แนวทางการแขงขันหุนยนตยุวชน สสท. - สพฐ.
ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2565
ประเภท Robo-Rescue Maze
วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
* กติกาการแขงขันหนยนตยุวชน สสท. - สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย พ.ศ. 2565 ใชแนวทางจากกติกาหลักของ
การแขงขัน RoboCup Junior Rescue 2022 โดยมีการปรับขอกําหนดและรูปแบบการแขงขัน ตลอดจนขนาด
ของสนามแขงขันเพื่อใหเหมาะสมกับการจัดการแขงขันภายในประเทศไทย
เปนการแขงขันหุนยนตอตั โนมัติเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใตสถานการณสมมติในการเขาถึงผูประสบภัย โดย
หุนยนตจะตองเคลือ่ นที่ผานเสนทางที่มสี งิ่ กีดขวางและอุปสรรค เพื่อคนหาผูประสบภัย เมื่อพบตองแจงตําแหนงที่
พบแกหนวยกูชีพและทําการสงมอบกลองยังชีพแกผูประสบภัย เพื่อใหสามารถดํารงชีวติ อยูจนกวาความชวยเหลือ
จะมาถึง

จรรยาบรรณ (Code of conduct)
(A) การแขงขันอยางเปนธรรม
A1. หุนยนตที่กอใหเกิดความเสียหายหลายตอหลายครั้งตอสนามแขงขันจะถูกคัดออกจากการแขงขัน
A2. บุคคลที่จงใจแทรกแซงการแขงขันของหุนยนต หรือกอความเสียหายใหกับสนามแขงจะถูกตัดออก
จากการแขงขัน

(B) ความประพฤติ
B1. ผูเขาแขงขันตองมีความประพฤติดีเรียบรอยตลอดเวลาที่เขารวมการแขงขัน
B2. ผูเขาแขงขันไมสามารถเขาไปในบริเวณเตรียมการของทีมอืน่ ได เวนไดรับเชิญจากสมาชิกของทีมนั้นๆ
B3. ผูเขาแขงขันผูมคี วามประพฤติไมเหมาะสมจะถูกเชิญออกจากสนาม และเสี่ยงตอการถูกคัดออกจาก
การแขงขัน

(C) ที่ปรึกษา
C1. ไมอนุญาตใหที่ปรึกษา ผูปกครอง อยูใ นพื้นที่ทํางานของผูแขงขัน
C2. ผูจัดการแขงขันจะจัดเตรียมบริเวณใหกับที่ปรึกษาเพื่อใหสามารถทําหนาที่ใหคําแนะนํา
C3. ผูใ หคําปรึกษาไมไดรับอนุญาตใหชวยซอมหุนยนตหรือเกี่ยวของกับการโปรแกรมของผูแ ขงขัน
C4. ผูใ หคําปรึกษาที่แทรกแซง กาวกายเกี่ยวกับหุนยนตอาจทําใหทีมถูกพิจารณาใหออกจากการแขงขัน

(D) น้ําใจนักกีฬา
D1. ผูเขาแขงขันทุกคน (ทั้งนักเรียนและที่ปรึกษา) ตองเคารพตอภารกิจของการแขงขันหุนยนต
D2. กรรมการและพนักงานพึงปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการแขงขัน
D3. การชนะหรือแพไมใชประเด็นที่สําคัญที่สุด แกนที่แทจริงอยูท ี่โอกาสของการไดเรียนรู

1. เกี่ยวกับผูแขงขัน
1.1 ใน 1 ทีมมีสมาชิก 2 คน
1.2 ตองศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน และผานการอบรมและแขงขันในรอบคัดเลือก
มากอนหนานี้
1.3 มีครูที่ปรึกษาที่สังกัดในสถานศึกษาเดียวกับผูแขงขัน 1 ทาน

