
ททีมสทีนนั้กาเงรน

เสด้นวางลผก
แปป้นบาสฯ
1.5m

2.5m

1.5m

2.5m

2.5m
เสด้นวางลผก

ขอบลผกหข่างกขัน
ไมข่นด้อยกวข่า 15 ซม.

จหดวางลผกอยผข่บนเสด้น
แตข่ขอบลผกเลยเสด้นไดด้

Top View

5m

5m

แปป้นบาสฯ

แปป้นบาสฯ

3.05m

หข่วง

3.05m

หข่วง

Side View
2.5m

2.5m

แปป้นบาสเกตบอล (Backstop Unit)
มทีหข่วงและตาขข่ายททีขพื่ อบดด้านบนอยผข่สผงจากพพนนั้ 3.05 เมตร (ขนาดหห่วง ตาขห่าย ระยะ และความสสูงมาตรฐาน)
กระดานหลขัง (Backboard) กวด้าง 110 ซม. สผง 75 ซม. (เลล็กกวข่ามาตรฐานททีพื่กวด้าง 180 ซม. สผง 105 ซม.)
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หข่วงบาสเกตบอล

Backboard

อหปกรณต์ทผท ชชู้แขข่งขขันตชู้องจขัดเตรทยมมา
ลชกบาสเกตบอล
เปป็นลผกบาสเกตบอลมาตรฐานขนาดเบอรต์ 7 ไมข่นด้อยกวข่า 5 ลผก
หหข่นยนตต์
1. ตด้องใชด้ PLC ททีผพื่ ผด้จขัดการแขข่งขขันจขัดใหด้เปป็นอหปกรณต์ควบคหมหลขัก
2. พพนนั้ ททีตพื่ ขันั้งหหข่นยนตต์อาจไมข่เรทียบ ใหด้ผผด้แขข่งขขันเตรทียมการปรขับแตข่งขาตขังนั้ หหข่นยนตต์มาเอง
3. หหข่นยนตต์ตอด้ งควบคหมผข่านคอมพรวเตอรต์หรพอสวรตชต์ไฟฟป้าเทข่านขันั้น
4. หหข่นยนตต์ตอด้ งหาตกาแหนข่งลผก จขับลผกจากพพนนั้ และชผด้ตลผกโดยอขัตโนมขัตคร รขันั้งละ 1 ลผก จนครบ 5 ลผก
5. ไมข่จกากขัดวรธทีชผด้ตลผก ไมข่วข่าจะเปป็นการดทีด ผลขัก เตะ ขวด้าง โยน อขัดอากาศ ฯลฯ
6. ใหด้เตรทียมวรธทีปป้องกขันลผกบอลททีตพื่ กลงมาจากการชผด้ตไมข่ใหด้เกรดอขันตรายหรพอสรด้างความเสทียหาย
7. ใหด้เตรทียมสวรตชต์หยหดฉหกเฉรนเพพอพื่ หยหดการเคลพพื่อนททีขพื่ องหหข่นยนตต์
8. เตรทียมเครพอพื่ งมพอในการถอดชหด Servo และ PLC เพพอพื่ คพนใหด้ผผด้จขัดการแขข่งขขันไดด้ทนขั ททีหลขังจบการแขข่งขขัน
9. ถด้ามทีการใชด้ระบบ Pneumatic ผผด้แขข่งขขันตด้องเตรทียมเครพพื่องปปปั๊มลมมาเอง
10. เอกสารอธติบายหหข่นยนตต์ 1 หนชู้า A4 ใหชู้คณะกรรมการเปป็นขชู้อมชลประกอบในการตขัดสตินเทคนติคยอดเยททยม
การนขับคะแนน
นขับคะแนนจากลผกททีชพื่ ผด้ตเขด้าหข่วงลผกละ 1 คะแนน ททีมททีไพื่ ดด้คะแนนมากกวข่าในแตข่ละคาบเวลาเปป็นผผด้ชนะในคาบเวลา
