ระเบียบการแข่ งขันกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติง้
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563)
ณ จังหวัดตราด
******************************
1. สมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติง้ แห่งประเทศไทย
นายกสมาคม ดร. สี หศักดิ์ อารี ราชการัณย์
เลขาธิการ
ผศ. สิ ทธิชยั ปรัชญารัติกุล
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 กเกอร์และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
ผูต้ ดั สิ นและเจ้าหน้าที่เทคนิคของสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เทคนิคที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
4.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬา ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ กกท.
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนกองนิติการ กกท.
ผูอ้ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ กกท.
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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4.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
ประธานฝ่ ายเทคนิคกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้ง
ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้ง
ผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี )
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
5.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้ง (International Skating Union : ISU)
และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยประกาศใช้
5.3 ในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรื อกติกาการแข่งขัน ให้ผูแ้ ทนสมาคมกี ฬาฟิ กเกอร์ และ
สปี ดสเก็ตติ้งแห่ งประเทศไทย และผูแ้ ทนการกี ฬาแห่ งประเทศไทย ร่ วมพิจารณาการวินิจฉัยถื อเป็ นที่
สิ้ นสุ ด
5.4 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ดจะอุทธรณ์หรื อประท้วงมิได้
6. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ เข้าร่ วมการแข่งขัน
6.1 ให้เป็ นไปตามข้อ 22 แห่ งข้อบังคับการกี ฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ
พ.ศ. 2550
6.2 ให้นกั กีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งทีมชาติ มีสิทธิ เข้าร่ วมการแข่งขันได้
6.3 นักกีฬามีอายุ ไม่เกิน 20 ปี (พ.ศ. 2544)
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7. ประเภทและรุ่ นการแข่งขัน
7.1 ประเภทฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้งหญิงเดี่ยว รุ่ นการแข่งขันแบ่งออกเป็ น 7 รุ่ น ดังนี้
7.1.1 รุ่ นอีลีทจูเนียร์ (Elite Junior)
ช่วงอายุ 13-19 ปี (พ.ศ. 2544-2550)
7.1.2 รุ่ นเบสิ คจูเนียร์ (Basic Junior)
ช่วงอายุ 13-19 ปี (พ.ศ. 2544-2550)
7.1.3 รุ่ นแอดวานซ์โนวิส (Advance Novice)
ช่วงอายุ 10-15 ปี (พ.ศ. 2548-2553)
7.1.4 รุ่ นอินเทอร์มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice)
ช่วงอายุ 13-15 ปี (พ.ศ. 2548-2550)
7.1.5 รุ่ นเบสิ คโนวิส (Basic Novice)
ช่วงอายุ 10-13 ปี (พ.ศ. 2550-2553)
7.1.6 รุ่ นแอดวานซ์ พรี -โนวิส (Advance Pre-Novice)
ช่วงอายุ 7-11 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
7.1.7 รุ่ นเบสิ ค พรี -โนวิส (Basic Pre-Novice)
