
 การแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Youth Robot Competition (TYRC) 2019  
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ ประเทศเกาหลีใต้ 

 
1. ความเป็นมาของ IYRC 

IYRC ย่อมาจาก International Youth Robot Competition การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชนที่เกิดจาก
การร่วมมือกันของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกัน 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้, จีน, มาเลเซีย, 
สิงคโปร์, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สเปน, อิสราเอล, แอฟริกาใต้, 
อาเซอร์ไบจาน, คูเวต รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่หกติดต่อกันได้รับความสนใจจากเหล่าประเทศ
สมาชิกเพ่ิมขึ้นตามล าดับ หัวใจส าคัญของการแข่งขันในทุกครั้งก็คือ การเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มีเวทีการแข่งขัน
สร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของชาติสมาชิก การแข่งขันหุ่นยนต์
ยุวชนนานาชาติ (The International Youth Robot Competition- IYRC) เป็นงานแข่งขันหุ่นยนต์ส าหรับเยาวชนทั่ว
โลกที่ไม่ใช่เป็นแค่รายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ เท่านั้น แต่ยังให้ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทาง
สังคม และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อีกด้วย 

บริษัท มายโรบอทไทม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ถือครองสิทธ์การน าเข้า จัดจ าหน่ายและผู้ด าเนินการจัดการ
แข่งขันหุ่นยนต์ภายใต้สินค้า “MY ROBOT TIME” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยจะจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ใน
ระดับประเทศในรายการ Thailand Youth Robot Competition (TYRC) 2019 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้างสรรพสินค้า JAS URBAN ถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนไปเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ ในรายการแข่งขัน 6th International Youth Robot Competition 
(IYRC) 2019 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต ้ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562  
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแข่งขันทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์ ซึ่งจะ

ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
3. ให้เยาวชนไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
4. ให้เยาวชนไทยเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกันกับเพ่ือนเยาวชนชาติสมาชิกในระหว่าง การแข่งขัน 

3. สถานที่ในการจัดการแข่งขัน  
รอบคัดเลือกระดับตัวแทนประเทศไทย  
Thailand Youth Robot Competition (TYRC) 2019   ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  ณ 

ห้างสรรพสินค้า JAS URBAN ถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ 
รอบระดับนานาชาติ 6th International Youth Robot Competition (IYRC) 2019   

วันที่ 2-3  สิงหาคม 2562 ณ เมืองแทจอน  (Daejeon) ประเทศเกาหลีใต้ 
 



4. ประเภทการแข่งขัน TYRC Thailand 2019 : แบ่งเป็นการแข่งขัน 8 ประเภท ดังนี้ 
1. หุ่นยนต์บาสเก็ตบอล รุ่นจูเนียร์ (Basketball : Junior) อายุ 5-7 ปี 
2. หุ่นยนต์คัดแยกขยะ รุ่นจูเนียร์ (Item Recycle : Junior) อายุ 7-12 ปี 
3. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล รุ่นจูเนียร์ (R-Sports Mission – Soccer : Junior) อายุ 7-12 ปี 
4. หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ (Push - Push : Junior) อายุ 7-12 ปี 
5. หุ่นยนต์เดินตามเส้น รุ่นจูเนียร์  (Animal Kingdom : Junior) อายุ 7-12 ปี 
6. หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นซีเนียร์ (Push - Push : Senior) อายุ 13-17 ป ี
7. หุ่นยนต์กู้ภัยไฟป่า รุ่นซีเนียร์ (Save the Forest : Senior) อายุ 13-17 ป ี
8. หุ่นยนต์ชกมวย รุ่นทั่วไป (Humanoid Boxing : Open) ไม่จ ากัดอายุ 

**รายละเอียดการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ :  www.myrobottime.co.th        
 

5. เกณฑ์อายุผู้เข้าแข่งขัน  
1. รุ่น Junior : อายุ 5-7 ปี ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี และมีอายุน้อย กว่า 7 ปี ในปีที่เข้า

ร่วมท าการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2557 
2. รุ่น Junior : อายุ 7-12 ปี ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ปี และมีอายุน้อย กว่า 13 ปี ในปีที่

เข้าร่วมท าการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2555  
3. รุ่น Senior : อายุ 13-17 ปี ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 13 ปี และมีอายุ น้อยกว่า 18 ปี ในปี

ที่เข้าร่วมท าการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2545 - 31 ธันวาคม 2549 
4. รุ่น OPEN : ไม่จ ากัดอายุ 
หมายเหตุ  
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุเกินกว่าที่ก าหนด เข้าท าการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น   
- ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุน้อยกว่าที่ก าหนด ต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดการแข่งขัน อย่างไรก็ดี

ในทีมของผู้เข้าแข่งขันต้องมีผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อย 1 คน ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ของระดับอายุ นั้นๆ  
- ผู้เข้าแข่งขันไม่จ าเป็นต้องสังกัดอยู่ในโรงเรียนปกติ ตราบใดที่ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นมีอายุอยู่ในเกณฑ์ของ ระดับ

อายุนั้นๆ    
 

6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน  
1. ชิ้นส่วนพลาสติก กล่องควบคุม มอเตอร์ เซนเซอร์ รีโมตคอนโทรลที่ใช้ในการประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ ใน

การแข่งขัน ต้องมาจากชุด MY ROBOT TIME (MRT) และชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาของ HUNA 
2. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีหน้าที่เตรียมและน าอุปกรณ์ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง   
3. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเตรียมอุปกรณ์ส ารองมาในวันแข่งขัน ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ที่ท าให้

อุปกรณ์ในการแข่งขันของทีมผู้เข้าแข่งขันเสียหาย ทางผู้จัดการแข่งขันไม่มีหน้าที่ในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ 
ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน   



4. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมเข้าไปในพ้ืนที่การแข่งขัน เพ่ือให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือใดๆ ตลอด ระยะเวลาการ
แข่งขัน   

5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนโปรแกรมก่อนการแข่งขันได้   
6. ไม่อนุญาตให้ใช้ กาว หรือเทปเหนียวในการยึดติดชิ้นส่วนใดๆ เข้าด้วยกัน การละเมิดกฎข้อนี้ จะท าให้ทีมผู้

เข้าแข่งขันถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที   
7. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่มีการดัดแปลงจากสถานะปกติ ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ใช้อุปกรณ์ที่มีการ ดัดแปลงจะ

ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที   
7. ข้อห้ามในการแข่งขัน  

1. ท าอันตราย หรือท าความเสียหายให้กับสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน หรือ หุ่นยนต์ของทีมผู้เข้า แข่งขัน
อ่ืน   

2. ใช้อุปกรณ์ที่อันตราย หรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนการแข่งขันได้   
3. ใช้วาจาหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกัน ผู้เข้าแข่งขันทีมอ่ืน ผู้ชม คณะกรรมการ หรือ

ทีมงานจัดงาน   
4. น าอุปกรณ์สื่อสารทั้งแบบมีสาย และไร้สายเข้าไปในพ้ืนที่การแข่งขัน   
5. น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในพ้ืนที่การแข่งขัน ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการแข่งขัน   
6. สื่อสารกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้แข่งขันทีมเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขัน ทีมที่ท าผิดกติกาข้อนี้ จะถูกตัด สิทธิ์

ออกจากการแข่งขัน   
7. การกระท าอ่ืนใด ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพิจารณาเห็นสมควรว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขัน    

8. การให้คะแนน  
1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องลงนามยืนยันผลการแข่งขันหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ 

สามารถคัดค้านผลการแข่งขันได้หลังจากลงนามยอมรับผลแล้ว  
2. ในกรณีที่มีการจับโดยเครื่องบันทึกเวลา เวลาจะเริ่มเดินหลังจากหุ่นยนต์ผ่านจุด START และหยุดเดิน เมื่อ

หุ่นยนต์ถึงจุด END  
2.1 ถ้าเครื่องมือจับเวลาไม่สามารถตรวจจับหุ่นยนต์ได้ ให้เริ่มต้นจับเวลาใหม่ได้มากที่สุดสามครั้ง หาก 

เครื่องจับเวลายังไม่สามารถตรวจจับหุ่นยนต์ได้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าหุ่นยนต์ไปแก้ไขโครงสร้าง หุ่นยนต์ 
เพ่ือให้เครื่องมือวัดเวลาสามารถตรวจจับหุ่นยนต์ได้  

2.2 ในกรณีที่เกิดไฟดับหรือเครื่องจับเวลาขัดข้อง จะใช้การจับเวลาโดยนาฬิกาของกรรมการ  
9. การแข่งขัน  

1. ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบ ถ้าหุ่นยนต์ไม่ผ่านการตรวจสอบ ผู้ แข่งขันมี
เวลา 15 นาที ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนหุ่นยนต์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน  

2. ถ้าหุ่นยนต์พบปัญหาทางเทคนิคใดๆ ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 5 นาที ในการ ซ่อมแซม
หุ่นยนต์  



3. กรรมการสามารถก าหนดสนาม เวลาการทดสอบหุ่นยนต์ ให้ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม เพ่ือให้แน่ใจว่า ทุกทีม
ได้รับความเท่าเทียมกันในการใช้เวลาทดลองหุ่นยนต์  

4. รีโมต คอนโทรล  
4.1 อนุญาตให้ใช้รีโมตคอนโทรลของชุดหุ่นยนต์ MRT เท่านั้น  
4.2 ในกรณีเกิดความสับสนในช่องการสื่อสาร ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน หาก ทั้ง

สองทีมไม่สามารถตกลงเรื่องช่องการสื่อสารได้  
4.3 หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้หลังจากกรรมการให้สัญญาณเริ่มต้นการแข่งขัน   

5. จะต้องไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ของหุ่นยนต์หลุดออกมาในขณะท าการแข่งขัน กรรมการอาจพิจารณา จัดการกับทีมที่
ท าชิ้นส่วนหลุดได้ตามความเหมาะสม  

6. ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสหุ่นยนต์ หรือรีโมตคอนโทรลในระหว่างการแข่งขัน เว้นแต่จะ ได้รับ
อนุญาตจากกรรมการ 
 
10. รางวัลส าหรับการแข่งขันทุกรายการ 

10.1 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 
10.1.1 โล่รางวัลชนะเลิศ TYRC Thailand 2019 
10.1.2 ประกาศนียบัตร TYRC Thailand 2019 
10.1.3 สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC 2019 ที่เมืองเมืองแทจอน  (Daejeon) ประเทศเกาหลีใต้ 
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562  (มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขัน) 
(ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้) 

10.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านที่ลงทะเบียน จะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน TYRC 2019 
 
11. ค่าลงทะเบียน : คนละ 500 บาท 
 
12. วิธีการช าระค่าสมัครและส่งใบสมัคร    

กรุณาช าระค่าสมัครผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท มายโรบอทไทม์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
เลขที่บัญชี 165-261756-8 

พร้อมส่งส าเนาการช าระเงินและใบสมัครผ่านช่องทางดังนี้ 
1. สมัครออนไลน์ทาง http://bit.ly/TYRC2019 
2. ส่งเอกสารโอนเงินและใบสมัครทาง Facebook : m.me/MyRobotTimeTH 
3. ส่งเอกสารโอนเงินและใบสมัครทาง E-Mail : aood@myrobottime.co.th  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 093-592-9225 ครูอู๊ด   

หรือสแกน QR Code :   

สมัคร Online Facebook 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiNjq6J7tbiAhWSCysKHRH5AkkYABAAGgJzZg&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2j5fiPIsff8l940o2DHmN&sig=AOD64_0CbiajXixyyhgfqE5C2972KsPvVQ&q=&ved=2ahUKEwjZxKeJ7tbiAhXFX3wKHQ4_CvsQ0Qx6BAgLEAE&adurl=


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 

การแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Youth Robot Competition (TYRC) 2019 
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ ประเทศเกาหลีใต้ 

ณ JAS URBAN ถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ 
  
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 

08:00 - 09:00 น.  - ลงทะเบียน จัดเก็บหุ่นยนต์ (Quarantine) เพ่ือการแข่งขัน 
- ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท เข้าสู่บริเวณท่ีก าหนด 

09:00 - 09:30 น.  พิธีเปิด  
09:30 - 12:00 น.  เริ่มการแข่งขัน  TYRC Thailand 2019 

- Basketball 
- Item Recycle 
- Push-Push Junior 
- Animal Kingdom 
- Soccer 
- Save the forest 
- Push-Push Senior 

12:00 - 13:00 น.  พักรบัประทานอาหารกลางวัน  
13:00 - 16:30 น.  เริ่มการแข่งขัน  TYRC Thailand 2019 (ต่อ)  
16:30 - 17:00 น.  ประกาศผลการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร 
 

 
หมายเหตุ : -    ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลทันที หลังทราบผลการแข่งขัน 

- เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
- ผู้แข่งขันควรอยู่ในบริเวณท่ีก าหนดไว้ เพ่ือฟังการเรียกชื่อจากกรรมการสนาม 

 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
 

ช่ือ (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว)......................................................................นามสกลุ....................................................... 
ช่ือเล่น..................................................................เกิดวันท่ี....................../....................../พ.ศ......................อายุ.......................ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์..................................................E-Mail…………………………………………………………………………………………………………….. 
ก าลังศึกษาช้ัน.....................................โรงเรียน............................................................................................................................. 

