การแขงขัน ROV (SCI CMRU E-SPORT 2019) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2562
วันที่อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562
หอง 28203 28205 และ 28217 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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กําหนดการ
8.00 – 9.00 น.
ลงทะเบียน ณ หอง 28203 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9.00 – 9.30 น.
เปดพิธี พรอมชี้แจงกติกาการแขงขัน
9.30 – 12.00 น.
เริ่มการแขงขัน โดยรอบคัดเลือก 16 ทีม และ 8 ทีม
13.00 – 15.30 น.
แขงขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
15.30 – 16.00 น.
ประกาศผล และรับมอบประกาศนียบัตร และพิธีปด
กติกาการสมัครและประกวด
จํานวนทีมรับสมัคร
• จํานวนทีมทั้งหมด 16 ทีม ตามลําดับวันและเวลาในการสมัคร (ขอสงวนสิทธิ์สําหรับ 16 ทีมแรกที่
สมัครกอน)
• ทีมละ 5 คน ตัวสํารอง 1 คน โรงเรียนละไมเกิน 2 ทีม อาจารยผูควบคุมทีม 1 คน รวมเปน 7 คน
• ผูสมัครแขงขันตองศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น
• สามารถสมัครเขารวมกิจกรรมการแขงขันตั้งแตเวลา 12.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 5
สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.
เกณฑการตัดสิน
ในการแขงขัน ROV (SCI CMRU E-SPORT 2019) ทางคณะกรรมการจะไดจัดทีมงานเพื่อทําการจับฉลาก
แบงสาย และประกาศผลใหทราบ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมีเกณฑการตัดสินการผานเขารอบดังนี้
1. จํานวนเกมการแขงขัน ชนะ 1 ครั้ง แพคัดออก ในรอบการแขงขันคัดเลือก 16 ทีมแรก
2. จํานวนเกมการแขงขัน ชนะ 2 ใน 3 แพคดั ออก ในรอบการแขงขัน 8 ทีม, 4 ทีม รอบรองชนะเลิศและ
รอบชิงชนะเลิศ
3. คําตัดสินของคณะกรรมการในการจัดการแขงขันถือเปนที่สิ้นสุด

กติกาการแขงขัน
1. ผูสมัครเขารวมการแขงขันตองใช ID ของตนเอง ตามที่แจงในใบสมัครเทานั้น
2. สามารถใชรูนทั้งหมดได
3. การแขงขันทุกรอบตองแขงขันโหมดสรางหอง Caldavar Valley: Tournament Mode เทานั้น
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. แขงขันผานเซิรฟเวอรจริงของ Garena RoV ประเทศไทยเทานั้น
6. ใชบัญชีสวนตัวของผูเลนในการแขงตามที่สมัครมาเทานั้น
7. สามารถใชรูปสวนตัวทั้งหมดไดตามความเหมาะสม
8. ทั้งสองทีมจะตองทําการแบนฮีโรฝงละ 4 ตัว
9. ทั้งสองทีมไมสามารถเลือกฮีโรซ้ํากันได เชน ฝง A เลือก Lu Bu ฝง B จะไมสามารถเลือก Lu Bu ได
10. หากมีฝายใดเขารวมแขงสายเกินเวลาที่กําหนดจะถูกปรับแพทันที
11. หามใชคําพูดหรือแสดงกิริยาไมสุภาพ หรือเสียดสีผูอื่น มีโทษปรับแพทันที
12. หามใชโปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ
13. หามใหผูเลนที่ไมมีรายชื่อหรือผูเลนจากสายการแขงอื่นลงการแขงขันแทน มีโทษปรับแพทันที
14. หามสงผลการแขงขันเท็จ มีโทษปรับแพทันที
15. การหลุดออกจากเกม (Disconnect)
1) ในกรณีที่มีผูเลนหลุดออกจากเกม ใหทําการหยุดเกมชั่วคราว
2) หากผูเลนหลุดดวยเหตุผลอื่นๆ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกรรมการ
3) การโกง และการใชวิธีไดเปรียบที่ไมชอบธรรม
4) ไมอนุญาตใหใชโปรแกรมชวยหรือ map hack ในการชวยเลนทุกประเภท
5) หามจงใจหลุดจากการแขงขันจะถูกปรับแพทันที
16. หามทําใหฝงตรงขามชนะอยางชัดเจน (ลมมวย)
* การเตรียมตัวสําหรับผูเขาแขงขันทุกคน
1) โทรศัพทมือถือที่ใชในการแขงขัน
2) บัตรประจําตัวประชาชน
3) บัตรประจําตัวนักเรียน
4) PowerBank
5) Adapter และสายชารจแบตเตอรรี่
* คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดเตรียมโตะ เกาอี้และปลั๊กไฟ ใหทีมละ 1 ชุด

รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พรอมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 1 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พรอมเกียรติบัตร
* หมายเหตุ ทุกทีมที่เขารวมการแขงขันจะไดรับเกียรติบัตรเขารวมการแขงขัน
ติดตอสอบถาม ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรนุช พันโท
เบอร 053-885637
อาจารย ดร. รสลิน เพตะกร
เบอร 053-885637
ผูชวยศาสตราจารยสมรวี อรามกุล
เบอร 053-885637
QR-Code การสมัครการแขงขัน ROV (SCI CMRU E-SPORT 2019)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2562
วันที่อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ. 28203 28205 และ 28217 ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปดระบบรับสมัครพรอมกัน เวลา 12.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และปดรับสมัคร เวลา 16.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2562