นขันั้น อาจเสมอกขันกล็ไดด้
การแขข่งขขัน
ชข่วงจขัดวางหหข่นยนตต์และชข่วงทดสอบ
- หลขังจากเคลพพื่อนยด้ายหหข่นยนตต์เขด้าสนามแขข่งขขันแลด้ว เรรพื่มจขับเวลา 10 นาทที
- ผผด้แขข่งขขันจขัดตกาแหนข่ง ทดสอบการทกางาน ปรขับแกด้ไขกลไกของหหข่นยนตต์ไดด้จนหมดเวลา
- ฝฝ่ายตรงขด้ามจขัดวางลผกทขันั้ง 5 ลผกบนเสด้นวางลผกใหด้อทีกททีมใชด้แขข่ง ตด้องใหด้ขอบลผกหข่างกขันไมข่นด้อยกวข่า 15 ซม.
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การแขข่งขขันในคาบเวลาททที่ 1
- เรรริ่มจจับเวลา 3 นาทที หห้ามผสูห้แขห่งขจันสจัมผจัสถสูกตห้องหหห่นยนตต์ ควบคหมผห่านคอมพรวเตอรต์หรรือสวรตซต์ไฟฟห้าเทห่านจันั้น
- เมรืริ่อพรห้อม ใหห้สจัริ่งหหห่นยนตต์เรรริ่มตห้นททางานอจัตโนมจัตร
- ขณะททางานอจัตโนมจัตร หห้ามผสูห้แขห่งขจันควบคหมหหห่นยนตต์เพรืริ่อชห่วยหาตทาแหนห่งลสูก จจับลสูกหรรือชสูห้ตลสูก
- ปรจับแรงดจันลมหรรือนทนั้ามจันระหวห่างการแขห่งไดห้แตห่ไมห่ใชห่การปรจับเพรืริ่อสจัริ่งจจับลสูกหรรือชสูห้ตลสูกโดยตรง
- ใหห้ผสูห้แขห่งขจันนทาลสูกททีริ่ถกสู หหนห่ ยนตต์ททาใหห้เคลรือริ่ นททีไริ่ ปแลห้วไมห่ถกสู จจับมาชสูห้ตออกจากการแขห่งในคาบนทีนั้
- ถห้าเกรดปจัญหาระหวห่างการททางานอจัตโนมจัตร ผสูห้แขห่งขจันสามารถขอหยหดการททางาน เพรืริ่อสจัริ่งหหนห่ ยนตต์กลจับมา
ตทาแหนห่งเรรริ่มตห้นไดห้โดยควบคหมผห่านคอมพรวเตอรต์หรรือสวรตซต์ไฟฟห้าเทห่านจันั้น และตห้องปลห่อยลสูกททีจริ่ จับไวห้ไมห่ใหห้นทามาใชห้ตอห่
แลห้วจจึงสจังริ่ ใหห้เรรริ่มททางานอจัตโนมจัตใร หมห่
- ไมห่ไดห้คะแนนจากการชสูห้ตลสูกหลจังหมดเวลาแลห้ว หากชสูห้ตลสูกกห่อนหมดเวลาแตห่ลสูกเขห้าหห่วงหลจังหมดเวลาไปแลห้ว
ยจังไดห้คะแนนจากลสูกนจันั้น
ชข่วงพขักกข่อนการแขข่งขขันในคาบเวลาททที่ 2
- เรรริ่มจจับเวลา 3 นาทที ผสูแห้ ขห่งขจันทดสอบการททางาน ปรจับแกห้ไขกลไกของหหนห่ ยนตต์ไดห้จนหมดเวลา
- ฝห่ายตรงขห้ามจจัดวางลสูกทจันั้ง 5 ลสูกบนเสห้นวางลสูกใหห้อทีกททีมใชห้แขห่ง ตห้องใหห้ขอบลสูกหห่างกจันไมห่นอห้ ยกวห่า 15 ซม.
