ระเบียบการแข่ งขันกีฬาเอ็กซ์ ตรีม
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
***************
1. สมาคมกีฬาเอ็กซ์ ตรีมแห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายปิ ติ ภิรมย์ภกั ดี
เลขาธิการ
นายชัยภัฏ จาตุรงคกุล
สถานที่ติดต่อ
(Head Office)
968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้นที่ 8 ถ.พระรามที่ 4 ข.สี ลม ข.บางรัก กทม 10500
( Office )
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย (สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรี มแห่งประเทศไทย)
ห้อง 253 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
โทรศัพย์ / แฟ๊ ก / มือถือ / 089-7822199
2. คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาเอ็กซ์ตรี มของจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรี มแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้ วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรี มแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผูแ้ ทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผูอ้ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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3.2 คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค ประกอบด้ วย
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรี มแห่งประเทศไทย
ประธานฝ่ ายเทคนิคสมาคมฯ
ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬา
ผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี )
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ฉบับปัจจุบนั ที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรี มแห่งประเทศไทย รับรอง และ
ประกาศใช้
4.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันให้เป็ นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
และข้อบังคับการกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.3 ให้ใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการรับรองโดยสมาคมฯ
5. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
5.1 ผูท้ ี่เข้าร่ วมแข่งขันจะต้องเป็ นนักกีฬาสมัครเล่น
5.2 มีสัญชาติไทย
5.3 ไม่เป็ นนักกีฬาที่อยูใ่ นระยะเวลาที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรี มแห่งประเทศไทยลงโทษ หรื อประธาน
กรรมการอานวยการแข่งขัน หรื อการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงโทษให้พกั การแข่งขัน
6. ประเภทการแข่ งขัน รวม 5 ประเภทกีฬา (41 รายการแข่ งขัน) ประกอบด้ วย
6.1 อินไลน์สเก็ต ( INLINE SKATE )
6
(INLINE STUNT) , (3)
6.1.2. อินไลน์ สปี ดสเก็ต (INLINE SPEED SKATE) , (16)
6.2 สเก็ตบอร์ ด ( SKATEBOARD ) , (6)
6.3 โรลเล่อร์ สปอร์ ต ( ROLLER SPORTS )
6.3.1. โรเล่อร์ สปอร์ ต สลาลม (ROLLER SPORTS SLALOM) , (13)
6.4 จักรยาน บี เอ็ม เอ็กซ์ สตั้น ( BMX STUNT ) , ( 2 )
6.5 จักรยาน บี เอ็ม เอ็กซ์ แฟลตแลนด์ ( BMX FLATLAND ) , ( 1 )
7. เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม ใช้ อตั ราส่ วนเจ้ าหน้ าที่ 1 คน ต่ อนักกีฬา 5 คน (1 : 5)
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8. หลักเกณฑ์ การแข่ งขัน และการจัดการแข่ งขัน
8.1 ระดับภาค ไม่มีการคัดเลือก โดยให้แต่ละจังหวัดต้องสมัครเข้าร่ วมแข่งขันฯ ตามระยะเวลา ที่ กกท. กาหนด
หลังจากสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันฯ เรี ยบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น
8.2 ระดับชาติ ให้แต่ละจังหวัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ดังนี้
8.2.1
พ ศ 2541 - 2553)
8.2.2
6พ ศ 2541-2555)
- ประเภทบุคคล (INDIVIDUAL)
8.2.3
พ
5
เยาวชน
8.2.4 นักกีฬาบุคคลธรรมดา 1 คน สามารถลงทาการแข่ งขันได้ ไม่ เกิน 3 รายการแข่ งขัน จังหวัดสามารถส่ ง
นักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้รายการละ 2 คน
8.2.5 รายการแข่งขันประเภทคู่ ( Pair ),( Freestyle Pair Slalom)
ๆ
พศ
8.2.6 การแข่งขันกีฬา INLINE SPEED SKATE ระยะ 1,000 m. นักกีฬาต้องมีสถิติที่สามารถทาเวลาได้
ไม่เกิน 3.30 นาที จึงจะสามราถเข้าร่ วมการแข่งขัน
ประเภทกีฬาแข่ งขัน
1. ประเภท อินไลน์สเก็ต รวม 19 รายการ ประกอบด้วย
1.1 อินไลน์สเก็ตพาร์ ค (Inline Skate Stunt Park) มี 3 รายการ คือ
- ประเภทอินไลน์สเก็ตสตั้นพาร์ค (Inline Skate Stun Park) มี 1 รายการ คือ
(Individual)
- ประเภท Skate cross มี 1 รายการ คือ
1.
(Individual)
- ประเภทกระโดดสู ง (High Jump) มี 1 รายการ คือ
1. ประเภทบุคคล (Individual)
1.2 อินไลน์สเก็ตความเร็ ว (Inline Speed Skate) มี 16 รายการ คือ
1. ระยะทาง 300 เมตร มี 4 รายการ ( ช , ญ )
(Individual Man) ,(2)
1.1.1 อายุ 8 - 12 ปี
1.1.2 อายุ 13-20 ปี
(Individual Woman) ,(2)
1.2.1 อายุ 8 - 12 ปี
1.2.2 อายุ 13-20 ปี
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2.
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มี 4 รายการ ( ช , ญ )
(Individual Man) ,(2)
2.1.1 อายุ 8 - 12 ปี
2.1.2 อายุ 13 – 20 ปี
2
(Individual Woman) , (2)
2.2.1 อายุ 8 - 12 ปี
2.2.2 อายุ 13 - 20 ปี
3. ระยะทาง 1,000 เมตร มี 4 รายการ ( ช , ญ )
3.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) , (2)
3.1.1 อายุ 8 - 12 ปี
3.1.2 อายุ 13 – 20 ปี
3.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) , (2)
3.2.1 อายุ 8 - 12 ปี
3.2.2 อายุ 13 – 20 ปี
4. ระยะ 100 เมตร มี 4 รายการ ( ช , ญ )
4.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) , ( 2 )
4.1.1 อายุ 8 – 12 ปี
4.1.2 อายุ 13 – 20 ปี
4.2 ประเภทบุคคลหญิง ( Individual Woman )
4.2.1 อายุ 8 – 12 ปี
4.2.2 อายุ 13 – 20 ปี
การจัดการแข่ งขัน Inline Skate
การแข่งขันอินไลน์สเก็ตพาร์ ค (Inline Skate Stun Park) ประเภทบุคคล (Individual) การแข่งขันใน
รอบคัดเลือกและรอบชิงเหรี ยญ มีเวลาให้นกั กีฬาแสดงท่าต่างๆ ในสนามที่ใช้ในการแข่งขัน รอบละ 60วินาที
จานวน 2 รอบ ใช้คะแนนรอบที่ดีที่สุดในการตัดสิ น เข้ารอบชิงเหรี ยญ
คณะกรรมการตัดสิ นจะพิจารณา จาก 4 หมวด หัวข้อในการให้คะแนน คือ
1. ความยากของท่าที่ใช้แสดง (Difficulty)
2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใช้แสดง (Execution )
3. การวางแผนการเชื่อมโยงอุปกรณ์ในสนาม (Line)
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Style)
Skate cross
(Event
คค (Individual)
พ
ที่กาหนด
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หรื อสัม

(High Jump)
คค (Individual)
พ
5
นักกีฬามีโอกาสกระโดดในแต่ละความสู ง คนละ 3 ครั้ง (หากกระโดดในครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว นักกีฬา
สามารถขอสละสิ ทธิ ในการกระโดดครั้งที่ 2 3 ได้ ในระดับความสู งนั้น) ลาดับการกระโดด ตามลาดับ
รายชื่อของนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน จนครบตามจานวนนักกีฬา ที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ในกรณี ที่นกั กีฬา
กระโดดไม่ผา่ นระดับความสู งในครั้งที่ 1 ให้นกั กีฬาท่านนั้น กลับไปเริ่ มกระโดดในครั้งต่อไปทันที หากการ
กระโดดในครั้งที่ 2 3 ยังไม่ผา่ น ถือว่านักกีฬาท่านนั้นหมดสิ ทธิ จากการแข่งขัน (ตกรอบ)
การปรับระดับความสู งของคานวัดระดับ
คณะกรรมการจะพิจารณาการปรับระดับความสู งของคานวัดระดับ โดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ
(ระหว่าง 1 – 10 ซม.)
การกระโดด และ การลงสู่ พนื้ ( Jump & Landing )
นักกีฬาต้องทาการกระโดดข้ามคานระดับความสู งที่กาหนด โดยไม่สัมผัสกับคานวัดระดับ และไม่ทา
ให้คานวัดระดับตก หากสัมผัสกับคานวัดระดับ หรื อทาให้คานวัดระดับตก ถือว่าไม่ผา่ น ในระดับความสู งนั้น
ภายหลังที่นกั กีฬาทาการกระโดดผ่านคานวัดระดับความสู งในระยะที่กาหนด ในแต่ละรอบการแข่งขันแล้วนั้น
ในการลงสู่ พ้นื จะต้องไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายนักกีฬา สัมผัสกับพื้นสนามแข่งขันและสามารถไหล
ผ่านไปจนกว่าจะผ่านระยะที่คณะกรรมการจัดการ แข่งขันกาหนด (3 เมตร จากฐานเสา วัดระดับความสู ง) จึง
จะถือว่านักกีฬาท่านนั้นผ่าน ในการกระโดดระดับความสู งนั้น แต่หากมีส่วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายสัมผัสกับ
พื้นสนามแข่งขัน ก่อนที่จะไหลผ่านระยะที่กาหนด (3 เมตร) ถือว่าการกระโดดครั้งนั้นไม่ผา่ น
ค
(Inline Speed Skate)
คค (Individual)
(Individual Man)
(Individual Woman)
(Event)
300
5
- ระยะทาง 1,000 เมตร
- ระยะทาง 100 เมตร
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การแข่ งขัน Inline Speed Skate 300 m. Sprint
ค
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รอบชิงชนะเลิศ
การจัดอันดับการปล่อยตัว ในรอบชิงชนะเลิศ นักกกีฬาที่ทาเวลาได้มากที่สุดในรอบคัดเลือก
จะได้ทาการแข่งขันเป็ นคนแรกในรอบชิงชนะเลิศ โดนเรี ยงลาดับการปล่อยตัวตามเวลา ที่นกั กีฬาทา
ได้ในรอบคัดเลือกตามลาดับ นักกีฬาที่ทาเวลาได้ดีที่สุดในรอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 จะได้รับ
เหรี ยญรางวัล (เหรี ยญทอง , เงิน และทองแดง ) ตามลาดับ
การแข่ งขัน Inline Speed Skate 500 , 1,000 m.
คณะกรรมการ
(กลุ่ม , Heat) ๆ 4 -10 (โดยการจับสลาก
ในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม)
แต่ละ ๆละ 2 คนจะได้เข้าไปใน
การปล่อยตัวนักกีฬา และการเตือน Warning
การแข่ งขันประเภทบุคคล (Individual) 300 m.
- กรรมการควมคุมการปล่อยตัว จะขานชื่ อนักกีฬาที่จะทาการแข่งขันที่ละ 1 คน เพื่อให้นกั กีฬา เข้า
ประจาจุดสตาร์ ทก่อนการแข่งขัน (กรรมการจะยกธงแดง) เมื่อนักกีฬาพร้อม ณ เส้นสตาร์ท กรรมการจะ
ตรวจสอบว่าตาแหน่งการวางเท้าของนักกีฬาไม่ผดิ กฏการออกสตาร์ ท (กรรมการจะยกธงขาว) หมายความว่า
พร้อมสาหรับการแข่งขัน นักกีฬาสามารถออกสตาร์ ทได้ทนั ที เมื่อนักกีฬาพร้อม และถือว่าเป็ นการเริ่ มต้นการ
แข่งขันของนักกีฬาคนนั้นๆ
การแข่ งขันประเภท (กลุ่ม , Heat ) (Speed Skate 500 , 1,000 m.)
