ประกาศ
สมาคมกีฬาฟกเกอรและสปดสเก็ตติง้ แหงประเทศไทย
เรือ่ ง การรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2019/2020 ครั้งที่ 2
**************
ดวย สมาคมกีฬาฟกเกอรและสปดสเก็ตติ้งแหงประเทศไทย ไดกําหนดจัดใหมีการ
ทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจําป 2019/2020 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตยที่
8 มี น าคม 2563 เริ่ ม ทํ า การทดสอบเวลา 13.30 น. เป น ต น ไป ณ ลานสเก็ ต น้ํ า แข็ ง
IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง
ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงคเขาทําการทดสอบระดับ สามารถยื่นใบสมัครเขารับการ
ทดสอบได ที่ สํ า นั ก งานสมาคมฯ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้ น 19
การกีฬาแหงประเทศไทย หรือ ณ ลานสเก็ตน้ําแข็ง IWIS International Training Center ซึ่ง
เปนสถานที่ในการจัดการทดสอบไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย)
นายกสมาคมกีฬาฟกเกอรและสปดสเก็ตติ้ง
แหงประเทศไทย

ระเบียบการทดสอบวัดระดับนักกีฬา
FSAT Level Test 2019/2020 ครั้งที่ 2
สมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติง้ แห่ งประเทศไทย
๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛

• นักกีฬาที่สมัครทดสอบระดับ จะต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ โดยค่าสมัครเข้ารับการ
ทดสอบระดับ FSAT Level Test ครั้งละไม่เกิน 2 ระดับ
ค่าสมัครทดสอบ ระดับละ 2,000 บาท
• นักกี ฬาที่สมัครทดสอบวัดระดับ 2 ระดับ จะต้องสอบไล่ระดับที่ต่าํ กว่าก่อน เมื่อสอบ
ผ่าน จึงจะสามารถสอบระดับสู งกว่าได้ และนักกีฬาที่มีระดับของสมาคมฯ จะต้องสอบ
ไล่ระดับในขั้นต่อไป
• นัก กี ฬ าแต่ ล ะคน มี โอกาสในการทํา การทดสอบท่า บัง คับ ในแต่ล ะท่า เพี ย ง 3 ครั้ ง
เท่ า นั้น หากไม่ ผ่ า นจะต้อ งทํา การสอบซ่ อ มตามเวลาที่ ก ํา หนด ทั้ง นี้ หากนัก กี ฬ า
ไม่สามารถผ่านการสอบซ่อม ให้ถือว่าทดสอบไม่ผา่ นในระดับนั้นๆ
• ในระหว่างการทดสอบของนักกีฬาแต่ละคน การทดสอบจะต้องดําเนิ นไปตั้งแต่ตน้ จน
จบ โดยทางคณะกรรมการฯ จะไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารหยุ ด พัก ขณะทํา การทดสอบ
เว้นเสี ยแต่จะได้รับอนุ ญาตจากทางคณะกรรมการฯ หากฝ่ าฝื นนักกีฬาอาจถูกพิจารณา
ให้ไม่ผา่ นการทดสอบระดับนั้นๆ
• นักกีฬาที่สอบผ่านการวัดระดับจะได้รับ
- สอบผ่านระดับ Level 1-3 ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มกลัดทองแดง
- สอบผ่านระดับ Level 4-6 ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มกลัดเงิน
- สอบผ่านระดับ Level 7-9 ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มกลัดทอง
• ระดั บ ที่ นั ก กี ฬ าสอบผ่ า นเป็ นระดั บ ในการสมัค รเข้ า ร่ วมการแข่ ง ขัน รายการ
ฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้งชิงแชมป์ ประเทศไทย ต่อไป
• ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ดจะอุทธรณ์หรื อประท้วงมิได้
๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛

FSAT Level Test 2019/2020
Forward Spiral

Level 1

waltz
Jump

One-Half Toe
Jump

One-Half Flip
Jump

Single Salchow
Jump

Two-Foot Spin
(5 rev.)

One-Foot Spin
(3 rev.)

(with change of foot
held for 3 secs.
on each foot)
Forward Spiral change

Level 2

Level 3

Level 4

Single Toe Loop
Jump

Single Flip
Jump

Axel
Jump

Single Loop

Single Lutz
Jump

Single Lutz
Jump

Jump
Combination
(Waltz + Single)

Jump
Combination
(Single + Single)

Jump

Jump

Combination
(Single + Single
Toe)

Combination
(Single + Single
Loop)

Jump

Jump

Combination
(single + Single)
Not repeat 1 & 2

Combination
(Single + Single +
Single)

Fast Back
Scratch Spin
(4 rev.)

One-Foot
Spin with cross legs
(5 rev.)

to Backward
(with change of foot &
held for 3 secs.
on each position)
Step Sequence

Sit Spin
(6 rev.)

Spin combination
without change
of foot (6 rev)

must have a half
utilizing the ice
surface

Spin Combination
Camel Spin
(4 rev.)

(with change of
position, no
change of foot)
(4 rev in each position)

Step Sequence
with full utilizing
of the ice surface

Sit-Change-Sit
Spin
(4 rev. on each foot)

Step Sequence
with full utilizing
of the ice surface

Spin Combination

Step Sequence

(with change of
position & foot)
(4 rev. in each position)

with full utilizing
of the ice surface

Ladies:

Level 5
Double Salchow
Jump

Double Toe Loop
Jump

Jump
Combination
(Axel + Single)

Jump
Combination
(Double + Single)

Layback Spin (6 rev.)
Men:
Camel Change Camel
Spin
(3 rev. on each foot)

Double Jump

Level 6

Double Loop
Jump

Double Flip
Jump

(different
from 1 & 2)

Jump
Combination
(Double +Double)

Flying Spin
(4 rev.)

FSAT Level Test 2019/2020
Jump

Level 7

Double Lutz

Double Flip

Double Loop

(Advance
Novice)

Jump

Jump

Jump

Combination
(Double +
Double)

Spin

Step Sequence

Flying Camel Spin

Combination

with full utilizing

(6 rev.)

(with change of foot)
(10 rev. in total)

of the ice surface

Jump

Level 8
(Junior)

Double Jump
(Any)

Double Axel
Jump

Triple Jump
(Any)

Combination
(Double Loop +
Double

Step Sequence
Flying Camel Spin
(6 rev.)

Spin
Combination

Jump

Level 9
(Senior)

Triple Jump
(a)

Triple Jump
(different from a)

Double Axel

Combination
(Triple + Double)

Remark : Level 7-9 are required to skate Short Program after the elements test
Skaters are required to dress in skating costume on the testing date

with full utilizing
of the ice surface

Step Sequence
Flying Spin
(8 rev.)

Spin
Combination

with full utilizing
of the ice surface