ช่ือผู้ควบคุมทีม...........................................................................................................โทรศัพท์..................................................... 

ช่ือผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน...............................................................โทรศัพท์.................................................. 

ประเภทท่ีต้องการลงแข่งขัน (ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 รายการ) 
1. หุ่นยนต์บาสเก็ตบอล รุ่นจูเนียร์ (Basketball : Junior) อายุ 5-7 ปี จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 1 คน 
2. หุ่นยนต์คัดแยกขยะ รุ่นจูเนียร์ (Item Recycle : Junior) อายุ 7-12 ปี จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 1 คน 
3. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล รุ่นจูเนียร์ (R-Sports Mission – Soccer : Junior) ทีม 3 คน 
4. หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ (Push - Push : Junior) จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 1 คน 
5. หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นซีเนียร์ (Push - Push : Senior) จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 1 คน 
6. หุ่นยนต์เดินตามเส้น รุ่นจูเนียร์  (Animal Kingdom : Junior) จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 1 คน 
7. หุ่นยนต์กู้ภัยไฟป่า รุ่นซีเนียร์ (Save the Forest : Senior) จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 1 คน 
8. หุ่นยนต์ชกมวย รุ่นทั่วไป (Humanoid Boxing) ไม่จ ากัดอายุ 

ค่าสมัครคนละ 500 บาท  (หมดเขตรับสมัคร 10 กรกฎาคม 2562) 

ช าระค่าสมัครผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่ือบัญชี บริษัท มายโรบอทไทม์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
เลขที่บัญชี 165-261756-8 

 

ค ายินยอมการแข่งขนั TYRC Thailand 2019 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................โทรศัพท์............................................ 

ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น....................................ของ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)............................................................................................... 

ยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขัน TYRC Thailand 2019 ข้าพเจ้าไดร้ับทราบกฎระเบียบของโครงการแล้ว และยินดีปฏิบัติ
ตามทุกประการ 

   ลงช่ือ.............................................. 

(……………………………………………………. )   

วันท่ี.............../................/............  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กติกาและรายการแข่งขัน



 

 
 

 

 

 

JUNIOR  

CATEGORIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Basketball (Junior Skill)  
Age 5-7 years old 

  

Team Individual 
Robot Kits Goma and Brain only 
Mission Bring table tennis ball from the start 

area, enter into shooting area and 
throw the ball 

Robot Building Pre-built and pre- program 

Game Method Mission Completion 
 

 

 

1.0 Objective 

To provide an event that required students to build a robot that able to move from 

start area to shooting area and then throw the ball into the cup to get as much point 

as it can. 

2.0 Robot Dimensions and Weight 

The size of the robot at the starting box shall not exceed 30cm by 30cm by 30cm.  

However, robots can expand to any size after the game starts. 

3.0 Restrictions on Robot design 

3.1 All Robots (whole or subdivided) must be using Goma Brain mainboard as 
core processor and pre-program. 

3.2 Only one start button is allowed, DC Motor and other sensors have no limit. 
3.3 The robot entered shooting area, participant is not allowing to touch or control the 

robot. 
3.4 Participant robot should be carried out the mission autonomously. 
3.5 The robot must not have any foreign part (included rubber band, black tapes and 

scotch tapes). The player would be IMMEDIATELY disqualified if found guilty. 
3.6 Robots shall not damage any part of the field or obstacles deliberately. 



 

 
 

3.7 Robots are not allowed to have any power supply above 6V DC (Volt of Direct 
Current). The participant will be disqualified if batteries used does not have 
original voltage label indicating the battery voltage. VAC (Volt of Alternating 
Current) power supplies are strictly prohibited for safety reasons. 

3.8 Robots shall not cause any danger to the arena and surroundings in anyway 
whatsoever. 

4.0 Game Rules 
4.1 Robot should place in the Start Area with a ball ready. Once the whistle blow, 

game start. Participant can start the robot by one touch button. 

4.2 Robot will move automatically into the Shooting Area and throw the ball 
into the basket. Then, it will return to the Start Area. Participant now can 
put a ball onto it. Robot will automatically go forward into Shooting Area 
and throw the ball.  Do the same process until 3 minutes game time end. 

4.3 For participant to put the ball on the robot, the robot must fully inside the 
Start Area, else this is a foul. Same as throwing ball, robot must fully 
inside Shooting Area, else it is a foul. 

4.4 Once the game end, referee will count the number of ball which 
successfully shot inside the basket. Red basket 1 point, Blue basket 2 
points, white basket 3 points and Yellow basket 6 points. 

4.5 Each time robot can only bring 1 ball to the Shooting Area and throw. If 
robot is not fully back to the Start Area and participant adjust the 
direction of the robot, this will lead to minus 1 point. The correct way is 
wait until the robot fully back to the Start Area and do the necessary 
direction adjustment. 

4.6 If same point, then will refer to the number of ball in Yellow basket, then 
White basket , Blue basket and Red basket. The winner will be the higher 
number of ball in higher point basket as per the sequence above. 

 
 
 



 

 
 

Sample score record 

 
 
 
 
 
 
 

5.0 Game Field 

         

 
 

 

 

Name Red Blue  White Yellow Total Rank 

A  3  2 6 12 23 1 

B  3 2 12 6 23 2 

C  5 2 6  6 19 3 



 

 
 

ITEM RECYCLE (Junior Skill) 
Age 7-12 

 

 

Team Individual 
Robot Kits MRT Series & HUNA educational 

robot kits (not include My Robot 
Time Toy series and MRT Soccer 
Robot ) 

Mission Require participant to use remote 
control robot to sort and place 
recyclables into different categories: 
Aluminum, Paper, and Plastic. 