การแขข่งขขันในคาบเวลาททที่ 2
ใชห้กตรกาเดทียวกจับการแขห่งขจันในคาบเวลาททีริ่ 1
การตขัดสสินหลขังจบการแขข่งขขันในคาบเวลาททที่ 2
ททีมททีริ่ชนะทจังนั้ 2 คาบเวลาเปป็นผสูห้ชนะการแขห่งขจันเกมนจันนั้
ถห้าไมห่มทีททีมททีชริ่ นะทจังนั้ 2 คาบเวลา จะมทีการแขห่งขจันในคาบเวลาททีริ่ 3
ชข่วงพขักกข่อนการแขข่งขขันในคาบเวลาททที่ 3 (ถถ้ามท)
ใชห้กตรกาเดทียวกจับชห่วงพจักกห่อนการแขห่งขจันในคาบเวลาททีริ่ 2
การแขข่งขขันในคาบเวลาททที่ 3
ใชห้กตรกาเดทียวกจับการแขห่งขจันในคาบเวลาททีริ่ 1
การตขัดสสินหลขังจบการแขข่งขขันในคาบเวลาททที่ 3
- ททีมททีชริ่ นะหลายคาบเวลากวห่าเปป็นผสูห้ชนะเกม เชห่น
ททีมสทีแดงชนะ 2 คาบ ททีมสทีนทนั้าเงรนชนะ 1 คาบ ททีมสทีแดงชนะเกม
ททีมสทีนทนั้าเงรนชนะ 1 คาบ เสมอกจัน 2 คาบ
ททีมสทีนทนั้าเงรนชนะเกม
- ทจังนั้ 2 ททีมชนะเปป็นจทานวนคาบเทห่ากจันจะใชห้คะแนนรวม เชห่น
คะแนนททีมสทีแดง : ททีมสทีนทนั้าเงรน = 5:3, 4:5, 3:3 คะแนนรวม 12:11 ททีมสทีแดงชนะเกม
- ทจังนั้ 2 ททีมชนะเปป็นจทานวนคาบเทห่ากจันและคะแนนรวมเทห่ากจัน ใหห้ทงจันั้ 2 ททีมไดห้แขห่ง Play-off
- ทจังนั้ 2 ททีมเสมอกจันทจังนั้ 3 คาบ ใหห้ทงจันั้ 2 ททีมไดห้แขห่ง Play-off
- ทจังนั้ 2 ททีมไมห่มทีคะแนนเลย จะตกรอบทจังนั้ คสูห่ ใหห้แขห่ง Play-off หาททีมมาเขห้ารอบแทน
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กรณทจขับฉลากไดชู้แขข่งกขับททมทททสละสติทธติธ
- ใหด้แขข่งททีมเดทียว กรรมการจขัดวางลผกทขังนั้ 5 ลผกบนเสด้นวางลผก
- ตด้องไดด้อยข่างนด้อย 1 คะแนนในการแขข่งไมข่เกรน 3 คาบเวลา จจึงถพอวข่าชนะเกม
การแขข่ง Play-off (กรณทมกท ารแขข่ง)
การแขข่งขขันจะจขัดหลขังจบการแขข่งขขันครบทหกคผข่ ลกาดขับของททีมททีพื่มสที รทธรธิ์เขด้าแขข่งคพอ
1. ททีมททีเพื่ สมอกขัน
2. ททีมแพด้ทไทีพื่ ดด้คะแนนสผงสหด เรทียงลกาดขับตามคะแนน
จกานวนคผทข่ จทีพื่ ะแขข่งเทข่ากขับจกานวนททีมททียพื่ ขังขาดอยผข่ เชข่น ตด้องการททีมชนะ 8 ททีม
- ชนะปกตร 7 ททีม, เสมอ 1 คผข่,