ช่วงอายุ 7-11 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
2.2 ประเภทสปี ดสเก็ตติง้ รุ่ นการแข่งขันแบ่งออกเป็ น 4 รุ่ น ดังนี้
7.2.1 รุ่ นจูเนียร์ เอ ชาย (Junior A Men) ระยะทาง 500 เมตร
7.2.2 รุ่ นจูเนียร์ เอ หญิง (Junior A Ladies) ระยะทาง 500 เมตร
7.2.3 รุ่ นจูเนียร์ บี ชาย (Junior B Men) ระยะทาง 500 เมตร
7.2.3 รุ่ นจูเนียร์ บี หญิง (Junior B Ladies) ระยะทาง 500 เมตร

ช่วงอายุ 16-19 ปี (พ.ศ. 2544-2547)
ช่วงอายุ 16-19 ปี (พ.ศ. 2544-2547)
ช่วงอายุ 13-15 ปี (พ.ศ. 2548-2550)
ช่วงอายุ 13-15 ปี (พ.ศ. 2548-2550)

หมายเหตุ นักกีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขันได้คนละ 1 รุ่ น เท่านั้น
8. การสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
8.1 ให้แต่ละจังหวัดส่ งรายชื่อนักกีฬาตาม วัน เวลา ที่การกีฬาแห่ งประเทศไทยกาหนด โดยระบุ ชื่ อ นามสกุล
ของนักกีฬาและรายการแข่งขันในรุ่ นต่างๆ ที่สมัครเข้าแข่งขันเมื่อส่ งใบสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงรายชื่ อ
นักกี ฬาที่สมัครเข้าแข่งขันอีกไม่ได้ ยกเว้นในกรณี มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถร่ วมการแข่งขันได้ โค้ชหรื อ
ผูฝ้ ึ กสอนจะต้องแจ้งให้ตน้ สังกัดทราบ และแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั การกีฬาแห่ งประเทศไทย และ
สาเนาถึงสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
8.2 แต่ละจังหวัดสามารถส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 คนในแต่ละรุ่ นและผูฝ้ ึ กสอน จังหวัดละ 1 คน และ
ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากสมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่ งประเทศไทย ข้อ 9.2 , ข้อ
9.3 และข้อ 9.4
8.3 นักกี ฬาต้องมีอายุอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้นไม่สามารถส่ งในรุ่ นที่สูงขึ้นและไม่สามารถส่ งในรุ่ นที่ ต่ า
กว่ารุ่ นอายุที่กาหนดได้
8.4 ในแต่ละรุ่ นการแข่งขันนักกีฬาจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนดหากมีนกั กีฬาเกิ น 7 คนขึ้น
ไปจะมีการแบ่งกลุ่มการแข่งขันโดยใช้การจับฉลากแบ่งกลุ่มเป็ นเกณฑ์ (Official Draw)
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8.5 การแข่งขันประเภทสปี ดสเก็ตติ้ง เริ่ มด้วยการจับฉลาก (Draw) เพื่อกาหนดลาดับการแข่งขัน(starting
order) ในแต่ ล ะรอบวิ่ง (race) ส่ วนล าดับ ในรอบหลัง จากนั้นจะขึ้ น อยู่ก ับ เวลาและอันดับ (time and
ranking)
8.6 ผลการตัดสิ นฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้งใช้คะแนนโดยรวมของรุ่ นนั้นๆ (Overall Score) โดยผูท้ ี่ได้คะแนนรวมมาก
ที่สุด อันดับที่ 1 ได้รับเหรี ยญทอง, อันดับที่ 2 ได้รับเหรี ยญเงิน และอันดับที่ 3 ได้รับเหรี ยญทองแดง
8.6 ผลการตัดสิ นสปี ดสเก็ตติง้ โดยผูท้ ี่ทาเวลาผ่านเข้าเส้นชัยได้เร็ วที่สุด อันดับที่ 1 ได้รับเหรี ยญทอง, อันดับที่
2 ได้รับเหรี ยญเงิน และอันดับที่ 3 ได้รับเหรี ยญทองแดง
9. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
9.1 ในระดับภาค ไม่มีการคัดเลื อกนักกี ฬาแต่ตอ้ งส่ งรายชื่ อเข้าร่ วมการแข่งขัน ตามวันเวลาที่ กกท. กาหนด
เพื่อส่ งรายชื่อให้สมาคมกีฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติง้ แห่งประเทศไทย ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 8.2
