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ระเบียบการแข่งขนักฬีาฟิกเกอร์สเกต็ติง้ 

กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่34 (พ.ศ.2561) 

ณ จังหวดัน่าน 

****************************** 

 

1. สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม  นางสุวรรณา ศิลปอาชา 

เลขาธิการ  ดร. สีหศกัด์ิ อารีราชการัณย ์

สถานท่ีติดต่อ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 19 

 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

286 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 โทร. 0-2186-7555 

 e-mail : fsat@windowslive.com 

 

2. คณะกรรมการดาํเนินการแข่งขนั 

ประธานฝ่ายกีฬาฟิกเกอร์สเกต็ต้ิงของจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   ประธานกรรมการ 

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทย              รองประธานกรรมการ 

ผูแ้ทนของแต่ละภาค ๆ ละ 1 คน                กรรมการ 

บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง              กรรมการ 

บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง              กรรมการและเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการเทคนิค 

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการ 

ผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีเทคนิคของสมาคมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   กรรมการ 

เจา้หนา้ท่ีเทคนิคท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการ 

บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะกรรมการพิจารณาการประทว้ง 

4.1 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งคุณสมบติันกักีฬา ประกอบดว้ย 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 

นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ     กรรมการ 

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทย  กรรมการ 

ผูแ้ทนกองนิติการ กกท.      กรรมการ 

ผูอ้าํนวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 

หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

4.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งเทคนิค ประกอบดว้ย 

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการ 

ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาฟิกเกอร์สเกต็ต้ิง    กรรมการ 

ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนักีฬาฟิกเกอร์สเกต็ต้ิงต้ิง   กรรมการ 

ผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการ 

ผูจ้ดัการทีมทุกทีมท่ีเขา้แข่งขนั (ยกเวน้ คู่กรณี)   กรรมการ 

บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการ 

5. ขอ้บงัคบัและกติกาการแข่งขนั 

5.1 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

5.2 ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาฟิกเกอร์สเกต็ต้ิง (International Skating Union : ISU) 

และระเบียบการแข่งขนัของสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทยประกาศใช ้

5.3 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมิได้ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัหรือกติกาการแข่งขนั ให้ผูแ้ทนสมาคมกีฬา      

ฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทย และผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณา

การวนิิจฉยัถือเป็นท่ีส้ินสุด 

5.4 ผลการตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์หรือประทว้งมิได ้

6. คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

6.1 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 22 แห่งขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2550   

6.2 ใหน้กักีฬาฟิกเกอร์สเกต็ต้ิงทีมชาติ มีสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้
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7. ประเภทและรุ่นการแข่งขนั 

7.1 ประเภทการแข่งขนั มี 1 ประเภท คือ 

- ประเภทหญิงเด่ียว 

7.2  รุ่นการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 7 รุ่น ดงัน้ี 

7.2.1  รุ่นอีลีทจูเนียร์     อายไุม่นอ้ยกวา่ 13 ปี และไม่เกิน 19 ปี 

          (Elite Junior)    (เกิดระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2542   

 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2548)  

7.2.2  รุ่นเบสิคจูเนียร์      อายไุม่นอ้ยกวา่ 13 ปี และไม่เกิน 19 ปี 

           (Basic Junior)    (เกิดระหวา่ง วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2542   

 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2548) 

7.2.3  รุ่นแอดวานซ์โนวสิ   อายไุม่นอ้ยกวา่ 10 ปี และไม่เกิน 15 ปี 

           (Advance Novice)   (เกิดระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2546 

 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551) 

7.2.4  รุ่นเบสิคโนวสิ กลุ่มยอ่ย บี  อายไุม่นอ้ยกวา่ 13 ปี และไม่เกิน 15 ปี 

                      (Basic Novice Subgroup B)  (เกิดระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2546  

ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2548) 

7.2.5  รุ่นเบสิคโนวสิ กลุ่มยอ่ย เอ  อายไุม่นอ้ยกวา่ 10 ปี และไม่เกิน 13 ปี 

          (Basic Novice Subgroup A)  (เกิดระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548  

