ระเบียบการแข่ งขันกีฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติง้
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
******************************
1. สมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
ดร. สี หศักดิ์ อารี ราชการัณย์
อุปนายกสมาคม
นางวันวิสาข์ ลาซ่ า
สถานที่ติดต่อ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 19
การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทร. 0-2186-7555
e-mail : fsat@windowslive.com
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้งของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนของแต่ละภาค ๆ ละ 1 คน
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการเทคนิค
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
ผูต้ ดั สิ นและเจ้าหน้าที่เทคนิคของสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เทคนิคที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
4.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬา ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผูแ้ ทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผูอ้ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ ายเทคนิคกีฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้ง
กรรมการ
ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้งติ้ง
กรรมการ
ผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผูจ้ ดั การทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี )
กรรมการ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการ
5. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
5.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้ง (International Skating Union : ISU)
และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยประกาศใช้
5.3 ในกรณี ที่ เ กิ ดปั ญหาที่ มิได้ระบุไว้ในข้อบัง คับหรื อ กติ ก าการแข่ง ขัน ให้ผูแ้ ทนสมาคมกี ฬา
ฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย และผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่ วมพิจารณา
การวินิจฉัยถือเป็ นที่สิ้นสุด
5.4 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์หรื อประท้วงมิได้
6. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์เข้าร่ วมการแข่งขัน
6.1 ให้เป็ นไปตามข้อ 22 แห่ งข้อบังคับการกี ฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกี ฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
6.2 ให้นกั กีฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้งทีมชาติ มีสิทธิเข้าร่ วมการแข่งขันได้
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7. ประเภทและรุ่ นการแข่งขัน
7.1 ประเภทการแข่งขัน มี 1 ประเภท คือ
- ประเภทหญิงเดี่ยว
7.2 รุ่ นการแข่งขันแบ่งออกเป็ น 7 รุ่ น ดังนี้
7.2.1 รุ่ นอีลีทจูเนียร์
(Elite Junior)
7.2.2 รุ่ นเบสิ คจูเนียร์
(Basic Junior)
7.2.3 รุ่ นแอดวานซ์โนวิส
(Advance Novice)
7.2.4 รุ่ นเบสิ คโนวิส กลุ่มย่อยบี
(Basic Novice Subgroup B)

7.2.5 รุ่ นเบสิ คโนวิส กลุ่มย่อยเอ
(Basic Novice Subgroup A)
7.2.6 รุ่ นแอดวานซ์ พรี -โนวิส
(Advance Pre-Novice)
7.2.7 รุ่ นเบสิ ค พรี -โนวิส
(Basic Pre-Novice)
หมายเหตุ

อายุไม่นอ้ ยกว่า 13 ปี และไม่เกิน 19 ปี
(เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549)
อายุไม่นอ้ ยกว่า 13 ปี และไม่เกิน 19 ปี
(เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549)
อายุไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และไม่เกิน 15 ปี
(เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
อายุไม่นอ้ ยกว่า 13 ปี และไม่เกิน 15 ปี
(เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549)
อายุไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และไม่เกิน 13 ปี
(เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
อายุไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 11 ปี
(เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
อายุไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 11 ปี
(เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

นักกีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขันได้คนละ 1 รุ่ น เท่านั้น
รุ่ นเบสิ คโนวิส กลุ่มย่อยบี (Basic Novice Subgroup B) เปลี่ยนแปลงเป็ น รุ่ นอินเทอร์ มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice)
รุ่ นเบสิ คโนวิส กลุ่มย่อยเอ (Basic Novice Subgroup A) เปลี่ยนแปลงเป็ น รุ่ นเบสิ คโนวิส (Basic Novice)
3

8. การสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
8.1 ให้แต่ละจังหวัดส่ งรายชื่อนักกีฬาตาม วัน เวลา ที่การกี ฬาแห่ งประเทศไทยกาหนด โดยระบุ
ชื่อ นามสกุล ของนักกี ฬาและรายการแข่งขันในรุ่ นต่างๆ ที่สมัครเข้าแข่งขัน เมื่อส่ งใบสมัคร
แล้วจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกี ฬาที่สมัครเข้าแข่งขันอีกไม่ได้ ยกเว้นในกรณี มีเหตุสุดวิ สัย
ไม่สามารถร่ วมการแข่งขันได้ โค้ชหรื อผูฝ้ ึ กสอนจะต้องแจ้ง ให้ตน้ สังกัดทราบ และแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้กบั การกี ฬาแห่ งประเทศไทย และสาเนาถึงสมาคมกี ฬาฟิ กเกอร์ และสปี ด
สเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
8.2 แต่ละจังหวัด สามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิ น 3 คนในแต่ละรุ่ น และผูฝ้ ึ กสอน จังหวัด
ละ 1 คน และต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้ งแห่ ง
ประเทศไทย ข้อ 9.2 , ข้อ 9.3 และข้อ 9.4
8.3 นักกีฬาต้องมีอายุอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น ไม่สามารถส่งในรุ่ นที่สูงขึ้นและ ไม่สามารถส่ ง
ในรุ่ นที่ ต่ากว่ารุ่ นอายุที่กาหนดได้
8.4 ในแต่ละรุ่ นการแข่งขัน นักกี ฬาจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ตามเกณฑ์ที่กาหนด หากมีนกั กี ฬา
เกิ น 7 คนขึ้ น ไป จะมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม การแข่ ง ขัน โดยใช้ก ารจับ ฉลากแบ่ ง กลุ่ ม เป็ นเกณฑ์
(Official Draw)
8.5 ผลการตัดสิ น ใช้คะแนนโดยรวมของรุ่ นนั้นๆ (Overall Score) โดยผูท้ ี่ได้คะแนนรวมมากที่สุด
อันดับที่ 1 ได้รับเหรี ยญทอง, อันดับที่ 2 ได้รับเหรี ยญเงิน และอันดับที่ 3 ได้รับเหรี ยญทองแดง
9. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
9.1 ในระดับภาค ไม่มีการคัดเลือกนักกีฬาแต่ตอ้ งส่งรายชื่อเข้าร่ วมการแข่งขัน ตามวันเวลาที่ กกท.
กาหนด เพื่อส่ งรายชื่อให้สมาคมกี ฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่ งประเทศไทย ตรวจสอบ
คุณสมบัติตามข้อ 8.2