2. สนามแขงขัน
2.1 รูปแบบของสนามแขงขันจะประกาศใหทราบในวันแขงขัน
2.2 ขอมูลสนามแขงขันเบื้องตน :
2.2.1 มีขนาดประมาณ 240 x 240 เซนติเมตร มีกําแพงกั้นรอบสนามและตามจุดตางๆ กําแพง
สูงประมาณ 20เซนติเมตร
2.2.2 สนามจะถูกแบงออกเปนสวนๆ (tile) หรือบล็อกที่มีขนาด 24 x 24 เซนติเมตร แตไมมีเสน
แบงใหเห็น
2.2.3 มีพื้นที่ check point ขนาด 24 x 24 เซนติเมตร ที่มีพื้นเปนสีที่แตกตางจากเสนทางการ
เคลือ่ นที่และหลุมอันตราย
2.2.4 มีพื้นที่หลุมอันตราย ขนาด 24 x 24 เซนติเมตร มีพื้นเปนสีดาํ
2.2.5 เสนทางการเคลื่อนทีม่ ีความกวางสูงสุด 24 เซนติเมตร
2.2.6 มีทางขรุขระและสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่
2.2.7 มีจุดวางผูประสบภัยสมมติ ซึ่งจะแขวนพิงกําแพงไวเสมอ
2.2.8 เปนพื้นเรียบ แตอาจมีรอยตอไมเกิน 3 มิลลิเมตรทีท่ ําใหสนามเกิดระดับได

รูปที่ 1 แนวทางของสนามแขงขันหุนยนต Robo-Rescue Maze

3. ขอกําหนดของผูประสบภัยสมมติ
3.1 จํานวนของผูประสบภัยสมมติมไี ดตงั้ แต 6 ถึง 10 จุดขึ้นกับการกําหนดโดยกรรมการ
3.2 ผูประสบภัยสมมติแทนดวยตัวตานทานกระเบื้อง 2 ตัว ที่ไดรับการจายไฟเลี้ยงเพื่อทําใหเกิดความรอน
แพรออกมา
3.3 อุณหภูมขิ องผูประสบภัยสมมติจะสูงกวา 28 องศาเซลเซียส และหรือตองมากกวาอุณหภูมใิ น
สนามแขงขันอยางนอย 10 องศาเซลเซียส
3.4 ตําแหนงการวางผูประสบภัยสมมติจะถูกแขวนพิงกําแพงและสุมโดยกรรมการ

4. สภาวะของแสงและแมเหล็ก
4.1 ทีมตองเตรียมหุน ยนตใหพรอมทํางานกับสภาพของแสงภายในสนามแขงขัน
4.2 สภาพแสงอาจตางกันไปในการแขงขัน

