การแข่งขันจรวดขวดน้า
โครงการเปิดบ้านวิทย์-ศิลป์ : Open House คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1. ประเภทการรับสมัคร
2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.1 ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ3คน
ประเภทการแข่งขัน
2.1 ประเภทความแม่นยา
ข้อก้าหนดของจรวดขวดน้า
3.1 เป็นจรวดขวดน้าที่ต้องใช้แรงขับดันจากน้า และแรงดันอากาศ จากปั๊มลมเท่านัน้
3.2 เป็นจรวดขวดน้าที่ประดิษฐ์จากขวดน้าอัดลม (ขวด pet) ขนาดไม่เกิน 1.25 ลิตร เท่านั้น
3.3 เป็นจรวดขวดน้าที่ประดิษฐ์จากขวดน้าอัดลมที่ไม่มีการดัดแปลงใดๆ บริเวณปากขวด
3.4 เป็นจรวดขวดน้าที่ไม่จากัดรูปแบบ เช่น จรวด 2 ท่อน(ปลดล๊อคกลางอากาศ) การขยายขนาด
ขวด หรือการต่อขวด เป็นต้น
3.5 เป็นจรวดขวดน้าที่เมื่อติดตั้งบนฐานปล่อยฯ แล้วต้องมีขนาดตามที่กาหนด ข้อ 4.1
ข้อก้าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน้า
4.1 มีขนาดไม่เกิน ความกว้าง 2.00 เมตร x ยาว 2.00 เมตร x สูง 1.00 เมตร ทั้งนี้ เมื่อติดตั้งจรวด
ขวดน้าแล้วเสร็จ (พร้อมปล่อย) ต้องมีขนาดรวมกันแล้วไม่เกินขนาดดังกล่าวด้วย
4.2 ต้องไม่มีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการส่งให้จรวดพุ่งขึ้น นอกจากแรงขับดันจากน้าและแรงดันอากาศจาก
ปั๊มลม
ข้อก้าหนดการลงทะเบียน
5.1 ลงทะเบียนเวลา 10:00 - 10:30 น.
5.2 กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนช้ากว่าเวลาที่กาหนด คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมการ
แข่งขัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินจิ ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
5.2.1 กรณีช้ากว่ากาหนดแต่ไม่เกิน 15 นาที ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
5.2.2 กรณีช้ากว่ากาหนดและเกิน 30 นาที คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน
5.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียน เพื่อรับทราบลาดับการปล่อยจรวดขวดน้าในแต่ละรอบ และรับใบ
บันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ณ จุดลงทะเบียน
ข้อก้าหนดการตรวจสอบจรวดขวดน้าและฐานปล่อยฯ
6.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องนาจรวดขวดน้าที่จะใช้ในการปล่อยครั้งนั้นให้คณะกรรมการตัดสินฯ ตรวจสอบ
ก่อน อย่างน้อย 2 ลา เพื่อสารองในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการติดตั้งจรวดขวดน้าที่ฐานปล่อยฯ
6.2 ฐานปล่อยจรวดทีน่ ามาต้องให้คณะกรรมการตัดสินฯ ตรวจสอบก่อนนาไปใช้ในการปล่อยทุกครั้ง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกาหนดฐานปล่อยจรวดขวดน้า ข้อ 4
6.3 ทีมที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน อนุญาตให้ใช้ฐานยิงด้วยกันได้
ข้อก้าหนดการเติมน้า

