หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันจรวดขวดน้าประเภทแม่นย้า
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประจ้าปี 2561
----------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน
ประเภททีมๆละ 3 คน โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับได้ไม่เกิน
2 ทีม โดยนักเรียนแต่ละคนต้องมีชื่ออยู่ในทีมเพียงทีมเดียวเท่านั้น
1.1 ระดับ ประถมศึกษา (ป.1 – 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 13 ปี)
1.2 ระดับ มัธยมศึกษาและ ปวช. (ม.1 – 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี)
2. ประเภทการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน
- ประเภทแม่นยา ระยะจากฐานยิงถึงเป้า 70 เมตร ไม่จากัดความดัน
3. ก้าหนดการแข่งขัน
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
08.30-09.00 น.
09.00-11.00 น.
11.00-11.30 น.
11.30-14.00 น.

ลงทะเบียนระดับประถมศึกษา ณ บริเวณสนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
แข่งขันระดับประถมศึกษา
ลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษา
แข่งขันระดับมัธยมศึกษา

4. รางวัล
ชนะเลิศ
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รบั เกียรติบัตร และเงินรางวัล
5. ระยะเวลาในการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ส่งใบสมัครเป็นตัวแทนโรงเรียนตามแบบที่กาหนด
6. สถานที่จัดการแข่งขัน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

2000 บาท
1500 บาท
1200 บาท

กฎ กติกาและระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน้า
1. ประเภทการแข่งขัน
ความแม่นยา
2. ข้อก้าหนดของจรวดขวดน้า
2.1 เป็นจรวดขวดน้าที่ต้องใช้แรงขับดันจากน้าและแรงดันอากาศจากปั๊มลมเท่านั้น
2.2 เป็นจรวดขวดน้าที่ประดิษฐ์จากขวดน้าอัดลมขนาดไม่เกิน 1.25 ลิตรเท่านั้น
3. ข้อก้าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน้า (ให้น้ามาเอง)
มีขนาดไม่เกินความกว้าง 2.00 เมตร x ยาว 2.00 เมตร x สูง 1.50 เมตร ทั้งนี้เมื่อติดตั้งจรวดขวดน้าแล้ว
เสร็จ (พร้อมปล่อย) ต้องมีขนาดรวมกันแล้วไม่เกินขนาดดังกล่าวด้วย
4. ข้อก้าหนดการลงทะเบียน
4.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเพื่อรับทราบลาดับการปล่อยจรวดขวดน้าในแต่ละรอบและใบบันทึก
ผลการแข่งขัน (Passport) ณ จุดลงทะเบียน
5. ข้อก้าหนดการตรวจสอบจรวดขวดน้าและฐานปล่อยจรวดน้า
5.1 ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งน าจรวดขวดน้ าที่ จ ะใช้ ใ นการปล่ อ ยครั้ ง นั้ น ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนจานวนไม่เกิน 2 ลา เพื่อสารองในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการติดตั้งจรวดขวดน้าทีฐ่ านปล่อยจรวดน้า
5.2 ฐานปล่อยจรวดที่โรงเรียนนามาต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาไปใช้ในการปล่อยทุกครั้ง ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกาหนดฐานปล่อยจรวดขวดน้า
6. ข้อก้าหนดการเติมน้า
6.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ น้าที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้เท่านั้นและต้องเติม น้าในจรวดขวดน้าอย่างน้อย
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผสมวัสดุใดๆลงไปในน้าที่บรรจุภายในจรวดขวดน้า
6.3 กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงว่ าผู้เข้าแข่งขันเจตนานาของเหลวหรือ
วัสดุใดๆบรรจุลงไปในจรวดขวดน้าคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน
6.4 เมื่อเติมน้าแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอกรรมการปล่อยจรวดเรียกเข้าสู่ฐานปล่อยต่อไป
7. ข้อก้าหนดการปล่อยจรวดขวดน้า
7.1 ลาดับการแข่งขันกาหนดตามหมายเลขที่จับฉลากได้ในขั้นตอนการลงทะเบียน
7.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันในลาดับต่อไปต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเ วณที่กาหนดก่อนที่ผู้เข้าแข่งขัน
ลาดับก่อนหน้าจะทาการปล่อยจรวดขวดน้าแล้วเสร็จ
7.3 เมื่อผู้ เข้าแข่งขัน ถึงเวลาเข้าฐานปล่ อยจรวดจะต้องติดตั้ งฐานปล่ อยภายในบริเวณที่กาหนดด้วย
ตนเองและติดตั้งจรวดขวดน้าให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที
7.4 ให้ผู้แข่งขันทาการปล่อยจรวดขวดน้าได้ทีมละ 2 รอบโดยจะบันทึกสถิติที่ดีที่สุดเท่านั้น โดยในแต่
ละรอบ ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยจรวดขวดน้าได้ 1 ครั้งเท่านั้น