5. เกี่ยวกับหุนยนตที่ใชแขงขัน
5.1 ขนาดไมเกิน 24 x 24 เซนติเมตร ในตอนเริ่มตนแขงขัน น้ําหนักของหุน ยนตไมจํากัด แตตองไมทําให
สนามแขงขันไดรับความเสียหาย ใชหุนยนตไดเพียง 1 ตัวในการแขงขัน
5.2 ใชบอรดควบคุมและอุปกรณทั้งหมดตามที่กรรมการและฝายจัดการแขงขันกําหนด หามเพิม่ เติมทั้ง
บอรดควบคุม, มอเตอร และจํานวนตัวตรวจจับ หากมีความจําเปนตองเพิ่มจํานวนอุปกรณ ฝายจัดการแขงขันจะ
เตรียมใหในวันแขงขัน
5.3 หุนยนตที่เขาแขงขันตองมีการเขียนโปรแกรมใหทาํ งานไดอยางอัตโนมัติ ผูแขงขันตองเตรียมการรับมือ
ในกรณีอาจเกิดการรบกวนกันของคลื่นวิทยุหรือแสงอินฟราเรดในขณะทําการฝกซอมและแขงขัน
5.4 หุน ยนตสามารถแยกหรือขยายออกไดในขณะแขงขัน
5.5 ไมจํากัดที่มาของชิ้นสวนทางกลและอุปกรณประกอบ จะทําเอง, ขึ้นรูปจากเครือ่ งพิมพ 3 มิติ,
ดัดแปลงจากของเลน
5.6 การยึดสกรูและนอตหรืออุปกรณยึดตรึงใดๆ ในตัวหุน ยนตจะตองกระทําอยางแนนหนา หากใน
ระหวางการแขงขันมีชิ้นสวนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะไมนําออก และอนุญาตใหแขงขันตอไปได
กรรมการไมอาจรับผิดชอบตอผลที่กระทบที่เกิดขึ้นในระหวางที่นําชิ้นสวนที่หลุดออกนอกสนาม
5.7 ไมจํากัดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรทใี่ ชในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุนยนต
5.8 แหลงจายไฟเปนแบบลิเธียมโพลีเมอรหรือเทียบเคียง ขนาด 7.4V กระแสไฟฟาไมเกิน 1500mAH ซึ่ง
ฝายจัดการแขงขันไดสงใหกบั ทีมที่แขงขันทั้งหมดแลว ผูแขงขันสามารถเปลี่ยนไดในกรณีที่พบวา แบตเตอรี่
เสื่อมสภาพหรือเกิดความเสียหาย แตตองมีขนาดของแรงดันและกระแสไฟฟาไมสูงกวาที่กาํ หนด
5.9 จํากัดจํานวนมอเตอรทใี่ ชตามทีจ่ ํานวนที่ฝายจัดการแขงขันเตรียมให หากมีความจําเปนตองเพิม่
จํานวนอุปกรณ ฝายจัดการแขงขันจะเตรียมใหในวันแขงขัน
5.10 ผูแขงขันสามารถเพิ่มเติมอุปกรณกลไกไดอยางไมจํากัด (หมายถึง ลอ/ยาง/โครงสราง/ตัวถัง/
ชิ้นสวนในการจับยึด) รวมถึงการตกแตง และติดเครือ่ งหมายของผูส นับสนุน (แตจะตองไมเปนภาพหรือสัญลักษณ
ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ภาพหรือสัญลักษณที่ไมสุภาพ ขัดตอกฏหมาย และศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงการ
เหยียดเพศ สีผิว และชนชั้น)

6. กลองยังชีพ
6.1 กลองยังชีพมีรูปทรงเรขาคณิตอาจแตกตางหรือเหมือนกันก็ได
6.2 กลองยังชีพมีปริมาตรอยางนอย 1 ลูกบาสศกเซนติเมตร
6.3 กลองยังชีพเปนวัตถุแข็ง อาจทํามาจากไมหรือพลาสติกก็ได
6.4 หุนยนตตองมีความสามารถในการบรรจุหรือบรรทุกกลองยังชีพไดตั้งแต 1 ถึง 12 ใบ และสรางกลไก
เพื่อนํากลองยังชีพวางลงใกลกับผูป ระสบภัย 1 กลองตอผูประสบภัย 1 ราย โดยบรรจุไวในตัวหุน ยนตตั้งแต
เคลือ่ นที่ออกจากจุดเริ่มตน

7. การเตรียมการกอนแขงขัน
7.1. ผูแ ขงขันจะไดรับบัตรผานเขาสนาม เพื่อฝกซอม ปรับแตงคา ทดสอบ และปรับแตงหุนยนตตลอดการ
แขงขัน
7.2 การแขงขันรอบแรกทุกทีมจะไดลงแขงขัน 3 รอบ แลวเลือกผลการแขงขันที่ดีที่สุด 2 รอบมารวมกัน
เพื่อจัดอันดับ
7.3 กอนการแขงขัน ผูแขงขันตองสงมอบหุนยนตใหแกกรรมการสนามทุกทีมโดยพรอมเพรียงกัน
7.4 เมื่อกรรมการเรียกทีมแรกใหแขงขัน ผูแขงขันนําหุนยนตมาวางที่จุดเริ่มตน และใหทําการทดสอบ
สนาม 1 นาที

