
ระเบียบการแข่งขนักฬีาเอก็ซ์ตรีม 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จงัหวดัชุมพร  
*************** 

 
1. สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย 
  นายกสมาคม  นายปิต ิ ภิรมยภ์กัดี 
  เลขาธิการ  นายชยัภฏั  จาตุรงคกุล 
  สถานที่ติดต่อ  (Head Office) 

968 อาคารอ้ือจือเหลียง  ชั้นที่ 8  ถ.พระรามที่ 4  ข.สีลม   
ข.บางรัก  กทม 10500         
(Office) 
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย (สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย) 
หอ้ง 253 อาคารราชมงัคลากีฬาสถาน 

    แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  
    มือถือ  089-7822199  
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
      ประธานฝ่ายกีฬาเอ็กซ์ตรีมของจงัหวดัเจา้ภาพ               ประธานกรรมการ 
      ผูแ้ทนสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย                                           รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ      กรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ       กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพแต่งตั้ง       กรรมการและเลขานุการ 
พนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ     กรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
ผูแ้ทนกองนิติการ กกท.       กรรมการ 
ผูอ้  านวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 
หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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3.2 คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ  กรรมการ 
ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนักีฬา  กรรมการ 
ผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย  กรรมการ  
ผูจ้ดัการทีมทุกทีมที่เขา้แข่งขนั (ยกเวน้ คู่กรณี)  กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง  กรรมการและเลขานุการ 

4. ข้อบังคบัและกติกาการแข่งขัน 
4.1 ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนั ฉบบัปัจจุบนัที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย รับรอง และ 
       ประกาศใช ้ 
4.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33  
       และขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
4.3 ให้ใชอุ้ปกรณ์การแข่งขนัที่ไดรั้บการรับรองโดยสมาคมฯ 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 

 5.1   ผูท้ี่เขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งเป็นนกักีฬาสมคัรเล่น 
 5.2   มีสญัชาติไทย 
 5.3   ไม่เป็นนกักีฬาที่อยูใ่นระยะเวลาที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยลงโทษ หรือประธาน    
               กรรมการอ านวยการแข่งขนั หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงโทษใหพ้กัการแข่งขนั  
 

6. ประเภทการแข่งขัน รวม 5 ประเภทกีฬา  (37 รายการแข่งขัน) ประเภทกีฬา ประกอบด้วย 
 6.1  อินไลน์สเก็ต ( INLINE SKATE ) 
         6.1.1. อินไลน์ สตั้น (INLINE STUNT) , (3) 
         6.1.2. อินไลน์ สปีดสเก็ต (INLINE SPEED SKATE) , (12) 
 6.2  สเก็ตบอร์ด ( SKATEBOARD ) , (6) 
 6.3 โรลเล่อร์ สปอร์ต ( ROLLER  SPORTS ) 
         6.3.1. โรเล่อร์ สปอร์ต สลาลม (ROLLER SPORTS SLALOM) , (13) 
 6.4 จกัรยาน บี เอ็ม เอ็กซ์ สตั้น ( BMX STUNT ) , ( 2 ) 
 6.5 จกัรยาน บี เอ็ม เอ็กซ์ แฟลตแลนด ์( BMX FLATLAND ) , ( 1 ) 

 

7. เจ้าหน้าที่ประจ าทีม ใช้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อนักกีฬา 5  คน     (1 : 5)   
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8. หลักเกณฑ์การแข่งขัน และการจัดการแข่งขัน 
    8.1  ระดับภาค ไม่มีการคดัเลือก แต่ละจงัหวดัตอ้งสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัฯ ตามระยะเวลา ที่ กกท. ก าหนด 
    8.2 ระดับชาติ  ใหแ้ต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ดงัน้ี 

   - นกักีฬาที่จะเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในชนิดกีฬาเอ็กซ์ตรีม จะตอ้งมีอายตุั้งแต่ 8-20 ปี      
      (เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2540 - 2552) 
   - ชนิดกีฬา โรลเล่อร์ สปอร์ต จะตอ้งมีอายตุั้งแต่ 6-20 ปี (เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2540-2554) 

           - ประเภทบุคคล (INDIVIDUAL) 
นกักีฬาที่เคยติดทีมชาติ หรือเคยเขา้แข่งขนัในรายการแข่งขนัระดบัชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก  หรือ 

รายการแข่งขนัระดบัสากลหรือเป็นนกักีฬาระดบัอาชีพในระยะ 5 ปี ที่ผา่นมา นบัจากวนัก าหนดแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ สามารถลงท าการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 2 รายการ (รายช่ือนกักีฬาทีมชาติตามท่ีสมาคมฯประกาศ 
ตามเอกสารแนบ) 

              นกักีฬาบุคคลธรรมดา 1 คน สามารถลงท าการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 รายการแข่งขนั จงัหวดัสามารถส่ง    
       นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดร้ายการละ  2 คน  

- รายการแข่งขนัประเภทคู่ ( Pair ),( Freestyle Pair Slalom) จงัหวดัสามารถส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั     
   ไดจ้งัหวดัละ 1 ทีมๆ ละ 2 คน (ไม่จ ากดัเพศ) 
- การแข่งขนักีฬา INLINE SPEED SKATE ระยะ 1,000 เมตร นกักีฬาตอ้งมีสถิติที่สามารถท าเวลาได ้
    ไม่เกิน 3.30 นาที จึงจะสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนั 
 

ประเภทกีฬาแข่งขัน  
              1. ประเภท อินไลน์สเก็ต  รวม  15 รายการ ประกอบด้วย 
         1.1  อินไลน์สเก็ตพาร์ค (Inline Skate Stunt Park)  มี 3 รายการ คือ 
                         -  ประเภทอินไลน์สเก็ตสตั้นพาร์ค (Inline Skate Stun Park)  มี 1 รายการ คือ 
                1. ประเภทบุคคล (Individual)  
                         -  ประเภท Skate cross  มี 1 รายการ คือ  
                             1. ประเภทบุคคล (Individual)  
                        -  ประเภทกระโดดสูง (High Jump) มี 1 รายการ คือ 
                            1. ประเภทบุคคล (Individual)    
                    1.2  อินไลน์สเก็ตความเร็ว (Inline Speed Skate)  มี 12 รายการ คือ                                                                         
            1.  ระยะทาง  300 เมตร มี 4 รายการ ( ช , ญ ) 
                  1.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) ,(2) 
             1.1.1  อาย ุ8 - 12 ปี 
                          1.1.2  อาย ุ13 - 20 ปี 
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                1.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) ,(2) 
                  1.2.1  อาย ุ8 - 12 ปี 
             1.2.2  อาย ุ13 - 20 ปี 
  2.  ระยะทาง  500  เมตร มี 4 รายการ ( ช , ญ ) 
                 2.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) ,(2) 
             2.1.1  อาย ุ8 - 12 ปี 
             2.1.2  อาย ุ13 - 20 ปี 
                   2.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) , (2) 
                    2.2.1  อาย ุ8 - 12 ปี 
                        2.2.2  อาย ุ13 - 20 ปี 
                           3. ระยะทาง 1,000 เมตร มี 4 รายการ ( ช , ญ ) 
       3.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) , (2) 
              3.1.1 อาย ุ8 - 12 ปี 
              3.1.2 อาย ุ13 - 20 ปี 
       3.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) , (2) 
             3.2.1 อาย ุ8 - 12 ปี 
                         3.2.2 อาย ุ13 - 20 ปี 
 

  การจัดการแข่งขัน Inline Skate 
การแข่งขนัอินไลน์สเก็ตพาร์ค (Inline Skate Stun Park) ประเภทบุคคล (Individual)  การแข่งขนั

ในรอบคดัเลือกและรอบชิงเหรียญ  มีเวลาใหน้กักีฬาแสดงท่าต่างๆ ในสนามที่ใชใ้นการแข่งขนั รอบละ 
60 วนิาที จ  านวน 2 รอบ ใชค้ะแนนรอบที่ดีที่สุดในการตดัสิน เขา้รอบชิงเหรียญ   

คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณา จาก 4 หมวดหัวข้อ ในการให้คะแนน คือ 
1. ความยากของท่าที่ใชแ้สดง (Difficulty) 
2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใชแ้สดง (Execution ) 
3. การวางแผนการเช่ือมโยงอุปกรณ์ในสนาม (Line) 
4. ความคิดสร้างสรรค ์(Style) 

  การแข่งขันอินไลน์สเก็ตประเภท Skate cross มรีายการแข่งขัน (Event) ดังนี ้ 
          ประเภทบุคคล   (Individual)  

 ใชส้นามสเก็ตพาร์คในการแข่งขนั รูปแบบการแข่งขนั นกักีฬาจะตอ้งวิง่ตามเสน้ทางทีก่  าหนด
ไว ้โดยมีสญัลกัษณ์เป็นกรวยวางไว ้ใหน้กักีฬาวิ่งออ้มกรวยไปตามเสน้ทางที่ก  าหนด  หากมีการวิง่ลดั
กรวย ชน หรือสัมผสัก ับกรวย หรือออกนอกเส้นทาง กรรมการจะให้นักกีฬากลับมาเริ่มใหม่ ณ 
จุดออกนอกเสน้ทาง หรือวิง่ลดักรวยนั้น ในรอบคดัเลือก และรอบชิงเหรียญ จะปล่อยตวันกักีฬาทีละคน 
นกักีฬามีโอกาสวิง่ได ้2 คร้ัง กรรมการจะคดัเลือกจากเวลาคร้ังที่ดีที่สุด เขา้ไปในรอบชิงเหรียญ  นกักีฬา                   
ที่ท  าเวลาดีที่สุด 10 อนัดบั จะไดรั้บคดัเลือกเขา้ไปแข่งในรอบชิงเหรียญ 
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  การแข่งขันอินไลน์สเก็ตประเภทกระโดดสูง (High Jump) 
  ประเภทบุคคล (Individual) 

ท าการแข่งขนับนพื้นระนาบ ใหน้กักีฬากระโดดขา้มคานวดัระดบั  โดยก าหนดความสูงเร่ิมตน้ที่ 
50 ซม. นกักีฬามีโอกาสกระโดดในแต่ละความสูง คนละ 3 คร้ัง (หากกระโดดในคร้ังที่ 1 ผา่นแลว้ นกักีฬา
สามารถขอสละสิทธิในการกระโดดคร้ังที่ 2 และ 3 ได ้ในระดบัความสูงนั้น) ล าดบัการกระโดด ตามล าดบั
รายช่ือของนักกีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนั จนครบตามจ านวนนักกีฬา ที่เขา้ร่วมการแข่งขนัในกรณีที่
นกักีฬากระโดดไม่ผา่นระดบัความสูงในคร้ังที่ 1 ใหน้กักีฬาท่านนั้น กลบัไปเร่ิมกระโดดในคร้ังต่อไป
ทนัที หากการกระโดดในคร้ังที่ 2 และ 3 ยงัไม่ผา่น ถือวา่นกักีฬาท่านนั้นหมดสิทธิจากการแข่งขนั (ตกรอบ) 

การปรับระดับความสูงของคานวัดระดับ 
คณะกรรมการจะพิจารณาการปรับระดับความสูงของคานวดัระดับ โดยใช้ดุลพินิจของ

คณะกรรมการ (ระหวา่ง  1 – 10 ซม.)  
การกระโดด และ การลงสู่พื้น ( Jump & Landing ) 
นกักีฬาตอ้งท าการกระโดดขา้มคานระดบัความสูงที่ก  าหนด โดยไม่สมัผสักบัคานวดัระดบั และ

ไม่ท าใหค้านวดัระดบัตก  หากสมัผสักบัคานวดัระดบั หรือท าใหค้านวดัระดบัตก ถือวา่ไม่ผา่น ในระดบั
ความสูงนั้นภายหลงัที่นกักีฬาท าการกระโดดผา่นคานวดัระดบัความสูงในระยะที่ก  าหนด ในแต่ละรอบ
การแข่งขนัแลว้นั้น ในการลงสู่พื้นจะตอ้งไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายนกักีฬา สมัผสักบัพื้นสนามแข่งขนั
และสามารถไหลผา่นไปจนกวา่จะผา่นระยะที่คณะกรรมการจดัการ แข่งขนัก าหนด (3 เมตร จากฐานเสาวดั
ระดบัความสูง) จึงจะถือวา่นกักีฬาท่านนั้นผา่น ในการกระโดดระดบัความสูงนั้น แต่หากมีส่วนใดส่วน
หน่ึงของร่างกายสมัผสักบัพื้นสนามแข่งขนั ก่อนที่จะไหลผา่นระยะที่ก  าหนด (3 เมตร) ถือวา่การกระโดด
คร้ังนั้นไม่ผา่น 

  การแข่งขันอินไลน์สเก็ตประเภทความเร็ว (Inline Speed Skate)  
          ประเภทบุคคล (Individual)  
  -ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) 
  -ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) 
  รายการแข่งขัน(Event) 

- ระยะทาง 300 เมตร 
- ระยะทาง 500 เมตร 
-ระยะทาง 1,000 เมตร 

  การแข่งขัน Inline Speed Skate 300 m. Sprint  
รอบคดัเลือก จะแข่งขนัตามล าดบัรายช่ือนกักีฬา นกักีฬาที่ท  าเวลาดีที่สุด 15 อนัดบัแรก 

จะไดเ้ขา้ไปแข่งในรอบชิงเหรียญ  
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รอบชิงชนะเลิศ  
 การจดัอนัดบัการปล่อยตวั ในรอบชิงชนะเลิศ นกักกีฬาที่ท  าเวลาไดม้ากที่สุดในรอบคดัเลือก จะ

ไดท้  าการแข่งขนัเป็นคนแรกในรอบชิงชนะเลิศ โดนเรียงล าดบัการปล่อยตวัตามเวลา ที่นกักีฬาท าไดใ้น
รอบคดัเลือกตามล าดบั นกักีฬาที่ท  าเวลาไดดี้ที่สุดในรอบชิงชนะเลิศอนัดบัที่ 1 – 3 จะไดรั้บเหรียญรางวลั 
(เหรียญทอง , เงิน และทองแดง ) ตามล าดบั 

การแข่งขัน Inline Speed Skate  500 , 1,000 m.  
คณะกรรมการจะแบ่งนกักีฬาออกเป็น (กลุ่ม , Heat) ๆ ละ 4 -10 คน (โดยการจบัสลากในวนั

ประชุมผูจ้ดัการทีม)  นกักีฬาที่ท  าเวลาดีที่สุดของแต่ละกลุ่มๆละ 2 คน จะไดเ้ขา้ไปในรอบชิงเหรียญ                          
กรรมการจะตดัสินจากนกักีฬาที่ท  าเวลาดีที่สุดในรอบชิงเหรียญ 

  การปล่อยตัวนักกีฬา และการเตือน Warning  
  การแข่งขันประเภทบุคคล (Individual) 300 m. 