รอบคัดเลือก (Qualify Round)
- กรรมการควมคุมการปล่อยตัว จะขานชื่ อนักกีฬาที่จะทาการแข่งขันใน (กลุ่ม, Heat) นั้นๆ เพื่อให้
นักกีฬาเข้าประจาจุดสตาร์ ทก่อนการแข่งขัน (ลาดับการออกสตาร์ ทในรอบแรก Qualify Round จะใช้การจับ
สลากจัดอันดับการยืน ณ จุดสตาร์ ท ) (กรรมการจะยกธงแดง) เมื่อนักกีฬาพร้อม ณ เส้นสตาร์ ท กรรมการจะ
ตรวจสอบว่าตาแหน่งวางเท้าของนักกีฬาไม่ผดิ กฏการออกสตาร์ ท (กรรมการจะยกธงขาว) หมายความว่า
พร้อมสาหรับการแข่งขัน กรรมการผูค้ วบคุมการปล่อยตัวจะขานคาว่า “ Attention “ แล้วกดกระดิ่งสั่น 1 ครั้ง
ถือเป็ นการปล่อยตัวเริ่ มการแข่งขัน
- ในกรณี ที่มีการออกสตาร์ ทฟาวว์ กรรมการควบคุมการปล่อยตัวจะกดกระดิ่งยาว 1 ครั้ง เพื่อ
เป็ นการ แจ้งให้ทราบว่ามีการฟาว์วสตาร์ ทเกิดขึ้น นักกีฬาจะต้องมาเริ่ มต้นสตาร์ ทใหม่ ตามลาดับ
- นักกีฬาที่ “ฟาว์วสตาร์ท” จะได้รับการเตื่อน ( Warning ) ครั้งที่ 1
- ในกรณี ที่มีการ “ฟาว์วสตาร์ท” ครั้งที่ 2 โดยเป็ นนักกีฬาคนเดิม นักกีฬาคนนั้นจะถูกเตือน
(Warning ) ครั้งที่ 2 และถูกตัดสิ ทธิ์ การแข่งขันทันที “DQ” (Dis Qualified)
- ในกรณีการ “ฟาว์วสตาร์ ท” ในรอบชิงชนะเลิศ (Final Round) นักกีฬาที่ “ฟาว์วสตาร์ ท” จะถูกตัด
สิ ทธิ์ให้ ออกจากการแข่ งขันทันที “DQ” (Dis Qualified)
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- นักกีฬาที่เข้าอันดับ 1 และ 2 ในแต่ละ (กลุ่ม , Heat ) จะได้สิทธิ์ ผา่ นเข้าสู่ การแข่งขันในรอบต่อไป
รอบก่อนรองชนะเลิศ , รอบรองชนะเลิศ และรอบชิ งชนะเลิศ ( Quarter Final , Semi Final , Final )
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทาการแบ่งกลุ่มนักกีฬาที่ชนะอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ (กลุ่ม , Heat )
การแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อจัด (กลุ่ม , Heat ) ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ โดย นักกีฬาที่เข้า
เป็ นอันดับ 1 หรื อ 2 (ขึ้นอยูก่ บั จานวนนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน) รอบก่อนรองชนะเลิศ จะได้สิทธิ์ ผา่ นเข้าสู่
รอบรองชนะเลิศต่อไป (เช่นเดียวกับ ในรอบรองชนะเลิศ นักกีฬาที่สามารถเข้าเส้นชัย เป็ นอันดับ 1 หรื อ 2
(ขึ้นอยูก่ บั จานวนนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน) ของรอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์ เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ต่อไป)
นักกีฬาที่สามารถผ่านเส้นชัยอันดับที่ 1 – 3 ในรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเหรี ยญรางวัล (เหรี ยญ
ทอง , เงิน และทองแดง) ตามลาดับ
หมายเหตุ : จานวนนักกีฬา 1 หรื อ 2 ที่จะผ่านเข้าสู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ , รอบรองชนะเลิศ และรอบ
ชิงชนะเลิศ ( Quarter Final , Semi Final , Final ) นั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบใน
วันประชุมผูจ้ ีดการทีม Team Manager Meeting เพื่อรับทราบโดยทัว่ กันก่อนการแข่งขัน
การแข่ งขัน Inline Speed Skate 100 m. Sprint
ค
( R.1)
หรื อ 16 หรื อ 32
ฯลฯ)
ไข้วคู่ต่อไป(ตามตารางไข้วคู่)
รอบที่ 1 (R.1) เป็ นการแข่งขันแบบจับเวลาบุคคล แล้วนาผลเวลาที่ได้ มาไข้วคู่ตามตารางกาหนด
รอบที่ 2 (R.2) เป็ นการแข่งขันแบบไข้วคู่ นักกีฬาทาการแข่งขันแบบแพ้ตกรอบ ( 1 / 1 ) ผูช้ นะเข้าสู่ รอบต่อไป
รอบที่ 3 (R.3) เป็ นการแข่งขันแบบไข้วคู่ นักกีฬาทาการแข่งขันแบบแพ้ตกรอบ ( 1 / 1 ) (เข้าไปชิงอันดับที่ 3 )
ผูช้ นะเข้าสู่ รอบต่อไป
รอบรองชิงชนะเลิศ และรองชิงชนะเลิศ
รอบที่ 4 (R.4) (ชิงอันดับที่ 3 ) เป็ นการแข่งขันแบบไขว้คู่ นักกีฬามีโอกาสในการแข่งขันแบบ (2/3) ( สองใน
สาม) โดยนักกีฬาจะทาการแข่งขันรวมทั้งหมด 3 ครั้ง หากฝ่ ายใดชนะ 2 ครั้งก่อนถือเป็ นผูช้ นะ (ได้อนั ดับที่ 3 )
รอบที่ 5 (R.5) (ชิงอันดับที่ 1 ) เป็ นการแข่งขันแบบไขว้คู่ นักกีฬามีโอกาสในการแข่งขันแบบ (2/3) ( สองใน
สาม) โดยนักกีฬาจะทาการแข่งขันรวมทั้งหมด 3 ครั้ง หากฝ่ ายใดชนะ 2 ครั้งก่อนถือเป็ นผูช้ นะ (ได้อนั ดับที่ 1 )
ผูแ้ พ้ได้อนั ดับที่ 2
หมายเหตุ : ในรอบ 4 (R.4) และ 5 (R.5) ในแต่ละคู่การแข่งขันนักกีฬาจะต้องสลับด้านในการออกสตาร์ ท
ภายหลังเสร็ จสิ้ นในแต่ละรอบ
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รูปแบบตารางไข ้วคูก
่ ารแข่งขัน Speed Skate 100 m.
รอบ 8 คน
R.1 Qualify

R.2 ( 1/1)
1
R.3 (1/1)
R.4 (2/3)
8
3

6
2

7
4

5

9

รูปแบบตารางไข ้วคูก
่ ารแข่งขัน Speed Skate 100 m.
รอบ 16 คน
R.1 Qualify
R.2 ( 1/1)
1
16
3
14
5
12
7
10
2
15
4
13
6
11
8
9

R.3 (1/1)
R.4 (2/3)
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การแข่ งขันโรเล่ อร์ สปอร์ ต สลาลม (ROLLER SPORTS SLALOM) มี 13 รายการ คือ
1. Freestyle Classic Slalom
1.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) ,(2)
1.1.1 อายุ 8-12 ปี
1.1.2 อายุ 13-20 ปี
1.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) ,(2)
1.2.1 อายุ 8-12 ปี
1.2.2 อายุ 13-20 ปี
2. Freestyle Pair Slalom
2.1 ประเภทคู่ (ทีม), (1)
3. Freestyle Battle Slalom
3.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) ,(1)
3.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) ,(1)
4. Speed Slalom
4.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) ,(2)
4.1.1 อายุ 8-12 ปี
4.1.2 อายุ 13-20 ปี
4.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) ,(2)
4.2.1 อายุ 8-12 ปี
4.2.2 อายุ 13-20 ปี
5. Freestyle Slide
5.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) ,(1)
5.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) ,(1)
กฎและกติกาของฟรีสไตล์สลาลม (Freestyle Slalom Rules)
1. ประเภทของการแข่ งขัน การแข่ งขันฟรีสไตล์สลาลม ประกอบด้วย
1.1 ฟรี สไตล์สลาลมประเภทเดี่ยว (Freestyle Classic Slalom) มีเวลาในการแข่งขันแต่ละรอบประมาณ
80-100 วินาที โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเลือกเพลงของตัวเอง เพื่อใช้ประกอบการเล่น กรรมการจะให้คะแนน
หลังจากผูเ้ ข้าแข่งขันเล่นจบ
1.2 แข่งสปี ดสลาลม (Speed Slalom) ผูแ้ ข่งขันที่ทาเวลาได้ดีที่สุดจะถูกคัดเลือกให้เข้าไปแข่งในรอบ
สุ ดท้ายซึ่งเป็ นการแข่งแบบ KO basic หรื อ แบบแพ้คดั ออก ผูเ้ ข้าแข่งขันที่วงิ่ ชนะได้ถึง 2 ใน 3 ก่อนถือเป็ นผู ้
ชนะในรอบนั้นๆ และจะต้องมาแข่งกับผูแ้ ข่งขันที่เหลือจนกระทัง่ ถึงรอบสุ ดท้าย เพื่อให้ได้ผชู้ นะของรายการ
1.3 ฟรี สไตล์สลาลมประเภททีม ในการแข่งขันฟรี สไตล์ประเภททีมต้องประกอบด้วยนักสเก็ต 2 คน
หรื อมากกว่า กติกาการแข่งขันก็จะคล้ายกับการแข่งขันฟรี สไตล์สลาลมประเภทเดี่ยว แต่สิ่งที่เน้นเพิ่มเข้าไปใน
การแข่งขันประเภทนี้ คือ ความอาร์ท เข้าจังหวะและพร้อมเพรี ยงกันระหว่างคนในทีม
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2. หลักการลงทะเบียนแข่ งขัน
2.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันจาเป็ นต้องแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น วันเดือนปี เกิด ชื่อ – นามสกุล หากข้อมูลไม่
ถูกต้อง และมีการตรวจพบในภายหลัง กรรมการมีสิทธิ์ ตดั สิ ทธิ์ นกั กีฬาในการเข้าแข่งขัน หรื อรับรางวัลทันที
2.2 สาหรับการแข่งขันฟรี สไตล์สลาลม และวิง่ สปี ดสลาลม ควรแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ผูช้ ายและผูห้ ญิง
2.3 สาหรับรุ่ นการแข่งขันให้ยดึ ตามผูจ้ ดั การแข่งขันเป็ นหลักโดยจะมีการประกาศก่อนถึงงานแข่ง
3. พืน้ ทีส่ าหรับแข่ งขัน
3.1 พื้นที่ที่ได้รับอนุ ญาติให้มีการแข่งขันควรมีขนาด 40x10 เมตร หรื อ 40x8 เมตร เป็ นอย่างน้อย
3.2 โต๊ะกรรมการ
3.3 ตาแหน่งของโคน
3.3.1 มีจานวนแถวของโคนทั้งหมด 4 แถว และแต่ละแถวต้องวางห่างกัน 2 เมตร
3.3.2 ทั้ง 4 แถวต้องมีจานวนโคนแถวละ 20 โคน ซึ่ งกาหนดให้โคนในแต่ละแถววางห่างกัน 50 ซ.ม.,
80 ซ.ม., 120 ซ.ม. และ 80 ซ.ม. ตามลาดับ
3.3.3 โคนทั้ง 4 แถวต้องวางเป็ นเส้นตรง (โดยวัดจากกึ่งกลางของโต๊ะกรรมการ)
3.3.4ใช้สัญลักษณ์วงกลมเพื่อระบุจุดวางโคนแต่ละโคน และต้องแสดงจุดที่เป็ นจุดศูนย์กลางไว้ดว้ ย
4. การแข่ งขันฟรีสไตล์สลาลม
4.1 มีจานวนแถวของโคนทั้งหมด 3 แถว โดยกาหนดให้โคนในแต่ละแถววางห่างกัน 50 ซ.ม., 80 ซ.ม.