8. การเริ่มตนแขงขัน
8.1 ผูจัดงานมีความประสงคและพยายามใหเวลาแตละทีมเพื่อเตรียมตัวกอนการแขงขันเปนเวลา 1 นาที
8.2 การแขงขันจะเริ่มตนเมือ่ ผูแขงขันเปดสวิตชเพื่อใหหุนยนตทํางาน หลังจากนั้นหุนยนตจะตองทํางาน
แบบอัตโนมัตแิ ละเปนอิสระปราศจากการควบคุมจากอุปกรณใดๆ
8.3 ในขณะที่หุนยนตทําภารกิจนั้นอาจมีการชนกําแพงของสนามในขณะเคลือ่ นที่ได แตหามทํา
เครื่องหมายใดๆ ภายในสนามหรือทําลายกําแพงเด็ดขาด ทําไดเพียงชนหรือสัมผัสตามปกติ มิฉะนั้นผูแขงขันจะถูก
ตัดสิทธิ์ทันที

9. ลักษณะภารกิจ
9.1 มีเวลาแขงขัน 3 นาที
9.2 หุนยนตตองเคลื่อนทีไ่ ปในสนามเพื่อคนหาผูประสบภัย
9.3 เมื่อพบแลว ใหทําการแจงตําแหนงดวยการแสดงผลสีเขียวเต็มจอแสดงผล กะพริบอยางนอย 5
วินาที และแสดงคาอุณหภูมิที่วัดไดดวย จะได 10 คะแนนตอการตรวจพบผูประสบภัย 1 จุด
9.4 จากนั้นทําการวางกลองยังชีพลงใกลกับผูประสบภัย 1 ใบตอจุด โดยตองวางใหอยูภายในบล็อกของ
ผูประสบภัย ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แนวทางการวางกลองยังชีพสําหรับผูประสบภัย
9.5 หากวางไดถูกตองจะได 25 คะแนน หากวางถูกตองมากกวา 1 ใบ คิดคะแนนเพียง 1 ใบ
9.6 หุนยนตตองสํารวจหาผูประสบภัยเพื่อระบุตาํ แหนง และวางถุงยังชีพใหไดมากที่สุด

9.7 กรณีทีหุนยนตสามารถบรรจุหรือบรรทุกถุงยังชีพได 1 ใบ ผูแ ขงขันสามารถเติมกลองยังชีพไดเมื่อ
หุนยนตเคลือ่ นที่มายังจุด Check point
9.8 เมื่อหุนยนตเคลื่อนที่มายังจุด Check point ตองหยุดอยางนอย 3 วินาที แสดงการทํางานเพื่อ
แจงใหทราบวา พบจุด Check point แลว เชน แสดงการนับเลข 1, 2 และ 3 หรือกะพริบหนาจอแสดงผล
ของหุนยนต 1 ครั้งตอนาที จึงจะไดคะแนนเพิ่มอีก 10 คะแนน ในระหวางนั้นผูแ ขงขันสามารถบรรจุหรือเติมถุง
ยังชีพได การได 10 คะแนนจากจุด Check point จะไดเพียงครั้งเดียวตอรอบการแขงขัน หุนยนตสามารถกลับมา
ยังจุด Check point เดิมเพื่อเติมถุงยังชีพได แตไมไดคะแนนเพิ่ม ในสนามแขงขันอาจมีจุด Check point มากกวา
1 จุด
9.9 หุนยนตตองหลีกเลี่ยงไมใหเคลื่อนที่เขาไปพื้นที่หลุมอันตรายทั้งตัว คําวาทั้งตัว จะพิจารณาจากลอที่
สัมผัสพื้นทั้งหมด ไมวาจะเปนการเขาไปในพื้นที่หลุมอันตรายพรอมกันทุกลอ หรือผานเขามาทีละลอจนครบอยาง
ตอเนื่อง ยกตัวอยาง หากหุน ยนตมี 4 ลอ เมื่อหุนยนตเคลือ่ นที่เขามาจนลอหนา 2 ลอเขามาในพื้นที่หลุมอันตราย
แลวหุน ยนตยังเคลือ่ นที่ตอ ไป จนกระทั่งลอหลังอีก 2 ลอเขามาในพื้นที่หลุมอันตราย โดยลอหนาอาจพนไปจาก
พื้นที่หลุมอันตรายแลว จะถือวา หุนยนตเขาไปในพื้นที่หลุมอันตรายทั้งตัว หุน ยนตจะถูกบังคับใหจบการแขงขัน
แลวรวมคะแนนที่ไดจากการทําภารกิจกอนหนา