   - กรรมการควมคุมการปล่อยตวั จะขานช่ือนกักีฬาที่จะท าการแข่งขนัที่ละ 1 คน เพือ่ใหน้กักีฬา
เขา้ประจ าจุดสตาร์ทก่อนการแข่งขนั (กรรมการจะยกธงแดง) เม่ือนกักีฬาพร้อม ณ เสน้สตาร์ท  กรรมการจะ
ตรวจสอบวา่ต าแหน่งการวางเทา้ของนกักีฬาไม่ผดิกฏการออกสตาร์ท (กรรมการจะยกธงขาว) หมายความวา่
พร้อมส าหรับการแข่งขนั นกักีฬาสามารถออกสตาร์ทไดท้นัที เม่ือนกักีฬาพร้อม และถือวา่เป็นการเร่ิมตน้
การแข่งขนัของนกักีฬาคนนั้นๆ  

การแข่งขันประเภท (กลุ่ม , Heat ) (Speed Skate 500 , 1,000 m.) 
  รอบคดัเลือก (Qualify Round) 

 - กรรมการควมคุมการปล่อยตวั จะขานช่ือนกักีฬาที่จะท าการแข่งขนัใน (กลุ่ม, Heat) นั้นๆ 
เพือ่ใหน้กักีฬาเขา้ประจ าจุดสตาร์ทก่อนการแข่งขนั (ล าดบัการออกสตาร์ทในรอบแรก Qualify Round 
จะใชก้ารจบัสลากจดัอนัดบัการยนื ณ จุดสตาร์ท ) (กรรมการจะยกธงแดง) เม่ือนกักีฬาพร้อม ณ เสน้
สตาร์ท  กรรมการจะตรวจสอบวา่ต าแหน่งวางเทา้ของนกักีฬาไม่ผดิกฏการออกสตาร์ท (กรรมการจะ 
ยกธงขาว) หมายความว่าพร้อมส าหรับการแข่งขนั กรรมการผูค้วบคุมการปล่อยตวัจะขานค าว่า  
“ Attention ” แลว้กดกระด่ิงสัน่ 1 คร้ังถือเป็นการปล่อยตวัเร่ิมการแข่งขนั  

  - ในกรณีที่มีการออกสตาร์ทฟาวว ์กรรมการควบคุมการปล่อยตวัจะกดกระด่ิงยาว 1 คร้ัง เพือ่ 
 เป็นการ แจง้ใหท้ราบวา่มีการฟาวว์สตาร์ทเกิดขึ้น  นกักีฬาจะตอ้งมาเร่ิมตน้สตาร์ทใหม่ ตามล าดบั  
  - นกักีฬาที่ “ฟาวว์สตาร์ท” จะไดรั้บการเตื่อน ( Warning ) คร้ังที่ 1 
  - ในกรณีที่มีการ “ฟาวว์สตาร์ท” คร้ังที่ 2 โดยเป็นนกักีฬาคนเดิม นกักีฬาคนนั้นจะถูกเตือน  
 (Warning ) คร้ังที่ 2 และถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนัทนัที “DQ”   (Dis Qualified) 

 - ในกรณกีาร “ฟาว์วสตาร์ท” ในรอบชิงชนะเลิศ (Final Round) นักกีฬาที่ “ฟาว์วสตาร์ท” จะ
ถูกตัดสิทธ์ิให้ออกจากการแข่งขันทันที “DQ”   (Dis Qualified) 

-  นกักีฬาที่เขา้อนัดบั 1 และ 2 ในแต่ละ (กลุ่ม , Heat ) จะไดสิ้ทธ์ิผา่นเขา้สู่ การแข่งขนัในรอบ
ต่อไป 
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  รอบก่อนรองชนะเลิศ , รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ( Quarter Final , Semi Final ,   
        Final ) 
   คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะท าการแบ่งกลุ่มนกักีฬาที่ชนะอนัดบัที่ 1 และ 2 ของแต่ (กลุ่ม , 

Heat ) การแข่งขนัในรอบคดัเลือก เพือ่จดั (กลุ่ม , Heat ) ในการแข่งขนัรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยนกักีฬาที่
เขา้เป็นอนัดบั 1 หรือ 2 (ขึ้นอยูก่บัจ  านวนนกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนั) รอบก่อนรองชนะเลิศ จะไดสิ้ทธ์ิ
ผา่นเขา้สู่รอบรองชนะเลิศต่อไป (เช่นเดียวกบั ในรอบรองชนะเลิศ นกักีฬาที่สามารถเขา้เสน้ชยั เป็นอนัดบั 1 
หรือ 2 (ขึ้นอยูก่บัจ  านวนนกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนั) ของรอบรองชนะเลิศ จะไดสิ้ทธ์ิเขา้แข่งขนัในรอบ
ชิงชนะเลิศต่อไป)  

  นกักีฬาที่สามารถผา่นเสน้ชยัอนัดบัที่ 1 – 3 ในรอบชิงชนะเลิศจะไดรั้บเหรียญรางวลั (เหรียญ 
 ทอง , เงิน และทองแดง) ตามล าดบั  

หมายเหตุ : จ านวนนกักีฬา 1 หรือ 2 ที่จะผา่นเขา้สู่รอบก่อนรองชนะเลิศ , รอบรองชนะเลิศ และรอบ 
 ชิงชนะเลิศ ( Quarter Final , Semi Final , Final ) นั้น คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะแจง้ใหท้ราบใน 
 วนัประชุมผูจี้ดการทีม Team Manager Meeting เพือ่รับทราบโดยทัว่กนัก่อนการแข่งขนั 

 
   การแข่งขันโรเล่อร์ สปอร์ต สลาลม (ROLLER SPORTS SLALOM) มี 13 รายการ คือ 

1. Freestyle  Classic  Slalom 
                  1.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) ,(2) 
  1.1.1  อาย ุ  8-12 ปี 
  1.1.2  อาย ุ13-20 ปี 
               1.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) ,(2) 
       1.2.1  อาย ุ  8-12 ปี 
  1.2.2  อาย ุ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  อาย ุ  8-12 ปี 
  4.1.2  อาย ุ13-20 ปี 
               4.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) ,(2) 
       4.2.1  อาย ุ  8-12 ปี 
  4.2.2  อาย ุ13-20 ปี 
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 5. Freestyle  Slide 
     5.1 ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) ,(1) 
     5.2 ประเภทบุคคลหญิง (Individual Woman) ,(1) 
  

กฎและกติกาของฟรีสไตล์สลาลม (Freestyle Slalom Rules) 
1. ประเภทของการแข่งขัน  การแข่งขันฟรีสไตล์สลาลม  ประกอบดว้ย  
     1.1 ฟรีสไตลส์ลาลมประเภทเด่ียว (Freestyle Classic Slalom) มีเวลาในการแข่งขนัแต่ละรอบประมาณ 
80-100 วินาที โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งเลือกเพลงของตวัเอง เพื่อใช้ประกอบการเล่น กรรมการจะให้
คะแนนหลงัจากผูเ้ขา้แข่งขนัเล่นจบ  
     1.2 แข่งสปีดสลาลม (Speed Slalom) ผูแ้ข่งขนัที่ท  าเวลาไดดี้ที่สุดจะถูกคดัเลือกใหเ้ขา้ไปแข่งในรอบ
สุดทา้ยซ่ึงเป็นการแข่งแบบ KO basic หรือ แบบแพค้ดัออก ผูเ้ขา้แข่งขนัที่วิง่ชนะไดถึ้ง 2 ใน 3 ก่อนถือ
เป็นผูช้นะในรอบนั้นๆ และจะตอ้งมาแข่งกบัผูแ้ข่งขนัที่เหลือจนกระทัง่ถึงรอบสุดทา้ย เพือ่ใหไ้ดผู้ช้นะ
ของรายการ  
      1.3 ฟรีสไตลส์ลาลมประเภททีม ในการแข่งขนัฟรีสไตลป์ระเภททีมตอ้งประกอบดว้ยนกัสเกต็ 2 คน 
หรือมากกวา่ กติกาการแข่งขนัก็จะคลา้ยกบัการแข่งขนัฟรีสไตลส์ลาลมประเภทเด่ียว แต่ส่ิงที่เนน้เพิม่เขา้
ไปในการแข่งขนัประเภทน้ี คือ ความอาร์ท เขา้จงัหวะและพร้อมเพรียงกนัระหวา่งคนในทีม  
2. หลักการลงทะเบียนแข่งขัน  
    2.1 ผูเ้ขา้แข่งขนัจ าเป็นตอ้งแสดงขอ้มูลที่ถูกตอ้ง เช่น วนัเดือนปีเกิด ช่ือ – นามสกุล หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
และมีการตรวจพบในภายหลงั กรรมการมีสิทธ์ิตดัสิทธ์ินกักีฬาในการเขา้แข่งขนั หรือรับรางวลัทนัที  
    2.2 สาหรับการแข่งขนัฟรีสไตลส์ลาลม และวิง่สปีดสลาลม ควรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูช้ายและผูห้ญิง  
    2.3 สาหรับรุ่นการแข่งขนัให้ยดึตามผูจ้ดัการแข่งขนัเป็นหลกัโดยจะมีการประกาศก่อนถึงงานแข่ง  
3. พื้นที่ส าหรับแข่งขัน  

                 3.1 พื้นที่ที่ไดรั้บอนุญาติใหมี้การแข่งขนัควรมีขนาด 40x10 เมตร หรือ 40x8 เมตร เป็นอยา่งนอ้ย  
                 3.2 โตะ๊กรรมการ  
                 3.3 ต  าแหน่งของโคน   
                      3.3.1 มีจ  านวนแถวของโคนทั้งหมด 4 แถว และแต่ละแถวตอ้งวางห่างกนั 2 เมตร  
                      3.3.2 ทั้ง 4 แถวตอ้งมีจ านวนโคนแถวละ 20 โคน ซ่ึงก าหนดใหโ้คนในแต่ละแถววางห่างกนั 50 ซ.ม.,  
                               80 ซ.ม., 120 ซ.ม. และ 80 ซ.ม. ตามล าดบั  
                      3.3.3 โคนทั้ง 4 แถวตอ้งวางเป็นเส้นตรง (โดยวดัจากก่ึงกลางของโตะ๊กรรมการ)  

        3.3.4ใชส้ญัลกัษณ์วงกลมเพือ่ระบุจุดวางโคนแต่ละโคน และตอ้งแสดงจุดที่เป็นจุดศูนยก์ลางไวด้ว้ย  
4. การแข่งขันฟรีสไตล์สลาลม  

                  4.1 มีจ  านวนแถวของโคนทั้งหมด 3 แถว โดยก าหนดใหโ้คนในแต่ละแถววางห่างกนั 50 ซ.ม., 80 ซ.ม.  
             และ 120 ซ.ม.ตามล าดบั  
                  4.2 โตะ๊ของกรรมการตดัสินควรอยูด่า้นหนา้ของโคนแถว 50 ซ.ม. โดยวางห่างจากโคน 2 เมตร 
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             5. การแข่งขันสปีดสลาลม  
                 5.1 มีจ  านวนแถวของโคน 2 แถว ซ่ึงวางห่างกนั 3 เมตร  
                 5.2 ในแต่ละแถวประกอบไปดว้ยโคนจ านวน 20 โคน แต่ละโคนวางห่างกนั 80 ซ.ม.  
                 5.3 ควรมีอุปกรณ์วางคัน่ระหวา่งแถวของโคนทั้ง 2 แถว ซ่ึงตอ้งมีความยาวอยา่งนอ้ย 15.2 เมตร  