9.2 นักกี ฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้งที่สมัครเข้าแข่งขันทุกคน จะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับ จากสมาคมกี ฬาฟิ ก
เกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
9.3 ผูฝ้ ึ กสอน หรื อโค้ช ที่ จดั ส่ ง นัก กี ฬ าเข้า แข่ ง ขัน จะต้องได้รั บ ใบอนุ ญาต และผ่า นการสอบอบรมตาม
โครงการผูฝ้ ึ กสอนจากสมาคมฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่ งประเทศไทยทุกระดับ หรื อ กกท. ให้การ
รับรอง
9.4 ในกรณี ที่ผฝู ้ ึ กสอนไม่ได้ถือสัญชาติไทย หรื อผ่านการอบรม จะต้องเป็ นผูฝ้ ึ กสอน ที่สมาคมกีฬาฟิ กเกอร์
และสปี ดสเก็ตติง้ แห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั้น
9.5 ในกรณี ที่นอกเหนื อจากระเบียบนี้ ให้ผูแ้ ทนสมาคมสมาคมกี ฬาฟิ กเกอร์ และสปี ดสเก็ตติ้งแห่ งประเทศ
ไทย และผูแ้ ทน กกท. ร่ วมพิจารณาการวินิจฉัย และ ผลการวินิจฉัยถือเป็ นสิ้ นสุ ด
9.6 นักกีฬาสปี ดสเก็ตติ้งต้องมีอายุอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น ไม่สามารถส่ งในรุ่ นที่สูงขึ้นและ ไม่สามารถ
ส่ งในรุ่ นที่ ต่ากว่ารุ่ นอายุที่กาหนดได้
10. การจัดการแข่งขัน
10.1 รุ่ นอีลีทจูเนียร์ (กฎสหพันธ์สเก็ตน้ าแข็งนานาชาติ ปี 2562-2563)
ผูห้ ญิง โปรแกรมสั้น ไม่เกิน 2.40 นาที+/-10 วินาที
ก) กระโดดแบบ Double Axel Paulsen
ข) กระโดดแบบ Double หรื อ Triple Loop
ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซึ่ งประกอบด้วย กระโดดแบบ Double 1 ครั้ง
และกระโดดแบบ Triple 1 ครั้ง หรื อกระโดดแบบ Triple 2 ครั้ง
ง) หมุนแบบ Flying Sit Spin
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จ) หมุนแบบ Layback หรื อ Sideways leaning Spin หรื อ Camel Spin โดยไม่
เปลี่ยนเท้า
ฉ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปลี่ยนเท้าได้เพียง 1 ครั้ง
ช) ทา Step sequence โดยใช้พ้นื น้ าแข็งเต็มลาน
โปรแกรมยาว ( 3.30 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลย์สาหรับรุ่ นอีลีทจูเนียร์ หญิง ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 7 ครั้ง ( 1 ในนั้นต้องเป็ นกระโดดแบบ Axel)
ข) หมุน อย่างมากที่สุด 3 แบบ โดยแบบที่ 1 ต้องเป็ นการหมุนแบบ Spin Combination
แบบที่ 2 ต้องเป็ นการหมุนแบบ Flying Spin หรื อการหมุนที่เข้าด้วยวิธี Flying
แบบที่สามต้องเป็ นการหมุนเพียงท่าเดียว
ค) ทา Step Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้ง
การกระโดดแบบ Double ใดๆ (รวมถึงแบบ Double Axel) สามารถทาได้ โดยรวมแล้ วไม่ เกิน 2 ครั้ง ใน
โปรแกรมยาว (ทั้งที่เป็ นการกระโดดแบบเดี่ยวหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของการกระโดดแบบ Combination /
Sequence) การกระโดดแบบ หมุนตัว 3 รอบ(triple) และหมุนตัว 4 รอบ (quadruple) ทั้งหมดนั้น เพียง
2 ท่ า เท่ านั้ นที่ทาได้ 2 ครั้ งและในการกระโดดท่ าซ้ า 2 ครั้ งนั้ นสามารถกระโดดแบบหมุ นตัว 4 รอบ
(quadruple) ได้ เพียงครั้ งเดียว หากว่ าการกระโดดท่ าซ้านั้นเป็ นหนึ่งในท่ ากระโดดที่อยู่ในกระโดดแบบ
Combination/Sequence การกระโดดท่ าซ้าทั้ง 2 ครั้งนั้นสามารถประเมินค่ าคะแนน(value) ให้ ได้ ถึงค่ า