รูปที่ 3 แสดงตัวอยางการตกหลุมอันตราย

10. การจบการแขงขัน
10.1 หุนยนตสามารถเคลื่อนที่สํารวจไปทั่วสนามแขงขันจนหมดเวลา
10.2 หากหุนยนตสามารถคนหาผูป ระสบภัยครบ (โดยจะวางถุงยังชีพครบหรือไมก็ได) และเคลือ่ นที่
กลับมายังจุดเริ่มตนได จะไดคะแนน Exit Bonus เพิ่มอีก 10 คะแนน และการแขงขันจบลง
10.3 เมื่อการแขงขันจบลง จะมีการคํานวณคะแนนพิเศษดานเสถียรภาพการทํางานของหุนยนต หรือ
Reliability Bonus โดยคํานวนจาก
{(จํานวนการตรวจพบผูประสบภัย x 10) + (จํานวนการวางถุงยังชีพสําเร็จ x 10) - (จํานวนครั้งของ
การเริม่ ตนใหม x 10)}

10.4 คะแนนพิเศษดานเสถียรภาพการทํางานของหุนยนต หรือ Reliability Bonus ต่ําสุดคือ 0 คะแนน
หากคํานวณแลวไดคา นอยกวา 0 จะกําหนดใหได 0 คะแนน

11. การเริ่มตนใหม
11.1 ผูแขงขันในแตละทีมสามารถเริ่มตนใหมไดตลอดเวลา โดยยกมือและแจงตอกรรมการ จากนั้นยก
หุนยนตกลับไปยังจุดเริ่มตน กรรมการจะบันทึกจํานวนการขอเริ่มใหมไว
11.2 ทุกครั้งทีเ่ ริ่มตนใหม ผูแ ขงขันเลือกไดวา จะเริ่มที่จุดเริ่มตนหรือจุด Check point ที่เพิ่งผานมาก็ได

12. เวลาในการแขงขัน
12.1 เวลาในการแขงขัน 3 นาที
12.2 ทุกทีมมีเวลาสําหรับเตรียมตัวกอนแขงขัน 1 นาที

13. คะแนนในการแขงขัน
ประกอบดวย
1. คะแนนในการคนพบผูประสบภัย จะได 10 คะแนนตอจุด (ไมจํากัดจํานวนผูประสบภัย)
2. คะแนนจากการวางถุงยังชีพ หากวางถุงยังชีพในบล็อกเดียวกับผูประสบภัยไดสมบูรณ จะไดจุดละ 25
คะแนน
3. คะแนนพิเศษดานเสถียรภาพการทํางานของหุนยนต หรือ Reliability Bonus
4. คะแนนพิเศษเมื่อทําภารกิจเสร็จสิ้นและกลับมายังจุดเริ่มตนได หรือ Exit Bonus 10 คะแนน

14. การปลอยตัวหุนยนต
ในการปลอยตัวหุนยนตทําไดดว ยการกดสวิตชเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นหุนยนตจะทํางานอัตโนมัติ

ขอที่ 15 ความไมคบื หนาในการแขงขัน
15.1 กรณีตอ ไปนี้หากเกิดขึ้นนานกวา 10 วินาที ใหถือวา เปนความไมคืบหนาในการแขงขัน
15.1.1 หุนยนตไมเคลื่อนที่
15.1.2 หุนยนตหมุนตัวอยูต ลอดเวลา
15.1.3 หุนยนตติดกับกําแพงจนขยับไมได
15.1.4 หุนยนตเคลือ่ นที่ซ้ําๆ ในลักษณะเดิม
15.2 หากหุนยนตไมคืบหนาในการแขงขันจะถูกบังคับใหเริ่มตนใหม