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551) 

7.2.6  รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวสิ  อายไุม่นอ้ยกวา่ 7 ปี และไม่เกิน 11 ปี 

                     (Advance Pre-Novice)  (เกิดระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550  

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554)  

7.2.7  รุ่นเบสิค พรี-โนวสิ  อายไุม่นอ้ยกวา่ 7 ปี และไม่เกิน 11 ปี 

                     (Basic Pre-Novice)  (เกิดระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550  

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554)  

หมายเหตุ  นกักีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขนัไดค้นละ 1 รุ่น เท่านั้น 
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8. การสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 

8.1 ให้แต่ละจงัหวดัส่งรายช่ือนกักีฬาตาม วนั เวลา ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยระบุ     

ช่ือ นามสกุล ของนกักีฬาและรายการแข่งขนัในรุ่นต่างๆ ท่ีสมคัรเขา้แข่งขนั เม่ือส่งใบสมคัร

แลว้จะเปล่ียนแปลงรายช่ือนักกีฬาท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัอีกไม่ได ้ยกเวน้ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย              

ไม่สามารถร่วมการแข่งขนัได ้โคช้หรือผูฝึ้กสอนจะตอ้งแจง้ให้ตน้สังกดัทราบ และแจง้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัการกีฬาแห่งประเทศไทย และสําเนาถึงสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีด 

สเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทย 

8.2 แต่ละจงัหวดั สามารถส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 คนในแต่ละรุ่น และผูฝึ้กสอน จงัหวดั

ละ 1 คน และตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณสมบติัจากสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่ง

ประเทศไทย ขอ้ 9.2 , ขอ้ 9.3 และขอ้ 9.4 

8.3 นกักีฬาตอ้งมีอายอุยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวต้ามขอ้ 7.2 เท่านั้น ไม่สามารถ ลงแข่งขนัในรุ่นท่ีสูง

กวา่ หรือตํ่ากวา่รุ่นอายท่ีุกาํหนดได ้ 

8.4 ในแต่ละรุ่นการแข่งขนั นกักีฬาจะมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด หากมีนกักีฬา

เกิน 7 คนข้ึนไป จะทาํการแบ่งกลุ่มการแข่งขนั โดยใช้การจบัฉลากแบ่งกลุ่มเป็นเกณฑ ์        

(Official Draw) ทั้งน้ีการจบัฉลากนั้นใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีสมาคมกีฬาฟิกเกอร์

และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทยกาํหนดตามท่ีเห็นสมควร 

8.5 ผลการตดัสิน ใชค้ะแนนโดยรวมของรุ่นนั้นๆ (Overall Score) โดยผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมมากท่ีสุด 

อนัดบัท่ี 1 ไดรั้บเหรียญทอง, อนัดบัท่ี 2 ไดรั้บเหรียญเงิน และอนัดบัท่ี 3 ไดรั้บเหรียญทองแดง 

 

9. หลกัเกณฑก์ารพิจารณานกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีประจาํทีม 

9.1 ในระดับภาค ไม่มีการคดัเลือกนักกีฬาแต่ตอ้งส่งรายช่ือเขา้ร่วมการแข่งขนั ตามวนัเวลาท่ี 

กกท. กาํหนด เพื่อส่งรายช่ือให้สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย  

ตรวจสอบคุณสมบติัตามขอ้ 8.2 

9.2 นกักีฬาท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัทุกคน จะตอ้งผ่านการทดสอบวดัระดบั จากสมาคมกีฬาฟิกเกอร์

และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทย 
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9.3 ผูฝึ้กสอน หรือโคช้ท่ีจดัส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนั จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาต และผา่นการสอบอบรม

ตามโครงการผูฝึ้กสอนจากสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทยทุกระดบั หรือ 

กกท. ใหก้ารรับรอง 

9.4 ในกรณีท่ีผูฝึ้กสอนไม่ไดถื้อสัญชาติไทย หรือผ่านการอบรม จะตอ้งเป็นผูฝึ้กสอน ท่ีสมาคม

กีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่งประเทศไทยใหก้ารรับรองเท่านั้น  

9.5 ในกรณีท่ีนอกเหนือจากระเบียบน้ี ใหผู้แ้ทนสมาคมสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกต็ต้ิงแห่ง

ประเทศไทย และผูแ้ทน กกท. ร่วมพิจารณาการวนิิจฉยั และ ผลการวนิิจฉยัถือเป็นส้ินสุด 

 

10. การจดัการแข่งขนั 

10.1   รุ่นอีลีทจูเนียร์ (กฎสหพนัธ์สเกต็นํ้าแขง็นานาชาติ 611 สาํหรับปี 2560-2561)  

โปรแกรมสั้น ไม่เกิน 2.50 นาที 

ก) กระโดดแบบ Double Axel Paulsen 

ข) กระโดดแบบ Double หรือ Triple Lutz โดยตอ้งเขา้มากระโดดทนัทีต่อ

จากสเตปต่อเน่ือง (Connecting Steps) และ/หรือ การเคล่ือนไหวแบบ 

Free Skating Movement ท่ีเทียบเท่ากนั 

ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซ่ึงประกอบด้วย กระโดดแบบ 

Double 1 คร้ัง และกระโดดแบบ Triple 1 คร้ัง  หรือกระโดดแบบ 

Triple  2 คร้ัง หรือกระโดดแบบ Double 2 คร้ัง 

ง) หมุนแบบ Flying Sit Spin 

จ) หมุนแบบ Layback หรือ Sideways leaning Spin หรือ Camel Spin โดย

ไม่เปล่ียนเทา้ 

ฉ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปล่ียนเทา้ไดเ้พียง 1 คร้ัง 

ช) ทาํ Step sequence โดยใชพ้ื้นนํ้าแขง็เตม็ลาน 

โปรแกรมยาว ( 3.30 นาที ± 10 วนิาที) 

โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์าํหรับรุ่นอีลีทจูเนียร์ หญิง ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 7 คร้ัง ( 1 ในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ Axel) 
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ข) หมุน อย่างมากท่ีสุด 3    แบบ โดยแบบท่ี 1 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin 

Combination แบบท่ี 2 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Flying  Spin หรือการ

หมุนท่ีเขา้ดว้ยวธีิ Flying แบบท่ีสามตอ้งเป็นการหมุนเพียงท่าเดียว 

ค) ทาํ Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง 

10.2   รุ่นเบสิคจูเนียร์  

หญิง โปรแกรมสั้น ไม่เกิน (2.20±10) นาที 

ก) กระโดดแบบ Single Axel Paulsen 

ข) กระโดดแบบ Double Lutzโดยตอ้งเขา้มากระโดดทนัทีต่อจากสเตป

ต่อเน่ือง (Connecting Step) และ/หรือ การเคล่ือนไหว แบบFree 

Skating Movement ท่ีเทียบเท่ากนั  

ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซ่ึงประกอบดว้ย กระโดดแบบ 

Double 1 คร้ัง และกระโดดแบบ Single 1 คร้ัง 

ง) หญิง: หมุนแบบ Layback หรือ Sideways Spin (อยา่งนอ้ยท่ีสุด 6 รอบ) 

จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยตอ้งมีสองท่าจาก Basic positions 3 

ท่าเหล่าน้ี  คือท่า sit, camel, upright  และตอ้งมีการเปล่ียนเทา้โดย

เปล่ียนเทา้ไดไ้ม่เกิน 1 คร้ัง (ตอ้งหมุนแต่ละเทา้อยา่งนอ้ย 5 รอบ) 

ฉ) ทาํ Step Sequence โดยใชพ้ื้นนํ้าแขง็เตม็ลาน 

โปรแกรมยาว  ( 3.00 นาที ±  10 วนิาที)  

โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์าํหรับรุ่นเบสิคจูเนียร์  ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 5  คร้ัง โดยหน่ึงคร้ังในนั้ นต้องเป็นการ