และ 120 ซ.ม.ตามลาดับ
4.2 โต๊ะของกรรมการตัดสิ นควรอยูด่ า้ นหน้าของโคนแถว 50 ซ.ม. โดยวางห่างจากโคน 2 เมตร
5. การแข่ งขันสปี ดสลาลม
5.1 มีจานวนแถวของโคน 2 แถว ซึ่ งวางห่างกัน 3 เมตร
5.2 ในแต่ละแถวประกอบไปด้วยโคนจานวน 20 โคน แต่ละโคนวางห่างกัน 80 ซ.ม.
5.3 ควรมีอุปกรณ์วางคัน่ ระหว่างแถวของโคนทั้ง 2 แถว ซึ่ งต้องมีความยาวอย่างน้อย 15.2 เมตร
5.4 เส้นที่เป็ นจุดสตาร์ท 2 เส้น ควรห่างกัน 15 เซนติเมตร เพื่อแยกช่องวิง่ 2 ช่องออกให้เห็นชัดเจน
5.5 โคนแรกควรวางห่างจากเส้นสตาร์ ท 12 เมตร และโคนสุ ดท้ายควรวางห่างจากเส้นชัย 80 ซ.ม.
5.6 ความยาวโดยรวมของโคนแต่ละแถวคานวนได้ คือ; 12 เมตร + 0.8 x 19 + 0.8 = 28 เมตร
5.7 ควรกาหนดระยะความปลอดภัยเผื่อไว้ดว้ ย เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูเ้ ข้าแข่งขันได้
พื้นที่แข่งขันควรมีความกว้างอย่างน้อย 40 x 8 เมตร
5.8 พื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขันที่นอกเหนือจากพื้นที่แข่ง 40 ม. X 8 ม. อาจจัดให้เป็ นพื้นที่อบอุ่นร่ างกาย
สาหรับนักกีฬา
5.9 ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนสามารถใช้พ้นื ที่อบอุ่นร่ างกายที่จดั ไว้ให้ได้
6. ขั้นตอนการดาเนินงานการแข่ งขันฟรีสไตล์สลาลม
6.1 ในการแข่งขันจะมีรอบคัดเลือกและรอบตัดสิ น หรื อรอบตัดสิ นเพียงอย่างเดียว ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
ต่างๆ เช่น จานวนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน หรื อการตัดสิ นใจของกรรมการ ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเล่นอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในการแข่งทุกๆรอบ
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6.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันอาจจะเลือกเพลงของตัวเองเพื่อประกอบการแข่งขันได้ โดยกรรมการจะเริ่ มจับเวลา
เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันวิง่ เข้าโคนแรกและสิ้ นสุ ดเมื่อเล่นจบโคนสุ ดท้าย การแข่งประเภทนี้จะไม่มีอุปกรณ์จบั เวลา
แสดงให้เห็น
6.3 ในขณะที่กรรมการกาลังให้คะแนนผูเ้ ข้าแข่งขันคนก่อนหน้าที่เพิ่งเล่นจบไป ผูเ้ ข้าแข่งขันคนต่อไป
สามารถเข้ามาในพื้นที่แข่งขันเพื่ออบอุ่นร่ างกายเป็ นระยะเวลาสั้นๆก่อนได้
6.4 การแข่งขันฟรี สไตล์สลาลม อาจจะมีรอบคัดเลือกและรอบตัดสิ น ลาดับของการแข่งในรอบ
คัดเลือกจะถูกจัดโดยการสุ่ ม ส่ วนการแข่งขันในรอบตัดสิ นนั้นลาดับการแข่งจะถูกจัดโดยเรี ยงลาดับจากผูท้ ี่ได้
คะแนนน้อยที่สุดไปถึงผูท้ ี่ได้คะแนนสุ งที่สุด
6.5 บางครั้งอาจมีเพียงรอบตัดสิ นเพียงอย่างเดียว ขึ้นอยูก่ บั จานวนผูร้ ่ วมการแข่งขัน โดยผูเ้ ข้าแข่งจะ
ถูกกาหนดลาดับการแข่งโดยวิธีสุ่มหากไม่สามารถจัดเรี ยงลาดับคะแนนจากการแข่งขันครั้งก่อนๆได้
6.6 อาจจัดรอบคัดเลือกเพิม่ ขึ้นได้ ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันนั้นๆที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่ วมในการ
แข่งขัน ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ โดยมีเงื่อนไขในการแข่งรอบคัดเลือกเหมือนกับกติกาปกติที่ใช้ในการแข่งที่
กาหนดไว้
6.7 การแข่งขันฟรี สไตล์สลาลมประเภทเดี่ยวจะใช้เวลาประมาณ 90±10 วินาที ในการแข่งแต่ละรอบ
6.8 การแข่งขันฟรี สไตล์สลาลมประเภทคู่จะใช้เวลาประมาณ 180±15 วินาที ในการแข่งแต่ละรอบ
7. การให้ คะแนนในการแข่ งขันฟรีสไตล์สลาลม
คะแนนสู งสุ ดในการแข่งขันฟรี สไตล์สลาลมประเภทเดี่ยวคือ 130 คะแนน ซึ่งการให้คะแนนจะถูก
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ คะแนนด้านเทคนิค (Technique) 60 คะแนน และคะแนนความอาร์ท (Artistic) 70
คะแนน ในส่ วนของประเภทคู่ผลคะแนนรวมจะอยูท่ ี่ 200 คะแนนโดยแบ่งได้ 3 ฐานคะแนน คือ Technique
Score 60คะแนน, Artistic Score 70คะแนน, และ Synchronization 70คะแนน คะแนนรวมสุ ดท้ายที่ได้จะถูก
นามาปัดเศษให้เป็ นทศนิยม
7.1 คะแนนด้ านเทคนิค (Technique Score)
ระดับด้านเทคนิค คะแนน
A
50-60
B
40-50
C
30-40
D
20-30
E
10-20
F
0-10
7.2 คะแนนอาร์ ท (Artistic Score) การใส่ ความพริ้ วไหวและความต่อเนื่ องต่างๆ
ระดับความอาร์ท คะแนน
A
30-40
B
20-30
C
13-20
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D
8-13
E
4-8
F
0-4
8. การให้ คะแนนสาหรับฟรีสไตล์สลาลม คะแนนที่ให้จะแบ่งออกเป็ น 2 หมวด คือ คะแนนด้านเทคนิค และ
คะแนนด้านความอาร์ท อย่างไรก็ตามคะแนนด้านความอาร์ ทนั้น ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ได้มาจากคะแนนด้าน
เทคนิคด้วย
8.1เกณฑ์ การให้ คะแนนด้ านเทคนิค
8.1.1 ความยากของท่า (Difficult of Tricks)
ผูเ้ ข้าแข่งขันควรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้ท่าให้ครบทุกประเภท ทั้งท่านัง่ ท่ากระโดด ท่าหมุน การ
เล่นบนล้อเดียวและท่าอื่นๆ
8.1.2 ความเร็ว (Speed)
นอกจากคะแนนที่ผเู ้ ข้าแข่งขันได้รับจะขึ้นอยูก่ บั เวลาในการเล่นแต่ละรอบแล้วนั้น พวกเขายัง
จาเป็ นต้องแสดงสไตล์ของตัวเองออกมา และเล่นสลาลมท่าต่างๆ อย่างมีสไตล์ ซึ่ งตัองสอดคล้องกับจังหวะ
ของเพลง รวมถึงทักษะด้านเทคนิคของผูเ้ ข้าแข่งขันนั้น ต้องแสดงออกมาให้เห็นถึงความลื่นไหลและงดงามด้วย
8.2 เกณฑ์ การให้ คะแนนด้ านความอาร์ ท
8.2.1 การจัดองค์ประกอบของลาตัว (Body Performance)
8.2.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันควรแสดงท่านั้นๆออกมาได้อย่างสมบูรณ์ สง่างามและมีความลื่นไหล
8.2.3 การเล่นเข้ากับจังหวะเพลง (Music Expression) เลือกเพลงที่แสดงถึงบุคลิกและสไตล์ของ
ผูแ้ ข่งขันได้อย่างสมบูรณ์ ท่าที่ใช้ก็ควรที่จะเข้ากับเพลง เพื่อสื่ อถึงดนตรี จังหวะ ทานอง และอารมณ์ ของ
เพลงได้ดี
8.2.4 การจัดท่าต่างๆ (Tricks Management) ผูเ้ ข้าแข่งขันควรลาดับของท่าในการเล่นที่ควรมีระดับ
ความยากที่หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นตอนเข้าโคนหรื อออกจากโคนนอกจากนี้ยงั ต้องแสดงให้เห็นถึง ความลื่น
ไหลของการเปลี่ยนท่าการนาท่าต่างๆมาเล่นประกอบกันได้อย่างง่ายดาย มัน่ ใจ และดูไม่แข็งทื่อด้วย
9. ( ตามเอกสารตารางท่าแนบ )
10. ท่าเทคนิคทีจ่ าเป็ นสาหรับฟรีสไตล์สลาลม เทคนิคที่ตอ้ งการทั้งหมดนี้ นับรวมตั้งแต่เทคนิคระดับ C ขึ้นไป
10.1 ท่านัง่
10.1.1 ตัวของผูแ้ ข่งขันจะต้องอยูต่ ่ากว่าเข่าจึงจะถือว่าเป็ นท่านัง่
10.1.2 ท่านัง่ จะถือว่าทาได้สมบูรณ์ต่อเมื่อเล่นเข้าโคนได้ 4 โคน หรื อมากกว่าอย่างต่อเนื่อง
10.1.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถเปลี่ยนจากท่านัง่ ท่าหนึ่งไปเป็ นอีกท่าหนึ่งได้หลังจากผ่านไปแล้ว 4 โคน
หรื อมากกว่า โดยเปลี่ยนจากขาซ้ายเป็ นขาขวา หรื อเปลี่ยนทิศทางจากด้านหน้าเป็ นด้านหลัง อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนท่านั้นควรกระทาในขณะที่ยงั อยูใ่ นท่านัง่ และเปลี่ยนได้โดยไม่ติดขัด
10.2 ท่ากระโดด
10.2.1 เท้าทั้ง 2 ข้างของผูแ้ ข่งขันต้องพ้นจากพื้นแล้วเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็ นท่ากระโดด
10.2.2 ท่ากระโดดจะถือว่าทาได้สมบูรณ์ต่อเมื่อเล่นเข้าโคนได้ 4 โคน หรื อมากกว่าอย่างต่อเนื่อง
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10.2.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถเปลี่ยนจากท่ากระโดดท่าหนึ่ งไปเป็ นอีกท่าหนึ่งได้หลังจากผ่านไปแล้ว 4 โคน
หรื อมากกว่า โดยเปลี่ยนจากขาซ้ายเป็ นขาขวา หรื อเปลี่ยนทิศทางจากด้านหน้าเป็ นด้านหลัง
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนท่านั้นควรเปลี่ยนได้โดยไม่ติดขัด
10.3 ท่าหมุน
10.3.1 เมื่อเท้าทั้ง 2 ข้าง( 2 ล้อ) หรื อเท้า 1 ข้าง( 1 ล้อ) ของผูแ้ ข่งขันสัมผัสพื้นขณะที่กาลังหมุนจึงจะ
ถือว่าเป็ นท่าหมุน
10.3.2 ท่าหมุนจะถือว่าทาได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูแ้ ข่งขันหมุนได้ครบ 3 รอบ หรื อหมุนตัวผ่านโคนได้ 3 โคน
10.3.3 ผูแ้ ข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนท่าหมุนได้ ขณะที่กาลังหมุนให้ครบ 3 รอบ หรื อหมุนตัวผ่านโคน 3 โคน
10.4 การเล่นบนล้อเดียว
10.4.1 เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันเล่นท่าได้สมบูรณ์โดยมีเพียงล้อ 1 ล้อเท่านั้นที่สัมผัสพื้นจึงจะถือว่าเป็ นท่าเล่น
บนล้อเดียว
10.4.2 การเล่นบนล้อเดียวจะถือว่าทาได้สมบูรณ์ต่อเมื่อเล่นเข้าโคนได้ 4 โคน หรื อมากกว่าอย่าง
ต่อเนื่อง
10.4.3 ผูแ้ ข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนเท้าได้ ก่อนผ่านเข้าโคน 4 โคน หรื อมากกว่า (เช่น เปลี่ยนจากท่า
ยืนบนปลายเท้าเป็ นยืนบนส้นเท้า)
10.4.4 ผูแ้ ข่งขันสามารถเปลี่ยนทิศทางขณะแสดงท่าการเล่นบนล้อเดียวได้ ภายใต้เงื่อนไขที่วา่ จะต้อง
ยังคงเล่นอยูบ่ นล้อเดิมตลอดการเปลี่ยนท่า
10.5 ท่าอื่นๆ
10.5.1 ท่าอื่นๆ คือท่าที่นอกเหนือจากท่านัง่ ท่ากระโดด การเล่นบนล้อเดียว และท่าหมุน
10.5.2 ท่าที่เป็ นท่าอื่นๆนั้น ไม่มีการจากัดจานวนโคนที่ต่อเนื่ องในการเล่น
10.5.3 ผูแ้ ข่งขันสามารถนาท่าในระดับต่างๆมารวมกันได้แต่การเปลี่ยนท่าจะต้องเป็ นไปด้วยความ
ลื่นไหล ไม่ติดขัด
11. เกณฑ์ การหักคะแนนในการเล่นฟรีสไตล์สลาลม ผูเ้ ข้าแข่งขันจาเป็ นต้องเข้าโคนครบทั้ง 3 แถว อย่างน้อย