7.5 ในกรณีที่จรวดขวดน้าเกิดข้อขัดข้องระหว่างติดตั้งจรวดขวดน้าเพื่อทาการปล่อย ผู้แข่งขัน สามารถ
ใช้จรวดขวดน้าสารองที่ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการและดาเนินการให้แล้วเสร็จใน เวลาที่กาหนดในข้อ 7.3
7.6 กรณีที่ใช้เวลาในการปล่อยจรวดขวดน้าเกินเวลาที่กาหนดถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น
7.7 กรณีที่ ทีมใดไม่ส ามารถเข้ า แข่ ง ขัน ตามล าดับ ที่ ก าหนดไว้ ได้ สามารถแจ้งเหตุผ ลที่ เหมาะสมกั บ
คณะกรรมการเพื่อเลื่อนการแข่งขันภายในรอบนั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ แต่การเลื่อนลาดับ
การแข่งขันไม่สามารถเลื่อนเพื่อสะสมการปล่อยจรวดขวดน้าในรอบต่อไปได้
7.8 กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ ฐานปล่อยที่ผู้เข้าแข่งขันนามาเองถ้าไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้ ภายใน
เวลา 5 นาทีจะถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น
7.9 การปล่อยจรวดขวดน้าจะต้องได้รับสัญญาณให้ปล่อยจรวดจากคณะกรรมการทุกครั้ง
7.10 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิ ดจากการปล่อยจรวดขวดน้ามาด้วย
ตนเอง เช่น หมวก แว่นตา เสื้อกันฝน เป็นต้น
7.11 ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั้น เข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ฐานปล่อย
8. ข้อก้าหนดการนับเวลา
8.1 กาหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน้าให้แล้วเสร็จภายใน 3 นาที
8.2 คณะกรรมการจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ฐานปล่อย จนกระทั่งผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมที่จะ
ปล่อยจรวดขวดน้า
8.3 คณะกรรมการจับเวลาจะหยุดนับเวลา กรณีดังนี้
8.3.1 สภาพอากาศแปรปรวนอย่ างมากและจะเริ่มนับต่อหลังจากได้รับสัญญาณให้ ดาเนินการ
แข่งขันต่อจากคณะกรรมการกลาง
8.3.2 กรณีอื่นที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการกลาง
9. การบันทึกผลการแข่งขัน
9.1 เมื่ อ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ปล่ อ ยจรวดขวดน้ าแล้ ว ให้ น าใบบั น ทึ ก ผลการแข่ ง ขั น (Passport) ไปที่ ก อง
อานวยการบันทึกสถิติที่ไม่เป็นทางการได้
9.2 สถิติและผลการแข่งขันที่เป็นทางการ จะประกาศผลให้ทราบหลังจาการแข่งขันแล้วเสร็จ
10. การรับจรวดคืน
10.1 เมื่อผู้ เข้าแข่ งขั น ปล่ อยจรวดขวดน้าแล้ ว ให้ น าใบบั น ทึ กผลการแข่ง ขั น (Passport) ไปรับจรวด
ขวดน้าคืนได้
11. ข้อก้าหนดและกติกาการแข่งขันอื่นๆ
11.1 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
11.1 ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมยิงจรวดขวดน้าในสนามแข่งขัน
12. เกณฑ์การตัดสิน
ประเภทความแม่นยา

12.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ระยะห่างจากฐานปล่อยจรวด 70 เมตร
คณะกรรมการจะทาการบั น ทึ กสถิติโ ดยวัดระยะทางจากจุดเป้ าหมายถึ งจุดตกในหน่ว ย ความยาวเป็ นเมตร
(ทศนิยม 2 ตาแหน่ง เช่น 1.52 เมตร)
12.2 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้าอยู่นอกพื้นที่ที่กาหนด คณะกรรมการจะไม่ทาการบันทึกสถิติครั้ง
นั้นให้ โดยพืน้ ที่ที่กาหนดไว้เป็นพื้นที่วงกลมรัศมี 5.00 เมตร
12.3 ให้ทาการปล่อยจรวดขวดน้าได้ 2 รอบๆละ 1 ครั้งและจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียว
12.4 ผู้เข้าแข่งขันที่ยิงจรวดขวดน้าได้ใกล้กับเป้าหมายที่สุดและได้รับการบันทึกสถิติอย่างเป็ นทางการ
คณะกรรมการจะตัดสินให้เป็นทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับที่ลงสมัครแข่งขัน

13. สนามแข่งขัน
สนามประเภทความแม่นยา