Robot Building Pre-build 
Game Method Mission completion 

 

1.0 Objective 
The goal of this game is to test student skill to construct and control a robot to 
push recyclables to its destination according to its category in shortest time. 

2.0 Robot Dimension and Weight 
The size of the robot at the starting box shall not exceed 25cm (H) by 25cm (W) 
by 25cm (L).  Robot is NOT allowed to expand at any time. 

3.0 Restriction on Robot Design 
3.1 Only MRT Series  & HUNA educational robot kits (not include My Robot Time 

Toy series and MRT Soccer Robot) parts are to be used to build the robot. 
There is no limitation to the number of blocks used to build the robot. 
You are allowed to cross use the parts from the above mentioned robot 
kits for the robots. 

3.2 Only allowed to3 use maximum up to 4 numbers of DC motors, and 1 
mainboard . 

3.3 Robots shall not damage any part of the field or obstacles deliberately. 
3.4 Robots are not allowed to have any power supply above 9V DC (Volt of Direct 

Current). VAC (Volt of Alternating Current) power supplies are strictly prohibited 
for safety reasons. 



 

 
 

3.5 Robots shall not cause any danger to the arena & surroundings in anyway 
whatsoever. 

3.6 Robots will need to protect their sensors if necessary from any outside 
interferences. 

3.7 Robots RC receivers will need to be protected from any outside 
interferences. 

4.0 Game Rules 
4.1 Length of a Match 

4.1.1 Each game is stipulated for 3 minutes only. 
4.1.2 In the following cases, a match will end before 3 minutes 

• When all the recyclables have been placed to the destination.  
• In the event of disqualification.  
• When the referees judge that continuation of the match is impossible.  

5.0 Building of Robot  
Pre-built 

6.0 Starting of Robot 
6.1 Whistle will be blown as a sign at start of the match. 
6.2 Participant is allowed to start (switch on) the robot using single switch operation. 
6.3 The participant who remote control the robot shall keep distance with the game 
field area without touching or disturbing the game. 

7.0 Competition Task 
7.1 Once the match has begun, the robot can move from BASE to push the recyclables 

to its destination. 
7.2 There are 3 pcs of different recyclables and 3 categories of recycle storage:  

 Plastic :        (2 pcs of  big wheel spindle and 1 pcs of M-shaft ) 
Aluminum : (2 pcs of AL Sprocket, 3 pcs of 15 AL Frame, 3 pcs of Pillar 
Block 45. 6 pcs of Bolt-8mm, 6 pcs of bolt-16 mm  and 12 pcs of Nut) 
 Paper:          MRT Paper Cup 



 

 
 

7.3 There are 5 spots on the map where each spot has 3 pcs of different types of 
recyclables. Participant has to separate and push each recyclable to its destination (correct 
category) 

7.4 Timing will begin after whistle blown. 
7.5 All robots will be collected by referees before the competition begin, cannot share 

the same robot with other participants. 
7.6 The parts which are fallen or broken from the robots cannot be fixed back onto the 

robot during match. 
7.7 Timing will stop once all recyclables are cleared and robot back to BASE. 

8.0 Deciding the winner 
The winner will be the participant who has the highest score and back to BASE. If the 

participant scored the same points, the winner will be the robot completed the mission with 
the shortest time. 

8.1  Points, Penalties and Disqualification 
 8.1.1 Points 

Points will be calculated after the game end. Each recyclable correctly placed in the 
recycle storage will be awarded 5 points. Items which place on the black line (not fully into the 
recycle bin) does score any points. 

8.1.2 Penalties 
• If recyclable is wrongly place in the recycle storage, 5 points will be deducted for 

each recyclable.  
• If the recyclables not fully placed into the recycle storage, no point will be 

awarded.  
8.1.3 Disqualification 
• Touching the robot while the match is in progress.  
• A stalemate of more than 10 seconds.  
• Robot does not comply with the size restriction.  

 
 
 
 



 

 
 

Sample score record 
 

 

Name Plastic Paper Aluminum Penalties Back to 
BASE 

Total 
Points 

Time Taken(s) Ranking 

A 25 20 20 5 10 70 150 2 

B 20 25 15 0 10 70 156 3 

C 25 25 25 0 10 85 160 1 

9.0 Game Field : 

 

• Game Field surrounded by a wall height 8cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• 3 types of recyclables on each white spot with labeling (Paper, Plastic, Aluminum) 
 

 
           Paper       Plastic          Aluminum     Example of items placement 

 

There are 3 pcs of different recyclables and 3 categories of recycle storage:  
 Plastic :     (2 pcs of  big wheel spindle and 1 pcs of M-shaft ) 

Aluminum :  (2 pcs of AL Sprocket, 3 pcs of 15 AL Frame, 3 pcs of Pillar Block 45. 6 pcs of 
Bolt-8mm, 6 pcs of bolt-16mm  and 12 pcs of Nut) 

 Paper:  MRT Paper Cup 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wall height 8 cm 



 

 
 

ANIMAL KINGDOM (Junior Coding) 
Age 7-12 

 

 
 

Team Individual 
Robot Kits MRT Series, MRT-X & HUNA educational robot kits (not 

include My Robot Time Toy series and MRT Soccer Robot 
) 

Mission Program the line tracing robot that able to trace the line 
and push the block into the barn (feeding animals), 
carrying injured animals back to Rescue Center and stop 
there. 

Robot Building Pre-build 
Game Method Mission completion and Time record 

 

1.0 Objective 
The goal of this game is to test student’s ability to program the robot to help and 
assist human in completing the daily task in the farm. The task covered in this mission 
must be completed in order. 

2.0 Robot Dimension and Weight 
Robot must not exceed 20cm(H), 20cm(W), 20cm(L). 

         Robot is NOT allowed to expand at any time. 
3.0 Restriction on Robot Design 

3.1 Only MRT Series, MRT-X & HUNA educational robot kits (not include My Robot Time 
Toy series and MRT Soccer Robot). No limitation to the number of blocks used 
to build the robot. 