แถวละ 1 ครั้ง
11.1 การหักคะแนนกรณี เตะโคนและข้ามโคน
11.1.1 การเตะโคนแต่ละครั้ง การข้ามโคน หรื อโคนเคลื่อนออกนอกสัญลักษณ์วางตาแหน่งโคน
จะโดนหัก 0.5 คะแนน
11.1.2 โคนใดก็ตามหากเคลื่อนออกจากจุดศูนย์กลาง (เห็นจุดสี แดงตรงกลาง) ถึงแม้วา่ จะยังอยูบ่ น
สัญลักษณ์วางตาแหน่งโคน ก็ยงั ให้หกั 0.5 คะแนน
11.1.3 ในกรณี ที่ผแู ้ ข่งขันเตะโคนออกไปจากจุดวางโคน แต่โคนกลิ้งกลับมาที่จุดวางโคนเดิม
จะไม่โดนหักคะแนน
11.1.4 เกณฑ์การหักคะแนนทั้งหมดที่กล่าวมาด้านบนนั้น จะใช้หกั จากคะแนนด้านเทคนิค
11.2 การหักคะแนนเวลา (ฟรี สไตล์ประเภทเดี่ยว)
11.2.1 เวลาที่ใช้ในการเล่นฟรี สไตล์ประเภทเดี่ยว คือ 90±10 วินาที
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11.2.2 ผูแ้ ข่งขันควรเล่นภายในเวลาไม่เกิน 80-100 วินาที (รวมถึง 80 วินาที และ 100 วินาทีดว้ ย)
ซึ่งจะไม่ถูกหักคะแนน
11.2.3 ถ้าเวลาที่ใช้ในการเล่นทั้งหมดนั้นน้อยกว่าเวลาขั้นต่าที่กาหนดไว้หรื อมากกว่าเวลาสู งสุ ด
ที่กาหนดไว้ต่อหนึ่งรอบ จะโดนหัก 5 คะแนน (ระหว่าง 70-79 วินาที หรื อ101-110 วินาที)
11.2.4 เกณฑ์การหักคะแนนทั้งหมดที่กล่าวมาด้านบน จะถูกหักจากคะแนนด้านความอาร์ท
11.2.5 ผูแ้ ข่งขันจะไม่ได้คะแนน หากเล่นเกินเวลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ (*ไม่มีคะแนน)
11.2.6 หากข้ามโคนหรื อเตะโคน แม้จะเกินเวลาที่กาหนดมาแล้ว ก็ยงั คงโดนหักคะแนนอยู่
11.3 การหักคะแนนเวลา (ฟรี สไตล์ประเภทคู่)
11.3.1 เวลาที่ใช้ในการเล่นฟรี สไตล์ประเภทคู่ คือ 180±15 วินาที
11.3.2 ผูแ้ ข่งขันควรเล่นภายในเวลาไม่เกิน 165-195 วินาที (รวมถึง165 วินาที และ 195 วินาทีดว้ ย)
ซึ่ งจะไม่ถูกหักคะแนน
11.3.3 ถ้าผูแ้ ข่งขันเล่นเสร็ จก่อนเวลาขั้นต่าที่กาหนดหรื อเกินกว่าเวลาสู งสุ ดที่กาหนดไว้ (165-195
วินาที) ต่อหนึ่งรอบ จะโดนหัก 5 คะแนน (ระหว่างเวลา 160-165 วินาที หรื อ 195-205 วินาที)
11.3.4 เกณฑ์การหักคะแนนทั้งหมดที่กล่าวมาด้านบนนั้น จะใช้หกั จากคะแนนด้านความอาร์ท
11.3.5 ผูแ้ ข่งขันจะไม่ได้คะแนน หากเล่นเกินเวลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ (*ไม่มีคะแนน)
11.3.6 หากข้ามโคนหรื อเตะโคน แม้จะเกินเวลาที่กาหนดมาแล้ว ก็ยงั คงโดนหักคะแนนอยู่
11.4 การหักคะแนนด้านการทรงตัว ช่วงเวลาที่เล่นอยูน่ ้ นั ผูแ้ ข่งขันจะถูกหักคะแนน หากมีความผิดพลาด
ด้านการทรงตัวเกิดขึ้น ทั้งการล้มแบบรุ นแรง (Serious Falling) และการล้มแบบร่ างกายบางส่ วน โดน
พื้น (Non Serious Falling) จะถูกหักคะแนนทั้งด้านเทคนิค และความอาร์ท
11.4.1 การล้มแบบรุ นแรง (Serious Falling) ร่ างกายสัมผัสพื้น ล้ม นอน นัง่ : หัก 2 คะแนน จาก
คะแนนด้านเทคนิค, หัก 1.5 คะแนน จากคะแนนด้านความอาร์ท
11.4.2 การล้มแบบร่ างกายบางส่ วนโดนพื้น (Non Serious Falling) : หัก 1.5 คะแนน จากคะแนนด้าน
เทคนิค, หัก 1 คะแนน จากคะแนนด้านความอาร์ท
11.4.3 เสี ยการทรงตัว (Loss of Balance) ร่ างกายยังไม่สัมผัสพื้น การพิจารณาการหักคะแนนจะขึ้น
อยูก่ บั สถานการณ์และประสบการณ์ของกรรมการ: หัก 1 คะแนน จากคะแนนด้านเทคนิค, หัก 0.31 คะแนน จากคะแนนด้านความอาร์ท
12. การจัดอันดับผู้เข้ าแข่ งขันฟรีสไตล์ สลาลม การจัดอันดับของการแข่งฟรี สไตล์ จะเริ่ มต้นตัดสิ นจากลาดับ
น้อยสุ ดขึ้นมาสู่ ลาดับสู งสุ ด โดยการนาคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทุกคนมาใช้ในตัดสิ นการจัดอันดับ ในกรณี ที่
ผูแ้ ข่งขันได้อนั ดับเดียวกัน กรรมการจะนาคะแนนด้านเทคนิคมาใช้ในการตัดสิ นเพื่อจัดอันดับ
ขั้นตอนการดาเนินงานการแข่ งขันสปี ดสลาลม(Speed Slalom)
รอบคัดเลือก
- การแข่งขันในรอบคัดเลือกจะต้องอาศัยการจับเวลา(นาฬิกาจับเวลา) ส่ วนในรอบสุ ดท้ายจะเป็ นแบบ
แพ้คดั ออก (KO Basic)
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- ในรายการนี้ผแู ้ ข่งขันจะถูกจัดเป็ นรอบละ 2 คน หรื อเดี่ยว ขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของกรรมการ
ผูแ้ ข่งขันแต่ละคนต้องวิง่ คนละ 2 รอบในรอบคัดเลือก แล้วคัดเลือกผูแ้ ข่งขันที่ทาเวลาได้ดีที่สุดมา เพื่อไปแข่ง
ในรอบตัดสิ น
รอบตัดสิ น
- ผูแ้ ข่งขันที่ทาเวลาได้ดีที่สุด 4 คนแรก (หรื อ 8 คนแรก หรื อ 16 คนแรก หรื อ 32 คนแรก) ขึ้นอยูก่ บั
ปัจจัยต่างๆ เช่น จานวนผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน หรื อการตัดสิ นใจของกรรมการ จะถูกนาไปแข่งกันอีกครั้งในรอบ
ตัดสิ น
- การตัดสิ นในรอบนี้ จะเป็ นแบบแพ้คดั ออก (KO Basic) ผูแ้ ข่งขันจะถูกแบ่งเป็ นกลุ่มละ 2 คน วิง่ 3 รอบ
ผูท้ ี่ชนะได้ถึง 2 ครั้งก่อน จะได้ไปแข่งกับผูเ้ ข้าแข่งขันคนที่เหลือ
- ถ้ามีผแู ้ ข่งขันขอสละสิ ทธิ์ ผูแ้ ข่งขันคนต่อไปจะถูกเรี ยกมาแข่งโดยทันทีโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งเหตุผล
- ในรอบรองชนะเลิศผูแ้ ข่งขันจะแข่งกันเพื่อชิงอันดับที่ 3 ส่ วนผูแ้ ข่งขันที่ทาเวลาได้ดีที่สุดจะได้เข้าไป
แข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาผูช้ นะของรายการ
ข้ อกาหนดและวิธีการสาหรับการแข่ งสปี ดสลาลม
จุดเริ่มต้ น
- การให้สัญญาณในแต่ละรอบ เจ้าหน้าที่จะให้สัญญาณ ดังนี้ “On your mark”, “Ready”, “Go”
- ผูแ้ ข่งขันจะต้องเตรี ยมพร้อมวิง่ ภายในเวลา 5 วินาที เมื่อได้ยนิ สัญญาณว่า “On your mark” หรื ออาจ
ถือเป็ น การทาผิดกติกา ถ้าหากยังไม่มีการเตรี ยมพร้อม มีการใช้อุปกรณ์จบั เวลา (Chronometer Timing Devise)
ในการแข่งประเภทนี้ดว้ ย
- สัญญาณที่ให้เพื่อเตรี ยมตัวนั้น ใช้กบั ทั้งอุปกรณ์จบั เวลาและนาฬิกาจับเวลาได้เหมือนกัน
- เมื่อได้ยินสัญญาณว่า “On your mark” ผูเ้ ข้าแข่งขันควรเตรี ยมตัวให้พร้อม เมื่อได้ยนิ สัญญาณว่า
“Ready” ผูแ้ ข่งขันควรยืนนิ่งอยูใ่ นท่าเตรี ยมพร้อม และดูให้แน่ใจว่ายืนอยูห่ ลังเส้นสตาร์ ท แม้กระทัง่ ล้อ 1 ล้อก็
ไม่สามารถอยูบ่ นเส้นได้และ ผูแ้ ข่งขันจะเริ่ มวิง่ ได้ต่อเมื่อได้ยนิ สัญญาณว่า “Go”
- เมื่อผูแ้ ข่งขันเตรี ยมตัวพร้อมที่จะวิง่ เท้าทั้ง 2 ข้างต้องสัมผัสกับพื้น รวมถึงล้อจะต้องไม่โดนเส้น
สตาร์ทด้วย
- ผูเ้ ข้าแข่งขันอาจจะปรับเปลี่ยนรู ปแบบของท่าเริ่ มต้นก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังว่ายืนอยูใ่ น
ช่องวิง่ ของตัวเองและไม่เหยียบเส้นสตาร์ ท
การเข้ าโคน
- เมื่อเริ่ มเข้าโคนแรก ผูแ้ ข่งขันสามารถอยูบ่ นขาข้างเดียวได้เท่านั้น
- ระหว่างการวิง่ ผูแ้ ข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนขาได้ และขาอีกข้างที่ใช้ทรงตัวนั้นห้ามแตะพื้น
โดยเด็ดขาด หากฝ่ าฝื นจะถือเป็ นการทาผิดกติกา (Penalty) ทันที
- ผูแ้ ข่งขันต้องข้ามเส้นชัยไปด้วยขาเพียงหนึ่งข้างเท่านั้น และต้องเป็ นข้างเดียวกับที่ใช้ต้ งั แต่เริ่ มออก
ตัว ซึ่ งเวลาจะไม่ถูกบันทึกหากผูแ้ ข่งขันฝ่ าฝื น
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เกณฑ์ การหักคะแนนในการแข่ งสปี ดสลาลม
การทาผิดกติกา
- ผูแ้ ข่งขันจะต้องไม่ขยับส่ วนใดๆของร่ างกาย ก่อนได้ยนิ สัญญาณว่า “Go”
- ผูแ้ ข่งขันสามาถยกมือแล้วบอกว่ายังไม่พร้อมได้ ก่อนที่กรรมการจะให้สัญญาณว่า “Ready” มิฉะนั้น
จะถือว่าเป็ นความผิด (Fault)
- ถ้าผูแ้ ข่งขันทาผิดกติกา 2 ครั้ง ในรอบวิง่ นั้นๆ จะถูกตัดสิ นว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎการแข่ง (disqualified)
- ถ้าผูแ้ ข่งขันเปลี่ยนเท้าระหว่างช่วงที่กาลังวิง่ เวลาของรอบนั้นจะไม่ถูกบันทึก
- ถ้าผูแ้ ข่งขันเปลี่ยนเท้าหลังจากเพิ่งผ่านโคนสุ ดท้าย แล้ววิ่งเข้าเส้นชัยไป จะถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎ
(disqualified) และเวลาก็จะไม่ถูกบันทึกด้วย
การหักคะแนนขณะวิง่
- การเตะโคนหรื อวิง่ ข้ามโคนจะถูกบวกเวลาเพิ่มไปอีก 0.2 วินาที
- หากเตะโดนโคน แต่โคนยังอยูบ่ นจุดศูนย์กลางของเครื่ องหมายโคน ผูแ้ ข่งขันจะไม่ถูกบวกเวลาเพิ่ม
ยกเว้นกรณี ที่เตะโคนออกไปนอกจุดศูนย์กลางของเครื่ องหมายโคน จะถูกบวกเวลาเพิ่มไปอีก 0.2 วินาที
- กรณี ที่ผแู ้ ข่งขันเตะโคนออกไป แต่โคนกลิ้งกลับมาที่เดิม จะถือว่าเป็ นกรณี ยกเว้นและไม่โดนหัก
คะแนน
- หากผูแ้ ข่งขันเตะโคนตั้งแต่ 5 โคนขึ้นไป เวลาในรอบนั้นๆจะไม่ถูกบันทึก
การจัดอันดับสาหรับการแข่ งขัน
รอบคัดเลือก
- หลังจากสิ้ นสุ ดรอบคัดเลือก เวลาที่ดีที่สุดของผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนจะถูกนามาเรี ยงลาดับ เพื่อคัดเลือก
ให้ไปแข่งต่อในรอบตัดสิ น อาจจะเป็ น 4 อันดับแรก, 8 อันดับแรก, 16 อันดับแรก หรื อ 32 อันดับแรก ขึ้นอยู่
กับจานวนผูเ้ ข้าร่ วมอัตรการแข่งขัน
- ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทาเวลาที่ดีที่สุดได้เท่ากัน กรรมการจะนาเวลารองลงมาที่ถูกบันทึกไว้มาตัดสิ น
- ยกเว้นในกรณี ที่เวลารองลงมาของผูเ้ ข้าแข่งขันเท่ากัน กรรมการก็จะตัดสิ นโดยใช้เวลาที่ผแู ้ ข่งขันทา
ได้โดยไม่รวมการบวกเวลาจากจานวนโคนที่เตะออก ผูท้ ี่ทาเวลาได้ดีกว่าเป็ นผูช้ นะไป (ผูแ้ ข่งขัน A: ทาเวลาได้
5.6 วินาที เตะ 2 โคน เวลารวม 6 วินาที, ผูแ้ ข่งขัน B: ทาเวลาได้ 5.8 วินาที เตะ 1 โคน เวลารวม 6 วินาที – ผู้
ชนะคือ ผูแ้ ข่งขัน A)
- นอกจากกรณี ที่ยกเว้น หากเวลาที่บวกจากการเตะโคนแล้วได้เท่ากัน กรรมการจะนาเวลารองลงมาใช้