16. การแขงขันรอบแรก
16.1 เปนการแขงขันเพื่อสะสมคะแนน โดยในแตละนัด จะมีทีมลงแขงขัน 2 ทีม แตละทีมทําภารกิจสะสม
คะแนนของตัวเอง โดยไมมกี ารตัดสินแพชนะในแตละนัด
16.2 ทุกทีมลงแขงขันสะสมคะแนน 3 ครั้ง เลือกผลการแขงขันที่ดีที่สุด 2 ครั้งนํามารวมกันเพื่อจัดอันดับ
16.3 การสุมตําแหนงตางๆ จะกระทํา 1 ครั้งในแตละครั้งของการแขงขัน ทุกทีมจะไดโจทยของภารกิจที่
เหมือนกัน
16.4 คะแนนการแขงขันที่ดีที่สุด 2 ครั้ง จะนํารวมกันเพื่อจัดอันดับ ทีมที่ไดคะแนนสูงสุด จะไดเขารอบชิง
ชนะเลิศ
16.5 ทีมที่ไดคะแนนอันดับ 2 ถึง 4 ผานเขารอบรองชนะเลิศ
16.6 กรณีมีทมี ที่ไดคะแนนการแขงขันสูงสุดมากกวาที่กาํ หนด จะพิจารณาจากคะแนนพิเศษเมื่อทําภารกิจ
เสร็จสิน้ หรือ Exit Bonus กอน ตามดวยคะแนนพิเศษดานเสถียรภาพการทํางานของหุนยนตหรือ Reliability
Bonus ทีมที่ทําคะแนนไดมากกวา จะเปนทีมที่มอี ันดับสูงกวา
16.7 จากขอ 16.6 หากยังเทากัน ใหพิจารณาทีจ่ ํานวนของการวางถุงยังชีพไดสมบูรณ ตามดวยพิจารณา
จํานวนของการคนพบผูประสบภัย ทีมที่ทําคะแนนไดมากกวาจะเปนทีมที่มอี นั ดับสูงกวา
16.8 จากขอ 16.7 หากยังเทากัน ใหพิจารณาการทําคะแนนจากพื้นที่ Check point ทีมที่ทําคะแนนได
มากกวาจะเปนทีมที่มีอันดับสูงกวา

17. การแขงขันรอบรองชนะเลิศ
17.1 เปนการแขงขันในลักษณะเดียวกับรอบแรก โดยแตละทีมมีโอกาสแขงขัน 1 ครั้ง
17.2 กรรมการจะสุมรูปแบบของภารกิจ โดยจะใชแบบเดียวกันทั้ง 3 ทีม
17.3 หุนยนตทีมใดทําคะแนนไดมากที่สุดในรอบนี้ จะไดเขาชิงชนะเลิศ ทีมแพจะไดรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ของการแขงขัน

18. การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
18.1 เปนการแขงขันในลักษณะเดียวกับรอบแรก
18.2 การแขงขันเปนแบบชนะ 2 ใน 3 เกม ทีมทีช่ นะ 2 เกมกอน จะไดตําแหนงชนะเลิศ
18.3 ลักษณะของภารกิจจะใชรูปแบบของสนามของรอบแรกครัง้ ที่ 2 หรือ 3 โดยกรรมการจะสุมเลือก
และผูแขงขันจะไดทําการแขงขันเหมือนกันทั้งหมด
18.4 ใชเวลาแขงขัน 3 นาที มีเวลาเตรียมการ 1 นาที
18.5 หากคะแนนเทากันเมื่อหมดเวลา จะถือวา เกมนั้นเสมอกัน
18.6 การตัดสินผูชนะเลิศ ใชเกณฑดังนี้