3.2 May use maximum up to 4 DC motors, 5 IR sensors,2 servo motors, 1 tracer sensor 
block and 1 mainboard. 

3.3 Robots shall not damage any part of the field or obstacles deliberately. 
3.4 Robots are not allowed to have any power supply more than 9V DC. ). VAC (Volt of 

Alternating Current) power supplies are strictly prohibited for safety reasons. 
3.5 Must not cause any damage to the arena 

 
 
 



 

 
 

4.0 Game Rules 
4.1 Length of a match 

4.1.1 Each game is stipulated for 3 minutes only. Allow to make two attempts and 
the highest  score attempt will be recorded. 

4.1.2 In the following cases, a match will end before 3 minutes. 
• In the event of disqualification.  
• When the referees judge that continuation of the match is impossible.  
• Completion of task  

4.2 Building of Robot 
 Pre-built and program 

4.3 Starting of Robot 
4.3.1 Robot should stay behind the starting line (distance from starting line to the 
Robot IR sensors not exceed 5cm) and facing west (R&R map position as the 
reference). Timer starts when the robot's IR sensors cross the starting line. 

4.3.2 Whistle will be blown as a sign of start of the match. 
4.3.3 Participants is allowed to start (switch on) the robot using single switch 
operation. 

4.4 Completion Task 
4.4.1 Once the match has begun, the robot must move by its own to complete 
the task. 
4.4.2 Task 1  : Robot must push the food into horse barn and cow barn. 
4.4.3 Task 2 : bring the injured animals to the rescue center. 
4.4.4 Task 3 : switch on the power generator by passing through the semi-circle. 
4.4.5 Task 4 : make sure all injured animals carry  into rescue center. 
4.4.6 Task 5 is to  stop the robot at the Rescue Center. Any part of the robot 
body stays inside the Rescue Center will do. 

4.5 Deciding the Winner 
The winner will be the participants who able to gain the highest score. If the 
participants scored the same points, the winner will be the robot completed the 
mission with the shortest time. 

4.6 Points, Penalties and Disqualification 



 

 
 

4.6.1 Points 
• If the robot successfully push food into barn shed, each will get 15 points. Total 

30 points.  
• Collect the injured animals at the road side. There are 2 injured animals, each 

animal will earn 5 points if successfully remove it from the injured area.  
• Switch the generator on by spinning the long stick at the semi-circle. The robot 

must only follow the line and go to the next checkpoint then 20 points will be awarded.  
• Successfully bring the injured animals back to the Rescue Center can earn 10 

points for each animal.  
  If any part of the injured animals out of the Rescue Center black box, there is no 

point.  
• Stop the robot at the Rescue Center will be given 20 points.  

4.6.2 Disqualification 
• Touching the robot or the item in the arena while the match is in progress.  
• Robot does not comply with the size restriction.  
• A stalemate of more than 10 seconds.  
• Robot moves out of the line for more than 10s. 
 

NAME TASK 1 TASK 2 TASK 3 TASK 4 TASK 5 TOTAL  
POINTS 

TIME TAKEN (S) RANKING 

1 30 10 20 20 20 100 130s 1 

2 30 10 20 20 20 100 150s 2 

3 30 10 20 20 0 80 98s 3 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.0 Game Field : 
 

 
 

Injured Animal 

 

As picture shows it assembled with 4 pcs of 5*5 blocks. 

Food 

 

As picture shows it assembled with 4 pcs of 5*5 blocks. 

Food will be placed on a stage of 6cm height  

Animal barn 

 

 

H- Horse barn： 

L : 8cm, H : 8cm , W:8cm 

C- Cow barn: 

L : 8cm, H : 8cm , W:8cm 

Switch 

 

Switch L: 20cm, H : 7cm , 

Cube:L : 7cm, H : 5cm , W:7cm 

 



 

 
 

Soccer (Junior Skill ) 

Age 7-12 

 

Team Team 3 VS 3 
Robot Kits MRT Series & HUNA educational robot kits (not include My Robot Time Toy 

series and MRT Soccer Robot ) 

Mission Soccer match using remote control 

Robot Building Remote Control programmed robot 

Game Method Tournament 

1.0 Objective 
Test student ability to construct a robot with high stability and controlling skill to play 
soccer game. Teamwork is the key to success. 

2.0 Robot Dimensions and Weight 
The size of the robot at the starting box shall not exceed 25cm (H) by 25cm (W) by 

25cm (L).  

However, robot is not allowed to expand larger than the size 25cm x 25cm x  25cm 

after the game starts. 

 
3.0 Restrictions on Robot design 

3.1 Only MRT Series & HUNA educational robot kit (not include My Robot Time Toy 
series and MRT  Soccer Robot) parts are to be used to build the robot. There is 
no limitation to the amount of blocks used to build the robot. You are allowed 
to cross use the parts from the above mentioned systems for the robots. 

3.2 May use maximum up to 2 DC motors, 2 servo motors and 1 mainboard are 
allowed to use for the competition. 

3.3 Robot built is not allow to modify its mechanical parts (painting/folding) and 
electronic parts. The player would be IMMEDIATELY disqualified if found guilty. 

3.4 Robots shall not damage any part of the field or obstacles deliberately. 
3.5 Robots are not allowed to have any power supply above 9V DC (Volt of Direct 

Current). VAC (Volt of Alternating Current) power supplies are strictly prohibited 
for safety reasons. 



 

 
 

3.6 Robots shall not cause any danger to the arena and surroundings in anyway 
whatsoever. 

3.7 Robots RC receivers will need to be protected from any outside interference. 
3.8 Robot cannot be design in a closed structure to handle the ball. The judge will 

check the robot structure before the competition start. 

4.0 Game Rules 
4.1 Length of a Match 

Each game is stipulated for 3 minutes.  
Starts from Round of 16, first half (1.5 minutes), participants are required to 
change ends follow the judge instructions. 

4.2 Building of Robot 
Prebuilt and programmed 

4.3 Starting the Robot 
4.3.1 Whistle will be blown as a sign of start of the match. 
4.3.2 The participant who remote controls the robot shall keep distance with the 

game field area without touching or disturbing the game field. 
4.4 Competition Tasks 

4.4.1 All the games will be based on “knock out” system. All the teams will be 
distributed in opposing pairs by IYRC committee randomly. 
4.4.2  Each team shall consist of 3 robots and 3 students with each 

student controlling one robot.  
Teams can choose between two roles variants:  
Eg: 1 defender + 2 strikers or 2 defenders + 1 striker. 

Defender 
• cannot leave his area (his half of the field), therefore cannot enter opponents 
area. 
• allowed to enter own penalty area with non-stop movement to protect the 
gate, but not more than 10 seconds 

Striker 
• allowed to enter both own and opponent’s area 



 

 
 

• allowed to enter opponent’s penalty area to hit the gates, but stay there not 
more than 10 seconds. 