ในการตัดสิ น ผูท้ ี่ทาเวลาได้ดีที่สุดเป็ นผูช้ นะ
- ในกรณี ที่เสมอกัน ผูแ้ ข่งขันต้องแข่งกันต่อไปจนกว่าจะได้ผชู ้ นะ
รอบตัดสิ น
- ในรอบตัดสิ น (Final Round) จะเป็ นการแข่งขันเพื่อหาอันดับที่ 1, อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3
- หลังจากที่ได้อนั ดับที่ 5-8 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ (Quarter Final) อีก 4 คนที่ชนะจะต้องไปแข่งกัน
ต่อในรอบรองชนะเลิศ (Semi Final)
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- หลังจากที่ได้อนั ดับที่ 9-16 ในรอบแรก (Preliminary Round) อีก 8 คนที่ชนะจะต้องไปแข่งกันต่อใน
รอบก่อนรองชนะเลิศ (Quarter Final)
- ถ้าผูแ้ ข่งขันทั้ง 2 คนทาเวลาได้เท่ากันทั้ง 2 รอบ จาเป็ นต้องดาเนินการแข่งต่อไปจนกว่าจะได้ผชู ้ นะ
รองเท้าสาหรับการแข่ งขัน
- ผูเ้ ข้าแข่งขันสามรถสวมรองเท้าสเก็ต (Quad Skates) วิง่ ได้ ยกเว้นรองเท้าสเก็ตที่มีมอเตอร์
(Automated Quad Skates)
หมายเลขประจาตัวแข่ ง
- ผูแ้ ข่งขันทุกคนต้องติดหมายเลขประจาตัวแข่งไว้ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน ในจุดที่สามารถ
เห็นได้ ตาแหน่งที่ติด คือบริ เวณไหล่ดา้ นซ้าย และด้านหลังบริ เวณสะโพก
ห้ ามใช้ สารเสพย์ติด
- ในงานแข่งขันที่มีความต้องการตรวจสอบการใช้ยา ผูจ้ ดั งานสามารถขอได้จากสานักงานของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน Regulations of the People’s Republic of China หรื อสมาคมโรลเลอร์สปอร์ตสากล
(International Roller Sports Association)
มารยาทของนักกีฬา, กรรมการและผู้ประกาศภายในงานแข่ งขัน (ประกาศเพิม่ เติมตั้งแต่ วันที่
15-04-2011)
- กรรมการผูต้ ดั สิ นและผูป้ ระกาศ (MC) ภายในงาน จะต้องให้เกียรติผเู ้ ข้าแข่งขันเป็ นอย่างมาก โดย
จะต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้ อย่างดีที่สุด o หากผูเ้ ข้าแข่งขันทาผิดกติกาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
จะต้องมีการเตือน ให้ทาการเรี ยกนักกีฬาผูท้ าผิดกติกามาพบ และทาความเข้าใจก่อนที่จะประกาศออกไป
พร้อมทั้งทาการทบทวนกฏกติกาสู่ สาธารณะอีกครั้งอย่างสุ ภาพ o ห้ามมิให้กรรมการหรื อผูป้ ระกาศ (MC) ทา
ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันได้รับความอับอายต่อหน้าสาธารณะชน โดยผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถร้องเรี ยนได้ที่ผจู ้ ดั งานแข่งขัน
โดยตรง และผูป้ ระกาศอาจจะถูกถอดออกจากตาแหน่งโดยทันที
- นักกีฬาจะต้องให้เกียรติสนามแข่งขัน, กรรมการ และคณะผูจ้ ดั งานเป็ นอย่างมาก โดยจะต้อง
รับผิดชอบต่อสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้ อย่างดีที่สุด o นักกีฬาจะต้องเคารพสนามแข่งขัน ด้วยการอยูบ่ ริ เวณ
โดยรอบสถานแข่งขัน และไม่เข้ามาในสนามแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาติ บทลงโทษ คืออาจจะถูกตัดสิ ทธิ์ การ
แข่งขัน ในรายการที่กาลังแข่งขันอยูใ่ นทันที ไม่วา่ จะทาการแข่งขันไปแล้ว หรื อยังไม่ได้ทาการแข่งขัน o
นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวก่อนแข่งขันที่โต๊ะกรรมการภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น หากพ้นจากเวลาดังกล่าว
ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ ในการตัดสิ ทธิ์ การแข่งได้โดยทันที o การประกาศข้อมูลใดๆ จากทางคณะกรรมการ
และทางผูจ้ ดั งาน หัวหน้าทีมจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อผูแ้ ข่งขันด้วยตัวเอง หากคณะกรรมการได้ให้ขอ้ มูลและ
มีการลงชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ส่ งผลให้นกั กีฬาในสังกัดของตัวเอง พลาดสิ ทธิ์ บางอย่างของการแข่งขัน
ไป o ขณะที่มีการแข่งขัน นักกีฬาควรอยูเ่ ป็ นกาลังใจให้กบั นักกีฬาคนอื่นๆ เพราะนักกีฬาทุกๆ คน ตั้งใจฝึ กฝน
มาเพื่อให้เพื่อนๆ นักกีฬาด้วยกันเองชื่นชมและอยากให้เพื่อนเป็ นกาลังใจให้ ดังนั้นตัวนักกีฬาเองควรเป็ นผูเ้ ริ่ ม
ที่จะให้เกียรติผอู ้ ื่นก่อน (ข้อยกเว้นคือควรไปวอร์ มอัพก่อนถึงคิวแข่งขันของตัวเองไม่เกิน 2 คน)
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วัฒนธรรมและมารยาทสาหรั บผู้ชมกีฬา
ผูช้ มสามารถใช้เสี ยงเชียร์ได้ตามความเหมาะสม และจะต้องไม่เป็ นการรบกวนผูเ้ ข้าแข่งขัน หากเห็น
ผูเ้ ข้าแข่งขันล้ม หรื อ เล่นพลาด ควรให้กาลังใจด้วยการปรบมือ ไม่ควรโห่ร้อง หรื อแสดงอาการที่ทาให้ผเู้ ข้า
แข่งขันได้รับความอับอายจากสาธารณะชน ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุ นกีฬาด้วยดีเสมอมา และ
ตลอดไป
การแข่ งขันกีฬาสเก็ตบอร์ ด Skateboard
ประเภทสเก็ตบอร์ ดพาร์ ค Skateboard Park
คณะกรรมการ และรู ปแบบการแข่ งขันฯ
คณะกรรมการตัดสิ น
ประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสิ นจานวน 3 - 5 ท่าน
การพิจารณาการให้ คะแนนโดยแบ่ งออกเป็ น 4 หมวด ดังนี้
1. ความยาก ของท่าที่ใช้แสดง (Difficulty and Height)
2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใช้แสดง (Execution )
3. การวางแผนการใช้อุปกรณ์ หรื อความต่อเนื่องของการแสดง (Line)
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Style)
รู ปแบบการแข่ งขันฯ
DAY 1 รอบคัดเลือก ( 1 ) Qualify Round
เป็ นการแข่งขันแบบรัน (RUN) โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะมีโอกาสแข่งขันคนละ 2 รัน (RUN) กาหนดเวลา
การแข่งขันต่อรัน (Time Per Run) รันละ 1 นาที คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละรัน (Best
Score) ของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อพิจารณาเข้าสู่ รอบต่อไป (12 คน To Battle R. 1) คณะกรรมการจะพิจารณา
เลือกนักกีฬาที่มีคะแนนดีที่สุดในรอบคัดเลือก (Qualify) จานวน 4 คน ผ่านเข้าสู่ รอบที่ 3 (To Battle R,2)
นักกีฬาจานวนที่เหลือ (8) คน จะต้องทาการแข่งขันแบบ battle ในรอบ Battle R.1 การ
ประกบคู่แข่งขันจะกระทาโดยการจับสลาก (โดยกาหนดให้นกั กีฬาที่ผา่ นเข้ารอบดังกล่าวเป็ นผูจ้ บั สลาก
ประกบคู่แข่งขัน)
รอบ Battle R.1
เป็ นการแข่งขันแบบประกบคู่การแข่งขัน แบบราวด์ ( Round ) โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะมีโอกาส
แข่งขันคนละ 3 ราวด์ ( Round ) กาหนดเวลาการแข่งขันต่อราวด์ Round ( Time Per Round ) ราวด์ละ 45
วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละราวด์ ( Best Score ) ของแต่ละคู่แข่งขันที่ดีที่สุด 1
คน เพื่อเข้าสู่ รอบต่อไป ( 4 คน To Battle R. 2 ) (ทาการแข่งขันต่อในวันที่ 2 ของการแข่งขัน)
DAY 2 รอบก่อนรองชนะเลิศ Quarter Final ( Battle R.2 )
เป็ นการแข่งขันแบบประกบคู่การแข่งขัน แบบราวด์ ( Round ) โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะมีโอกาส
แข่งขันคนละ 3 ราวด์ ( Round ) กาหนดเวลาการแข่งขันต่อราวด์ Round ( Time Per Round ) ราวด์ละ 45
วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละราวด์ ( Best Score ) ของแต่ละคู่แข่งขัน ที่ดีที่สุด 1
คน เพื่อพิจารณาเข้าสู่ รอบต่อไป ( 4 คน To Battle R. 3 ) ( รอบรองชนะเลิศ Semi Final )
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รอบรองชนะเลิศ Semi Final ( Battle R.3 )
เป็ นการแข่งขันแบบประกบคู่การแข่งขันราวด์ ( Round ) โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะมีโอกาสแข่งขันคน
ละ 3 ราวด์ ( Round ) กาหนดเวลาการแข่งขันต่อราวด์ Round ( Time Per Round ) ราวด์ละ 45 วินาที
คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละราวด์ ( Best Score ) ของแต่ละคู่แข่งขัน ที่ดีที่สุด 1 คน
เพื่อพิจารณาเข้าสู่ รอบต่อไป ( 2 คน To Battle R.4 ) ( รอบชิงชนะเลิศ Final )
หมายเหตุ : ผูแ้ พ้ในรอบรองชนะเลิศ Semi Final Battle R.3 จะครองอันดับที่ 3 ร่ วมกัน (เหรี ยญทองแดง)
รอบชิงชนะเลิศ Final ( Battle R.4 )
เป็ นการแข่งขันแบบประกบคู่การแข่งขันราวด์ ( Round ) โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะมีโอกาสแข่งขันคน
ละ 3 ราวด์ ( Round ) กาหนดเวลาการแข่งขันต่อราวด์ Round ( Time Per Round ) ราวด์ละ 45 วินาที
คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละราวด์ ( Best Score ) ของคู่ชิงชนะเลิศ เพื่อพิจารณาตัดสิ น
ชิงเหรี ยญรางวัล (เหรี ยญทอง)
ประเภทสเก็ตบอร์ ด Skateboard Best Trick
คณะกรรมการตัดสิ น
ประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสิ นจานวน 5 ท่าน
การพิจารณาการให้ คะแนนโดยแบ่ งออกเป็ น 2 หมวด ดังนี้
1. ความยาก ของท่าที่ใช้แสดง (Difficulty and Height)
2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใช้แสดง (Execution )
รู ปแบบการแข่ งขันฯ
แบ่งออกเป็ น 2 สถานี ( Station )โดยทาการแข่งที่ละสถานีเพื่อหาผูช้ นะชิงเหรี ยญรางวัล
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแบ่งนักกีฬาออกเป็ นกลุ่มในการแข่งขัน (HEAT) โดยแต่ละกลุ่มประกอบ
ด้วยนักกีฬา 3 คน
รู ปแบบการแข่งขันเป็ น OPEN JAM กาหนดเวลาแข่งขันกลุ่มละ 5 นาที คณะกรรมการจะ
พิจารณาคะแนนจากนักกีฬาที่สามารถแสดงทางยากที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด เพื่อรับเหรี ยญรางวัลประจาสถานี