คะแนนเต็ม (full numerical value)ตามอัตราส่ วนของการประเมินค่ าคะแนน(Scale of Value) แต่ หาก
ว่ าการกระโดดท่ าซ้านั้นเป็ นการกระโดดแบบเดี่ยว การกระโดดแบบเดี่ยวที่ทาท่ าซ้าเป็ นครั้งที่ 2 นั้น จะ
ถูกประเมินค่ าคะแนน (value) ให้ ได้ เพียงแค่ ร้อยละ 70 ของค่ าคะแนนเต็ม (full numerical value)
ตามอัตราส่ วนของการประเมินค่ าคะแนน (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 งประกอบด้วย กระโดดแบบ Double 1 ครั้ง
และกระโดดแบบ Single 1 ครั้ง
ง) หมุนแบบ Layback หรื อ Sideways Leaning Spin หรื อ Camel Spin โดยไม่
เปลี่ยนเท้า (อย่างน้อยที่สุด 6 รอบ)
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จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยมีการเปลี่ยนเท้าไม่เกิน 1 ครั้ง (ต้องหมุนแต่
ละเท้าอย่างน้อย 5 รอบ)
ฉ) ทา Step Sequence โดยใช้พ้นื น้ าแข็งเต็มลาน
โปรแกรมยาว ( 3.00 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลย์สาหรับรุ่ นเบสิ คจูเนียร์ ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 5 ครั้ ง โดยหนึ่ งครั้งในนั้นต้องเป็ นการกระโดดแบบ
Axel และต้องมีการกระโดดแบบ Jump Combination หรื อ sequences ไม่เกิน 2
ครั้ง โดยใน Jump Combination ประกอบด้วย การกระโดดเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
ข) หมุน อย่างมากที่สุด 3 แบบ โดยแบบที่ 1 ต้องเป็ นการหมุนแบบ Spin Combination
แบบที่ 2 ต้องเป็ นการหมุนแบบ Flying Spin หรื อการหมุนที่เข้าด้วยวิธี 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 ใน
โปรแกรมยาว (ทั้งที่เป็ นการกระโดดแบบเดี่ยวหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของการกระโดดแบบ 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 ากับ
แบบ ก) หรื อ แบบ ข)
ง) หมุนแบบ Layback/Sideways Leaning Spin หรื อหมุนในท่าพื้นฐานท่าเดี ยว
(one basic position) โดยไม่เปลี่ยนเท้า (อย่างน้อย 6 รอบ) ไม่อนุ ญาตให้เข้าทา
การหมุนด้วยวิธี Flying
จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปลี่ยนเท้าได้เพียง 1 ครั้ง (แต่ละเท้าอย่างน้อย
5 รอบ) อนุญาตให้เข้าทาการหมุนด้วยวิธี Flying ได้
ฉ) ทา Step Sequence 1 ครั้ง โดยใช้พ้นื น้ าแข็งเต็มลาน
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โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลย์สาหรับรุ่ นแอดวานซ์โนวิส เด็กหญิง ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 6 ครั้ง หนึ่ งในนั้นต้องเป็ นกระโดดแบบ Axel ต้องมี
กระโดดแบบ Jump Combination หรื อ Sequence ไม่เกิ น 2 ครั้ งโดย Jump
combination หนึ่งครั้งอาจประกอบไปด้วยการกระโดด 3 ครั้งและอีกหนึ่ งครั้งที่
เหลือให้กระโดดได้ไม่เกิ น 2 ครั้ง สาหรับ Jump Sequence ประกอบด้วยการ
กระโดด 2 ครั้งไม่ว่าจะหมุนตัวกี่รอบก็ตามเริ่ มจากการกระโดดแบบใดๆ และ
ตามต่อเนื่องทันทีดว้ ยการกระโดดแบบ Axel ที่ตรงเข้าทาการกระโดดทันทีจาก
โค้งท่าแลนดิ้ง (the landing curve) ของการกระโดดตัวแรกต่อถึงโค้งออกตัว
โดด(take-off curve)ของการกระโดดแบบAxel นั้น กระโดดแบบ Triple
สามารถทาซ้ าได้เพียง 2 ครั้ง ทั้งใน Jump Combination หรื อ Jump Sequence
ไม่อนุ ญาตให้กระโดดแบบหมุนตัว 4 รอบ (Quadruple) กระโดดท่าใดๆแบบ
Single หรื อ Double(รวมถึ ง Double Axel) หรื อกระโดดแบบ triple ใดๆ