แขข่ง Play-off 1 คผข่, ใหด้ 2 ททีมททีพื่เสมอแขข่งกขัน
- ชนะปกตร 7 ททีม, ตกรอบทขังนั้ คผข่ 1 คผ,ข่
แขข่ง Play-off 1 คผข่, ใหด้ 2 ททีมจากขด้อ 2 แขข่งกขัน
- ชนะปกตร 6 ททีม, เสมอ 1 คผข่, ตกรอบทขังนั้ คผข่ 1 คผ,ข่ แขข่ง Play-off 2 คผข่, ใหด้ 2 ททีมททีพื่เสมอแขข่งกขับ 2 ททีมจากขด้อ 2
การแขข่ง Play-off จะใชด้เวลาและการตขัดสรนเชข่นเดทียวกขับการแขข่งปกตร
ททีมททีพื่ชนะจากการแขข่ง Play-off จะไดด้เขด้าไปแขข่งในรอบถขัดไป
ถด้าผลการแขข่ง Play-off เสมอกขันจะใชด้การจขับฉลากหาผผด้ชนะ
การลงโทษททมททไท มข่ไดชู้ชชชู้ตลชกเลย
ททีมททีพื่หหข่นยนตต์หาลผกไมข่เจอ จขับลผกขจึนั้นจากพพนนั้ ไมข่ไดด้ หรพอไมข่ไดด้ชผด้ตลผกเลย จะไมข่ไดด้รขับเงรนสนขับสนหนการสรด้างหหข่นยนตต์
งวดสหดทด้าย (ถด้าชผด้ตลผกไดด้แตข่ลผกไมข่เขด้าหข่วง จะไดด้รขับเงรนสนขับสนหนตามปกตร)
การลงโทษททมททสท ละสติทธติธ
ททีมททีพื่ไมข่มาจขับฉลากจขัดททีมเขด้าแขข่งรอบแรกในวขันเสารต์ททีพื่ 17 มรถหนายน 2560 เวลา 9:00 น. หรพอหหข่นยนตต์ไมข่อยผข่ใน
สภาพพรด้อมเมพพื่อถจึงเวลาแขข่ง ททีมตด้องคพนเงรนสนขับสนหนการสรด้างหหข่นยนตต์ททีพื่ไดด้รบขั ไปแลด้วทขังนั้ หมด มรฉะนขันั้น สถานศจึกษาจะถผก
ตขัดสรทธรการสข่งททีมเขด้าสมขัครในปปีถขัดไป
กกาหนดการ
วขันศหกรต์ททีพื่ 16 มรถหนายน 2560
ทหกททีมนกาหหข่นยนตต์มาทดลองซด้อมในสนามจรรง
วขันเสารต์ททีพื่ 17 มรถหนายน 2560
การแขข่งขขันรอบแรก มที 16 ททีม แบข่งเปป็น 8 คผข่ ไดด้ททีมเขด้ารอบ 2 จกานวน 8 ททีม
การประกาศชพพื่อททีมททีพื่ไดด้รางวขัลเทคนรคยอดเยทียพื่ ม
วขันอาทรตยต์ททีพื่ 18 มรถหนายน 2560
การแขข่งขขันรอบ 2 มที 8 ททีม แบข่งเปป็น 4 คผข่ ไดด้ททีมเขด้ารอบรองชนะเลรศจกานวน 4 ททีม
การแขข่งขขันรอบรองชนะเลรศ มที 4 ททีม แบข่งเปป็น 2 คผข่
ททีมททีชพื่ นะไดด้เขด้ารอบชรงชนะเลรศ ททีมททีแพื่ พด้ไดด้รองชนะเลรศอขันดขับ 2 ทขันั้ง 2 ททีม
การแขข่งขขันรอบชรงชนะเลรศ
กรณทมปท ปัญหาในการแขข่งขขัน คณะกรรมการจะเปป็นผชชู้ตขัดสตินและผลการตขัดสตินถถือเปป็นททสท ติสิ้นสหด
หนด้า 4