ภายหลังที่นกั กีฬาทาการแสดงท่า ผ่านสถานีที่กาหนด ในการลงสู่ พ้นื จะต้องไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่ง
ของร่ างกายนักกีฬาสัมผัสกับพื้นสนามแข่งขัน และสามารถไหลผ่านไปจนกว่าจะผ่านระยะที่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกาหนด ( 3 เมตร จากฐานของอุปกรณ์แต่ละสถานี ) จึงจะถือว่านักกีฬาท่านนั้นแสดงท่ายากได้
สมบูรณ์
หากมีส่วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายสัมผัสกับพื้นสนามแข่งขัน ก่อนที่จะไหลผ่านระยะที่กาหนด (3
เมตร ) ถือว่าการแสดงท่านั้นไม่สมบูรณ์
ในกรณี ที่นกั กีฬาแสดงท่าเหมือนกัน คณะกรรมการจะพิจารณา ให้คะแนนกับนักกีฬาที่แสดงท่า
นั้นได้สมบูรณ์ก่อน
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ประเภทสเก็ตบอร์ ดกระโดดสู ง Skateboard High Ollie
คณะกรรมการ และรู ปแบบการแข่ งขันฯ
คณะกรรมการตัดสิ น
ประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสิ นจานวน 5 ท่าน
การพิจารณาการแข่ งขัน แบ่ งออกเป็ น 2 หมวด ดังนี้
1. ผ่าน
2. ไม่ผา่ น
อุปกรณ์ การแข่ งขัน
1. เสาระดับ
2. คานวัดระดับ
3. ธง ( ขาว (ผ่าน) , แดง (ไม่ผา่ น) )
รู ปแบบการแข่ งขันฯ
การแข่งขันแบบ การกระโดดข้ามคานวัดระดับ โดยกาหนดความสู งเริ่ มต้นที่ 50 ซม. นักกีฬาทุกคนมี
โอกาสกระโดดในแต่ละความสู ง คนละ 3 ครั้ง (หากกระโดดในครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว นักกีฬาสามารถขอสละสิ ทธิ
ในการกระโดดครั้งที่ 2-3 ได้) ตามลาดับรายชื่ อของนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน จนครบตามจานวนนักกีฬาที่
เข้าร่ วมการแข่งขัน
ในกรณี ที่นกั กีฬากระโดดไม่ผา่ นระดับความสู งในครั้งที่ 1 ให้นกั กีฬาท่านนั้นกลับไปเริ่ มกระโดด
ในครั้งต่อไปทันที หากการกระโดดในครั้งที่ 2 และ 3 ยังไม่ผา่ น ถือว่านักกีฬาท่านนั้นหมดสิ ทธิ การแข่งขันฯ
การปรับระดับความสู งของคานวัดระดับ
คณะกรรมการจะพิจารณาการปรับระดับความสู งของคานวัดระดับ โดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ
(ระหว่าง 1 – 10 ซม.)
การกระโดด และการลงสู่ พนื้ ( Jump & Landing )
นักกีฬาต้องทาการกระโดดข้ามคานระดับความสู งที่กาหนด โดยไม่ทาให้คานวันระดับตก หาก
คานวัดระดับตกถือว่าไม่ผา่ นในระดับความสู งนั้น
ภายหลังที่นกั กีฬาทาการกระโดด ผ่านคานวัดระดับความสู งในระยะที่กาหนดในแต่ละรอบการ
แข่งขันแล้วนั้น ในการลงสู่ พ้นื จะต้องไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายนักกีฬาสัมผัสกับพื้นสนามแข่งขัน
และสามารถไหลผ่านไปจนกว่าจะผ่านระยะที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด (3 เมตร จากฐานเสาวัด
ระดับความสู ง) จึงจะถือว่านักกีฬาท่านนั้นผ่านในการกระโดดระดับความสู งนั้นหากมีส่วนใดส่ วนหนึ่งของ
ร่ างกายสัมผัสกับพื้นสนามแข่งขัน ก่อนที่จะไหลผ่านระยะที่กาหนด (3 เมตร) ถือว่าการกระโดดครั้งนั้นไม่ผา่ น
ประเภท Skateboard Long Ollie
คณะกรรมการ และรู ปแบบการแข่ งขันฯ
คณะกรรมการตัดสิ น
ประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสิ นจานวน 5 ท่าน
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การพิจารณาการแข่ งขัน แบ่ งออกเป็ น 2 หมวด ดังนี้
1. ผ่าน
2. ไม่ผา่ น
อุปกรณ์ การแข่ งขัน
1. แถบจุดเริ่ มกระโดด
2. แนววัดระยะ
3. อุปกรณ์กาหนดระยะ
4. ธง ( ขาว (ผ่าน) , แดง (ไม่ผา่ น) ) 2 ชุด
รู ปแบบการแข่ งขันฯ
การแข่งขันแบบ การกระโดดไกลผ่านระยะที่กาหนด โดยกาหนดระยะเริ่ มต้นจากจุดเริ่ มกระโดด
ที่ 1 เมตร นักกีฬาทุกคนมีโอกาสกระโดดในแต่ละระยะ คนละ 3 ครั้ง (หากกระโดด ในครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว
นักกีฬาสามารถขอสละสิ ทธิในการกระโดดครั้งที่ 2 - 3 ได้) ตามลาดับรายชื่อของนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
จนครบตามจานวนนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขันทั้งหมด
ในกรณี ที่นกั กีฬากระโดดไม่ผา่ นระยะในครั้งที่ 1 ให้นกั กีฬาท่านนั้น วนกลับไปจุดเริ่ มต้น เพื่อรอ
กระโดดภายหลังคนสุ ดท้ายแล้วเสร็ จ ในระยะนั้นๆ (หากการกระโดดในครั้งที่ 2 และ 3 ยังไม่ผา่ น ถือว่า
นักกีฬาท่านนั้นหมดสิ ทธิ การแข่งขันฯ)
นักกีฬาต้องทาการกระโดดผ่านระยะที่กาหนด โดยไม่สัมผัส กับแถบจุดเริ่ มกระโดด และอุปกรณ์
กาหนดระยะ หากสัมผัสถือว่าไม่ผา่ นในการกระโดดระยะนั้น
ภายหลังที่นกั กีฬาทาการกระโดด ผ่านคานวัดระยะที่กาหนดในแต่ละรอบการแข่งขันแล้วนั้น ใน
การลงสู่ พ้นื จะต้องไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายนักกีฬาสัมผัสกับพื้นสนามแข่งขัน และสามารถไหลผ่าน
ไปจนกว่าจะผ่านระยะที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด (4 เมตร จากอุปกรณ์กาหนดระยะ) จึงจะถือว่า
นักกีฬาท่านนั้นผ่านในการกระโดดระยะนั้น
หมายเหตุ : ในกรณที่มีนกั กีฬาไม่สามารถกระโดดผ่านในระยะที่กาหนด มากกว่า 2 คนขึ้นไป
และครบตามจานวนครั้งในการกระโดดระยะนั้นๆ (3 ครั้ง) ให้ทาการเลื่อนระยะการกระโดดลงมาที่ ระยะก่อน
สุ ดท้าย และให้นกั กีฬาทั้งหมดทาการกระโดดเพื่อหาผูช้ นะอีกคนละ 1 ครั้ง
หากภายหลังการเลื่อนระยะลงมาแล้วยังไม่มีนกั กีฬาที่สามารถกระโดดได้ตามที่กาหนด ให้ทาการ
ปรับเลื่อนระยะลงมา อีก 1 ช่วง (ก่อนหน้านั้น) และให้นกั กีฬาทาการกระโดดอีกคนละ 1 ครั้ง (โดยหากยังไม่มี
นักกีฬาที่สามารถกระโดดผ่านในระยที่เลื่อนลงมาแล้วนั้น) ให้ทาการปรับเลื่อนลงจนกว่าจะมีผชู ้ นะ
Skateboard Game Of SKATE
คณะกรรมการตัดสิ น
ประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสิ นจานวน 1 ท่าน / 1 สนามแข่งขัน
การพิจารณาการให้ คะแนนโดยแบ่ งออกเป็ น 1 หมวด ดังนี้
1. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใช้แสดง (Execution)
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รู ปแบบการแข่ งขันฯ
คณะกรรมการจะทาการจับสลากแบ่งกลุ่มนักกีฬาออกเป็ น 2 กลุ่ม ประกบคู่แข่งขัน และหาผูช้ นะ และ
รองชนะของแต่ละกลุ่มเพื่อชิงเหรี ยญรางวัล
เป็ นการแข่งขันแบบประชันการแข่งขัน ผลัดกันแสดงท่าโดยผูเ้ ล่นคนที่ 1 เริ่ มก่อน และนักกีฬา
คนต่อไปแสดงตาม ภายหลังจบการแสงของนักกีฬาทั้งหมดในกลุ่ม (รอบที่ 1) นักกีฬาคนที่ 2 จะเป็ นผูแ้ สดงท่า
และนักกีฬาที่เหลือแสดงตาม ( โดยผลัดกันแสดงตามอันดับรายชื่อในกลุ่ม )
หากนักกีฬาท่านใดไม่สามารถแสดงท่าตามได้สมบูรณ์ในครั้งที่ 1 จะได้รับการแสดงสถานะ ด้วย
ตัวอักษร “S” หากนักกีฬายังแสดงท่าตามไม่สมบูรณ์ จะได้รับการแสดงสถานะด้วยตัวอักษร K.A.T.E
ตามลาดับ และนักกีฬาท่านใดได้รับการแสดงสถานะครบคาว่า S.K.A.T.E. ถือว่าหมดสิ ทธิ จากการแข่งขัน
นั้นๆ
นักกีฬาที่ไม่ได้รับการแสดงสถานะด้วยตัวอักษร( S.K.A.T.E.) หรื อได้รับการแสดงสถานะด้วย
ตัวอักษร แต่นอ้ ยกว่าคู่แข่งขัน ในการแข่งขันนั้นๆ ถือเป็ นผูช้ นะในการแข่งขันในรอบนั้นๆ จะได้สิทธิ ผา่ นเข้า
สู่ รอบต่อไป
ประเภท Skateboard Mini Ramp
คณะกรรมการตัดสิ น
ประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสิ นจานวน 5 ท่าน
การพิจารณาการให้ คะแนนโดยแบ่ งออกเป็ น 4 หมวด ดังนี้
1. ความยาก ของท่าที่ใช้แสดง (Difficulty and Height)
2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใช้แสดง (Execution)
3. การวางแผนการใช้อุปกรณ์ หรื อความต่อเนื่องของการแสดง (Line)
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Style)
รู ปแบบการแข่ งขันฯ
รอบคัดเลือก Qualify Round
เป็ นการแข่งขันแบบรัน (RUN) โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะมีโอกาสแข่งขันคนละ 2 รัน (RUN)
กาหนดเวลาการแข่งขันต่อรัน (Time Per Run) รันละ 45 วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดใน
แต่ละรัน (Best Score) ของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อพิจารณาเข้าสู่ รอบชิงเหรี ยญรางวัล (10 คน)
รอบชิงชนะเลิศ Final Round
เป็ นการแข่งขันแบบรัน (RUN) โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะมีโอกาสแข่งขันคนละ 2 รัน (RUN)
กาหนดเวลาการแข่งขันต่อรัน (Time Per Run) รันละ 45 วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดใน
แต่ละรัน (Best Score) ของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อพิจารณาชิงเหรี ยญรางวัล
การแข่ งขันจักรยานผาดโผนพาร์ ค (BMX Stunt Park)
ประเภทจักรยานผาดโผนพาร์ ค (BMX Stunt Park) มี 1 รายการ คือ
1. ประเภทบุคคล (Individual)
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ประเภทความยากของท่า (Best Technical) มี 1 รายการ คือ
1. ประเภทท่ากระโดด (Air Technical )
วิธีจัดการแข่ งขัน
การแข่งขันจักรยานผาดโผนพาร์ค ( BMX Park ) ประเภทบุคคล ในรอบคัดเลือกและรอบชิงเหรี ยญ มี
เวลาให้นกั กีฬาแสดงท่าต่างๆ ในสนามที่ใช้ในการแข่งขัน รอบละ 60 วินาที จานวน 2 รอบ ใช้คะแนนรอบที่ดี
ที่สุดในการตัดสิ น เข้ารอบชิงเหรี ยญ
หมวดการพิจารณาการให้ คะแนน แบ่ งออกเป็ น 4 หมวด
1. ความยากของท่าที่ใช้แสดง
2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใช้แสดง
3. การวางแผนการใช้อุปกรณ์ในสนาม
4. ความคิดสร้างสรรค์