กระโดดแบบ Axel  และตอ้งมีการกระโดดแบบ Jump Combination 

หรือ sequences ไม่เกิน 2 คร้ัง โดยใน Jump Combination แต่ละคร้ัง

นั้นตอ้งประกอบดว้ย การกระโดดเพียง 2 คร้ังเท่านั้น  

ไม่อนุญาตใหก้ระโดดแบบ Triple Jump  

กระโดดแบบ Single หรือ Double รวมถึง Double Axel หา้มทาํซํ้ าเกิน

กวา่ 2 คร้ัง 
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ข) หมุน อย่างมากท่ีสุด 3 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี

ตอ้งมีการหมุนแบบ  Spin Combination 1 แบบ 

ค) ทาํ Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง 

 

10.3   รุ่นแอดวานซ์โนวสิ 

  เดก็หญิง    โปรแกรมสั้น (2.20±10นาที) 

ก) กระโดดแบบ Single Axel หรือ Double Axel  

ข) กระโดดแบบ Double หรือTriple   โดยตอ้งเขา้มากระโดดทนัทีต่อ

จากสเตปต่อเน่ือง  (Connecting Steps) โดยห้ามกระโดดซํ้ าแบบ

เดียวกนักบั แบบ ก)  

ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซ่ึงประกอบดว้ย กระโดดแบบ

Double 2 คร้ัง หรือกระโดดแบบ Double 1 คร้ัง และ Triple 1 คร้ัง  

โดยจะตอ้งไม่กระโดดซํ้ าแบบเดียวกนักบัแบบ ก) และ แบบ ข) 

ง) หมุนแบบ Layback หรือ Sideways leaning Spin อยา่งนอ้ย 6 รอบ  

จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปล่ียนเทา้ไดเ้พียง 1 คร้ัง (ทาํอยา่ง

นอ้ย 5 รอบในแต่ละเทา้) อนุญาตใหเ้ขา้ทาํการหมุนดว้ยวธีิ Flying ได ้

ฉ) ทาํ Step Sequence 1 คร้ัง โดยใชพ้ื้นนํ้าแขง็เตม็ลาน 

 

ทั้งน้ีเป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก็ตนํ้ าแข็งนานาชาติ 2024:  การกระโดดท่ีไม่

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของโปรแกรมสั้นจะไม่ไดค้ะแนน 

โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วนิาที)  

โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์าํหรับรุ่นแอดวานซ์โนวสิ ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 6 รอบคร้ัง โดยหน่ึงในนั้ นต้องเป็นการ

กระโดดแบบ Axel, กระโดดแบบ Jump Combination หรือ Sequence 

ทาํได ้2 คร้ัง โดยใน Jump Combination ตอ้งประกอบดว้ยการกระโดด

เพียง 2 คร้ัง ส่วนใน Jump Sequence ประกอบดว้ยการกระโดดหลาย
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คร้ังได้ แต่จะให้คะแนนเฉพาะการกระโดดแบบท่ียากท่ีสุด 2 แบบ

เท่านั้น  

กระโดดแบบ Single หรือ Double(รวมถึง  Double Axel ไม่สามารถทาํ

ไดเ้กินกวา่ 2 คร้ัง  

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั  

แบบท่ี 1 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination โดยตอ้งมีการ

เปล่ียนเทา้ (ไม่นอ้ยกว่า 8 รอบ) และไม่อนุญาตใหเ้ขา้ทาํการหมุนดว้ย

ท่า Flying และอีกแบบหน่ึงต้องเป็นการหมุนแบบ  Flying  Spin        

(ไม่นอ้ยกวา่ 6 รอบ)  หรือการหมุนแบบ 1 ท่าท่ีมีการเปล่ียนเทา้และเขา้

ทาํการหมุนดว้ยวธีิ Flying (ไม่นอ้ยกวา่ 8 รอบ)  

ค) ตอ้งมี Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง  

หมายเหตุ : 