    5.4 เสน้ที่เป็นจุดสตาร์ท 2 เสน้ ควรห่างกนั 15 เซนติเมตร เพือ่แยกช่องวิง่ 2 ช่องออกใหเ้ห็นชดัเจน  
                 5.5 โคนแรกควรวางห่างจากเสน้สตาร์ท 12 เมตร และโคนสุดทา้ยควรวางห่างจากเสน้ชยั 80 เซนติเมตร  
                  5.6 ความยาวโดยรวมของโคนแต่ละแถวค านวนได ้คือ; 12 เมตร + 0.8 x 19 + 0.8 = 28 เมตร  
                  5.7 ควรก าหนดระยะความปลอดภยัเผือ่ไวด้ว้ย เพือ่ป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นกบัผูเ้ขา้แข่งขนัได ้  
             พื้นที่แข่งขนัควรมีความกวา้งอยา่งนอ้ย 40 x 8 เมตร  
                  5.8 พื้นที่ที่ใชใ้นการแข่งขนัที่นอกเหนือจากพื้นที่แข่ง 40 ม. X 8 ม. อาจจดัให้เป็นพื้นที่อบอุ่นร่างกาย  
             ส าหรับนกักีฬา  
                  5.9 ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนสามารถใชพ้ื้นที่อบอุ่นร่างกายที่จดัไวใ้หไ้ด ้ 
              6. ข้ันตอนการด าเนินงานการแข่งขันฟรีสไตล์สลาลม  
                   6.1 ในการแข่งขนัจะมีรอบคดัเลือกและรอบตดัสิน หรือรอบตดัสินเพียงอยา่งเดียว ขึ้นอยูก่บัปัจจยั 
              ต่างๆ เช่น จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั หรือการตดัสินใจของกรรมการ ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งเล่นอยา่ง 
              นอ้ย 1 คร้ัง ในการแข่งทุกๆรอบ  

     6.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัอาจจะเลือกเพลงของตวัเองเพือ่ประกอบการแข่งขนัได ้โดยกรรมการจะเร่ิมจบัเวลา
เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัวิง่เขา้โคนแรกและส้ินสุดเม่ือเล่นจบโคนสุดทา้ย การแข่งประเภทน้ีจะไม่มีอุปกรณ์จบั
เวลาแสดงใหเ้ห็น  
     6.3 ในขณะที่กรรมการก าลงัใหค้ะแนนผูเ้ขา้แข่งขนัคนก่อนหนา้ที่เพิง่เล่นจบไป ผูเ้ขา้แข่งขนัคนต่อไป
สามารถเขา้มาในพื้นที่แข่งขนัเพือ่อบอุ่นร่างกายเป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนได ้ 

6.4 การแข่งขนัฟรีสไตลส์ลาลม อาจจะมีรอบคดัเลือกและรอบตดัสิน ล าดบัของการแข่งในรอบคดัเลือก
จะถูกจดัโดยการสุ่ม ส่วนการแข่งขนัในรอบตดัสินนั้นล าดบัการแข่งจะถูกจดัโดยเรียงล าดบัจากผูท้ี่ได้
คะแนนนอ้ยที่สุดไปถึงผูท้ี่ไดค้ะแนนสุงที่สุด  

6.5 บางคร้ังอาจมีเพยีงรอบตดัสินเพยีงอยา่งเดียว ขึ้นอยูก่บัจ  านวนผูร่้วมการแข่งขนั โดยผูเ้ขา้แข่งจะถูก
ก าหนดล าดบัการแข่งโดยวิธีสุ่มหากไม่สามารถจดัเรียงล าดบัคะแนนจากการแข่งขนัคร้ังก่อนๆ ได ้ 

                 6.6 อาจจดัรอบคดัเลือกเพิม่ขึ้นได ้ถา้ผูเ้ขา้แข่งขนันั้นๆที่มีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะเขา้ร่วมในการ 
แข่งขนั ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ โดยมีเง่ือนไขในการแข่งรอบคดัเลือกเหมือนกบักติกาปกติที่ใชใ้นการแข่ง
ที่ก  าหนดไว ้ 
    6.7 การแข่งขนัฟรีสไตลส์ลาลมประเภทเด่ียวจะใชเ้วลาประมาณ 90±10 วนิาที ในการแข่งแต่ละรอบ  
    6.8 การแข่งขนัฟรีสไตลส์ลาลมประเภทคู่จะใชเ้วลาประมาณ 180±15 วนิาที ในการแข่งแต่ละรอบ  
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7. การให้คะแนนในการแข่งขันฟรีสไตล์สลาลม  
คะแนนสูงสุดในการแข่งขนัฟรีสไตลส์ลาลมคือ 100 คะแนน ซ่ึงการใหค้ะแนนจะถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนดา้นเทคนิค (Technique) 60 คะแนน และคะแนนความอาร์ท (Artistic) 40 
คะแนน คะแนนรวมสุดทา้ยที่ไดจ้ะถูกนามาปัดเศษให้เป็นทศนิยม  

7.1 คะแนนด้านเทคนิค (Technique Score)  
ระดบัดา้นเทคนิค  คะแนน  
A  50-60  
B  40-50  
C  30-40  
D  20-30  
E  10-20  
F  0-10  

7.2 คะแนนอาร์ท (Artistic Score) การใส่ความพร้ิวไหวและความต่อเน่ืองต่างๆ  
ระดบัความอาร์ท  คะแนน  
A  30-40  
B  20-30  
C  13-20  
D  8-13  
E  4-8  
F  0-4  

8. การให้คะแนนส าหรับฟรีสไตล์สลาลม คะแนนที่ใหจ้ะแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ คะแนนดา้นเทคนิค 
และคะแนนดา้นความอาร์ท อยา่งไรก็ตามคะแนนดา้นความอาร์ทนั้น ก็เป็นส่วนหน่ึงที่ไดม้าจากคะแนน
ดา้นเทคนิคดว้ย  
    8.1 เกณฑ์การให้คะแนนด้านเทคนิค  

8.1.1 ความยากของท่า (Difficult of Tricks)  
ผูเ้ขา้แข่งขนัควรพยายามอยา่งเตม็ที่ที่จะใชท้่าให้ครบทุกประเภท ทั้งท่านัง่ ท่ากระโดด ท่าหมุน 

การเล่นบนลอ้เดียวและท่าอ่ืนๆ  
8.1.2 ความเร็ว (Speed)  
นอกจากคะแนนที่ผูเ้ขา้แข่งขนัไดรั้บจะขึ้นอยูก่บัเวลาในการเล่นแต่ละรอบแลว้นั้น พวกเขายงั 

จ าเป็นตอ้งแสดงสไตลข์องตวัเองออกมา และเล่นสลาลมทา่ต่างๆ อยา่งมีสไตล ์ซ่ึงตอังสอดคลอ้งกบั 
จงัหวะของเพลง รวมถึงทกัษะดา้นเทคนิคของผูเ้ขา้แข่งขนันั้น ตอ้งแสดงออกมาใหเ้ห็นถึงความล่ืน 
ไหลและงดงามดว้ย  
   8.2  เกณฑ์การให้คะแนนด้านความอาร์ท  

                        8.2.1 การจดัองคป์ระกอบของลาตวั (Body Performance)  



11 

                        8.2.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัควรแสดงท่านั้นๆออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ สง่างามและมีความล่ืนไหล  
                        8.2.3 การเล่นเขา้กบัจงัหวะเพลง (Music Expression) เลือกเพลงที่แสดงถึงบุคลิกและสไตลข์อง 
                                 ผูแ้ข่งขนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ท่าที่ใชก้็ควรที่จะเขา้กบัเพลง เพือ่ส่ือถึงดนตรี จงัหวะ ท านอง และ   

      อารมณ์ ของเพลงไดดี้  
          8.2.4 การจดัท่าต่างๆ (Tricks Management) ผูเ้ขา้แข่งขนัควรล าดบัของท่าในการเล่นที่ควรมีระดบั  

      ความยากที่หลากหลายไม่วา่จะเป็นตอนเขา้โคนหรือออกจากโคนนอกจากน้ียงัตอ้งแสดงให ้ 
      เห็นถึงความล่ืนไหล ของการเปล่ียนท่าการน าท่าต่างๆมาเล่นประกอบกนัไดอ้ยา่งง่ายดาย  
      มัน่ใจ และดูไม่แขง็ทื่อดว้ย 

 9. ( ตามเอกสารตารางท่าแนบ ) 
10. ท่าเทคนิคที่จ าเป็นส าหรับฟรีสไตล์สลาลม เทคนิคที่ตอ้งการทั้งหมดน้ี นบัรวมตั้งแต่เทคนิคระดบั C    
ขึ้นไป  

                    10.1 ท่านัง่   
 10.1.1 ตวัของผูแ้ข่งขนัจะตอ้งอยูต่่ากวา่เข่าจึงจะถือวา่เป็นท่านัง่  
 10.1.2 ท่านัง่จะถือวา่ท าไดส้มบูรณ์ต่อเม่ือเล่นเขา้โคนได ้4 โคน หรือมากกวา่อยา่งต่อเน่ือง  
 10.1.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถเปล่ียนจากท่านัง่ท่าหน่ึงไปเป็นอีกท่าหน่ึงไดห้ลงัจากผา่นไปแลว้ 4 โคน 
            หรือมากกวา่ โดยเปล่ียนจากขาซา้ยเป็นขาขวา หรือเปล่ียนทิศทางจากดา้นหนา้เป็น 
            ดา้นหลงัอยา่งไรก็ตามการเปล่ียนท่านั้นควรกระทาในขณะที่ยงัอยูใ่นท่านัง่และเปล่ียนได ้ 
            โดยไม่ติดขดั  

                     10.2 ท่ากระโดด  
 10.2.1 เทา้ทั้ง 2 ขา้งของผูแ้ข่งขนัตอ้งพน้จากพื้นแลว้เท่านั้นจึงจะถือวา่เป็นท่ากระโดด  
 10.2.2 ท่ากระโดดจะถือวา่ท าไดส้มบูรณ์ต่อเม่ือเล่นเขา้โคนได ้4 โคน หรือมากกวา่อยา่งต่อเน่ือง  
 10.2.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถเปล่ียนจากท่ากระโดดท่าหน่ึงไปเป็นอีกท่าหน่ึงไดห้ลงัจากผา่นไปแลว้  
             4 โคน หรือมากกวา่ โดยเปล่ียนจากขาซา้ยเป็นขาขวา หรือเปล่ียนทิศทางจากดา้นหนา้ 
            เป็นดา้นหลงั อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนท่านั้นควรเปล่ียนไดโ้ดยไม่ติดขดั  

                    10.3 ท่าหมุน  
 10.3.1 เม่ือเทา้ทั้ง 2 ขา้ง( 2 ลอ้) หรือเทา้ 1 ขา้ง( 1 ลอ้) ของผูแ้ข่งขนัสมัผสัพื้นขณะทีก่าลงัหมุน   
            จึงจะถือวา่เป็นท่าหมุน  
 10.3.2 ท่าหมุนจะถือวา่ท าไดส้มบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูแ้ข่งขนัหมุนไดค้รบ 3 รอบ หรือหมุนตวัผา่นโคนได ้3 โคน  
 10.3.3 ผูแ้ข่งขนัจะไม่สามารถเปล่ียนท่าหมุนได ้ขณะที่ก  าลงัหมุนให้ครบ 3 รอบ หรือหมุนตวัผา่นโคน 3 โคน  

                     10.4 การเล่นบนลอ้เดียว  
 10.4.1 เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัเล่นท่าไดส้มบูรณ์โดยมีเพยีงลอ้ 1 ลอ้เท่านั้นที่สมัผสัพื้นจึงจะถือวา่เป็น  
            ท่าเล่นบนลอ้เดียว  
 10.4.2 การเล่นบนลอ้เดียวจะถือวา่ท าไดส้มบูรณ์ต่อเม่ือเล่นเขา้โคนได ้4 โคน หรือมากกวา่อยา่ง 
            ต่อเน่ือง  
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 10.4.3 ผูแ้ข่งขนัจะไม่สามารถเปล่ียนเทา้ได ้ก่อนผา่นเขา้โคน 4 โคน หรือมากกวา่ (เช่น เปล่ียน 
            จากท่ายนืบนปลายเทา้เป็นยนืบนสน้เทา้)  
 10.4.4 ผูแ้ข่งขนัสามารถเปล่ียนทิศทางขณะแสดงท่าการเล่นบนลอ้เดียวได ้ภายใตเ้ง่ือนไขที่วา่  
            จะตอ้งยงัคงเล่นอยูบ่นลอ้เดิมตลอดการเปล่ียนท่า  

                    10.5 ท่าอ่ืนๆ  
 10.5.1 ท่าอ่ืนๆ คือท่าที่นอกเหนือจากท่านัง่ ท่ากระโดด การเล่นบนลอ้เดียว และท่าหมุน  
 10.5.2 ท่าที่เป็นท่าอ่ืนๆนั้น ไม่มีการจ ากดัจ านวนโคนที่ต่อเน่ืองในการเล่น  
 10.5.3 ผูแ้ข่งขนัสามารถน าท่าในระดบัต่างๆมารวมกนัไดแ้ต่การเปล่ียนท่าจะตอ้งเป็นไปดว้ย 
           ความล่ืนไหล ไม่ติดขดั  