    • Not allow to enter own penalty area. 
4.4.3 During the match, the participants who control their robot please keep distance 
with game field, and don’t touch or damage the field. 
4.4.4 The team should distribute the roles prior the game and provide this 

information to referee. Roles cannot be changed during the match, but can be changed 
between the matches. 

4.4.5 A robot is not allowed to purposely block the ball against the side of the field 
and not moving. If doing it more than 2 times, the participant will be removed and isolated 
for 1 minute. 

4.4.6 Upon removal of a robot from the playing field, it can only re-enter the game 
upon referee’s  approval. 

4.4.7 Robots can deploy any tactics or maneuvers, as long as it does not constitute a 
foul. 

4.4.8 An offender will be issued a yellow card. Upon receiving 2 yellow cards, the 
player will be removed and being isolated for 1 minute before it can reenter the game field. 

4.4.9 Extra time of 1 minute shall be played only in the event of a draw. 
4.4.10 Penalties ball will be placed on a certain point (white dot). Robot which 

making a shot should start its movement behind the white dot to hit the ball and any part 
of robot body cannot push the ball exceed the white line. 

4.4.11 All robots will be collected by referees before the competition begin, cannot 
share the same robot with other participants. 

4.4.12 The parts which are fallen or broken from the robots cannot be fixed back 
onto the robots during the match. 

4.4.13 While the match is in progress, at any time the referee whistles, the 
participants should stop the robot. 

4.4.14 During the match, if both defender and striker enter into opponent’s area, 
even if score a goal but the goal is not valid. 

4.4.15 During the match, if the ball is holding by  a robot and not moving (stalemate) 
for more than 5 seconds, It is consider as “Dead Ball”.  Referee will blow whistle and all 



 

 
 

robots must stop moving. Referee will place the ball accordingly and the game will resume 
with referee’s instruction. If more than 3 times, ball will put at the middle field and all 
robots back to their start point. Game resume with whistle blow. 

4.5 Deciding the Winner 
  4.5.1 Within 3 minutes, the team with highest goals will be the winner. 
  4.5.2 The ‘knock-out’ stage shall not consist of any points and the winner of the 

game shall proceed to the next round. 
  4.5.3 The time limit for extra time shall be 1 minute. 
  4.5.4 In the event of a DRAW by the end of extra time, a penalty shoot-out shall 

decide the match with each team being allocated 3 penalties. 
  4.5.5 ‘Sudden death’ penalty shall decide the match in the event both teams are 

still tied for score. The team that misses the penalty with the other team scoring their 

penalty, losses the game. If still tied for score, then 1 vs 1 game starts, the one who score 

the first goal will be the winner team.  

4.6 Disqualification 
A team shall be disqualified if it commits any of the following during the match: 
• Touching the robots while the match is in progress. 
• Robot does not comply with the size restrictions. 
4.7 Soccer Robot Placement 

       4.7.1 Before game start , robots should place in front of the white line at each ends 
as per figure below. 

                             
 



 

 
 

 

5.0 Game Field  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Push-push (Junior Skill) 

Age 7-12 

 

Team Individual 

Robot 

Kits 

MRT Series, MRT-X & HUNA educational robot kit (not 

include My Robot Time Toy series and MRT Soccer 

Robot ) 
Mission Remote control robot to pass through the runway 

and push opponent outside of the black ring 

Robot 

Building 

Pre-build remote control robot 

Game 

Method 

Tournament 

 

 
1.0 Objective 

Test and challenge the student ability to construct and program a robot with high 

stability and controlling skill to pass through the runway and push opponent out of the ring. 

2.0 Robot Dimensions and Weight 
2.1 The size of the robot at the starting box shall not exceed 20cm (H) by 20cm (W) 

by 20cm (L) Refer to the robot specification diagram. However, robots are not allowed to 

expand to any size after the game starts. 

2.2 The maximum weight of the robot is 800 grams (Include batteries). 

3.0 Restrictions on Robot design 
3.1 Only MRT Series, MRT-X & HUNA educational robot kit (not include My Robot 

Time Toy series and MRT Soccer Robot ) are to be used to build the robot. There is no 

limitation to the amount of blocks used to build the robot. You are allowed to cross use the 

parts from the above mentioned robot kits for the robots. 

3.2 However, ONLY maximum 2 number of DC motors,2 number of servo motors and 

1 mainboard are allowed to use for the competition. 

3.3 Electronic parts are not allow to do any modification. If found guilty, the 

participant would be IMMEDIATELY disqualified. 

3.4 Robots shall not damage any part of the field or obstacles deliberately. 



 

 
 

3.5 Robots are not allowed to have any power supply above 9V DC (Volt of Direct 

Current). VAC (Volt of Alternating Current) power supplies are strictly prohibited for safety 

reasons. 

3.6 Robots shall not cause any danger to the arena and surroundings in anyway 

whatsoever. 

3.7 Robots will need to protect their sensors if necessary from any outside 

interferences. 

3.8 Robots RC receivers will need to be protected from any outside interferences. 

4.0 Game Rules 
4.1 First whistle, robot must pass through the runway and stop at the black ring 

waiting area. Second whistle only robot can start to engage opponent and push. 

4.2 If robot drop from the runway before reaching the black ring, the participant will 

lose the current round.  

4.3 If within 1 minute the robot still unable to enter the black ring waiting area, the 

participant will lose the current round. 

4.4  Within 1 minute, the robot pushed the opponent robot off the playfield (black 

color ring) first considered win. Draw match if both robots fall off from the playfield at the 

same time. 

4.5 If more than half of the robot body being push out of the ring onto the runway 

(decision is on referee), or robot unable to go back into the ring, consider lose. 

4.6 Each game is stipulated for 3 minutes and within 3 minutes total of 3 rounds with 

each round 1 minute will be given to both sides, if ;  

a.) Draw: both robots still moving and stay inside the play field) both scored 1 mark.  

b.) Win: Push the opponent outside the play field or the robot not able to move 

back into the play field) winner score 2 marks.  

c.) Lose: Half of the robot’s body being push out by opponent to the runway or not 

able to move back into play field ) loser score 0 mark.  