- เป็นไปตามสารสหพนัธ์สเกต็นํ้าแขง็นานาชาติ 2024  

- รุ่นแอดวานซ์โนวสิ : ทุกท่าในโปรแกรมท่ีกาํหนดใหมี้การไดร้ะดบัใน

แต่ละท่า Feature จะสามารถใหค้ะแนนไดเ้พียงระดบั 3 เท่านั้น  โดย

หากมีการเพิ่มท่า Feature นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการดา้นเทคนิค

จะไม่นบัคะแนน 

- องคป์ระกอบของโปรแกรมรุ่นแอดวานซ์โนวิส จะตดัสินใหค้ะแนนใน 

• ทกัษะการสเกต็ 

• ความต่อเน่ืองของท่า 

• การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 

• การส่ือความหมาย 

- ตวัคูณพีซีเอส 

• แอดวานซ์โนวสิ เดก็ผูห้ญิง โปรแกรมสั้น:  0.8 โปรแกรมยาว: 1.6 

-  ลม้หกัคะแนน : 0.5 
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10.4   รุ่นเบสิคโนวสิ กลุ่มยอ่ยบี 

  เดก็หญิง  

โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วนิาที) 

โ ป ร แ ก ร ม ย า ว ท่ี ถู ก ต้อ ง ส ม ดุ ล ย์สํ า ห รั บ รุ่ น เ บ สิ ค โ น วิส  ก ลุ่ ม ย่อ ย บี                 

ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 5 คร้ัง หน่ึงในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ Axel, 

กระโดดแบบ Jump Combination   หรือ Sequence ได ้2 คร้ัง โดยใน 

Jump Combination ตอ้งประกอบดว้ยการกระโดด 2 คร้ัง ส่วนใน  

Jump Sequence ประกอบดว้ยการกระโดดหลายคร้ังได้ แต่จะให้

คะแนนเฉพาะการกระโดดแบบท่ียากท่ีสุด 2 แบบเท่านั้น กระโดดแบบ 

2 รอบคร่ึง (2½) หรือมีรอบมากกว่านั้น สามารถทาํซํ้ าได ้2 คร้ังเท่านั้น 

ใน Jump Combination หรือ Jump Sequence กระโดดแบบ Single 

หรือ Double (รวมถึง Double Axel) หา้มทาํซํ้ าเกินกวา่ 2 คร้ัง  

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่าง

กนั  แบบท่ี 1 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination โดยมีการ

เปล่ียนเทา้(ไม่นอ้ยกว่า 8 รอบ) หรือโดยไม่มีการเปล่ียนเทา้ (ไม่นอ้ย

กว่า 6 รอบ) และอีกแบบหน่ึงตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin in one 

position โดยไม่มีการเปล่ียนเทา้ (ไม่นอ้ยกว่า 6 รอบ)โดยการหมุนทั้ง

สองแบบน้ีอนุญาตใหใ้ชก้ารหมุนท่ีเขา้ดว้ยวธีิ Flying ได ้

ค) ตอ้งมี Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ังโดยใชพ้ื้นนํ้าแขง็เตม็ลาน 

 

หมายเหตุ : 

- โปรแกรมยาวเป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก๊ตนํ้าแขง็นานาชาติ 2024 

- รุ่นเบสิคโนวิส : ทุกท่าในโปรแกรมท่ีกาํหนดใหมี้การไดร้ะดบัในแต่

ละท่า Feature จะสามารถใหค้ะแนนไดเ้พียงระดบั 2 เท่านั้น โดยหากมี

การเพิ่มท่า Feature นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการดา้นเทคนิคจะไม่

นบัคะแนน 
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- องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นเบสิคโนวิสกลุ่มย่อย บี จะตดัสินให้

คะแนนใน 

• ทกัษะการสเกต็ 

• การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 

• การส่ือความหมาย 

- ตวัคูณพีซีเอส 

• โปรแกรมยาว :  1.7 

• ลม้หกัคะแนน : 0.5 

 

10.5   รุ่นเบสิคโนวสิ กลุ่มยอ่ยเอ 

  เดก็หญิง  

โปรแกรมยาว (2.30 นาที ± 10 วนิาที)   

โป รแ กร ม ยา ว ท่ี ถู กต้อง ส มดุ ลย์สํ าห รับ รุ่น เ บสิ คโ น วิส  ก ลุ่ มย่อย เ อ                 