11. เกณฑ์การหักคะแนนในการเล่นฟรีสไตล์สลาลม ผูเ้ขา้แข่งขนัจ าเป็นตอ้งเขา้โคนครบทั้ง 3 แถว อยา่ง
นอ้ยแถวละ 1 คร้ัง  

                   11.1 การหกัคะแนนกรณีเตะโคนและขา้มโคน  
11.1.1 การเตะโคนแต่ละคร้ัง การขา้มโคน หรือโคนเคล่ือนออกนอกสญัลกัษณ์วางต าแหน่งโคน    
            จะโดนหกั 0.5 คะแนน  

            11.1.2 โคนใดก็ตามหากเคล่ือนออกจากจุดศูนยก์ลาง (เห็นจุดสีแดงตรงกลาง) ถึงแมว้า่จะยงัอยู ่
                        บนสญัลกัษณ์วางต าแหน่งโคน กย็งัให้หกั 0.5 คะแนน  

 11.1.3 ในกรณีที่ผูแ้ข่งขนัเตะโคนออกไปจากจุดวางโคน แต่โคนกล้ิงกลบัมาที่จุดวางโคนเดิม  
             จะไม่โดนหกัคะแนน  
 11.1.4 เกณฑก์ารหกัคะแนนทั้งหมดที่กล่าวมาดา้นบนนั้น จะใชห้กัจากคะแนนดา้นเทคนิค  

                   11.2 การหกัคะแนนเวลา (ฟรีสไตลป์ระเภทเด่ียว)  
 11.2.1 เวลาที่ใชใ้นการเล่นฟรีสไตลป์ระเภทเด่ียว คือ 90±10 วนิาที  
 11.2.2 ผูแ้ข่งขนัควรเล่นภายในเวลาไม่เกิน 80-100 วนิาที (รวมถึง 80 วนิาที และ 100 วนิาทีดว้ย)  
            ซ่ึงจะไม่ถูกหกัคะแนน  
 11.2.3 ถา้เวลาที่ใชใ้นการเล่นทั้งหมดนั้นนอ้ยกวา่เวลาขั้นต่าที่ก  าหนดไวห้รือมากกวา่เวลาสูงสุด  
            ที่ก  าหนดไวต่้อหน่ึงรอบ จะโดนหกั 5 คะแนน (ระหวา่ง 70-79 วนิาที หรือ101-110 วนิาที)  
 11.2.4 เกณฑก์ารหกัคะแนนทั้งหมดที่กล่าวมาดา้นบน จะถูกหกัจากคะแนนดา้นความอาร์ท  
 11.2.5 ผูแ้ข่งขนัจะไม่ไดค้ะแนน หากเล่นเกินเวลานอกเหนือจากที่ก  าหนดไว ้(*ไม่มีคะแนน)  
 11.2.6 หากขา้มโคนหรือเตะโคน แมจ้ะเกินเวลาที่ก  าหนดมาแลว้ ก็ยงัคงโดนหกัคะแนนอยู ่ 

                      11.3 การหกัคะแนนเวลา (ฟรีสไตลป์ระเภทคู่)  
 11.3.1 เวลาที่ใชใ้นการเล่นฟรีสไตลป์ระเภทคู่ คือ 180±15 วนิาที  
 11.3.2 ผูแ้ข่งขนัควรเล่นภายในเวลาไม่เกิน 165-195 วนิาที (รวมถึง165 วนิาที และ 195 วนิาทีดว้ย)  
            ซ่ึงจะไม่ถูกหกัคะแนน  
 11.3.3 ถา้ผูแ้ข่งขนัเล่นเสร็จก่อนเวลาขั้นต ่าที่ก  าหนดหรือเกินกวา่เวลาสูงสุดที่ก  าหนดไว ้(165-195 วนิาที)    
            ต่อหน่ึงรอบ จะโดนหกั 5 คะแนน (ระหวา่งเวลา 160-165 วนิาท ีหรือ 195- 205 วนิาท)ี  
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 11.3.4 เกณฑก์ารหกัคะแนนทั้งหมดที่กล่าวมาดา้นบนนั้น จะใชห้กัจากคะแนนดา้นความอาร์ท  
   11.3.5 ผูแ้ข่งขนัจะไม่ไดค้ะแนน หากเล่นเกินเวลานอกเหนือจากที่ก  าหนดไว ้(*ไม่มีคะแนน)  

 11.3.6 หากขา้มโคนหรือเตะโคน แมจ้ะเกินเวลาที่ก  าหนดมาแลว้ ก็ยงัคงโดนหกัคะแนนอยู ่ 
      11.4 การหกัคะแนนดา้นการทรงตวั ช่วงเวลาที่เล่นอยูน่ั้น ผูแ้ข่งขนัจะถูกหกัคะแนน หากมีความ
ผดิพลาดดา้นการทรงตวัเกิดขึ้น ทั้งการลม้แบบรุนแรง (Serious Falling) และการลม้แบบร่างกายบางส่วน 
โดนพื้น (Non Serious Falling) จะถูกหกัคะแนนทั้งดา้นเทคนิค และความอาร์ท  

 11.4.1 การลม้แบบรุนแรง (Serious Falling) ร่างกายสมัผสัพื้น ลม้ นอน นัง่ : หกั 2 คะแนน จาก    
            คะแนนดา้นเทคนิค, หกั 1.5 คะแนน จากคะแนนดา้นความอาร์ท  
 11.4.2 การลม้แบบร่างกายบางส่วนโดนพื้น (Non Serious Falling) : หกั 1.5 คะแนน จากคะแนน 
            ดา้นเทคนิค, หกั 1 คะแนน จากคะแนนดา้นความอาร์ท  
 11.4.3 เสียการทรงตวั (Loss of Balance) ร่างกายยงัไม่สมัผสัพื้น การพจิารณาการหกัคะแนนจะ 
             ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์และประสบการณ์ของกรรมการ: หกั 1 คะแนน จากคะแนนดา้น 
             เทคนิค, หกั 0.3- 1 คะแนน จากคะแนนดา้นความอาร์ท  

12. การจัดอันดับผู้เข้าแข่งขันฟรีสไตล์สลาลม การจดัอนัดบัของการแข่งฟรีสไตล ์จะเร่ิมตน้ตดัสินจาก
ล าดบันอ้ยสุดขึ้นมาสู่ล าดบัสูงสุด โดยการน าคะแนนเฉล่ียจากกรรมการทุกคนมาใชใ้นตดัสินการจดัอนัดบั 
ในกรณีที่ผูแ้ข่งขนัไดอ้นัดบัเดียวกนั กรรมการจะน าคะแนนดา้นเทคนิคมาใชใ้นการตดัสินเพือ่จดัอนัดบั  

ขั้นตอนการด าเนินงานการแข่งขันสปีดสลาลม(Speed Slalom)  
รอบคดัเลือก  
- การแข่งขนัในรอบคดัเลือกจะตอ้งอาศยัการจบัเวลา (นาฬิกาจบัเวลา) ส่วนในรอบสุดทา้ยจะ

เป็นแบบแพค้ดัออก (KO Basic)   
- ในรายการน้ีผูแ้ข่งขนัจะถูกจดัเป็นรอบละ 2 คน หรือเด่ียว ขึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของกรรมการ 

ผูแ้ข่งขนัแต่ละคนตอ้งวิง่คนละ 2 รอบในรอบคดัเลือก แลว้คดัเลือกผูแ้ข่งขนัที่ท  าเวลาไดดี้ที่สุดมา เพือ่ไป
แข่งในรอบตดัสิน  

รอบตัดสิน   
- ผูแ้ข่งขนัที่ท  าเวลาไดดี้ที่สุด 4 คนแรก (หรือ 8 คนแรก หรือ 16 คนแรก หรือ 32 คนแรก) ขึ้นอยู่

กบัปัจจยัต่างๆ  เช่น จ านวนผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั หรือการตดัสินใจของกรรมการ จะถูกน าไปแข่งกนัอีกคร้ัง
ในรอบตดัสิน  

- การตดัสินในรอบน้ีจะเป็นแบบแพค้ดัออก (KO Basic) ผูแ้ข่งขนัจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มละ 2 คน วิง่ 
3 รอบ ผูท้ี่ชนะไดถึ้ง 2 คร้ังก่อน จะไดไ้ปแข่งกบัผูเ้ขา้แข่งขนัคนที่เหลือ  

- ถา้มีผูแ้ข่งขนัขอสละสิทธ์ิ ผูแ้ข่งขนัคนต่อไปจะถูกเรียกมาแข่งโดยทนัทีโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้
เหตุผล  

- ในรอบรองชนะเลิศผูแ้ข่งขนัจะแข่งกนัเพือ่ชิงอนัดบัที่ 3 ส่วนผูแ้ข่งขนัที่ท  าเวลาไดดี้ที่สุดจะได้
เขา้ไปแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศเพือ่หาผูช้นะของรายการ  
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ข้อก าหนดและวธีิการส าหรับการแข่งสปีดสลาลม  
จุดเร่ิมต้น   
- การใหส้ญัญาณในแต่ละรอบ เจา้หนา้ที่จะใหส้ัญญาณ ดงัน้ี “On your mark”, “Ready”, “Go”  
- ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งเตรียมพร้อมวิง่ภายในเวลา 5 วินาที เม่ือไดย้นิสญัญาณวา่ “On your mark” 

หรืออาจถือเป็น การท าผดิกติกา ถา้หากยงัไม่มีการเตรียมพร้อม มีการใชอุ้ปกรณ์จบัเวลา (Chronometer 
Timing Devise) ในการแข่งประเภทน้ีดว้ย  

- สญัญาณที่ใหเ้พือ่เตรียมตวันั้น ใชก้บัทั้งอุปกรณ์จบัเวลาและนาฬิกาจบัเวลาไดเ้หมือนกนั  
- เม่ือไดย้นิสญัญาณวา่ “On your mark” ผูเ้ขา้แข่งขนัควรเตรียมตวัให้พร้อม เม่ือไดย้นิสญัญาณ

วา่ “Ready” ผูแ้ข่งขนัควรยนืน่ิงอยูใ่นท่าเตรียมพร้อม และดูใหแ้น่ใจวา่ยนือยูห่ลงัเสน้สตาร์ท แมก้ระทัง่
ลอ้ 1 ลอ้กไ็ม่สามารถอยูบ่นเสน้ไดแ้ละผูแ้ข่งขนัจะเร่ิมวิง่ไดต่้อเม่ือไดย้นิสญัญาณวา่ “Go”  

- เม่ือผูแ้ข่งขนัเตรียมตวัพร้อมที่จะวิง่ เทา้ทั้ง 2 ขา้งตอ้งสมัผสักบัพื้น รวมถึงลอ้จะตอ้งไม่โดน
เสน้สตาร์ทดว้ย  

- ผูเ้ขา้แข่งขนัอาจจะปรับเปล่ียนรูปแบบของท่าเร่ิมตน้ก็ได ้แต่อยา่งไรก็ตามตอ้งระมดัระวงัวา่ยนื
อยูใ่นช่องวิง่ของตวัเองและไม่เหยยีบเสน้สตาร์ท  

การเข้าโคน  
- เม่ือเร่ิมเขา้โคนแรก ผูแ้ข่งขนัสามารถอยูบ่นขาขา้งเดียวไดเ้ท่านั้น  
- ระหวา่งการวิง่ผูแ้ข่งขนัจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนขาได ้และขาอีกขา้งที่ใชท้รงตวันั้นหา้ม

แตะพื้นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือเป็นการท าผดิกติกา (Penalty) ทนัที  
- ผูแ้ข่งขนัตอ้งขา้มเสน้ชยัไปดว้ยขาเพยีงหน่ึงขา้งเท่านั้น และตอ้งเป็นขา้งเดียวกบัที่ใชต้ั้งแต่เร่ิม

ออกตวั ซ่ึงเวลาจะไม่ถูกบนัทึกหากผูแ้ข่งขนัฝ่าฝืน  
เกณฑ์การหักคะแนนในการแข่งสปีดสลาลม  
การท าผิดกติกา  
- ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งไม่ขยบัส่วนใดๆของร่างกาย ก่อนไดย้นิสญัญาณวา่ “Go”  
- ผูแ้ข่งขนัสามาถยกมือแลว้บอกวา่ยงัไม่พร้อมได ้ก่อนที่กรรมการจะใหส้ญัญาณวา่ “Ready” 

มิฉะนั้นจะถือวา่เป็นความผดิ (Fault)  
- ถา้ผูแ้ข่งขนัท าผดิกติกา 2 คร้ัง ในรอบวิง่นั้นๆ จะถูกตดัสินวา่เป็นการฝ่าฝืนกฎการแข่ง 

(disqualified)  
- ถา้ผูแ้ข่งขนัเปล่ียนเทา้ระหวา่งช่วงที่ก  าลงัวิง่ เวลาของรอบนั้นจะไม่ถูกบนัทกึ  
- ถา้ผูแ้ข่งขนัเปล่ียนเทา้หลงัจากเพิง่ผา่นโคนสุดทา้ย แลว้วิง่เขา้เสน้ชยัไป จะถือวา่เป็นการฝ่าฝืน