 

 
 

d. ) Final: After 3 rounds, if participants get same scores , both of the robot will be 

placed in back to back position and continue the final round to get the winner.  

e.) If draw match, then will measure the center point to each robot after the game 

stop. Robot which nearer to the center point of the ring will be the winner. 

4.7 Robots MUST be placed behind the start line on the runway before the match 

starts. Robots are to remain stationary until the START whistle has been blown.  

4.8 While the match is in progress, at any time the referee whistles, the human 

operator should stop the robot.  

4.9 Fouls  

  4.9.1 Touching the robot while the match is in progress.  

  4.9.2 A stalemate of more than 5 seconds.  

  4.9.3 More than 2 fouls in a round, opponent win. 

5.0 Game Field 
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Push-Push Senior (Senior Skill) 
Age 13-17  

 
 
 
 
 

Team Individual 

Robot Kits MRT Series, MRT-X & HUNA educational robot kit (not 
include My Robot Time Toy series and MRT Soccer 
Robot ) 

Mission Require participants to use remote control robot to 
pass through the runway and push opponent outside 
of the black ring 

Robot Building Pre-build 
Game Method Mission completion 

1.0 Objective 
The goal of this game is to test and challenge student ability to construct and 
program a robot with high stability and controlling skill to pass through the runway 
and push opponent out of the ring (The black ring). 

2.0 Robot Dimension and Weight 
The size of the robot at the starting box shall not exceed 20cm (H) by 20cm (W) by 

20cm (L). 
Robot is not allowed to expand to any size after the game starts. 
The maximum weight of the robot is 800 grams (Including batteries) 

3.0 Restriction on Robot Design 
3.1 Only MRT Series, MRT-X & HUNA educational robot kit (not include My Robot 

Time Toy series and MRT Soccer Robot) parts are to be used to build the 
robot. There is no limitation to the amounts of block used to build the robot. 
You are allowed to cross use the parts from the above mentioned robot kits 
for the robots. 

3.2 May use maximum up to 2 motors, 2 servos motor, 1 mainboard only. No 
restriction on other electronic parts. 

3.3 Participant is not allow to modify electronic parts. If found guilty, the player 
would be IMMEDIATELY disqualified.  

3.4 Robots shall not damage any part of the field or obstacles deliberately. 
3.5 Robots are not allowed to have any power supply above 9V DC (Volt of Direct 



 

 
 

Current). VAC (Volt of Alternating Current) power supplies are strictly prohibited 
for safety reasons. 

3.6 Must not cause any danger to the arena. 
3.7 RC Receiver will need to be protected from outside interference. 

4.0 Game Rules 
4.1 First whistle, robot must pass through the runway to enter the black ring and wait 

there. Second whistle only can start to attack opponent. 
4.2 If the robot drops out of the runway before enter the black ring, this round 

consider lose. 
4.3 If after 10 seconds still not yet enter the black ring, this round consider lose. 
4.4 Push the opponent out of the ring within 1 minute will win. If both drop out of 

the ring at the same time, consider draw. 
4.5 If more than half of the robot body being push out of the ring onto the runway 

(decision is on referee), or robot unable to go back into the ring, consider lose.  
4.6 Game length is 3 minutes, there will be 3 rounds, each round 1 minutes. 
       4.6.1 Draw : Both robots still remain inside the ring or drop out of the ring at the 

same time (both get 1 point)  
       4.6.2 Win : Push opponent out of the ring or opponent’s robot unable to get 

back to the ring after 10 seconds to continue the game (2 points) 
        4.6.3 Lose : More than half of robot body being push out of the ring, or unable 

to get back to the ring after 10 seconds (consider lose and no point) 
        4.6.4 Total points : Highest points after 3 rounds total will be the winner. If 

same point happen, both robot has to fight again in the ring (back to 
back). 

       4.6.5 If draw match, then will measure the center point to each robot after the 
game stop. Robot which nearer to the center point of the ring will be 
the winner. 

4.7 Before game start, robot has to place before the start line. 
4.8 During the game, if whistle blow, robot has to be stop immediately. 
 
 



 

 
 

4.9 Disqualify 

 Touch the robot during the game 

 Stop more than 5 seconds 

 2 fouls will led to game stop and opponent win 

5.0 Game field 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SAVE THE FOREST (Senior Coding) 

Age 13-17  

 
 
 
 

Team Individual 
Robot Kits MRT Series, MRT-X & HUNA educational robot kit (not 

include My Robot Time Toy series and MRT Soccer 
Robot ) 

Mission Program the line tracing robot that able to trace the 
line and trigger the IR sensors (put out fire), carrying 
items (survivors) back to rescue center. 

Robot 
Building 

Pre-build 
Game Method Mission completion and Time record 

1.0 Objective 
The goal of this game is to test student’s ability to program the robot to save and 
preserve the remaining nature and also to save the survivors. This also will test the  
student’s decision making as to save which one first the forest or the survivors. 

2.0 Robot Dimension and Weight 
Robot must not exceed 20cm(H), 20cm(W), 20cm(L). 

Robot is NOT allowed to expand at any time. 

3.0 Restriction on Robot Design 
3.1 Only MRT Series, MRT-X & HUNA educational robot kit (not include My Robot 

Time Toy series and MRT Soccer Robot). No limitation to the number of 
blocks used to build the robot. 

3.2 May use maximum up to 4 DC motors, 2 servos, 5 IR sensors, 1 tracer sensor 
block and 1 mainboard only. 

3.3 Robots shall not damage any part of the field or obstacles deliberately. 

3.4 Robots are not allowed to have any power supply more than 9V DC. VAC (Volt 
of Alternating Current) power supplies are strictly prohibited for safety 
reasons. 

3.5 Must not cause any danger to the arena. 
 



 

 
 

4.0 Game Rules 
4.1 Length of a match 

4.1.1 Each game is stipulated for 3 minutes only. Each participant is allow to 
make two attempts and the highest    score attempt will be recorded. 

4.1.2 In the following cases, a match will end before 3 minutes. 

• In the event of disqualification. 

• When the judge sees that continuation of the match is impossible. 

• Damages on the arena 

• Completion of time 

• Damages the forest 

4.2 Building of Robot 

Pre-built and programed 

4.3 Starting of Robot 

4.3.1 Robot should stay behind the starting line (distance from starting line to 
the Robot IR sensors not exceed 5cm) and facing west (R&R map position as 
the reference). Timer starts when the robot's IR sensors cross the starting line. 