9.2 นักกี ฬาที่สมัครเข้าแข่งขันทุกคน จะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับ จากสมาคมกี ฬาฟิ กเกอร์
และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
9.3 ผูฝ้ ึ กสอน หรื อโค้ชที่จดั ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จะต้องได้รับใบอนุญาต และผ่านการสอบอบรม
ตามโครงการผูฝ้ ึ กสอนจากสมาคมฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยทุกระดับ หรื อ
กกท. ให้การรับรอง
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9.4 ในกรณี ที่ผฝู้ ึ กสอนไม่ได้ถือสัญชาติไทย หรื อผ่านการอบรม จะต้องเป็ นผูฝ้ ึ กสอน ที่สมาคม
กีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั้น
9.5 ในกรณี ที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ผแู้ ทนสมาคมสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่ ง
ประเทศไทย และผูแ้ ทน กกท. ร่ วมพิจารณาการวินิจฉัย และ ผลการวินิจฉัยถือเป็ นสิ้ นสุด
10. การจัดการแข่งขัน
10.1 รุ่ นอีลีทจูเนียร์ (กฎสหพันธ์สเก็ตน้ าแข็งนานาชาติ ปี 2561)
ผูห้ ญิง โปรแกรมสั้น ไม่เกิน 2.40 นาที+/-10 วินาที
ก) กระโดดแบบ Double Axel Paulsen
ข) กระโดดแบบ Double หรื อ Triple Flip
ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซึ่ งประกอบด้ว ย กระโดดแบบ
Double 1 ครั้ ง และกระโดดแบบ Triple 1 ครั้ ง หรื อกระโดดแบบ
Triple 2 ครั้ง
ง) หมุนแบบ Flying Camel Spin
จ) หมุนแบบ Layback หรื อ Sideways leaning Spin หรื อ Sit Spin โดยไม่
เปลี่ยนเท้า
ฉ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปลี่ยนเท้าได้เพียง 1 ครั้ง
ช) ทา Step sequence โดยใช้พ้ืนน้ าแข็งเต็มลาน
โปรแกรมยาว ( 3.30 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลย์สาหรับรุ่ นอีลีทจูเนียร์ หญิง ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 7 ครั้ง ( 1 ในนั้นต้องเป็ นกระโดดแบบ Axel)
ข) หมุ น อย่า งมากที่ สุ ด 3 แบบ โดยแบบที่ 1 ต้องเป็ นการหมุ นแบบ Spin
Combination แบบที่ 2 ต้อ งเป็ นการหมุ น แบบ Flying Spin หรื อการ
หมุนที่เข้าด้วยวิธี Flying แบบที่สามต้องเป็ นการหมุนเพียงท่าเดียว
ค) ทา Step Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้ง
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การกระโดดแบบ Double ใดๆ (รวมถึงแบบ Double Axel) สามารถทาได้ โดยรวมแล้ วไม่ เกิน
2 ครั้ง ในโปรแกรมยาว (ทั้งที่เป็ นการกระโดดแบบเดี่ยวหรือเป็ นส่ วนหนึ่งของการกระโดด
แบบ Combination / Sequence)
การกระโดดแบบ หมุนตัว 3 รอบ(triple) และหมุนตัว 4 รอบ (quadruple) ทั้งหมดนั้น เพียง
2 ท่ า เท่ านั้นที่ทาได้ 2 ครั้งและในการกระโดดท่ าซ้า 2 ครั้งนั้นสามารถกระโดดแบบหมุนตัว
4 รอบ (quadruple) ได้ เพียงครั้งเดียว หากว่ าการกระโดดท่ าซ้านั้นเป็ นหนึ่งในท่ ากระโดดที่
อยู่ในกระโดดแบบ Combination/Sequence การกระโดดท่ าซ้าทั้ง 2 ครั้งนั้นสามารถประเมิน
ค่ าคะแนน(value) ให้ ได้ ถึงค่ าคะแนนเต็ม (full numerical value)ตามอัตราส่ วนของการ
ประเมิน ค่ าคะแนน(Scale of Value) แต่ ห ากว่ าการกระโดดท่ าซ้ านั้นเป็ นการกระโดดแบบ
เดี่ยว การกระโดดแบบเดี่ยวที่ทาท่ าซ้าเป็ นครั้งที่ 2 นั้น จะถูกประเมินค่ าคะแนน (value) ให้
ได้ เพียงแค่ ร้อยละ 70 ของค่ าคะแนนเต็ม (full numerical value)ตามอัตราส่ วนของการ
ประเมินค่าคะแนน(Scale of Value)
10.2 รุ่ นเบสิ คจูเนียร์