รวมทั้งหมดแล้วไม่สามารถทาได้เกิน 2 ครั้ง
ข) ต้องมีการหมุนอย่างมากที่สุด 2 ครั้งมีลกั ษณะประเภทที่แตกต่างกัน โดยหนึ่ งต้อง
เป็ นการหมุนแบบ Spin Combination มี การเปลี่ ยนเท้า( อย่า งต่ า 8 รอบ)ไม่
อนุ ญาตให้เข้าทาการหมุนด้วยวิธี Flying และอีกหนึ่งแบบต้องเป็ นการหมุน
แบบ Flying Spin( อย่างต่ า 6 รอบ ) หรื อการหมุนในท่าเดี ยว ( spin in one
position ) มีการเปลี่ยนเท้าและเข้าทาการหมุนด้วยวิธี Flying ( อย่างต่า 8 รอบ )
ค) ต้องมี Step Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้งโดยใช้พ้นื น้ าแข็งเต็มลาน
ทั้งนีเ้ ป็ นไปตามสารสหพันธ์ สเก็ตนา้ แข็งนานาชาติ 2242
รุ่ นแอดวานซ์ โนวิส : ทุกท่ าในโปรแกรมทีก่ าหนดให้ มีการได้ ระดับลักษณะท่ า (features) นั้น สามารถให้
ระดับท่ าได้ เพียงระดับ 3 เท่ านั้น การเพิ่มระดับลักษณะท่ า(Features)นอกเหนื อไปจากระดับที่กาหนด
ดังกล่าวคณะกรรมการด้ านเทคนิคจะไม่ นามาพิจารณา
องค์ ประกอบของโปรแกรมรุ่ นแอดวานซ์ โนวิส จะตัดสิ นให้ คะแนนเฉพาะ
 ทักษะการสเก็ต
 การต่ อเนื่องของท่า
 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ ของโปรแกรม
 การสื่ อความหมาย
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ตัวคูณพีซีเอส

-

โปรแกรมสั้ น : 0.0
โปรแกรมยาว: 1.1
10.4 รุ่ น อินเทอร์มิเดียทโนวิส
เด็กหญิง โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลย์สาหรับรุ่ นอินเทอร์มิเดียทโนวิส ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 5 ครั้ง หนึ่งในนั้นต้องเป็ นกระโดดแบบ Axel, ต้องมี
กระโดดแบบ Jump Combination หรื อ Sequence ไม่เกิ น 2 ครั้ง โดย Jump
Combination ต้องประกอบด้วยการกระโดด 2 ครั้ ง ส่ วน Jump Sequence
ประกอบด้วย การกระโดด 2 ครั้ งไม่ ว่า จะหมุ นตัว กี่ รอบก็ ต ามเริ่ ม จากการ
กระโดดแบบใดๆ และตามต่อเนื่ องทันทีดว้ ยการกระโดดแบบ Axel ที่ตรงเข้า
ทาการกระโดดทันทีจากโค้งท่าแลนดิ้ง(the landing curve) ของการกระโดดตัว
แรกต่อถึ งโค้งออกตัวโดด(take-off curve)ของการกระโดดแบบAxel นั้น ไม่
อนุ ญาตให้กระโดดแบบหมุนตัว 3 รอบ (Triple)และ 4 รอบ (Quadruple) การ
กระโดดท่าใดๆแบบ Single หรื อ Double(รวมถึ ง Double Axel) รวมทั้ง
หมดแล้วไม่สามารถทาได้เกิน 2 ครั้ง
ข) ต้องมีการหมุนอย่างมากที่สุด 2 ครั้งโดยมีลกั ษณะประเภทที่แตกต่างกัน โดย
แบบหนึ่งต้องเป็ นการหมุนแบบ Spin Combination อีกแบบหนึ่งต้องเป็ นการหมุน
แบบไม่เปลี่ยนท่า
การหมุนแบบ Spin Combination เปลี่ยนเท้าหนึ่งครั้งอย่างต่า 8 รอบหรื อไม่เปลี่ยน
เท้าอย่างต่า 6 รอบ
การหมุนในท่าเดียว (spin in one position)เปลี่ยนเท้าหนึ่งครั้งอย่างต่า 8 รอบหรื อ
หมุนในท่าเดียวไม่เปลี่ยนเท้าอย่างต่า 6 รอบ
ในการหมุนทั้งสองแบบอนุ ญาตให้เข้าทาการหมุนด้วยวิธี Flying
ค) ต้องมี Step Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้งโดยใช้พ้นื น้ าแข็งเต็มลาน
ทั้งนีโ้ ปรแกรมยาวเป็ นไปตามสารสหพันธ์ สเก็ตนา้ แข็งนานาชาติ 2242
รุ่ นอินเทอร์ มิเดียทโนวิส: ทุกท่ าในโปรแกรมทีก่ าหนดให้ มีการได้ ระดับลักษณะท่ า (features) นั้น สามารถ
ให้ ระดับท่าได้ เพียงระดับ 2 เท่านั้น การเพิม่ ระดับลักษณะท่า(Features) นอกเหนือไป จากระดับที่กาหนด
ดังกล่าวคณะกรรมการด้ านเทคนิคจะไม่ นามาพิจารณา