กฎ (disqualified) และเวลาก็จะไม่ถูกบนัทกึดว้ย  
การหักคะแนนขณะวิ่ง  
- การเตะโคนหรือวิง่ขา้มโคนจะถูกบวกเวลาเพิม่ไปอีก 0.2 วนิาที  
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- หากเตะโดนโคน แต่โคนยงัอยูบ่นจุดศูนยก์ลางของเคร่ืองหมายโคน ผูแ้ข่งขนัจะไม่ถูกบวก
เวลาเพิม่ ยกเวน้กรณีที่เตะโคนออกไปนอกจุดศูนยก์ลางของเคร่ืองหมายโคน จะถูกบวกเวลาเพิม่ไปอีก 
0.2 วนิาที  

- กรณีที่ผูแ้ข่งขนัเตะโคนออกไป แต่โคนกล้ิงกลบัมาที่เดิม จะถือวา่เป็นกรณียกเวน้และไม่โดน
หกัคะแนน  

- หากผูแ้ข่งขนัเตะโคนตั้งแต่ 5 โคนขึ้นไป เวลาในรอบนั้นๆจะไม่ถูกบนัทึก  
   การจัดอันดับส าหรับการแข่งขัน  

รอบคดัเลือก  
- หลงัจากส้ินสุดรอบคดัเลือก เวลาที่ดีที่สุดของผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนจะถูกนามาเรียงล าดบั เพือ่

คดัเลือกใหไ้ปแข่งต่อในรอบตดัสิน อาจจะเป็น 4 อนัดบัแรก, 8 อนัดบัแรก, 16 อนัดบัแรก หรือ 32 อนัดบั
แรก ขึ้นอยูก่บัจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมอตัรการแข่งขนั  

- ในกรณีที่ผูเ้ขา้แข่งขนัท าเวลาที่ดีที่สุดไดเ้ท่ากนั กรรมการจะน าเวลารองลงมาที่ถูกบนัทึกไวม้า
ตดัสิน  

- ยกเวน้ในกรณีที่เวลารองลงมาของผูเ้ขา้แข่งขนัเท่ากนั กรรมการก็จะตดัสินโดยใชเ้วลาที่ผู ้
แข่งขนัท าไดโ้ดยไม่รวมการบวกเวลาจากจ านวนโคนที่เตะออก ผูท้ี่ท  าเวลาไดดี้กวา่เป็นผูช้นะไป (ผู ้
แข่งขนั A: ท าเวลาได ้5.6 วนิาที เตะ 2 โคน เวลารวม 6 วนิาที, ผูแ้ข่งขนั B: ท าเวลาได ้5.8 วนิาที เตะ 1 
โคน เวลารวม 6 วนิาที – ผูช้นะคือ ผูแ้ข่งขนั A)  

- นอกจากกรณีที่ยกเวน้ หากเวลาที่บวกจากการเตะโคนแลว้ไดเ้ท่ากนั กรรมการจะน าเวลา
รองลงมาใชใ้นการตดัสิน ผูท้ี่ท  าเวลาไดดี้ที่สุดเป็นผูช้นะ  

- ในกรณีที่เสมอกนั ผูแ้ข่งขนัตอ้งแข่งกนัต่อไปจนกวา่จะไดผู้ช้นะ  
รอบตัดสิน  
- ในรอบตดัสิน (Final Round) จะเป็นการแข่งขนัเพือ่หาอนัดบัที ่1, อนัดบัที่ 2 และอนัดบัที ่3  
- หลงัจากที่ไดอ้นัดบัที ่5-8 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ (Quarter Final) อีก 4 คนที่ชนะจะตอ้งไป

แข่งกนัต่อในรอบรองชนะเลิศ (Semi Final)  
- หลงัจากที่ไดอ้นัดบัที ่9-16 ในรอบแรก (Preliminary Round) อีก 8 คนที่ชนะจะตอ้งไปแข่งกนั

ต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศ (Quarter Final)  
- ถา้ผูแ้ข่งขนัทั้ง 2 คนท าเวลาไดเ้ท่ากนัทั้ง 2 รอบ จ าเป็นตอ้งด าเนินการแข่งต่อไปจนกวา่จะไดผู้ช้นะ  
รองเท้าส าหรับการแข่งขัน  
- ผูเ้ขา้แข่งขนัสามรถสวมรองเทา้สเก็ต (Quad Skates) วิง่ได ้ยกเวน้รองเทา้สเก็ตที่มีมอเตอร์ 

(Automated Quad Skates)  
หมายเลขประจ าตัวแข่ง  
- ผูแ้ข่งขนัทุกคนตอ้งติดหมายเลขประจ าตวัแข่งไวต้ลอดระยะเวลาของการแข่งขนั ในจุดที่

สามารถเห็นได ้ต าแหน่งที่ติด คือบริเวณไหล่ดา้นซา้ย และดา้นหลงับริเวณสะโพก  
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ห้ามใช้สารเสพย์ติด  
- ในงานแข่งขนัที่มีความตอ้งการตรวจสอบการใชย้า ผูจ้ดังานสามารถขอไดจ้ากส านกังานของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน (Regulations of the People’s Republic of China) หรือสมาคมโรลเลอร์สปอร์ต
สากล (International Roller Sports Association)  

มารยาทของนักกีฬา, กรรมการและผู้ประกาศภายในงานแข่งขัน (ประกาศเพิ่มเติมต้ังแต่ วันที ่
15-04-2011)  

- กรรมการผูต้ดัสินและผูป้ระกาศ (MC) ภายในงาน จะตอ้งใหเ้กียรติผูเ้ขา้แข่งขนัเป็นอยา่งมาก 
โดยจะตอ้งรับผดิชอบต่อสถานการณ์ดงัต่อไปน้ีอยา่งดีที่สุด o หากผูเ้ขา้แข่งขนัท าผดิกติกาอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงแลว้จะตอ้งมีการเตือน ใหท้  าการเรียกนกักีฬาผูท้  าผดิกติกามาพบ และท าความเขา้ใจก่อนที่จะ
ประกาศออกไป พร้อมทั้งท  าการทบทวนกฏกติกาสู่สาธารณะอีกคร้ังอยา่งสุภาพ o หา้มมิใหก้รรมการ
หรือผูป้ระกาศ (MC) ท าใหผู้เ้ขา้แข่งขนัไดรั้บความอบัอายต่อหนา้สาธารณะชน โดยผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถ
ร้องเรียนไดท้ี่ผูจ้ดังานแข่งขนัโดยตรง และผูป้ระกาศอาจจะถูกถอดออกจากต าแหน่งโดยทนัที  

- นกักีฬาจะตอ้งใหเ้กียรติสนามแข่งขนั, กรรมการ และคณะผูจ้ดังานเป็นอยา่งมาก โดยจะตอ้ง
รับผดิชอบต่อสถานการณ์ดงัต่อไปน้ีอยา่งดีที่สุด o นกักีฬาจะตอ้งเคารพสนามแข่งขนั ดว้ยการอยูบ่ริเวณ
โดยรอบสถานแข่งขนั และไม่เขา้มาในสนามแขง่ขนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาติ บทลงโทษ คืออาจจะถูกตดั
สิทธ์ิการแข่งขนั ในรายการที่ก  าลงัแข่งขนัอยูใ่นทนัที  ไม่วา่จะท าการแข่งขนัไปแลว้ หรือยงัไม่ไดท้  าการ
แข่งขนั o นกักีฬาจะตอ้งมารายงานตวัก่อนแข่งขนัที่โตะ๊กรรมการภายในเวลาที่ก  าหนดเท่านั้น หากพน้
จากเวลาดงักล่าวทางคณะกรรมการมีสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิการแข่งไดโ้ดยทนัที o การประกาศขอ้มูลใดๆ 
จากทางคณะกรรมการและทางผูจ้ดังาน หวัหนา้ทีมจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อผูแ้ข่งขนัดว้ยตวัเอง หาก
คณะกรรมการไดใ้หข้อ้มูลและมีการลงช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ ส่งผลใหน้กักีฬาในสงักดัของตวัเอง 
พลาดสิทธ์ิบางอยา่งของการแข่งขนัไป o ขณะทีมี่การแข่งขนั นกักีฬาควรอยูเ่ป็นก าลงัใจใหก้บันกักีฬา
คนอ่ืนๆ เพราะนกักีฬาทุกๆ คน ตั้งใจฝึกฝนมาเพื่อใหเ้พือ่นๆ นกักีฬาดว้ยกนัเองช่ืนชมและอยากใหเ้พือ่น
เป็นก าลงัใจให้ ดงันั้นตวันกักีฬาเองควรเป็นผูเ้ร่ิมที่จะให้เกียรติผูอ่ื้นก่อน (ขอ้ยกเวน้คือควรไปวอร์มอพัก่อน
ถึงคิวแข่งขนัของตวัเองไม่เกิน 2 คน)  

วัฒนธรรมและมารยาทส าหรับผู้ชมกีฬา  
ผูช้มสามารถใชเ้สียงเชียร์ไดต้ามความเหมาะสม และจะตอ้งไม่เป็นการรบกวนผูเ้ขา้แข่งขนั หากเห็นผูเ้ขา้
แข่งขนัลม้ หรือ เล่นพลาด ควรใหก้าลงัใจดว้ยการปรบมือ ไม่ควรโห่ร้อง หรือแสดงอาการที่ท  าใหผู้เ้ขา้
แข่งขนัไดรั้บความอบัอายจากสาธารณะชน ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ใหก้ารสนบัสนุนกีฬาดว้ยดีเสมอมา 
และตลอดไป 
การแข่งขันกีฬาสเก็ตบอร์ด Skateboard 
ประเภทสเก็ตบอร์ดพาร์ค Skateboard Park 

คณะกรรมการ และรูปแบบการแข่งขันฯ 
คณะกรรมการตัดสิน 

  ประกอบดว้ยคณะกรรมการตดัสินจ านวน 3 - 5 ท่าน 
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การพิจารณาการให้คะแนนโดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี ้
1. ความยาก ของท่าที่ใชแ้สดง  (Difficulty and Height) 
2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใชแ้สดง (Execution ) 
3. การวางแผนการใชอุ้ปกรณ์ หรือความต่อเน่ืองของการแสดง (Line) 
4. ความคิดสร้างสรรค ์(Style) 

รูปแบบการแข่งขันฯ 
    DAY 1 รอบคดัเลือก ( 1 ) Qualify Round 

เป็นการแข่งขนัแบบรัน (RUN) โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะมีโอกาสแข่งขนัคนละ 2 รัน (RUN) 
ก าหนดเวลาการแข่งขนัต่อรัน (Time Per Run) รันละ 1 นาที คณะกรรมการจะพจิารณาคะแนนทีดี่ที่สุด
ในแต่ละรัน (Best Score) ของนกักีฬาแต่ละคน เพือ่พจิารณาเขา้สู่รอบต่อไป (12 คน To Battle R. 1) 
คณะกรรมการจะพจิารณาเลือกนกักีฬาทีมี่คะแนนดีที่สุดในรอบคดัเลือก (Qualify) จ  านวน 4 คน ผา่นเขา้
สู่รอบที่ 3 (To Battle R,2) 

นกักีฬาจ านวนที่เหลือ (8) คน จะตอ้งท าการแข่งขนัแบบ battle ในรอบ Battle R.1 การประกบ             
คู่แข่งขนัจะกระท าโดยการจบัสลาก (โดยก าหนดใหน้กักีฬาที่ผา่นเขา้รอบดงักล่าวเป็นผูจ้บัสลากประกบ
คู่แข่งขนั)  

  รอบ Battle R.1  
เป็นการแข่งขนัแบบประกบคู่การแข่งขนั แบบราวด ์( Round ) โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะมีโอกาส 

แข่งขนัคนละ 3  ราวด ์( Round ) ก าหนดเวลาการแข่งขนัต่อราวด ์Round ( Time Per Round ) ราวดล์ะ 45 
วนิาที คณะกรรมการจะพจิารณาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละราวด ์( Best Score ) ของแต่ละคู่แข่งขนัที่ดี
ที่สุด 1 คน เพือ่เขา้สู่รอบต่อไป ( 4 คน To Battle R. 2 ) (ท าการแข่งขนัต่อในวนัที่ 2  ของการแข่งขนั) 

DAY 2  รอบก่อนรองชนะเลิศ  Quarter Final  ( Battle R.2 )  
เป็นการแข่งขนัแบบประกบคู่การแข่งขนั แบบราวด ์( Round ) โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะมีโอกาส 

แข่งขนัคนละ 3  ราวด ์( Round ) ก าหนดเวลาการแข่งขนัต่อราวด ์Round ( Time Per Round ) ราวดล์ะ 45 
วนิาที คณะกรรมการจะพจิารณาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละราวด ์( Best Score ) ของแต่ละคู่แข่งขนั ที่ดี
ที่สุด 1 คน เพือ่พจิารณาเขา้สู่รอบต่อไป ( 4 คน To Battle R. 3 ) ( รอบรองชนะเลิศ Semi Final ) 

รอบรองชนะเลิศ Semi Final ( Battle R.3 ) 
เป็นการแข่งขนัแบบประกบคู่การแข่งขนัราวด ์( Round ) โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะมีโอกาสแข่งขนัคน 