ตอ้งประกอบดว้ย 

• กระโดด อย่างมากท่ีสุด 4 คร้ัง โดยหน่ึงในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ 

Axel, กระโดดแบบ Jump Combination หรือ Sequenceทาํได ้2 คร้ัง 

โดยใน Jump Combination ตอ้งประกอบดว้ยการกระโดด 2 คร้ัง ส่วน

ใน Jump Sequence ประกอบดว้ยการกระโดดหลายคร้ังไดแ้ต่จะให้

คะแนนเฉพาะการกระโดดแบบท่ียากท่ีสุด 2 แบบเท่านั้น ไม่อนุญาต

ให้กระโดดแบบ Triple Jump กระโดดแบบ Single หรือ Double 

รวมถึง Double Axel หา้มทาํซํ้ าเกินมากกวา่ 2 คร้ัง  

• ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่าง

กนั แบบท่ี 1  ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination โดยมีการ

เปล่ียนเท้าได้ 1 คร้ัง(ไม่น้อยกว่า 8 รอบ) หรือไม่มีการเปล่ียนเท้า     

(ไม่นอ้ยกว่า 6 รอบ)  และอีกแบบหน่ึงตอ้งเป็นการหมุนเพียงท่าเดียว

โดยมีการเปล่ียนเท้าได้ 1 คร้ัง (ไม่น้อยกว่า 8 รอบ) หรือไม่มีการ
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เปล่ียนเทา้  (ไม่นอ้ยกว่า 6 รอบ) การหมุนท่ีเขา้ดว้ยวิธี Flying สามารถ

ทาํได ้

• ตอ้งมี Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ังโดยใชพ้ื้นนํ้าแขง็เตม็ลาน 

 

หมายเหตุ : 

- โปรแกรมยาวเป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก๊ตนํ้าแขง็นานาชาติ 2024 

- รุ่นเบสิคโนวิส : ทุกท่าในโปรแกรมท่ีกาํหนดใหมี้การไดร้ะดบัในแต่

ละท่า Feature จะสามารถใหค้ะแนนไดเ้พียงระดบั 2 เท่านั้น โดยหากมี

การเพิ่มท่า Feature นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการดา้นเทคนิคจะไม่

นบัคะแนน 

- องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นเบสิคโนวิสกลุ่มย่อย เอ จะตดัสินให้

คะแนนใน 

• ทกัษะการสเกต็ 

• การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 

- ตวัคูณพีซีเอส   โปรแกรมยาว :  2.5  

- ลม้หกัคะแนน : 0.5 

 

10.6   รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวสิ 

  เดก็ผูห้ญิง 

โปรแกรมยาว (1.50 นาที ± 10 วนิาที)  

โ ป ร แ ก ร ม ย า ว ท่ี ถู ก ต้อ ง ส ม ดุ ล สํ า ห รั บ รุ่ น แ อ ด ว า น ซ์  พ รี -โ น วิ ส                      

ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 4 คร้ัง โดยกระโดดแบบ   Jump Combination 

หรือ Sequence ได ้2 คร้ัง ทั้งน้ีใน Jump Combination ตอ้ประกอบดว้ย

การกระโดด 2 คร้ังเท่านั้น  

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั 

โดยหน่ึงแบบตอ้งเป็นการหมุนแบบ  Spin Combination (ไม่มีการ
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เปล่ียนเทา้ : ไม่นอ้ยกว่า 5 รอบ, มีการเปล่ียนเทา้ : แต่ละเทา้อยา่งนอ้ย 

3 รอบ) 

ค) ตอ้งมี Choreographic Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง โดยจะไดรั้บการ

นบัใหเ้ป็นฐาน และจะนาํไปเป็นผลประเมินในการใหค้ะแนนเท่านั้น 

หมายเหตุ : 

- รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวิส  : ทุกท่าในโปรแกรมท่ีกาํหนดให้มีการได้