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องค์ ประกอบของโปรแกรมรุ่ นอินเทอร์ มิเดียทโนวิสจะตัดสิ นให้ คะแนนเฉพาะ
 ทักษะการสเก็ต
 การแสดงออก/ความเสร็ จสมบูรณ์ของโปรแกรม
 การสื่ อความหมาย
ตัวคูณพีซีเอส
- เด็กหญิง โปรแกรมยาว : 1.2
- 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 ต้องมี
กระโดดแบบ Jump Combination หรื อ Sequence ไม่เกิ น 2 ครั้ง โดย Jump
Combination ต้องประกอบด้วยการกระโดดเพียง 2 ครั้ง ส่ วน Jump Sequence
ประกอบด้ว ยการกระโดด 2 ครั้ งไม่ ว่ า จะหมุ น ตัว กี่ ร อบก็ ต ามเริ่ ม จากการ
กระโดดแบบใดๆ และตามต่อเนื่ องทันทีดว้ ยการกระโดดแบบ Axel ที่ตรงเข้า
ทาการกระโดดทันทีจากโค้งท่าแลนดิ้ง (the landing curve) ของการกระโดดตัว
แรกต่ อถึ ง โค้ง ออกตัวโดด (take-off curve)ของการกระโดดแบบ Axel นั้น
ไม่ อนุ ญาตให้ก ระโดดแบบหมุ นตัว 3 รอบ (Triple)และ 4 รอบ (Quadruple)
การกระโดดท่าใดๆแบบ Single หรื อ Double(รวมถึง Double Axel) รวมทั้ง
หมดแล้วไม่สามารถทาได้เกิน 2 ครั้ง
ข) ต้องมีการหมุนอย่างมากที่สุด 2 ครั้งโดยมีลกั ษณะประเภทที่แตกต่างกัน โดย
แบบหนึ่งต้องเป็ นการหมุนแบบ Spin Combination อีกแบบหนึ่งต้องเป็ นการ
หมุนแบบไม่เปลี่ยนท่า
การหมุนแบบ Spin Combination เปลี่ยนเท้าหนึ่งครั้งอย่างต่า 8 รอบหรื อไม่
เปลี่ยนเท้าอย่างต่า 6 รอบ
การหมุนในท่าเดียว (Spin in one position) เปลี่ยนเท้าหนึ่งครั้งอย่างต่า 8 รอบ
หรื อหมุนในท่าเดียวไม่เปลี่ยนเท้าอย่างต่า 6 รอบ
ในการหมุนทั้งสองแบบอนุ ญาตให้เข้าทาการหมุนด้วยวิธี Flying
ค) ต้องมี Step Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้งโดยใช้พ้นื น้ าแข็งเต็มลาน
ทั้งนีโ้ ปรแกรมยาวเป็ นไปตามสารสหพันธ์ สเก๊ตนา้ แข็งนานาชาติ 2242
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รุ่ นเบสิ คโนวิส: ทุกท่ าในโปรแกรมที่กาหนดให้ มีการได้ ระดับลักษณะท่ า (features) นั้น สามารถให้ ระดับ
ท่าได้ เพียงระดับ 2 เท่านั้น การเพิม่ ระดับลักษณะท่ า(Features) นอกเหนือไป จากระดับที่กาหนดดังกล่ าว
คณะกรรมการด้ านเทคนิคจะไม่ นามาพิจารณา
องค์ ประกอบของโปรแกรมรุ่ นเบสิ 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)
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 น
การหมุนแบบ Spin Combination ได้เพียง 1 ครั้ง (ไม่มีการเปลี่ยนเท้า : ไม่นอ้ ย
กว่า 5 รอบ,หรื อหมุนแบบเปลี่ยนเท้า : แต่ละเท้าอย่างน้อย 3 รอบ)
ค) ต้องมี Choreographic Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้ง โดยจะมีฐานการประเมิน
ค่าที่ แน่ นอน(fixed Base value) และถู กประเมินในการให้คะแนน (GOE)
เท่านั้น
รุ่ นแอดวานซ์ พรี -โนวิส : ทุกท่ า ในโปรแกรมที่กาหนดให้ มีการได้ ระดับลักษณะท่ า (features) นั้ น
สามารถให้ ระดับท่าได้ เพียงระดับ 2 เท่านั้น การเพิม่ ระดับลักษณะท่า(Features) นอกเหนือไปจากระดับที่
กาหนดดังกล่าวคณะกรรมการด้ านเทคนิคจะไม่ นามาพิจารณา
องค์ ประกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี -โนวิส จะตัดสิ นให้ คะแนนเฉพาะ
 ทักษะการสเก็ต
 การแสดงออก
 การสื่ อความหมาย
ตัวคูณพีซีเอส
- โปรแกรมยาว : 2.0
- ล้มหักคะแนน : 0.5
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10.7 รุ่ นเบสิ คพรี -โนวิส
เด็กผูห้ ญิง โปรแกรมยาว (1.30 นาที ± 10 วินาที)
โปรแกรมยาวที่ถูกต้องสมดุลสาหรับรุ่ นเบสิ คพรี -โนวิส ต้องประกอบด้วย