4.3.2 Whistle will be blown as a sign of start of the match. 

4.3.3 Participant is allowed to start (switch on) the robot using single switch 
operation. 

4.4 Completion Task 

4.4.1 Once the match has begun, the robot must move by its own to 
complete the task. 

4.4.2 Collect and bring the survivors to the rescue center.  

4.4.3 Go to the affected area of the forest (burning area only), trigger the IR 
sensor to put out the fire (LED Red change to Green). 

4.4.4 The parts which are fallen or broken from the robots cannot be fixed 
back onto the robot during match. 

4.4.5 Back and stop at starting point. 



 

 
 

4.5 Deciding the Winner 

4.5.1 The winner will be the participants who able to complete the task with 
highest score. 

4.5.2 If the score is the same for two participants, the shortest time will be 
the winner. 

4.6 Points, Penalties and Disqualification 

4.6.1 Points 

• 10 points will be awarded for each survivor if properly placed in the 
rescue center. If physically any part of survivor body outside the rescue 
center box, consider as out of the box, no point. 

• Put out the fire (triggered the IR sensor to turn LED Red to Green) will 
be awarded 10 points each. 

• If LED not turn to Green, there is no point.  

• Robot return and stop at starting point will be awarded 20 points. 

4.6.2 Penalties 

Placing the survivor at any affected area of the forest will receive a penalty 
which is the deduction of 15 points. 

4.6.3 Disqualification 

- Touching the robot or the item in the arena while the match is in 
progress. 

- Robot does not comply with the size restriction. 

- A stalemate of more than 10s. 

- The robot moves out of the line for more than 10s. 
Sample score record 

TEAM Survivor 
Saved 

Put out fire Penalty Stop at starting 
point 

Total 
Points 

Time Taken (s) Rankin
g 

A 30 30 0 20 80 180s 2 
B 30 30 0 20 80 160s 1 
C 20 30 -15 20 55 130s 3 
 



 

 
 

5.0 Game Field 

 

Survivor 

   
 

Assembled by 4 pcs of 5*5 Blocks 

Sensor to be triggered 

          
   

 

 
 

L : 10cm, H : 15cm , W:7cm 

Height of IR sensor from ground : 5.5 cm 
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LINE Humanoid Boxing 

Age ALL (no limits) 

 

Team Individual 
Robot Kits LINE Humanoid 
Mission Remote control humanoid to throw punches to knock down 

opponents as many times as possible in three minutes  

 Robot Building Pre-build，Remote control method 
Game Method Tournament 

1.0 Objective  
To construct a humanoid robot with high stability and controlling skill to play a 

boxing game.  

2.0 Restrictions on Robot design  
2.1 Only LINE Humanoid robot parts are to be used to build the robot.  
2.2 You are only allowed to modify the mechanical parts (painting/folding) but not 

electronic parts. If found guilty, the player would be IMMEDIATELY disqualified.  
2.3 Robots shall not damage any part of the field or obstacles deliberately.  
2.4 Robots are ONLY allowed to use LINE built in power supply. VAC (Voltage of 

Alternating Current) power supplies are strictly prohibited for safety reasons.  
2.5 Robots shall not cause any danger to the arena and surroundings in anyway 

whatsoever.  
2.6 Robots will need to protect their sensors if necessary from any outside 

interferences.  
2.7 Robots RC receivers will need to be protected from any outside interferences.  

3.0 Games Rules  
3.1 Length of a Match  
  3.1.1 Each game is stipulated for 3 minutes.  

4.0 Building of Robot  
         4.1 Prebuilt and programmed 
         4.2 The battery specification, length of robot leg and arm should strictly adhere to the 
instruction manual (LINE Humanoid) 



 

 
 

         4.3 The appearance of the humanoid can be modified by changing color and 
accessories 
         4.4 The movement of the robot can be programmed freely  
         4.5 Each participant can prepare one backup LINE Humanoid. Not allow to use other 
participant robot to complete the game. 
         4.6  Participant should prepare their own Android device (Airplane Mode) to control 
the robot.  

5.0 Starting the Robot  
5.1 Whistle will be blown as a sign to start the match.  
5.2 Participant is allowed to start (SWITCH ON) the robot using single switch 

operation.  
5.3 The participant who remote controls the robot shall keep distance with the game 

field area without touching or disturbing the game field.  
5.4 The humanoid can be control using android phone under flight mode.  

6.0 Competition Tasks  
6.1 The games will be based on “knock out” system. All the participants will be 

distributed in opposing pairs by committee randomly.  
6.2 The humanoid can used its hand, leg or body to knock opponent down.  
6.3 Once the humanoid fall down after pushing by opponent or fall down by itself, 1 

mark will be awarded to opponent.  
6.4 Except the humanoid’s feet, if any other body parts of the humanoid(hand, knee, 

chest, back) touch on the ground of the stage, 1 marks will be awarded to the opponent.  
6.5 There will be no rest time during the competition. (For example, the humanoid 

fall down and cannot get up by itself or the humanoid lost control) the competition will 
carry on.  

6.6 Each time when the opponent’s humanoid being knock down, participants 
should obey judge instruction to move back to certain distance and wait for opponent’s 
humanoid to get up.  

6.7 Judges will countdown for 10 seconds when one’s humanoid fall down or lost 
control, if the humanoid cannot back to its normal operation within this 10 seconds, judges 
will declare that the participants lost the competition.  



 

 
 

6.8 Both robots must attempt to cross over and engage the opponent robot as soon 
as the match starts. The robot can deploy any tactics or maneuvers, as long as it does not 
constitutes a foul.  

6.9 If the humanoid is stop moving to attack the opponent for more than 10 seconds 
a yellow card will be issued to the offender. Upon receiving 2 yellow card, 1 mark will also 
be awarded to opponent.  

7.0 Deciding the Winner  
7.1 Within 3 minutes, the participants with highest scores will be the winner.  
7.2 The ‘knock-out’ stage shall not consist of any points and the winner of the game 

shall proceed to the next round.  
7.3 Extra time shall be played in an event of a DRAW.  
7.4 The time limit for extra time shall be 1 minute.  
7.5 ‘Sudden death’ penalties shall decide the match in the event both participants 
are still tied for score. The participants that fall down first losses the game.  

8.0 Disqualification  
A team shall be disqualified if it commits any of the following during the match:  

8.1 Touching the robots while the match is in progress.  
8.2 Robot does not comply with the restrictions.  

9.0 Game Field  

 