ละ 3  ราวด ์( Round ) ก าหนดเวลาการแข่งขนัต่อราวด ์Round ( Time Per Round ) ราวดล์ะ 45 วนิาที 
คณะกรรมการจะพจิารณาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละราวด ์( Best Score ) ของแต่ละคู่แข่งขนั ที่ดีทีสุ่ด 1 คน 
เพือ่พจิารณาเขา้สู่รอบต่อไป ( 2 คน To Battle R.4 ) ( รอบชิงชนะเลิศ Final ) 
หมายเหตุ : ผูแ้พใ้นรอบรองชนะเลิศ Semi Final Battle R.3 จะครองอนัดบัที่ 3 ร่วมกนั (เหรียญทองแดง) 

รอบชิงชนะเลิศ  Final ( Battle R.4 ) 
เป็นการแข่งขนัแบบประกบคู่การแข่งขนัราวด ์( Round ) โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะมีโอกาสแข่งขนัคน 
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ละ 3  ราวด ์( Round ) ก าหนดเวลาการแข่งขนัต่อราวด ์Round ( Time Per Round ) ราวดล์ะ 45 วนิาที 
คณะกรรมการจะพจิารณาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละราวด ์( Best Score ) ของคู่ชิงชนะเลิศ เพือ่พจิารณา
ตดัสินชิงเหรียญรางวลั (เหรียญทอง) 
ประเภทสเก็ตบอร์ด Skateboard  Best Trick 
คณะกรรมการตัดสิน 

  ประกอบดว้ยคณะกรรมการตดัสินจ านวน 5 ท่าน 
การพิจารณาการให้คะแนนโดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี ้

1. ความยาก ของท่าที่ใชแ้สดง  (Difficulty and Height) 
2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใชแ้สดง (Execution ) 

รูปแบบการแข่งขันฯ 
แบ่งออกเป็น 2 สถานี ( Station )โดยท าการแข่งที่ละสถานีเพือ่หาผูช้นะชิงเหรียญรางวลั 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะแบ่งนกักีฬาออกเป็นกลุ่มในการแข่งขนั (HEAT) โดยแต่ละกลุ่ม
ประกอบดว้ยนกักีฬา 3 คน  

รูปแบบการแข่งขนัเป็น OPEN JAM ก าหนดเวลาแข่งขนักลุ่มละ 5 นาที คณะกรรมการจะพจิารณา
คะแนนจากนกักีฬาที่สามารถแสดงทางยากที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด เพือ่รับเหรียญรางวลัประจ าสถานี 

ภายหลงัที่นกักีฬาท าการแสดงท่า ผา่นสถานีที่ก  าหนด ในการลงสู่พื้น จะตอ้งไม่มีส่วนใดส่วน
หน่ึงของร่างกายนกักีฬาสมัผสักบัพื้นสนามแข่งขนั และสามารถไหลผา่นไปจนกวา่จะผา่นระยะที่
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัก าหนด ( 3 เมตร จากฐานของอุปกรณ์แต่ละสถานี ) จึงจะถือวา่นกักีฬาท่าน
นั้นแสดงท่ายากไดส้มบูรณ์ 

หากมีส่วนใดส่วยหน่ึงของร่างกายสมัผสักบัพื้นสนามแข่งขนั ก่อนที่จะไหลผา่นระยะที่ก  าหนด 
(3 เมตร ) ถือวา่การแสดงท่านั้นไม่สมบูรณ์ 

ในกรณีที่นกักีฬาแสดงท่าเหมือนกนั คณะกรรมการจะพจิารณา ใหค้ะแนนกบันกักีฬาที่แสดงท่า 
นั้นไดส้มบูรณ์ก่อน   
ประเภทสเก็ตบอร์ดกระโดดสูง Skateboard High Ollie 

  คณะกรรมการ และรูปแบบการแข่งขันฯ 
คณะกรรมการตัดสิน 

  ประกอบดว้ยคณะกรรมการตดัสินจ านวน 5 ท่าน 
การพิจารณาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 หมวด ดงันี้ 

      1. ผา่น 
     2. ไม่ผา่น 
อุปกรณ์การแข่งขัน 

1. เสาระดบั 

2. คานวดัระดบั 

3. ธง ( ขาว (ผา่น) , แดง (ไม่ผา่น) )  
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รูปแบบการแข่งขันฯ 
การแข่งขนัแบบ การกระโดดขา้มคานวดัระดบั  โดยก าหนดความสูงเร่ิมตน้ที่ 50 ซม. นกักีฬาทุก

คนมีโอกาสกระโดดในแต่ละความสูง คนละ 3 คร้ัง (หากกระโดดในคร้ังที่ 1 ผา่นแลว้ นกักีฬาสามารถ
ขอสละสิทธิในการกระโดดคร้ังที่ 2-3 ได)้ ตามล าดบัรายช่ือของนกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนั จนครบตาม
จ านวนนกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนั   

ในกรณีที่นกักีฬากระโดดไม่ผา่นระดบัความสูงในคร้ังที่ 1 ใหน้กักีฬาท่านนั้นกลบัไปเร่ิม
กระโดดในคร้ังต่อไปทนัที หากการกระโดดในคร้ังที่ 2 และ 3 ยงัไม่ผา่น ถือวา่นกักีฬาท่านนั้นหมดสิทธิ
การแข่งขนัฯ  

การปรับระดับความสูงของคานวัดระดับ 
 คณะกรรมการจะพจิารณาการปรับระดบัความสูงของคานวดัระดบั โดยใชดุ้ลพนิิจของ
คณะกรรมการ (ระหวา่ง  1 – 10 ซม.)  

การกระโดด และการลงสู่พื้น ( Jump & Landing ) 
นกักีฬาตอ้งท าการกระโดดขา้มคานระดบัความสูงที่ก  าหนด โดยไม่ท าใหค้านวนัระดบัตก  หาก 

คานวดัระดบัตกถือวา่ไม่ผา่นในระดบัความสูงนั้น 
ภายหลงัที่นกักีฬาท าการกระโดด ผา่นคานวดัระดบัความสูงในระยะที่ก  าหนดในแต่ละรอบการ 

แข่งขนัแลว้นั้น ในการลงสู่พื้น จะตอ้งไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายนกักีฬาสมัผสักบัพื้นสนามแข่ง
ขนั และสามารถไหลผา่นไปจนกวา่จะผา่นระยะที่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัก าหนด (3 เมตร จากฐาน
เสาวดัระดบัความสูง) จึงจะถือวา่นกักีฬาท่านนั้นผา่นในการกระโดดระดบัความสูงนั้นหากมีส่วนใดส่วย
หน่ึงของร่างกายสมัผสักบัพื้นสนามแข่งขนั ก่อนที่จะไหลผา่นระยะที่ก  าหนด (3 เมตร) ถือวา่การกระโดด
คร้ังนั้นไม่ผา่น  
ประเภท Skateboard Long Ollie 

คณะกรรมการ และรูปแบบการแข่งขันฯ 
คณะกรรมการตัดสิน 

  ประกอบดว้ยคณะกรรมการตดัสินจ านวน 5 ท่าน 
การพิจารณาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 หมวด ดงันี้ 
         1. ผา่น 
         2. ไม่ผา่น 

อุปกรณ์การแข่งขัน 
1. แถบจุดเร่ิมกระโดด 

2. แนววดัระยะ  

3. อุปกรณ์ก าหนดระยะ 

4. ธง ( ขาว (ผา่น) , แดง (ไม่ผา่น) )  2 ชุด 
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รูปแบบการแข่งขันฯ 
การแข่งขนัแบบ การกระโดดไกลผา่นระยะทีก่  าหนด  โดยก าหนดระยะเร่ิมตน้จากจุดเร่ิม

กระโดดที่  1 เมตร นกักีฬาทุกคนมีโอกาสกระโดดในแต่ละระยะ คนละ 3 คร้ัง (หากกระโดด ในคร้ังที่ 1 
ผา่นแลว้ นกักีฬาสามารถขอสละสิทธิในการกระโดดคร้ังที่ 2 - 3 ได)้ ตามล าดบัรายช่ือของนกักีฬาที่เขา้
ร่วมการแข่งขนั จนครบตามจ านวนนกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด   

ในกรณีที่นกักีฬากระโดดไม่ผา่นระยะในคร้ังที่ 1 ใหน้กักีฬาท่านนั้น วนกลบัไปจุดเร่ิมตน้ เพือ่
รอกระโดดภายหลงัคนสุดทา้ยแลว้เสร็จ ในระยะนั้นๆ (หากการกระโดดในคร้ังที่ 2 และ 3 ยงัไม่ผา่น ถือ
วา่นกักีฬาท่านนั้นหมดสิทธิการแข่งขนัฯ) 

นกักีฬาตอ้งท าการกระโดดผา่นระยะที่ก  าหนด โดยไม่สมัพสั กบัแถบจุดเร่ิมกระโดด และ
อุปกรณ์ก าหนดระยะ หากสมัผสัถือวา่ไม่ผา่นในการกระโดดระยะนั้น 

ภายหลงัที่นกักีฬาท าการกระโดด ผา่นคานวดัระยะที่ก  าหนดในแต่ละรอบการแข่งขนัแลว้นั้น ใน 
การลงสู่พื้น จะตอ้งไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายนกักีฬาสมัผสักบัพื้นสนามแข่งขนั และสามารถ
ไหลผา่นไปจนกวา่จะผา่นระยะที่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัก าหนด (4  เมตร จากอุปกรณ์ก าหนด
ระยะ) จึงจะถือวา่นกักีฬาท่านนั้นผา่นในการกระโดดระยะนั้น 

หมายเหตุ : ในกรณที่มีนกักีฬาไม่สามารถกระโดดผา่นในระยะที่ก  าหนด มากกวา่ 2 คนขึ้นไป  
และครบตามจ านวนคร้ังในการกระโดดระยะนั้นๆ (3 คร้ัง) ใหท้  าการเล่ือนระยะการกระโดดลงมาที่ 
ระยะก่อนสุดทา้ย และใหน้กักีฬาทั้งหมดท าการกระโดดเพือ่หาผูช้นะอีกคนละ 1 คร้ัง  

หากภายหลงัการเล่ือนระยะลงมาแลว้ยงัไม่มีนกักีฬาที่สามารถกระโดดไดต้ามที่ก  าหนด ใหท้  า
การปรับเล่ือนระยะลงมา อีก 1 ช่วง (ก่อนหนา้นั้น) และใหน้กักีฬาท าการกระโดดอีกคนละ 1 คร้ัง (โดย
หากยงัไม่มีนกักีฬาที่สามารถกระโดดผา่นในระยที่เล่ือนลงมาแลว้นั้น) ใหท้  าการปรับเล่ือนลงจนกวา่จะมี
ผูช้นะ 
Skateboard  Game  Of  SKATE  
คณะกรรมการตัดสิน 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการตดัสินจ านวน 1 ท่าน / 1 สนามแข่งขนั 
การพิจารณาการให้คะแนนโดยแบ่งออกเป็น  1 หมวด ดังนี้  

1. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใชแ้สดง (Execution) 
รูปแบบการแข่งขันฯ  

คณะกรรมการจะท าการจบัสลากแบ่งกลุ่มนกักีฬาออกเป็น 2 กลุ่ม ประกบคู่แข่งขนั และหาผูช้นะ 
และรองชนะของแต่ละกลุ่มเพือ่ชิงเหรียญรางวลั 

เป็นการแข่งขนัแบบประชนัการแข่งขนั ผลดักนัแสดงท่าโดยผูเ้ล่นคนที่ 1 เร่ิมก่อน และนกักีฬา 
คนต่อไปแสดงตาม ภายหลงัจบการแสงของนกักีฬาทั้งหมดในกลุ่ม (รอบที่ 1) นกักีฬาคนที่ 2 จะเป็นผู ้
แสดงท่า และนกักีฬาที่เหลือแสดงตาม ( โดยผลดักนัแสดงตามอนัดบัรายช่ือในกลุ่ม ) 

หากนกักีฬาท่านใดไม่สามารถแสดงท่าตามไดส้มบูรณ์ในคร้ังที่ 1 จะไดรั้บการแสดงสถานะ 
ดว้ยตวัอกัษร “S” หากนกักีฬายงัแสดงท่าตามไม่สมบูรณ์ จะไดรั้บการแสดงสถานะดว้ยตวัอกัษร 
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K.A.T.E ตามล าดบั และนกักีฬาท่านใดไดรั้บการแสดงสถานะครบค าวา่ S.K.A.T.E. ถือวา่หมดสิทธิจาก
การแข่งขนันั้นๆ 

นกักีฬาที่ไม่ไดรั้บการแสดงสถานะดว้ยตวัอกัษร( S.K.A.T.E.) หรือไดรั้บการแสดงสถานะดว้ย
ตวัอกัษร แต่นอ้ยกวา่คู่แข่งขนั ในการแข่งขนันั้นๆ ถือเป็นผูช้นะในการแข่งขนัในรอบนั้นๆ จะไดสิ้ทธิ
ผา่นเขา้สู่รอบต่อไป  
ประเภท Skateboard  Mini  Ramp 
คณะกรรมการตัดสิน 

  ประกอบดว้ยคณะกรรมการตดัสินจ านวน 5 ท่าน 
การพิจารณาการให้คะแนนโดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี ้