ผูห้ ญิง โปรแกรมสั้น ไม่เกิน 2.20 นาที (±10วินาที)
ก) กระโดดแบบ Single Axel Paulsen
ข) กระโดดแบบ Double Flip
ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซึ่ งประกอบด้ว ย กระโดดแบบ
Double 1 ครั้ง และกระโดดแบบ Single 1 ครั้ง
ง) หมุนแบบ Layback หรื อ Sideways Spin โดยไม่เปลี่ยนเท้า (อย่างน้อย
ที่สุด 6 รอบ)
จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยมีการเปลี่ยนเท้าไม่เกิน 1 ครั้ง (ต้อง
หมุนแต่ละเท้าอย่างน้อย 5 รอบ)
ฉ) ทา Step Sequence โดยใช้พ้ืนน้ าแข็งเต็มลาน
โปรแกรมยาว ( 3.00 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลย์สาหรับรุ่ นเบสิ คจูเนียร์ ต้องประกอบด้วย
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ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 5 ครั้ง โดยหนึ่งครั้งในนั้นต้องเป็ นการกระโดด
แบบ Axel และต้อ งมี ก ารกระโดดแบบ Jump Combination หรื อ
sequences ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยใน Jump Combination ประกอบด้วย การ
กระโดดเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
ข) หมุ น อย่า งมากที่ สุ ด 3 แบบ โดยแบบที่ 1 ต้องเป็ นการหมุนแบบ Spin
Combination แบบที่ 2 ต้อ งเป็ นการหมุ น แบบ Flying Spin หรื อการ
หมุนที่เข้าด้วยวิธี Flying แบบที่สามต้องเป็ นการหมุนเพียงท่าเดียว
ค) ทา Step Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้ง
ไม่ อนุญาตให้ ทาการกระโดดแบบหมุนตัว 3 รอบ(triple) และหมุนตัว 4 รอบ (quadruple)
การกระโดดแบบ Double ใดๆ (รวมถึงแบบ Double Axel) สามารถทาได้ โดยรวมแล้ วไม่ เกิน
2 ครั้ง ในโปรแกรมยาว (ทั้งที่เป็ นการกระโดดแบบเดี่ยวหรือเป็ นส่ วนหนึ่งของการกระโดด
แบบ Combination / Sequence)
10.3 รุ่ นแอดวานซ์โนวิส
เด็กหญิง โปรแกรมสั้น(ไม่เกิน 2.20±10 วินาที)
ก) กระโดดแบบ Single Axel หรื อ Double Axel
ข) กระโดดแบบ Double หรื อ Triple โดยต้องไม่ซ้ ากับ แบบ ก)
ค) กระโดดแบบ Jump Combination ประกอบด้วย กระโดดแบบDouble 2
ครั้ง หรื อกระโดดแบบ Double 1 ครั้ง และ Triple 1 ครั้ง โดยทั้งคู่น้ นั
ต้องไม่ซ้ ากับแบบ ก) หรื อ แบบ ข)
ง) หมุ น แบบ Layback หรื อ Sideways leaning Spin หรื อหมุ น ในท่ า
พื้ นฐานท่าเดี ย ว (one basic position) โดยไม่เ ปลี่ ย นเท้า (อย่างน้อ ย 6
รอบ)
จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปลี่ยนเท้าได้เพียง 1 ครั้ง (แต่ละเท้า
อย่างน้อย 5 รอบ) อนุญาตให้เข้าทาการหมุนด้วยวิธี Flying ได้
ฉ) ทา Step Sequence 1 ครั้ง โดยใช้พ้ืนน้ าแข็งเต็มลาน
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โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ ถู ก ต้ อ งสมดุ ล ย์ ส าหรั บ รุ่ นแอดวานซ์ โ นวิ ส เด็ ก หญิ ง
ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 6 ครั้ง หนึ่ งในนั้นต้องเป็ นกระโดดแบบ Axel
ต้องมีกระโดดแบบ Jump Combination หรื อ Sequence ไม่เกิ น 2 ครั้ง
โดยใน Jump Sequence ประกอบด้วยการกระโดด 2 ครั้งไม่ว่าจะหมุน
ตัวกี่รอบก็ตามเริ่ มจากการกระโดดแบบใดๆ และตามต่อเนื่องทันทีดว้ ย
การกระโดดแบบ Axel ที่ตรงเข้าทาการกระโดดทันทีจากโค้งท่าแลน
ดิ้ง (the landing curve) ของการกระโดดตัวแรกต่อถึงโค้งออกตัวโดด
(take-off curve)ของการกระโดดแบบAxel นั้น กระโดดแบบ Triple
สามารถท าซ้ าได้เ พี ย ง 2 ครั้ ง ทั้ง ใน Jump Combination หรื อ Jump