7.1 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผสมวัสดุใดๆ ลงไปในน้าที่บรรจุภายในจรวดขวดน้า
7.2 กรณีที่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงว่าเจตนานาของเหลว และ/หรือ
วัสดุใดๆ บรรจุลงไปในจรวดขวดน้า คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน
7.3 เมื่อเติมน้าแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอคณะกรรมการฯ เรียกเข้าสู่ฐานปล่อยต่อไป
8. ข้อก้าหนดการเติมความดัน
8.1 ข้อกาหนดทั่วไป
เมื่อเติมความดันแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอสัญญาณการปล่อยจากคณะกรรมการฯทั้งนี้ต้องอยู่ภายใน
เวลาที่กาหนดโดยไม่จากัดการใช้ความดัน
9. ข้อก้าหนดการปล่อยจรวดขวดน้า
9.1 ลาดับการแข่งขันจากขั้นตอนการลงทะเบียน
9.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันในลาดับต่อไป ต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณที่กาหนด ก่อนทีผ่ ู้เข้า
แข่งขันลาดับก่อนหน้า จะทาการปล่อยจรวดขวดน้าแล้วเสร็จ
9.3 เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงเวลาเข้าฐานปล่อยจรวดจะต้องติดตั้งฐานปล่อยและจรวดขวดน้าและปล่อย
จรวดขวดน้าภายในบริเวณที่กาหนดให้ด้วยตนเองให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3นาที
9.4 ให้ผู้แข่งขันทาการปล่อยจรวดขวดน้าได้ ทีมละ 2 รอบ โดยจะบันทึกสถิติที่ดีทสี่ ุดเท่านั้น โดยใน
แต่ละรอบผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยจรวดขวดน้าได้ 1 ครั้งเท่านั้น
9.5 ในกรณีที่จรวดขวดน้าเกิดข้อขัดข้องระหว่างติดตั้งจรวดขวดน้าเพื่อทาการปล่อย ผู้เข้าแข่งขัน
สามารถใช้จรวดขวดน้าสารองทีผ่ ่านการตรวจจากคณะกรรมการฯ และดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ในเวลาที่กาหนด
9.6 กรณีที่ใช้เวลาในการปล่อยจรวดขวดน้าเกินเวลาที่กาหนด ถือว่าหมดสิทธิ์การปล่อยจรวดในรอบ
นั้นๆ
9.7 กรณีที่ทีมใดไม่สามารถเข้าแข่งขันในลาดับที่กาหนดไว้ได้
สามารถแจ้งเหตุผลที่เหมาะสมกับ
คณะกรรมการฯ เพื่อเลื่อนการแข่งขันภายในรอบนัน้ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะ
กรรมการฯ แต่การเลื่อนลาดับการแข่งขันไม่สามารถเลื่อนเพือ่ สะสมการปล่อยจรวดขวดน้าใน
รอบต่อไปได้
9.8 การปล่อยจรวดขวดน้าจะต้องมีคณะกรรมการฯ กากับการปล่อยจรวดขวดน้าทุกครั้ง
9.9 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยจรวดขวดน้ามา
ด้วยตนเอง เช่น หมวก แว่นตา เสื้อกันฝน เป็นต้น
9.10ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั้น เข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ฐานปล่อยฯ
10. ข้อก้าหนดการนับเวลา
10.1 กาหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน้าให้แล้วเสร็จภายใน 3 นาที
10.2 คณะกรรมการฯ จะเริ่มนับเวลาเริ่มตั้งแต่เข้าสู่ฐานปล่อยฯ จนกระทั่งการปล่อยจรวดขวดน้า
เกิดขึ้น
10.3 คณะกรรมการฯ จะหยุดนับเวลา กรณีดังนี้
10.3.1 สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมาก และจะเริ่มนับต่อ หลังจากได้รับสัญญาณจากคณะ
กรรมการฯ
10.3.2 กรณีอื่นที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการฯ
11. การบันทึกผลการแข่งขัน

11.1 เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้าแล้ว สามารถบันทึกสถิตทิ ี่ไม่เป็นทางการได้จากกรรมการผู้
ตรวจวัด
11.2 สถิติในการแข่งขัน จะมีการประกาศให้ทราบที่กระดานแสดงผลส่วนกลาง
11.3 สถิติและผลการแข่งขันที่เป็นทางการ จะประกาศผลให้ทราบหลังจากการแข่งขันเสร็จสิน้ แล้ว
12. การรับจรวดคืน
12.1 เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้าแล้ว ให้รับจรวดขวดน้าคืนได้ที่กรรมการผู้จดบันทึกสถิติ
12.2 กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันนาจรวดขวดน้าของผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นไปใช้แข่งขัน คณะกรรมการฯ ของด
การบันทึกสถิติในครั้งนั้นๆ และผู้เข้าแข่งขันเจ้าของจรวดขวดน้านั้นๆ จะนามาแข่งขันอีกไม่ได้
13. ข้อก้าหนดและกติกาการแข่งขันอื่นๆ
13.1 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติ
13.2 ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมปล่อยฯ ในสนามแข่งขันและบริเวณใกล้เคียง
13.3 การแข่งขันมีทั้งหมด 2 รอบ
14. เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน
14.1 ในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่กาหนดโดยระยะจากฐานถึงเป้า
70 เมตร คัดเอาทีมที่ทาคะแนนได้มากที่สุด 10 อันดับ เพื่อไปทาการแข่งขันในรอบสอง โดยการ
แข่งขันในรอบที่สอง ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกเป้าหมายที่ระยะจากฐานถึงเป้า อยู่ในช่วง
60-90 เมตร ซึ่งจะแจ้งระยะทีแ่ น่นอนให้ทราบก่อนการแข่งขันรอบสอง (ผู้เข้าแข่งขันจึงต้องปรับ
ระยะการเดินทางของจรวดได้ ในช่วงนี้) ทาการบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดกึ่งกลางเป้า
หมายถึงจุดตก
14.2 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้าอยู่นอกพื้นที่ที่กาหนด คณะกรรมการจะไม่ทาการบันทึก
สถิติครั้งนั้นให้ โดยพืน้ ที่วงกลมที่กาหนดไว้มีรัศมี 3 เมตร
14.3 ให้ทาการปล่อยจรวดขวดน้าได้ 2 รอบๆ ละ 1 ครั้ง และจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุดเพียงครั้ง
เดียว

หมายเหตุ
การคิดคะแนน ( เต็ม 30 คะแนน)

คะแนนที่ได้ = 30 – (สถิติที่ได้ในหน่วยเมตร x 10)
15. การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลน์ได้ที่
http://flas.reru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 043-556111 โทรสาร
043-556111 อีเมล์ kanareru@gmail.com หรือ โทร 087 235 4434 อ.วรพจน์ พรหมจักร
16. รางวัลการแข่งขัน “จรวดขวดน้า”

- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร
- ผู้เข้าประกวดและผู้ควบคุมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม
17. หลักฐานการสมัคร (น้ามาในวันแข่งขัน)
17.1 สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จานวน 1 ใบ
17.2 ใบสมัคร (อ่านรายละเอียดให้เข้าใจ กรอกข้อมูลลงให้ครบถ้วน)
17.3 สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ควบคุม จานวน 1 ใบ