การแข่ งขันจักรยานผาดโผน ประเภทความยากของท่า (Best Technical)
5
6
โดยเรี ยงลาดับ
นักกีฬา
พ
พ
พ (Box jump )
ทาการแข่งขัน
การแข่ งขันจักรยาน BMX Freestyle FLATLAND
1. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
1.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน (International BMX Freestyle Federation : IBMXFF ) ฉบับปัจจุบนั ที่
สมาคมฯ รับรอง และประกาศใช้
1.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันให้เป็ นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่34 และข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
1.3 ให้ใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการรับรองโดยสมาคมฯ
2. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันต้องมีอายุ 8- (ตั้งแต่ พ.ศ. 2541-2553)
2.2 ผูท้ ี่เข้าร่ วมแข่งขันจะต้องเป็ นนักกีฬาสมัครเล่น
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 ไม่เป็ นนักกีฬาที่อยูใ่ นระยะเวลาที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรี มแห่งประเทศไทยลงโทษ หรื อ
ประธานกรรมการอานวยการแข่งขันหรื อการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงโทษให้พกั การแข่งขัน
3. ประเภทการแข่ งขัน รวม 1 รายการ คือ
1. ประเภทบุคคล (BMX Freestyle Flatland)
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4. หลักเกณฑ์ การจัดการแข่ งขัน
ระดับจังหวัด ให้แต่ละจังหวัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ดังนี้
- ประเภทบุคคล (BMX Freestyle Flatland) ส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้จงั หวัดละ 2 คน
เกณฑ์ การตัดสิ น – วิธีจัดการแข่ งขัน – คณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาการแข่ งขัน
1. เกณฑ์ การตัดสิ น
คณะกรรมการตัดสิ นจะพิจารณาการให้ คะแนนจาก 4 หมวด ได้ แก่
- ความยาก
- ความสมบูรณ์
- ความต่อเนื่อง
- ความคิดสร้างสรรค์
2. วิธีจัดการแข่ งขัน
2.1 ประเภทบุคคล ( BMX Freestyle Flatland )
รอบคัดเลือก (Qualify Round)
- เป็ นการแข่งขันแบบรัน (Run)
- กาหนดเวลาในการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคน เป็ นรันๆ (Run) ละ 2 นาที
- นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ ทาการแข่งขันในรอบคัดเลือก (Qualify) ได้คนละ 2 รัน (Run)
- คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดของนักกีฬาในแต่ละรัน (Best Score) ของนักกีฬา
คนนั้นๆ จานวน 10 คน และนามาจัด Running Order สาหรับรอบชิงเหรี ยญรางวัล (Final Round)
รอบชิงเหรียญรางวัล (Final Round)
- เป็ นการแข่งขันแบบรัน (Run)
- กาหนดเวลาในการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคน เป็ นรันๆ (Run) ละ 2 นาที
- นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ ทาการแข่งขันในรอบชิงเหรี ยญ (Final round) ได้คนละ 2 รัน (Run)
- คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดของนักกีฬาในแต่ละรัน (Best Score) ของนักกีฬา
คนนั้นๆ สาหรับรอบชิงเหรี ยญรางวัล (Final Round) 3 อันดับ (เหรี ยญทอง , เงิน , ทองแดง)
การจับเวลาการแข่ งขัน ( BMX Freestyle Flatland )
- กรรมการจับเวลาจะเริ่ มจับเวลาเมื่อนักกี ฬาเริ่ มแสดงท่าแรกของการแข่งขัน ( 2 นาที แบบรัน Run
และ 1 นาที แบบ Battle )
- ภายหลังหมดเวลาการแข่งขัน ( 2 นาที แบบรัน Run ) กรรมการจับเวลาจะกริ่ งยาว 1 ครั้ง ถือเป็ น
การสิ้ นสุ ดเวลาสาหรับการแข่งขันใน รัน (Run)
- เมื่อมีเสี ยงกริ่ งดังขึ้น คณะกรรมการตัดสิ นจะถื อว่าหมดเวลาการพิจารณาท่าที่ใช้ในการให้คะแนน
แข่งขันของนักกีฬาคนนั้นๆ ถึงแม้วา่ นักกีฬากาลังแสดงท่าทาง (ท่าชุด) ยังไม่จบท่า (ท่าชุด) ในขณะเสี ยงกริ่ งดัง
คณะกรรมการตัดสิ นจะพิจารณา เพียงท่าที่นกั กีฬากาลังแสดง จนถึงเสี ยงกริ่ งดังเท่านั้น
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คณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาการแข่ งขัน
คณะกรรมการตัดสิ น ประกอบด้ วย
- ประธาน
( 1 ) คน
- กรรมการตัดสิ น
( 3 ) คน
- จนท. จับเวลา
( 2 ) คน
- Starter
( 2 ) คน
- จนท.สนาม
( 4 ) คน
ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขันของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าทีท่ มี
1. นักกีฬาต้องเตรี ยมพร้อมที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันตามตารางการแข่งขันตลอดเวลา หากมีการเรี ยก
นักกีฬาลงสนามผ่านไป 1 นาที ผูท้ ี่ไม่พร้อมลงแข่งขันจะถูกตัดสิ ทธิ จากการแข่งขันรายการนั้นทันที
2. ผูจ้ ดั การทีม หรื อผูฝ้ ึ กสอนต้องเข้าร่ วมประชุมผูจ้ ดั การทีมตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนดหากไม่มี
การเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว ให้ผแู ้ ทนสมาคมทารายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ และพิจารณาต่อไป
การแต่ งกายของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน
1. นักกีฬาจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ (การปั กลวดลาย หรื อป้ ายชื่อใดๆ อนุญาตให้ติดสัญลักษณ์
หรื อธงประจาจังหวัด ขนาดไม่เกิน 12 x 8 เซนติเมตร บนหน้าอกด้านซ้าย ป้ ายสัญลักษณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ผูส้ นับสนุน ติดอยูต่ าแหน่งที่กาหนด
2. ป้ ายสัญลักษณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อผูส้ นับสนุนที่ติดบนเสื้ อนักกีฬาจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะ
ผูจ้ ดั การแข่งขัน (Directing Committee) เสมอ
3. ไม่อนุญาตให้นกั กีฬาใส่ (หูฟัง , เครื่ องเล่นเพลง ,Ipod , Walk man , Mp3 , ฯลฯ ) ในขณะทาการ
ฝึ กซ้อม – แข่งขัน ในพื้นที่สนามแข่งขัน
4. ผูฝ้ ึ กสอน (Coach) จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ ชุดวอร์ ม ไม่สวมรองเท้าแตะ และแสดงบัตร
ประจาตัวที่ออกให้สาหรับการแข่งขันตลอดเวลา
คาอธิบายเพิม่ เติม
1. การสวมใส่ สิ่งอื่นๆ อันเนื่องมาจากการนับถือศาสนา หรื อความเชื่อทางศาสนา เช่น ผ้าคลุมศีรษะของ
ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม นักกีฬาจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการผูค้ วบคุมการตัดสิ นล่วงหน้าก่อนวันเริ่ มการแข่งขัน
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ นักกีฬาจะไม่ได้รับอนุมตั ิให้สวมใส่ สิ่งดังกล่าวหากแจ้งแบบกะทันหัน
2. หากนักกีฬา หรื อผูฝ้ ึ กสอนแต่งกายไม่ถูกตามกฎ จะต้องทาการแต่งกายใหม่ให้เรี ยบร้อยโดยเร็ ว ภายใน1
นาที มิเช่นนั้น จะถูกตัดสิ ทธิ์ การแข่งขันทันที
อุปกรณ์ การแข่ งขัน
ต้องเป็ นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมฯ เท่านั้น
9. ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ ตรีมแห่ งประเทศไทย (TESA)
10. ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขันของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าทีท่ มี
10.1 นักกีฬาต้องเตรี ยมพร้อมที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันตามตารางการแข่งขันตลอดเวลา หากมีการเรี ยก
นักกีฬาลงสนามผ่านไป 1 นาที ผูท้ ี่ไม่พร้อมลงแข่งขันจะถือว่าสละสิ ทธิ์ ในการแข่งขันทันที
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10.2 ผูจ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนต้องเข้าร่ วมประชุมผูจ้ ดั การทีม ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด หากไม่
เข้าร่ วมประชุมดังกล่าว ให้ผแู ้ ทนสมาคมทารายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ และพิจารณาต่อไป
11. การแต่ งกายของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน
11.1 นักกีฬาจะต้องสวมเสื้ อ และกางเกงให้สุภาพ ไม่ขาด หรื อมีรอยปะ, ลวดลายหรื อปั กชื่อใดๆ อนุ ญาตให้ติด
สัญลักษณ์ หรื อธงประจาจังหวัด ขนาดไม่เกิน 12 x 8 เซนติเมตร บนหน้าอกด้านซ้าย ป้ ายสัญลักษณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตชุด
ต้องติดอยูต่ าแหน่งที่กาหนด คือมุมขวาล่างของเสื้ อ ส่ วนหมายเลขประจาตัวของผูเ้ ข้าแข่งขันที่กาหนดโดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องติดบนหมวกกันน็อค หรื อเสื้ อด้านหลังของนักกีฬา ให้เห็นชัดเจน ประเภทกีฬาที่
แข่งขันและฝึ กซ้อมในสนามสเก็ตพาร์ ค ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งในการเข้าใช้สนาม
11.2 ป้ ายสัญลักษณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อผูส้ นับสนุนที่ติดบนเสื้ อนักกีฬา จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะ
ผูจ้ ดั การแข่งขัน (Directing Committee) เสมอ
11.3
11.4 ผูฝ้ ึ กสอน (Coach) จะต้องแต่กายให้สุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ และแสดงบัตรประจาตัวที่ออกให้สาหรับ
การแข่งขันตลอดเวลา
คาอธิบายเพิม่ เติม
1. การสวมใส่ สิ่งอื่นๆ อันเนื่ องมาจากการนับถือศาสนา หรื อความเชื่อทางศาสนา เช่น ผ้าคลุมศีรษะของผูน้ บั
ถือศาสนาอิสลาม นักกีฬาจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการผูค้ วบคุมการตัดสิ นล่วงหน้าก่อน วันเริ่ มการแข่งขัน เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ นักกีฬาจะไม่ได้รับอนุมตั ิให้สวมใส่ สิ่งดังกล่าวหากแจ้งแบบกะทันหัน