Sequence ไม่ อ นุ ญ าตให้ ก ระโดดแบบหมุ น ตัว 4 รอบ (Quadruple)
กระโดดท่าใดๆแบบ Single หรื อ Double(รวมถึง Double Axel) หรื อ
กระโดดแบบ triple ใดๆ รวมทั้งหมดแล้วไม่สามารถทาได้เกิน 2 ครั้ง
ข) ต้องมีการหมุนอย่างมากที่สุด 2 แบบ โดยมีลกั ษณะประเภทที่แตกต่างกัน
แบบหนึ่งต้องเป็ นการหมุนแบบ Spin Combination โดยต้องเปลี่ยนเท้า
(อย่างน้อย 8 รอบ) และไม่อนุญาตให้เข้าทาการหมุนด้วยวิธีFlying และ
อี กแบบหนึ่ ง ต้อ งเป็ นการหมุนแบบ Flying Spin (อย่างน้อ ย 6 รอบ)
หรื อ การหมุนแบบท่าเดี ย ว(spin in one position) โดยต้อ งเปลี่ ยนเท้า
และเข้าทาการหมุนด้วยวิธี Flying (อย่างน้อย 8 รอบ)
ค) ต้องมี Step Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้งโดยใช้พ้ืนน้ าแข็งเต็มลาน
ทั้งนี้เป็ นไปตามสารสหพันธ์ สเก็ตน้าแข็งนานาชาติ 2172
รุ่นแอดวานซ์ โนวิส : ทุกท่ าในโปรแกรมที่กาหนดให้ มีการได้ ระดับลักษณะท่ า (features) นั้น
ส า ม า ร ถ ใ ห้ ร ะ ดั บ ท่ า ไ ด้ เ พี ย ง ร ะ ดั บ 3 เ ท่ า นั้ น ก า ร เ พิ่ ม ร ะ ดั บ ลั ก ษ ณ ะ ท่ า
(Features)นอกเหนือไปจากระดับที่กาหนดดังกล่ าวคณะกรรมการด้ านเทคนิ คจะไม่ น ามา
พิจารณา
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องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นแอดวานซ์ โนวิส จะตัดสิ นให้ คะแนนเฉพาะ
 ทักษะการสเก็ต
 การต่อเนื่องของท่ า
 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ ของโปรแกรม
 การสื่ อความหมาย
ตัวคูณพีซีเอส
- โปรแกรมสั้ น : 0.8
- โปรแกรมยาว: 1.6

10.4 รุ่ น อินเทอร์ มิเดียทโนวิส
เด็กหญิง โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลย์สาหรับรุ่ นอินเทอร์ มิเดียทโนวิส ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 5 ครั้ง หนึ่งในนั้นต้องเป็ นกระโดดแบบ Axel,
ต้องมีกระโดดแบบ Jump Combination หรื อ Sequence ไม่เกิ น 2 ครั้ง
โดย Jump Combination ต้อ งประกอบด้วยการกระโดด 2 ครั้ ง ส่ ว น
Jump Sequence ประกอบด้ว ย การกระโดด 2 ครั้ งไม่ว่าจะหมุนตัวกี่
รอบก็ตามเริ่ มจากการกระโดดแบบใดๆ และตามต่อเนื่องทันทีดว้ ยการ
กระโดดแบบ Axel ที่ ตรงเข้าทาการกระโดดทันทีจากโค้งท่าแลนดิ้ง
(the landing curve) ของการกระโดดตัว แรกต่ อ ถึ ง โค้ง ออกตัว โดด
(take-off curve)ของการกระโดดแบบAxel นั้น ไม่อนุญาตให้กระโดด
แบบหมุนตัว 3 รอบ (Triple)และ 4 รอบ (Quadruple) การกระโดดท่า
ใดๆแบบ Single หรื อ Double(รวมถึง Double Axel) รวมทั้งหมดแล้ว
ไม่สามารถทาได้เกิน 2 ครั้ง
ข) ต้องมีการหมุน อย่างมากที่สุด 2 แบบ โดยมีลกั ษณะประเภทที่แตกต่าง
กัน แบบที่ หนึ่ ง ต้อ งเป็ นการหมุนแบบ Spin Combination โดยมี การ
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เปลี่ยนเท้า (ไม่น้อยกว่า 8 รอบ) และไม่อนุญาตให้เข้าทาการหมุนด้วย
วิธีFlying และอีกแบบหนึ่ งต้องเป็ นการหมุนแบบ Flying Spin (อย่าง
น้อย 6 รอบ) หรื อการหมุนแบบท่าเดียว(Spin in one position)โดยต้อง
เปลี่ยนเท้าและเข้าทาการหมุนด้วยวิธี Flying (อย่างน้อย 8 รอบ)
ค) ต้องมี Step Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้งโดยใช้พ้ืนน้ าแข็งเต็มลาน
ทั้งนี้โปรแกรมยาวเป็ นไปตามสารสหพันธ์ สเก๊ ตน้าแข็งนานาชาติ 2172
รุ่ นอินเทอร์ มิเดียทโนวิส: ทุกท่ าในโปรแกรมที่กาหนดให้ มีการได้ ระดับลักษณะท่ า (features)