ระดับในแต่ละท่า Feature จะสามารถให้คะแนนได้เพียงระดับ 2 

เท่านั้น โดยหากมีการเพิ่มท่า Feature  นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการ

ดา้นเทคนิคจะไม่นบัคะแนน 

- องคป์ระกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี-โนวสิ จะตดัสินใหค้ะแนนใน 

• ทกัษะการสเกต็ 

• การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 

• การส่ือความหมาย 

- ตวัคูณพีซีเอส  โปรแกรมยาว :  2.0  

- ลม้หกัคะแนน : 0.5 

 

10.7   รุ่นเบสิคพรี-โนวสิ 

  เดก็ผูห้ญิง 

โปรแกรมยาว (1.30 นาที ± 10 วนิาที)  

โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลสาํหรับรุ่นเบสิคพรี-โนวสิ ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 3 คร้ัง โดยกระโดดแบบ   Jump Combination 

หรือ Sequenceได ้1 คร้ัง ทั้งน้ีใน Jump Combination ตอ้งประกอบดว้ย

การกระโดด 2 คร้ังเท่านั้น 

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั 

โดยหน่ึงแบบตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination (ไม่มีการ

เปล่ียนเทา้ : ไม่นอ้ยกว่า 5 รอบ, มีการเปล่ียนเทา้ : แต่ละเทา้อยา่งนอ้ย 

3 รอบ) 
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ค) สําหรับทั้งเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง ตอ้งมี Choreographic Sequence 

อย่างมากท่ีสุด 1 คร้ัง โดยจะไดรั้บการนบัให้เป็นฐาน  และจะนาํไป

เป็นผลประเมินในการใหค้ะแนนเท่านั้น 

หมายเหตุ : 

- รุ่นเบสิคพรี-โนวิส: ทุกท่าในโปรแกรมท่ีกาํหนดใหมี้การไดร้ะดบัใน

แต่ละท่า Feature จะสามารถให้คะแนนไดเ้พียงระดบั 2 เท่านั้น โดย

หากมีการเพิ่มท่า   feature นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการดา้นเทคนิค

จะไม่นบัคะแนน 

- องคป์ระกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี-โนวสิ จะตดัสินใหค้ะแนนใน  

• ทกัษะการสเกต็ 

• การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 

- ตวัคูณพีซีเอส  โปรแกรมยาว :  2.5  

- ลม้หกัคะแนน : 0.5 

ทัง้นี้หากการแปลความหรือตีความหมายของกฎและเงื่อนไขในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการแข่งขันของนักกฬีาในแต่ละรุ่นตามที่

ระบุไว้ในข้อ 9 นี้ มีความขัดแย้งใดๆ กบั  กฎ สาร และระเบียบของสหพนัธ์สเกต็นํ้าแข็งนานาชาติ ทีไ่ด้กล่าวอ้างถึงไว้แล้วนั้น ให้ยึด

ถอืเอาแปลความหรือตีความหมายตามกฎ สาร และระเบียบของสหพนัธ์สเกต็นํ้าแข็งนานาชาติเป็นสําคญัและส้ินสุด 

 

11. เพลงประกอบการแข่งขนั  

11.1   นกักีฬาจะตอ้งส่งเพลงในรูปแบบ CD ท่ีมีคุณภาพเสียงท่ีสมบูรณ์ 

11.2   นกักีฬาจะตอ้งเขียนช่ือ นามสกลุ รุ่นท่ีแข่ง และเวลาของเพลง บนแผน่ CD ทุกแผน่  

(in accordance with ISU Rule 343, Paragraph 1) 

11.3 ในทุกแผน่ CD ท่ีใชป้ระกอบการแข่งขนั จะตอ้งบนัทึกเพียง 1 เพลงเท่านั้น 

11.4 เพลงท่ีใช้ประกอบการแข่งขนั สามารถใช้เพลงท่ีมีเน้ือร้อง และไม่มีเน้ือร้องไดแ้ต่ไม่

อนุญาตใหมี้เสียงเชียร์หรือเสียงปรบมือ 

11.5 หากแผน่ CD ไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะไม่รับพิจารณาใหน้กักีฬา  