2. หากนักกีฬา หรื อผูฝ้ ึ กสอนแต่งกายไม่ถูกตามกฎ จะต้องทาการแต่งกายใหม่ให้เรี ยบร้อยโดยเร็ ว ภายใน 1
นาที มิเช่นนั้น จะถูกตัดสิ ทธิ์ การแข่งขันทันที
12. อุปกรณ์ การแข่ งขัน
12.1 นักกีฬาต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนทาการฝึ กซ้อม และแข่งขัน ทุกครั้ง
12.2 ประเภทกีฬาที่แข่งขันและฝึ กซ้อมในสนามสเก็ตพาร์ ค ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง ในการเข้าใช้สนาม
12.3 อุปกรณ์ป้องกันทุกชนิดต้องได้มาตรฐานตามที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรี มแห่งประเทศไทย (TESA) กาหนดไว้
โดยนักกีฬา เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมมาเองทั้งหมด
13. ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขันของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าทีท่ มี
ตลอดเวลาที่ดาเนิ นการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสม เป็ นผูม้ ีน้ าใจ
นักกีฬา ปฏิบตั ิตามกติกาการแข่งขันและมารยาทที่ดี หากมีการปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสม คณะกรรมการอานวยการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะพิจารณาโทษตามสมควรแต่กรณี
14. การตรวจสอบทางการแพทย์
14.1 ห้ามใช้สารกระตุน้ หรื อสารเคมีอื่นๆ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
14.2 คณะกรรมการ มีสิทธิ์ ดาเนินการตรวจสอบหากมีขอ้ สงสัยการละเมิดข้อห้ามข้างต้นแก่นกั กีฬา
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14.3 ผูช้ นะการแข่งขันที่ปฏิเสธการตรวจสอบ หรื อตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อห้ามดังกล่าว จะถูกริ บตาแหน่ง
และเหรี ยญรางวัล เพื่อมอบแก่ผชู้ นะในลาดับถัดไป
14.4 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการตรวจสอบดังกล่าว
14.5 รายละเอียดของการปฏิบตั ิได้กาหนดไว้ใน IOC Anti-doping by law
15. การประท้วง
15.1 หากมีการประท้วงทางเทคนิคให้ผปู้ ระท้วงยืน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียม 2,000
บาท ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคาประท้วง หลังจากการแข่งขันสิ้ นสุ ดลงทันที ภายในเวลา 30 นาที
15.2 ค่าธรรมเนียมการประท้วงจะคืนให้ถา้ ผลการพิจาณาเป็ นไปตามที่ประท้วง แต่ถา้ หาก ผลการพิจารณา
ยืนยันตามคาตัดสิ นเดิม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกยึดเป็ นรายได้ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15.3 ผลการตัดสิ นคาประท้วงของคณะกรรมการพิจารณา ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ดเด็ดขาด ไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ
ทั้งสิ้ น
อนึ่ง เรื่ องคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
16. บทลงโทษ
16.1 นักกีฬาหรื อผูฝ้ ึ กสอน ที่มีเจตนาไม่ลงทาการแข่งขัน หรื อผละทิ้งการแข่งขันให้ปรับเป็ นแพ้ และพิจารณา
โทษ ดังนี้
16.1.1 ถูกตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขันรายการของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเอ็กตรี มแห่ง
ประเทศไทย
16.1.2 ผูฝ้ ึ กสอนห้ามลงทาหน้าที่ในสนามในรายการนั้น และปี ต่อไปอีก 1 ปี ในรายการของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมกีฬาเอ็กตรี มแห่งประเทศไทย
16.2 นักกีฬา, ผูฝ้ ึ กสอน หรื อเจ้าหน้าที่ทีม (Official Delegates) ที่มีพฤติกรรมไม่สุภาพ ไร้มารยาทจะนาไปสู่
การตัดสิ ทธิ์ การแข่งขันของนักกีฬา ทีม หรื อเจ้าหน้าที่ให้ออกจากการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยการถูกลงโทษตัดสิ ทธิ์ ออกจาก
การแข่งขันตลอดรายการ หรื อเฉพาะการแข่งขันประเภทนั้น จะถูกลงโทษกรณี นักกีฬามุ่งร้าย ไม่เชื่อฟังกรรมการชี้ขาด
ละเมิดกฎการแข่งขัน ทาให้เสี ยเกียรติของสมาคมกีฬาเอ็กตรี มแห่งประเทศไทย
16.3 นักกีฬา, ผูฝ้ ึ กสอน หรื อเจ้าหน้าที่ทีม (Official Delegates) กรณี ตามข้อ 16.2 ยังจะได้รับโทษห้ามเข้า
แข่งขัน ห้ามทาหน้าที่ผฝู ้ ึ กสอน หรื อเจ้าหน้าที่ทีมในปี ต่อไปอีก 1 ปี ในรายการของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
สมาคมกีฬาเอ็กตรี มแห่งประเทศไทย
17. คุณสมบัติของกรรมการตัดสิ น
กรรมการตัดสิ น ต้องเป็ นผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนกับสมาคมกีฬาเอ็กตรี มแห่งประเทศไทย และผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากคณะกรรมาธิ การฝ่ ายการตัดสิ นของ สมาคมกีฬาเอ็กตรี มแห่งประเทศไทย
ค ค
กาหนดให้เป็ นไปตามสมาพันธ์ฯ และสากลกาหนด
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19. รางวัลการแข่ งขัน
รางวัลที่ 1
เหรี ยญชุบทอง
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรี ยญชุบเงิน
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรี ยญชุบทองแดง
พร้อมประกาศนียบัตร
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย – หญิง และประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
โล่รางวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นทีมชาย – หญิง และประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
หมายเหตุ : เหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็ นผูด้ าเนินการจัดเตรี ยมไว้ให้
ในส่ วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น กกท. เป็ นผูด้ าเนิ นการให้
*************************
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(ภาคผนวก)
1. หลักเกณฑ์ การพิจาณาผู้ตัดสิ นลงทาการตัดสิ นในแต่ ละแมทช์ การแข่ งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิ น
- ผูต้ ดั สิ นต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่ งประเทศไทย หรื อการกีฬาแห่ งประเทศไทย และผูต้ ดั สิ นที่ผา่ นการ
อบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่ งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ งประเทศไทย
เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นกีฬา
- การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ ดั สิ นต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสี ย ในกรณี ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื ออาจจะ
มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรื อเกิดการประท้วงฯ อันเชื่ อได้วา่ ไม่โปร่ งใส หรื อยุติธรรม
ของการตัดสิ น
2. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่ น และผู้ฝึกสอนดีเด่ น
หลักเกณฑ์ การพิจารณานักกีฬาดีเด่ น
1. เป็ นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็ นนักกีฬาที่มีทกั ษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
4. เป็ นนักกีฬาที่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ น
หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่ น
1. ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่ วมการแข่งขัน และปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ผูฝ้ ึ กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีมารยาทดี มีนกั กีฬาได้รับเหรี ยญรางวัล เหรี ยญทองรวมมากที่สุด ถ้าเหรี ยญ
ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดงตามลาดับ
3. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ น
3. กาหนดจานวนรายการแข่ งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน จานวน......41........รายการ
- เหรี ยญชุบทอง
จานวน.......42.......เหรี ยญ ประกาศนียบัตร.....42.......ใบ
- เหรี ยญชุบเงิน
จานวน.......42.......เหรี ยญ ประกาศนียบัตร.....42.......ใบ
- เหรี ยญชุบทองแดง จานวน.......42.......เหรี ยญ ประกาศนียบัตร.....42.......ใบ
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4. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ี่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรื อแต่ง
กายด้วยชุดวอร์ มทั้งชุด ซึ่ งเป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็ นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
5. โลโก้ ผ้ ใู ห้ การสนับสนุน
- สาหรับเครื่ องหมายการค้า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิ ประโยชน์ของเกมส์การแข่งขัน
ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรื อเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นการประชาสัมพันธ์การขาย หรื อเกี่ยวกับบุหรี่
และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรื อชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
6. การประชุ มผู้จัดการทีม จะต้องมีผจู้ ดั การทีม หรื อผูฝ้ ึ กสอนของแต่ละทีมเข้าร่ วมประชุ มอย่างน้อยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาต
ให้นกั กีฬาเข้าร่ วมประชุมผูจ้ ดั การทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผูแ้ ทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่ ง
ประเทศไทยทราบต่อไป
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