นั้ น สามารถให้ ระดั บ ท่ า ได้ เ พีย งระดั บ 2 เท่ า นั้ น การเพิ่ ม ระดั บ ลั ก ษณะท่ า (Features)
นอกเหนือไป จากระดับที่กาหนดดังกล่ าวคณะกรรมการด้ านเทคนิคจะไม่ นามาพิจารณา
องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นอินเทอร์ มเิ ดียทโนวิสจะตัดสิ นให้ คะแนนเฉพาะ
 ทักษะการสเก็ต
 การแสดงออก/ความเสร็ จสมบูรณ์ของโปรแกรม
 การสื่ อความหมาย
ตัวคูณพีซีเอส
- เด็กหญิง โปรแกรมยาว : 1.7
- ล้มหักคะแนน : 0.5
10.5 รุ่ นเบสิ คโนวิส
เด็กหญิง โปรแกรมยาว (2.30 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลย์สาหรับรุ่ นเบสิ คโนวิส ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 4 ครั้ง หนึ่ งในนั้นต้องเป็ นกระโดดแบบ Axel
ต้องมีกระโดดแบบ Jump Combination หรื อ Sequence ไม่เกิ น 2 ครั้ง
โดย Jump Combination ต้อ งประกอบด้ว ยการกระโดดเพี ย ง 2 ครั้ ง
ส่วน Jump Sequence ประกอบด้วยการกระโดด 2 ครั้งไม่ว่าจะหมุนตัว
กี่ รอบก็ตามเริ่ มจากการกระโดดแบบใดๆ และตามต่อเนื่ องทันที ด้ว ย
การกระโดดแบบ Axel ที่ตรงเข้าทาการกระโดดทันทีจากโค้งท่าแลน
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ดิ้ ง (the landing curve) ของการกระโดดตัวแรกต่อถึง โค้งออกตัวโดด
(take-off curve)ของการกระโดดแบบAxel นั้น ไม่อนุญาตให้กระโดด
แบบหมุนตัว 3 รอบ (Triple)และ 4 รอบ (Quadruple) การกระโดดท่า
ใดๆแบบ Single หรื อ Double(รวมถึง Double Axel) รวมทั้งหมดแล้ว
ไม่สามารถทาได้เกิน 2 ครั้ง
ข) ต้องมีการหมุน อย่างมากที่สุด 2 แบบ โดยมีลกั ษณะประเภทที่แตกต่าง
กัน โดยแบบหนึ่ ง ต้อ งเป็ นการหมุน แบบ Spin Combination และอี ก
แบบหนึ่ ง ต้อ งเป็ นการหมุนแบบไม่เ ปลี่ ยนท่า สาหรั บการหมุนแบบ
Spin Combination สามารถเปลี่ยนเท้าได้และต้องทาอย่างน้อย 8 รอบ
หรื อหากไม่ เ ปลี่ ย นเท้า ท าอย่า งน้อ ย 6 รอบ ส่ ว นการหมุ น แบบไม่
เปลี่ยนท่าให้มีเปลี่ยนเท้าและทาอย่างน้อย 8 รอบ หรื อหากไม่เปลี่ยน
เท้าต้องทาอย่างน้อย 6 รอบ การหมุนทั้งสองแบบอนุญาตให้เข้าทาการ
หมุนด้วยวิธี Flying ได้
ค) ต้องมี Step Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้งโดยใช้พ้ืนน้ าแข็งเต็มลาน
ทั้งนี้โปรแกรมยาวเป็ นไปตามสารสหพันธ์ สเก๊ ตน้าแข็งนานาชาติ 2172
รุ่ น เบสิ ค โนวิส : ทุ ก ท่ า ในโปรแกรมที่ ก าหนดให้ มี ก ารได้ ร ะดั บ ลัก ษณะท่ า (features) นั้ น
สามารถให้ ระดับท่ าได้ เพียงระดับ 2 เท่ านั้น การเพิม่ ระดับลักษณะท่ า(Features) นอกเหนือไป
จากระดับที่กาหนดดังกล่ าวคณะกรรมการด้ านเทคนิคจะไม่ นามาพิจารณา
องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นเบสิ คโนวิสจะตัดสิ นให้ คะแนนเฉพาะ
 ทักษะการสเก็ต
 การแสดงออก/ความเสร็ จสมบูรณ์ของโปรแกรม
ตัวคูณพีซีเอส
- เด็กหญิง โปรแกรมยาว : 2.5
- ล้มหักคะแนน : 0.5
10.6 รุ่ นแอดวานซ์ พรี -โนวิส
เด็กผูห้ ญิง โปรแกรมยาว (1.50 นาที ± 10 วินาที)
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โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลสาหรับรุ่ นแอดวานซ์ พรี -โนวิส ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 4 ครั้ง โดยมีกระโดดแบบ Jump Combination
ไม่เกิน 2 ครั้งและประกอบด้วยการกระโดดเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
ข) ต้องมีการหมุน อย่างมากที่สุด 2 แบบ โดยมีลกั ษณะประเภทที่แตกต่างกัน