1. ความยาก ของท่าที่ใชแ้สดง  (Difficulty and Height) 
2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใชแ้สดง (Execution) 
3. การวางแผนการใชอุ้ปกรณ์ หรือความต่อเน่ืองของการแสดง (Line) 
4. ความคิดสร้างสรรค ์(Style) 

รูปแบบการแข่งขันฯ 
    รอบคดัเลือก Qualify Round 

เป็นการแข่งขนัแบบรัน (RUN) โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะมีโอกาสแข่งขนัคนละ 2 รัน (RUN)  
ก าหนดเวลาการแข่งขนัต่อรัน (Time Per Run) รันละ 45 วนิาที คณะกรรมการจะพจิารณาคะแนนที่ดี
ทีสุ่ดในแต่ละรัน (Best Score) ของนกักีฬาแต่ละคน เพือ่พจิารณาเขา้สู่รอบชิงเหรียญรางวลั (10 คน)  

รอบชิงชนะเลิศ  Final Round 
เป็นการแข่งขนัแบบรัน (RUN) โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะมีโอกาสแข่งขนัคนละ 2 รัน (RUN)  

ก าหนดเวลาการแข่งขนัต่อรัน (Time Per Run) รันละ 45 วนิาที คณะกรรมการจะพจิารณาคะแนนที่ดี
ที่สุดในแต่ละรัน (Best Score) ของนกักีฬาแต่ละคน เพือ่พจิารณาชิงเหรียญรางวลั  
การแข่งขันจักรยานผาดโผนพาร์ค (BMX Stunt Park)  
- ประเภทจักรยานผาดโผนพาร์ค (BMX Stunt Park) มี  1 รายการ คือ 
   1. ประเภทบุคคล (Individual) 

 - ประเภทความยากของท่า (Best Technical)  มี 1 รายการ คือ  
   1. ประเภทท่ากระโดด (Air Technical ) 

วิธีจัดการแข่งขัน 
การแข่งขนัจกัรยานผาดโผนพาร์ค ( BMX Park ) ประเภทบุคคล ในรอบคดัเลือกและรอบชิง

เหรียญ มีเวลาใหน้กักีฬาแสดงท่าต่างๆ ในสนามที่ใชใ้นการแข่งขนั รอบละ 60 วนิาที จ  านวน 2 รอบ ใช้
คะแนนรอบที่ดีที่สุดในการตดัสิน เขา้รอบชิงเหรียญ  
หมวดการพิจารณาการให้คะแนน แบ่งออกเป็น 4 หมวด 

 1. ความยากของท่าที่ใชแ้สดง 
 2. ความสมบูรณ์ของท่าที่ใชแ้สดง 
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    3. การวางแผนการใชอุ้ปกรณ์ในสนาม 
 4. ความคิดสร้างสรรค ์
การแข่งขันจักรยานผาดโผน ประเภทความยากของท่า (Best Technical)   
ประเภทท่ากระโดด จะแบ่งนกักีฬาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน มีเวลากลุ่มละ 6 นาท ี โดยเรียง               

ล าดบันกักีฬาในการออกมาแสดงจะใชท่้ายากท่ีสุดของแต่ละนกักีฬาเพียงท่าเดียวในการตดัสินชิงเหรียญ                   
ในแต่ละประเภท ในกรณีที่มีนกักีฬาแสดงท่าเหมือนกนั จะพจิารณาใหค้ะแนนกบันกักีฬาที่ท  าทา่ก่อน 
โดยประเภทท่ากระโดด ท าการแข่งขนับริเวณบ๊อกจั้มพ ์ (Box jump ) หรืออุปกรณ์ประเภทแรมป์ และประเภท 
เทคนิคคอล ท าการแข่งขนับริเวณท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยเป็นอุปกรณ์เดียว  หรืออุปกรณ์ต่อเน่ืองก็ได ้

การแข่งขันจักรยาน BMX Freestyle FLATLAND  
1. ข้อบังคบัและกติกาการแข่งขัน 
   1.1 ให้ใชก้ติกาการแข่งขนั (International BMX Freestyle Federation : IBMXFF ) ฉบบั

ปัจจุบนัที่สมาคมฯ รับรอง และประกาศใช ้ 
   1.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ

คร้ังที่ 33  และขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่ขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
                               1.3 ให้ใชอุ้ปกรณ์การแข่งขนัที่ไดรั้บการรับรองโดยสมาคมฯ 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
     ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
     2.1  ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งมีอาย ุ8-20 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2552) 
     2.2  ผูท้ี่เขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งเป็นนกักีฬาสมคัรเล่น   
     2.3  มีสญัชาติไทย 
     2.4  ไม่เป็นนกักีฬาที่อยูใ่นระยะเวลาที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยลงโทษ หรือ

ประธาน กรรมการ อ านวยการแข่งขนัหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงโทษใหพ้กัการแข่งขนั  
3. ประเภทการแข่งขัน รวม  1 รายการ คือ  
1.  ประเภทบุคคล (BMX Freestyle Flatland) 
4. หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน 

ระดับจังหวัด ใหแ้ต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ดงัน้ี 
- ประเภทบุคคล (BMX Freestyle Flatland) ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดจ้งัหวดัละ 2 คน  
เกณฑ์การตัดสิน – วิธีจัดการแข่งขัน – คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประจ าการแข่งขัน 
1. เกณฑ์การตัดสิน  

  คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาการให้คะแนนจาก 4 หมวด ได้แก่ 
- ความยาก 
- ความสมบูรณ์ 
- ความต่อเน่ือง  
- ความคิดสร้างสรรค ์
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2. วิธีจัดการแข่งขัน  
       2.1  ประเภทบุคคล ( BMX Freestyle Flatland ) 

รอบคดัเลือก (Qualify Round) 
  - เป็นการแข่งขนัแบบรัน (Run)  
  - ก าหนดเวลาในการแข่งขนัของนกักีฬาแต่ละคน เป็นรันๆ (Run) ละ 2 นาที  
  - นกักีฬา 1 คนมีสิทธิท าการแข่งขนัในรอบคดัเลือก (Qualify) ไดค้นละ 2 รัน (Run) 
  - คณะกรรมการจะพจิารณาคะแนนที่ดีที่สุดของนกักีฬาในแต่ละรัน (Best Score) ของนกักีฬา 

คนนั้นๆ จ านวน 10 คน และน ามาจดั Running Order ส าหรับรอบชิงเหรียญรางวลั (Final Round)    
รอบชิงเหรียญรางวัล (Final Round) 

          - เป็นการแข่งขนัแบบรัน (Run)  
  - ก าหนดเวลาในการแข่งขนัของนกักีฬาแต่ละคน เป็นรันๆ (Run) ละ 2 นาที  
  - นกักีฬา 1 คนมีสิทธิท าการแข่งขนัในรอบชิงเหรียญ (Final round) ไดค้นละ 2 รัน (Run) 
  - คณะกรรมการจะพจิารณาคะแนนที่ดีที่สุดของนกักีฬาในแต่ละรัน (Best Score) ของนกักีฬา 

คนนั้นๆ ส าหรับรอบชิงเหรียญรางวลั (Final Round) 3 อนัดบั (เหรียญทอง , เงิน , ทองแดง) 
การจับเวลาการแข่งขัน ( BMX Freestyle Flatland ) 

  - กรรมการจบัเวลาจะเร่ิมจบัเวลาเม่ือนกักีฬาเร่ิมแสดงท่าแรกของการแข่งขนั ( 2 นาที แบบรัน Run) 
 - ภายหลงัหมดเวลาการแข่งขนั  ( 2 นาที แบบรัน Run  ) กรรมการจบัเวลาจะกร่ิงยาว 1 คร้ัง ถือ
เป็นการสินสุดเวลาส าหรับการแข่งขนัใน รัน (Run)  

- เม่ือมีเสียงกร่ิงดังขึ้น คณะกรรมการตดัสินจะถือว่าหมดเวลาการพิจารณาท่าที่ใช้ในการให้
คะแนนแข่งขนัของนักกีฬาคนนั้นๆ ถึงแม้ว่านักกีฬาก าลังแสดงท่าทาง (ท่าชุด) ยงัไม่จบท่า (ท่าชุด) 
ในขณะเสียงกร่ิงดัง คณะกรรมการตดัสินจะพิจารณา เพียงท่าที่นักกีฬาก าลงัแสดง จนถึงเสียงกร่ิงดัง
เท่านั้น  

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประจ าการแข่งขัน  
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดว้ย 
 -  ประธาน    ( 1 ) คน 
 -  กรรมการตดัสิน   ( 3 ) คน 
 -  จนท. จบัเวลา   ( 2 ) คน 
 -  Starter   ( 2 ) คน 
 - จนท.สนาม   ( 4 ) คน 

ข้อปฏิบัติในการแข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
1. นกักีฬาตอ้งเตรียมพร้อมที่จะเขา้ร่วมการแข่งขนัตามตารางการแข่งขนัตลอดเวลา หากมีการเรียก  

นกักีฬาลงสนามผา่นไป 1 นาที ผูท้ี่ไม่พร้อมลงแข่งขนัจะถูกตดัสิทธิจากการแข่งขนัรายการนั้นทนัที 
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2.  ผูจ้ดัการทีม หรือผูแ้ทนทีมตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีมตามที่ฝ่ายจดัการแข่งขนัก าหนดหากไม่
มีการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ใหผู้แ้ทนสมาคมท ารายงานใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ และพิจารณา
ต่อไป 

การแต่งกายของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน 
                    1. นกักีฬาจะตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ (การปักลวดลาย หรือป้ายช่ือใดๆ อนุญาตใหต้ิดสญัลกัษณ์ 

หรือธงประจ าจงัหวดั ขนาดไม่เกิน 12 x 8 เซนติเมตร บนหนา้อกดา้นซา้ย ป้ายสญัลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิต 
ผูส้นบัสนุน ติดอยูต่  าแหน่งที่ก  าหนด  

     2.  ป้ายสญัลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิต หรือผูส้นับสนุนที่ติดบนเส้ือนกักีฬาจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิจาก
คณะผูจ้ดัการแข่งขนั (Directing Committee) เสมอ 
    3.  ไม่อนุญาตใหน้กักีฬาใส่ (หูฟัง , เคร่ืองเล่นเพลง ,Ipod , Walk man , Mp3 , ฯลฯ ) ในขณะท าการ 
ฝึกซอ้ม – แข่งขนั ในพื้นที่สนามแข่งขนั  

       4.  ผูฝึ้กสอน (Coach) จะตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ชุดวอร์ม ไม่สวมรองเทา้แตะ และแสดงบตัร 
ประจ าตวัที่ออกใหส้ าหรับการแข่งขนัตลอดเวลา 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
1. การสวมใส่ส่ิงอ่ืนๆ อนัเน่ืองมาจากการนบัถือศาสนา หรือความเช่ือทางศาสนา เช่น ผา้คลุมศีรษะ   

   ของผูน้บัถือศาสนาอิสลาม นกักีฬาจะตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมการตดัสินล่วงหนา้ก่อนวนั  
    เร่ิมการแข่งขนั เพือ่พจิารณาอนุมติั นกักีฬาจะไม่ไดรั้บอนุมติัใหส้วมใส่ส่ิงดงักล่าวหากแจง้แบบ 
    กะทนัหนั 

2. หากนกักีฬา หรือผูฝึ้กสอนแต่งกายไม่ถูกตามกฎ จะตอ้งท าการแต่งกายใหม่ใหเ้รียบร้อยโดยเร็ว     
                   ภายใน 1 นาที มิเช่นนั้น จะถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนัทนัท ี