ก) กระโดด อย่างมากที่สุด 3 ครั้ง โดยมีกระโดดแบบ Jump Combination ไม่เกิน
1 ครั้งและ ประกอบด้วยการกระโดดเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
ข) ต้องมีการหมุน อย่างมากที่สุด 2 แบบ โดยมีลกั ษณะประเภทที่แตกต่างกัน โดยเป็ น
การหมุนแบบ Spin Combination ได้เพียง 1 ครั้ง (ไม่มีการเปลี่ยนเท้า : ไม่นอ้ ย
กว่า 5 รอบ, มีการเปลี่ยนเท้า : แต่ละเท้าอย่างน้อย 3 รอบ)
ค) ต้องมี Choreographic Sequence อย่างมากที่สุด 1 ครั้ง โดยจะมีฐานการประเมิน
ค่าที่แน่นอน(fixed Base value) และถูกประเมินในการให้คะแนน(GOE) เท่านั้น
ไม่ อนุญาตให้ กระโดดแบบหมุนตัว 3 รอบ (Triple)
รุ่ นเบสิ คพรี-โนวิส : ทุกท่ าในโปรแกรมทีก่ าหนดให้ มีการได้ ระดับลักษณะท่ า (features) นั้น สามารถให้
ระดับท่าได้ เพียงระดับ 2 เท่านั้น การเพิม่ ระดับลักษณะท่า (Features) นอกเหนือ ไปจากระดับทีก่ าหนด
ดังกล่าวคณะกรรมการด้ านเทคนิคจะไม่ นามาพิจารณา
องค์ ประกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี -โนวิส จะตัดสิ นให้ คะแนนเฉพาะ
 ทักษะการสเก็ต
 การแสดงออก
ตัวคูณพีซีเอส
- โปรแกรมยาว : 2.5
- ล้มหักคะแนน : 0.5
ทั้งนี้หากการแปลความหรื อตีความหมายของกฎและเงื่อนไขในการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการแข่ งขันของ
นักกีฬาในแต่ ละรุ่ นตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ นี้ มีความขัดแย้ งใดๆ กับ 9 กฎ สาร และระเบียบของสหพันธ์ สเก็ต
น้าแข็งนานาชาติ ที่ได้ กล่ าวอ้ างถึงไว้ แล้ วนั้น ให้ ยึดถือเอาแปลความหรื อตีความหมายตามกฎ สาร และ
ระเบียบของสหพันธ์ สเก็ตนา้ แข็งนานาชาติเป็ นสาคัญและสิ้นสุ ด
10.8 รุ่ นจูเนียร์ เอ ชาย (Junior A Men)
ผูช้ าย ระยะทาง 500 เมตร
10.9 รุ่ นจูเนียร์ เอ หญิง (Junior A Ladies)
ผูห้ ญิง ระยะทาง 500 เมตร
10.10 รุ่ นจูเนียร์ บี ชาย (Junior B Men)
ผูช้ าย ระยะทาง 500 เมตร
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10.11 รุ่ นจูเนียร์ บี หญิง (Junior B Ladies)
ผูห้ ญิง ระยะทาง 500 เมตร
11. เพลงประกอบการแข่งขัน
11.1 นักกีฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้งจะต้องส่ งเพลงในรู ปแบบ CD และมีคุณภาพเสี ยงที่สมบูรณ์
11.2 นักกีฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติง้ จะต้องเขียนชื่อ นามสกุล รุ่ นที่แข่ง และเวลาของเพลง บนแผ่น CD ทุกแผ่น
(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)
บังคับให้ผเู ้ ข้าแข่งขันสปี ดสเก็ตติ้งต้องสวมใส่ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทั้งหมดนี้ ได้แก่ ที่รองเข่าและแข้ง(knee
and shin pads), สนับคอ(neck guards), ชุ ดบอดี้สูท (body suits), หมวกกันกระแทกนิ รภัย (safety helmets)
และถุงมือ(gloves) โดยผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนต้องใส่ อุปกรณ์ท้ งั หมดนี้ อย่างเหมาะสมไม่มีขอ้ ยกเว้น มิฉะนั้นจะไม่ได้
รับอนุญาตให้ลงในลานน้ าแข็ง
ใบมีด(Blades) ที่ใช้สาหรับรายการแข่งขันลู่ส้ นั (short track) ตามข้อบังคับของสหพันธ์สเก็ตน้ าแข็ง(ISU) ต้องเป็ น
ใบมีดลู่ส้ นั (short track blades) ประกบติดกับลากล้องยึดใบมีดปลายปิ ด (tubes closed) และบังคับว่ามุมของใบมีด
ต้องทาให้โค้งมน โดยสุ ดปลายใบมีดต้องมนด้วยรัศมีโค้ง (radius)อย่างต่า 10 มม.