โดยเป็ นการหมุนแบบ Spin Combination ได้เ พี ย ง 1 ครั้ ง (ไม่มีก าร
เปลี่ยนเท้า : ไม่น้อยกว่า 5 รอบ, มีการเปลี่ยนเท้า : แต่ละเท้าอย่างน้อย
3 รอบ)
ค) ต้องมี Choreographic Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้ง โดยจะมีฐานการ
ประเมิ น ค่ า ที่ แ น่ น อน(fixed Base value) และถู ก ประเมิ น ในการให้
คะแนน (GOE) เท่านั้น
รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวิส : ทุกท่ าในโปรแกรมที่กาหนดให้ มีการได้ ระดับลักษณะท่ า (features)
นั้ น สามารถให้ ระดั บ ท่ า ได้ เ พีย งระดั บ 2 เท่ า นั้ น การเพิ่ ม ระดั บ ลั ก ษณะท่ า (Features)
นอกเหนือไปจากระดับที่กาหนดดังกล่ าวคณะกรรมการด้ านเทคนิคจะไม่ นามาพิจารณา
องค์ประกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี-โนวิส จะตัดสิ นให้ คะแนนเฉพาะ
 ทักษะการสเก็ต
 การแสดงออก
 การสื่ อความหมาย
ตัวคูณพีซีเอส
- โปรแกรมยาว : 2.0
- ล้มหักคะแนน : 0.5

10.7 รุ่ นเบสิ คพรี -โนวิส
เด็กผูห้ ญิง โปรแกรมยาว (1.30 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลสาหรับรุ่ นเบสิ คพรี -โนวิส ต้องประกอบด้วย
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ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 3 ครั้ง โดยมีกระโดดแบบ Jump Combination
ไม่เกิน 1 ครั้งและ ประกอบด้วยการกระโดดเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
ข) ต้องมีการหมุน อย่างมากที่สุด 2 แบบ โดยมีลกั ษณะประเภทที่แตกต่างกัน
โดยเป็ นการหมุ น แบบ Spin Combination ได้เ พี ย ง 1 ครั้ ง (ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนเท้า : ไม่น้อยกว่า 5 รอบ, มีการเปลี่ยนเท้า : แต่ละเท้าอย่างน้อย
3 รอบ)
ค) ต้องมี Choreographic Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้ง โดยจะมีฐานการ
ประเมิ น ค่ า ที่ แ น่ น อน(fixed Base value) และถู ก ประเมิ น ในการให้
คะแนน(GOE) เท่านั้น
ไม่ อนุญาตให้ กระโดดแบบหมุนตัว 3 รอบ (Triple)
รุ่นเบสิ คพรี-โนวิส : ทุกท่ าในโปรแกรมที่กาหนดให้ มีการได้ ระดับลักษณะท่ า (features) นั้น
สามารถให้ ระดับท่ าได้ เพียงระดับ 2 เท่ านั้น การเพิม่ ระดับลักษณะท่ า (Features) นอกเหนือ
ไปจากระดับที่กาหนดดังกล่ าวคณะกรรมการด้ านเทคนิคจะไม่ นามาพิจารณา
องค์ประกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี-โนวิส จะตัดสิ นให้ คะแนนเฉพาะ
 ทักษะการสเก็ต
 การแสดงออก
ตัวคูณพีซีเอส
- โปรแกรมยาว : 2.5
- ล้มหักคะแนน : 0.5
ทั้งนี้หากการแปลความหรือตีความหมายของกฎและเงือ่ นไขในการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการแข่ งขัน
ของนั ก กีฬ าในแต่ ล ะรุ่ นตามที่ระบุ ไว้ ในข้ อ นี้ มีความขัดแย้ งใดๆ กับ 9 กฎ สาร และระเบียบของ
สหพันธ์ สเก็ตน้าแข็งนานาชาติ ที่ได้ กล่ าวอ้ างถึงไว้ แล้ วนั้น ให้ ยึดถือเอาแปลความหรือตีความหมาย
ตามกฎ สาร และระเบียบของสหพันธ์ สเก็ตน้าแข็งนานาชาติเป็ นสาคัญและสิ้นสุ ด
11. เพลงประกอบการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาจะต้องส่งเพลงในรู ปแบบ CD และมีคุณภาพเสี ยงที่สมบูรณ์
11.2 นักกีฬาจะต้องเขียนชื่อ นามสกุล รุ่ นที่แข่ง และเวลาของเพลง บนแผ่น CD ทุกแผ่น
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(in accordance with ISU Rule 343, Paragraph 1)
11.3 ในทุกแผ่น CD ที่ใช้ประกอบการแข่งขัน จะต้องบันทึกเพียง 1 เพลงเท่านั้น