     อุปกรณ์การแข่งขัน 
       ตอ้งเป็นอุปกรณ์ที่ไดรั้บการรับรองจากสมาคมฯ เท่านั้น 

9.  ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของสมาคมกีฬาเอก็ซ์ตรีมแห่งประเทศไทย (TESA)  
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
      10.1 นกักีฬาตอ้งเตรียมพร้อมที่จะเขา้ร่วมการแข่งขนัตามตารางการแข่งขนัตลอดเวลา หากมีการเรียก  
นกักีฬาลงสนามผา่นไป 1 นาที ผูท้ี่ไม่พร้อมลงแข่งขนัจะถือวา่สละสิทธ์ิในการแข่งขนัทนัที 
      10.2 ผูจ้ดัการทีมหรือผูแ้ทนทีมตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีมตามที่ฝ่ายจดัการแข่งขนัก าหนด หากไม่ 
เขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ใหผู้แ้ทนสมาคมท ารายงานใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ และพจิารณาต่อไป 
11. การแต่งกายของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน 
      11.1 นกักีฬาจะตอ้งสวมเส้ือ และกางเกงใหสุ้ภาพ ไม่ขาด หรือมีรอยปะ, ลวดลายหรือปักช่ือใดๆ อนุญาตให้
ติดสญัลกัษณ์ หรือธงประจ าจงัหวดั ขนาดไม่เกิน 12 x 8 เซนติเมตร บนหนา้อกดา้นซา้ย ป้ายสญัลกัษณ์ของ
บริษทัผูผ้ลิตชุดตอ้งติดอยูต่  าแหน่งที่ก  าหนด คือมุมขวาล่างของเส้ือ ส่วนหมายเลขประจ าตวัของผูเ้ขา้แข่งขนัที่
ก  าหนดโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะตอ้งติดบนหมวกกนัน็อค หรือเส้ือดา้นหลงัของนกักีฬา ให้เห็นชดัเจน 
ประเภทกีฬาที่แข่งขนัและฝึกซอ้มในสนามสเก็ตพาร์ค ตอ้งสวมหมวกกนัน็อคทกุคร้ังในการเขา้ใชส้นาม 
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     11.2 ป้ายสญัลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิต หรือผูส้นบัสนุนที่ติดบนเส้ือนกักีฬา จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะ
ผูจ้ดัการแข่งขนั (Directing Committee) เสมอ 
     11.3 นกักีฬาประเภททีม ทุกประเภทกีฬา ตอ้งสวมเคร่ืองแต่งกาย ใหเ้หมือนกนั 
     11.4 ผูฝึ้กสอน (Coach) จะตอ้งแต่กายใหสุ้ภาพ ไม่สวมรองเทา้แตะ และแสดงบตัรประจ าตวัที่ออกใหส้ าหรับ 
การแข่งขนัตลอดเวลา 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
     1.  การสวมใส่ส่ิงอ่ืนๆ อนัเน่ืองมาจากการนบัถือศาสนา หรือความเช่ือทางศาสนา เช่น ผา้คลุมศีรษะของ
ผูน้บัถือศาสนาอิสลาม นกักีฬาจะตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมการตดัสินล่วงหนา้ก่อน วนัเร่ิมการแข่งขนั 
เพือ่พจิารณาอนุมติั นกักีฬาจะไม่ไดรั้บอนุมติัใหส้วมใส่ส่ิงดงักล่าวหากแจง้แบบกะทนัหนั 
     2.  หากนกักีฬา หรือผูฝึ้กสอนแต่งกายไม่ถูกตามกฎ จะตอ้งท าการแต่งกายใหม่ใหเ้รียบร้อยโดยเร็ว 
ภายใน 1 นาที มิเช่นนั้น จะถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนัทนัที 
12. อุปกรณ์การแข่งขัน 
      12.1 นกักีฬาตอ้งตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนท าการฝึกซอ้ม และแข่งขนั ทุกคร้ัง 
      12.2 ประเภทกีฬาที่แข่งขนัและฝึกซอ้มในสนามสเก็ตพาร์ค ตอ้งสวมหมวกกนัน็อคทกุคร้ัง ในการเขา้ใชส้นาม 
      12.3 อุปกรณ์ป้องกนัทุกชนิดตอ้งไดม้าตรฐานตามที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย (TESA) ก าหนดไว ้
โดยนกักีฬา เป็นผูจ้ดัเตรียมมาเองทั้งหมด  
13. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
 ตลอดเวลาที่ด  าเนินการแข่งขนั นกักีฬาและเจา้หนา้ที่ทีมทุกคนตอ้งประพฤติตนใหเ้หมาะสม เป็นผูมี้
น ้ าใจนกักีฬา ปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัและมารยาทที่ดี หากมีการปฏิบติัตนไม่เหมาะสม คณะกรรมการ
อ านวยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ จะพจิารณาโทษตามสมควรแต่กรณี 
14. การตรวจสอบทางการแพทย์ 
    14.1 หา้มใชส้ารกระตุน้ หรือสารเคมีอ่ืนๆ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด 
    14.2 คณะกรรมการ มีสิทธ์ิด าเนินการตรวจสอบหากมีขอ้สงสยัการละเมิดขอ้หา้มขา้งตน้แก่นกักีฬา 
    14.3 ผูช้นะการแข่งขนัที่ปฏิเสธการตรวจสอบ หรือตรวจพบวา่มีการละเมิดขอ้หา้มดงักล่าว จะถูกริบต าแหน่ง 
และเหรียญรางวลั เพือ่มอบแก่ผูช้นะในล าดบัถดัไป 
    14.4 ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัใหมี้การตรวจสอบดงักล่าว 
    14.5 รายละเอียดของการปฏิบติัไดก้  าหนดไวใ้น IOC Anti-doping by law 
15. การประท้วง 
    15.1 หากมีการประทว้งทางเทคนิคใหผู้ป้ระทว้งยืน่เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียม 2,000 
บาท ใหแ้ก่คณะกรรมการพจิารณาค าประทว้ง หลงัจากการแข่งขนัส้ินสุดลงทนัที ภายในเวลา 30 นาที 
    15.2 ค่าธรรมเนียมการประทว้งจะคืนใหถ้า้ผลการพจิาณาเป็นไปตามที่ประทว้ง แต่ถา้หาก ผลการพจิารณา
ยนืยนัตามค าตดัสินเดิม ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะถูกยดึเป็นรายไดข้องคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
    15.3 ผลการตดัสินค าประทว้งของคณะกรรมการพจิารณา ใหถื้อเป็นที่ส้ินสุดเด็ดขาด ไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ 
ทั้งส้ิน 
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 อน่ึง เร่ืองคุณสมบติัของนกักีฬา ใหป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
16. บทลงโทษ 
      16.1 นกักีฬาหรือผูฝึ้กสอน ที่มีเจตนาไม่ลงท าการแข่งขนั หรือผละทิ้งการแข่งขนัใหป้รับเป็นแพ ้และพจิารณาโทษ 
ดงัน้ี 
         16.1.1 ถูกตดัสิทธ์ิในการแข่งขนัรายการของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่ง
ประเทศไทย 
         16.1.2 ผูฝึ้กสอนหา้มลงท าหนา้ที่ในสนามในรายการนั้น และปีต่อไปอีก 1 ปี ในรายการของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทย 
      16.2 นกักีฬา, ผูฝึ้กสอน หรือเจา้หนา้ที่ทีม (Official Delegates) ที่มีพฤติกรรมไม่สุภาพ ไร้มารยาทจะน าไปสู่
การตดัสิทธ์ิการแข่งขนัของนกักีฬา ทีม หรือเจา้หนา้ที่ใหอ้อกจากการปฏิบติัหนา้ที่ โดยการถูกลงโทษตดัสิทธ์ิ
ออกจากการแข่งขนัตลอดรายการ หรือเฉพาะการแข่งขนัประเภทนั้น จะถูกลงโทษกรณี นกักีฬามุ่งร้าย ไม่เช่ือฟัง
กรรมการช้ีขาด ละเมิดกฎการแข่งขนั ท าใหเ้สียเกียรติของสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทย 
      16.3 นกักีฬา, ผูฝึ้กสอน หรือเจา้หนา้ที่ทีม (Official Delegates) กรณี ตามขอ้ 16.2 ยงัจะไดรั้บโทษหา้มเขา้
แข่งขนั หา้มท าหนา้ที่ผูฝึ้กสอน หรือเจา้หนา้ที่ทีมในปีต่อไปอีก 1 ปี ในรายการของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
สมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทย 
17. คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 
 กรรมการตดัสิน ตอ้งเป็นผูท้ี่ขึ้นทะเบียนกบัสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทย และผา่นการพจิารณา
คดัเลือก จากคณะกรรมาธิการฝ่ายการตดัสินของ สมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทย 
18. จ านวนกรรมการตัดสิน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน 
       ก าหนดใหเ้ป็นไปตามสมาพนัธฯ์ และสากลก าหนด  
19. รางวัลการแข่งขัน  
 รางวลัที่ 1   เหรียญชุบทอง  พร้อมประกาศนียบตัร 

รางวลัที่ 2 เหรียญชุบเงิน  พร้อมประกาศนียบตัร 
รางวลัที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบตัร 
โล่รางวลันกักีฬาดีเด่น ชาย – หญิง และประกาศนียบตัร จ านวน 2 รางวลั 
 โล่รางวลัผูฝึ้กสอนดีเด่นทีมชาย – หญิง และประกาศนียบตัร จ านวน 2 รางวลั  

    หมายเหตุ : เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้  าเนินการจดัเตรียมไวใ้ห้ 
                       ในส่วนโล่รางวลันกักีฬาดีเด่น/ผูฝึ้กสอนดีเด่น กกท. เป็นผูด้  าเนินการให ้

 
******************************** 
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(ภาคผนวก) 
 

1. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
     คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
     - ผูต้ดัสินตอ้งผา่นการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผูต้ดัสินที่ผ่าน
การอบรมฯ ดังกล่าวตอ้งขึ้นทะเบียนกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย และไดรั้บการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายช่ือใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นผูต้ดัสินกีฬา 
    - การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือ
อาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ที่ เพือ่มิใหเ้กิดค าครหาหรือเกิดการประทว้งฯ อนัเช่ือไดว้า่ไม่โปร่งใส 
หรือยตุิธรรมของการตดัสิน  
  
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
    หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
    1. เป็นนกักีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขนัแต่ละรายการ 
    2. เป็นนกักีฬาที่มีทกัษะและเทคนิคการเล่นที่สูง  
    3. เป็นนกักีฬาที่มีมารยาทและมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา  
    4. เป็นนกักีฬาที่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    5. อ่ืน ๆ ตามมติขอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน  
    หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
    1. ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั และปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะ 
        ผูฝึ้กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
    2. ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีมารยาทดี มีนกักีฬาไดรั้บเหรียญรางวลั เหรียญทองรวมมากที่สุด ถา้เหรียญ   
        ทองเท่ากนั ใหพ้ิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดบั  
    3. เป็นผูป้ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
    4. อ่ืน ๆ ตามมติขอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน  
 
3. ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
    - รายการที่แข่งขนั จ านวน......37........รายการ 
    - เหรียญชุบทอง จ านวน.......38.......เหรียญ ประกาศนียบตัร.....38.......ใบ 
    - เหรียญชุบเงิน จ านวน.......38.......เหรียญ ประกาศนียบตัร.....38.......ใบ 
    - เหรียญชุบทองแดง จ านวน.......38.......เหรียญ ประกาศนียบตัร.....38.......ใบ 
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4. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
    1. ใหน้กักีฬาผูท้ี่ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั หรือแต่ง 
         กายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัที่นกักีฬาสงักดั และการแต่งกายของนกักีฬาให ้
         เป็นไปตามระเบียบฯ  
    2. พธีิเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัให้ใชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  เท่านั้น 
 
5. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
    - ส าหรับเคร่ืองหมายการคา้ ค าโฆษณา หรือสัญลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขนั ใหมี้ขนาดไม่เกิน 2 x 3 น้ิว และหา้มน าตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้ที่เป็นการประชาสมัพนัธก์ารขาย หรือ
เก่ียวกบับุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเด็ดขาด  
    - อนุญาตใหใ้ชช่ื้อจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาที่มีขนาด ดงัน้ี 
       1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
       2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
 6. การประชุมผู้จัดการทีม จะตอ้งมีผูจ้ดัการทีม หรือผูแ้ทนของแต่ละทีมเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยทีมละ 1 คน 
หากจงัหวดัใดไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งน้ี กกท. ไม่
อนุญาตใหน้กักีฬาเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีม เพือ่ท  าหนา้ที่แทน และผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งท ารายงานเสนอให้
การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 
 

************************************* 
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รายช่ือนักกฬีาทมีชาติ (นับย้อนหลงั 5 ปี) พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560  
เพ่ือประกาศสิทธ์ิในการลงแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่33  

"ชุมพร - ระนองเกมส์" 
********************************* 

ประเภทกีฬา  
 

INLINE SLALOM SKATE  
 

ล าดับ ช่ือ - สกลุ รายการแข่งขันฯ 

1 นายกานต ์ น ้ าทบัทิมทอง   
2 นายพทุธิ เสนารัตน์   
3 นายภูริ เสนารัตน์   
4 ด.ญ.ลิลดา โมกขรัตน ์   
5 ด.ญ.ณิชกานต ์จินุพนัธ ์   
6 ด.ญ.นิตยร์ดี คลา้ยสุวรรณ   

 
    

ประเภทกีฬา  
 

SPEED SKATE 
 

ล าดับ ช่ือ - สกลุ รายการแข่งขันฯ 

1 นายชุติพนธ์  นครังสุ World Champion 2015 (Taiwan) , Asian Championship 2016 (China) 
2 นายวศิวชิต  ลุนเพง็ World championship 2015  (Taiwan)  
3 นายณัฐดนยั เงินบาท World Championship 2015 (Taiwan) , Asian Chapionship 2016 (China) 
4 นายตุลาการ ภาคแกว้ World Championship 2015 (Taiwan) , Asian Chapionship 2016 (China) 
5 นายนนทกานต ์เกตุแกว้ Asian Championship 2016 (Chian) 
6 น.ส.พขัราภรณ์ พชระวรางกูร World Championship 2015 (Taiwan) , Asian Chapionship 2016 (China) 
7 ด.ญ.ณิชศีล ฤกษว์าณิชยก์ุล World Championship 2015 (Taiwan) , Asian Chapionship 2016 (China) 
8 ด.ญ.ยพุาพร เขียวปัด World Championship 2015 (Taiwan) , Asian Chapionship 2016 (China) 
9 ด.ญ.เพชรพศิุทธ์ิ สยามไชย Asian Championship 2016 (Chian) 
10 ด.ญ.วรินยพุา ฝักทอง World Championship 2015 (Taiwan)  

 