ลงทะเบียนเพื่อแข่งขนัได ้
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12. การแต่งกายของนกักีฬา 

ปฏิบติัตามระเบียบของสหพนัธ์สเกต็นํ้าแขง็โลก (International Skating Union-ISU) 

 

13. การฝึกซอ้ม 

การฝึกซอ้มอยา่งเป็นทางการ จะเร่ิมข้ึน 1-2 วนัก่อนการแข่งขนัจริง (ISU Rule 540, Paragraph 4  

และ ISU Rule 629, Paragraph 7) 

 

14. การจบัฉลาก 

14.1 การจบัฉลากจะทาํข้ึนในวนัท่ีมีการประชุมผูจ้ดัการทีม ก่อนการฝึกซอ้มอย่างเป็นทางการ 

ในวนัเวลา และสถานท่ีจดัการแข่งขนั 

14.2 ผลการจบัฉลาก จะใชส้ําหรับการจดัอนัดบั ในการแข่ง โปรแกรมส้ัน (Short Program)  

ของรุ่นอีลีทจูเนียร์ (Elite Junior), รุ่นเบสิคจูเนียร์ (Basic Junior) และรุ่นแอดวานซ์โนวิส 

(Advance Novice) และโปรแกรมยาว (Free Skating) ของรุ่นเบสิคโนวิส กลุ่มย่อย บี 

(Basic Novice B), รุ่นเบสิคโนวิส กลุ่มย่อย เอ  (Basic Novice A), และรุ่นแอดวานซ์      

พรี-โนวสิ (Advance Pre-Novice)  

14.3 ผลการจบัฉลาก ถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์หรือประทว้งมิได ้
 

15. มารยาทของนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี  

15.1 นักกีฬา  เจ้าหน้าท่ี หรือผูฝึ้กสอน ผูใ้ดละเมิดข้อบังคับ ถือว่าผูน้ั้ นกระทาํการ ขัดต่อ

เจตนารมณ์ในการส่งเสริมกีฬา ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนั เป็นผูพ้ิจารณาตดัสิทธ์ิ      

ผูท่ี้ละเมิดขอ้บงัคบัออกจากการแข่งขนัคร้ังนั้น หรือคร้ังต่อไป แลว้แต่กรณี 

15.2 การแข่งขนัท่ีมีนักกีฬา  เจา้หน้าท่ี  หรือผูฝึ้กสอน ละเมิดขอ้บงัคบั ให้ถือว่ารางวลั หรือ

ตาํแหน่งใดท่ีไดรั้บนั้นนั้นเป็นโมฆะ พร้อมใหเ้ล่ือนลาํดบันกักีฬาตาํแหน่งถดัไปข้ึนมาแทน 
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16. การประทว้ง/การอุทธรณ์ 

16.1 การประทว้งคุณสมบติันกักีฬาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการ

แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

16.2 การประทว้งทางเทคนิคสามารถทาํการประทว้งได ้ภายใน 30 นาทีหลงัจากการประกาศ  

ผลการแข่งขันในรายการนั้ นๆ โดยต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมวางเงินสด

ประกอบการประทว้ง เป็นจาํนวน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) โดยจะไดรั้บเงินคืน

หากผลการประทว้งนั้น ผูป้ระทว้งเป็นฝ่ายถูก (การประทว้งเป็นผลสาํเร็จ) 
 

17.  รางวลัการแข่งขนั  

 ใหเ้ป็นไปตามบญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบัการการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชน   

  แห่งชาติ พ.ศ. 2550 

รางวลัท่ี 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร 

รางวลัท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร 

รางวลัท่ี 3  เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร 

 รางวลันกักีฬาดีเด่นหญิง   1   รางวลั 

 รางวลัผูฝึ้กสอนดีเด่น  1   รางวลั  
  

18.  กาํหนดการแข่งขนั 

การแข่งขันกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 (พ.ศ. 2561) ณ จังหวดัน่าน          

จะทาํการแข่งขนัระหวา่งวนัท่ี 18-19 มีนาคม 2561 

 

********************************** 