11.4 เพลงที่ใช้ประกอบการแข่งขัน สามารถใช้เพลงที่มีเนื้อร้อง และไม่มีเนื้อร้องได้
11.5 หากแผ่น CD ไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่รับพิจารณานักกีฬา
เพื่อลงทะเบียนแข่งขันได้
12. การแต่งกายของนักกีฬา
ปฏิบตั ิตามระเบียบของสหพันธ์สเก็ตน้ าแข็งโลก (International Skating Union-ISU)
13. การฝึ กซ้อม
การฝึ กซ้อมอย่างเป็ นทางการ จะเริ่ ม 1-2 วันก่อนการแข่งขันจริ ง (ISU Rule 540, Paragraph 4
และ ISU Rule 629, Paragraph 7)
14. การจับฉลาก
14.1 การจับฉลากจะทาขึ้นในวันที่มีการประชุมผูจ้ ดั การทีม ก่อนการฝึ กซ้อมอย่างเป็ นทางการ
ในวันเวลา และสถานที่จดั การแข่งขัน
14.2 ผลการจับฉลาก จะใช้สาหรับการจัดอันดับ ในการแข่ง โปรแกรมสั้น (Short Program) ของ
รุ่ น อี ลี ท จู เ นี ย ร์ (Elite Junior), รุ่ น เบสิ ค จู เ นี ย ร์ (Basic Junior) และรุ่ น แอดวานซ์ โ นวิ ส
(Advance Novice) และโปรแกรมยาว (Free Skating) ของรุ่ นอิ น เทอร์ มิ เ ดี ย ทโนวิ ส
(Intermediate Novice), รุ่ นเบสิ คโนวิส (Basic Novice), รุ่ นแอดวานซ์ พรี -โนวิส (Advance
Pre-Novice) และ รุ่ นเบสิ ค พรี -โนวิส (Basic Pre-Novice)
14.3 ผลการจับฉลาก ถือเป็ นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์หรื อประท้วงมิได้

15. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
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15.1 นัก กี ฬ า เจ้า หน้า ที่ หรื อผู้ฝึ กสอน ผู้ใ ดละเมิ ด ข้อ บัง คับ ถื อ ว่ า ผู้น้ ัน กระท าการ ขัด ต่ อ
เจตนารมณ์ของการส่ งเสริ มกี ฬา ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ ท ธิ์
ผูท้ ี่ละเมิดข้อบังคับออกจากการแข่งขันครั้งนั้น หรื อครั้งต่อไป แล้วแต่กรณี
15.2 การแข่ง ขันที่ มีนัก กี ฬา เจ้าหน้าที่ หรื อ ผูฝ้ ึ กสอน ละเมิ ดข้อ บังคับ ให้ถื อ ว่ารางวัล หรื อ
ตาแหน่งนั้นเป็ นโมฆะ พร้อมให้เลื่อนลาดับนักกีฬาตาแหน่งถัดไปเข้าแทน
16. การประท้วง/การอุทธรณ์
16.1 การประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬาให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
16.2 การประท้วงทางเทคนิ ค สามารถทาการประท้วงได้ ภายใน 30 นาทีหลังจากการประกาศ
ผลการแข่งขันในรายการนั้นๆ โดยทาหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมวางเงินสดจานวน
10,000 บาท (หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน) จะได้รับเงิ นคืนหากผลการประท้วง ผูป้ ระท้วงเป็ นฝ่ าย
ถูก (การประท้วงเป็ นผลสาเร็ จ)
17. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็ นไปตามบัญญัติไว้ในข้อบังคับการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
รางวัลที่ 1 เหรี ยญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรี ยญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรี ยญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง
1
รางวัล
รางวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น
1
รางวัล
18. กาหนดการแข่งขัน
การแข่ง ขันกี ฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้ งในกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้ งที่ 35 (พ.ศ. 2562) ณ จัง หวัดบุรีรัมย์
จะทาการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562
**********************************
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