ผูเ้ ข้าแข่งขัน/ทีมที่ได้รับการทาโทษ(penalty), ใบเหลือง(yellow card), ใบแดง(red card) ไม่ได้ทาการแข่งให้จบ
ไม่สามารถลงแข่งต่อในรอบถัดไปของระบบรวมชิงชนะเลิศ(all final system)
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 การจับฉลากจะทาขึ้นในวันที่มีการประชุ มผูจ้ ดั การทีม ก่อนการฝึ กซ้อมอย่างเป็ นทางการ ในวันเวลา
และสถานที่จดั การแข่งขัน
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14.2

14.3

ผลการจับฉลาก จะใช้สาหรับการจัดอันดับ ในการแข่ง โปรแกรมสั้น (Short Program) ของรุ่ นอีลีท
จูเนียร์ (Elite Junior), รุ่ นเบสิ คจูเนี ยร์ (Basic Junior) และรุ่ นแอดวานซ์โนวิส (Advance Novice)
และโปรแกรมยาว (Free Skating) ของรุ่ นอินเทอร์ มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice), รุ่ นเบสิ คโนวิส
(Basic Novice), รุ่ น แอดวานซ์ พรี -โนวิส (Advance Pre-Novice) และ รุ่ น เบสิ ค พรี -โนวิ ส
(Basic Pre-Novice)
ผลการจับฉลาก ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด จะอุทธรณ์หรื อประท้วงมิได้

15. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
15.1 นักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรื อผูฝ้ ึ กสอน ผูใ้ ดละเมิดข้อบังคับ ถือว่าผูน้ ้ นั กระทาการ ขัดต่อเจตนารมณ์ของการ
ส่ งเสริ มกี ฬา ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ ทธิ์ ผูท้ ี่ละเมิดข้อบังคับออกจากการ
แข่งขันครั้งนั้น หรื อครั้งต่อไป แล้วแต่กรณี
15.2 การแข่งขันที่มีนกั กีฬา เจ้าหน้าที่ หรื อผูฝ้ ึ กสอน ละเมิดข้อบังคับ ให้ถือว่ารางวัล หรื อตาแหน่งนั้นเป็ น
โมฆะ พร้อมให้เลื่อนลาดับนักกีฬาตาแหน่งถัดไปเข้าแทน
16. การประท้วง/การอุทธรณ์
16.1 การประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬาให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
16.2 การประท้วงทางเทคนิ คสามารถทาการประท้วงได้ ภายใน 30 นาทีหลังจากการประกาศ ผลการ
แข่งขันในรายการนั้นๆ โดยทาหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมวางเงินสดจานวน 10,000 บาท
(หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน) จะได้รับเงิ นคืน หากผลการประท้วง ผูป้ ระท้วงเป็ นฝ่ ายถู ก (การประท้วงเป็ น
ผลสาเร็ 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
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18. กาหนดการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาฟิ กเกอร์ สเก็ตติ้งในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) ณ จังหวัดตราด
จะทาการแข่งขันระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2563

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

14