18.6.1 ทีมที่ชนะ 2 เกมไดกอ น
18.6.2 ทีมที่ชนะมากกวาหากมีการเสมอกัน 2 เกม (มีผลแพชนะ 1 เกม และเสมอกัน 2 เกม)
18.6.3 หากแขงครบ 3 เกม แลวมีผลการแขงขันที่เทากันคือ
(ก) แตละทีมชนะทีมละ 1 เกม และเสมอกัน 1 เกม
(ข) เสมอกันทั้ง 3 เกม
จะนําคะแนนของทุกเกมมารวมกัน ทีมที่มีคะแนนมากกวา จะเปนผูชนะเลิศ
18.6.4 จากขอ 18.6.3 หากยังทําไดเทากัน จะใชผลการแขงขันจัดอันดับในรอบแรกเปนตัวชี้
ขาด ทีมที่ไดอันดับ 1 จากรอบแรกจะเปนผูชนะเลิศ
ตัวอยางทึ่ 1 : รอบชิงชนะเลิศ มี 2 ทีมคือ A และ B ทีม A เปนอันดับ 1 จากรอบแรก
- เกมที่ 1 ทีม A ชนะดวยคะแนน 120 ตอ 90
- เกมที่ 2 ทีม B ชนะดวยคะแนน 110 ตอ 90
- เกมที่ 3 เสมอกันดวยคะแนน 100 ตอ 100
ใหทําการรวมคะแนนดิบของ 3 เกมในรอบชิงชนะเลิศมาตัดสิน
ทีม A ทําได 120 + 90 + 100 = 310 คะแนน
ทีม B ทําได 90 + 110 + 100 = 300 คะแนน
ดังนั้น ทีม A จะเปนผูชนะเลิศ
ตัวอยางที่ 2 : รอบชิงชนะเลิศ มี 2 ทีมคือ A และ B ทีม B เปนอันดับ 1 จากรอบแรก
- เมื่อแขงจบทั้ง 3 เกม ทั้งสองทีมเสมอกันทุกเกม
- มีคะแนนรวมทั้ง 3 เกมในรอบชิงชนะเลิศเทากันที่ 300 คะแนน
ในกรณีนี้ ทีมชนะเลิศคือ B เนื่องจากเขารอบชิงชนะเลิศดวยคะแนนที่เปนอันดับ 1

19. การทําผิดกติกา
หากผูแขงขันกระทําการดังตอไปนี้ จะถือวาผิดกติกาเชนกัน
19.1 ผูแ ขงขันที่กระทําการดูถูก เหยียดหยามฝายตรงขาม ไมวาจะโดยวาจาหรือการกระทํา หรือให
หุนยนตสงเสียง, แสดงขอความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเปนการดูถูก เหยียดหยามฝายตรงขาม จะถูกปรับแพ
19.2 กระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการทํางานของหุนยนตของคูแขงขัน
19.3 กระทําการใดๆ ที่ทําใหการแขงขันหยุดลงโดยไมมีเหตุผลอันควร
19.4 กระทําการใดก็ตามที่ไมสภุ าพและทําใหเกิดการเสื่อมเสียตอการแขงขัน

20. บทลงโทษ
20.1 ผูท ี่กระทําผิดกติกาในขอที่ 18 และ 19 จะถูกใหยตุ ิการแขงขันในทันที
20.2 หากทําผิดซ้ํา จะถูกใหออกจากการแขงขัน
20.3 หากเปนผูควบคุมทีมกระทําผิด ทีมที่อยูภายใตการดูแลจะถูกปรับใหออกจากการแขงขัน

21. ขอขัดแยงในการตัดสิน
ระหวางการแขงขันใหถือวาคําตัดสินของกรรมการเปนที่สิ้นสุด

22. การขอหยุดการแขงขัน
ผูแขงขันสามารถขอหยุดการแขงขันได หากหุนยนตของตนเองประสบอุบัติเหตุจนแขงขันตอไมได

23. เวลาสําหรับการซอมหุนยนต
23.1 ผูแขงขันสามารถซอมแซมหุน ยนตไดตลอดเวลาการแขงขัน โดยการจับเวลายังคงดําเนินตอไป
23.2 ตองซอมที่บริเวณสนามแขงขันเทานั้น และตองไมกีดขวางการแขงขันของคูแขงขัน

24. การระบุหรือแสดงตัวของหุนยนต
การระบุชื่อหรือหมายเลขของหุนยนตที่เขารวมการแขงขันตองกระทําอยางชัดเจน งายตอการเห็น
ตลอดเวลาแขงขัน

