ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๒๐
ชนิดกีฬายิมนาสติกศิลป์
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓
(FIG. Code of Points ๒๐๑๖)
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์
ข้อ ๔ รุ่น อายุ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ การกาหนดรุ่นอายุ แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) อายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) อายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) อายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีม ชาย-หญิง
(๒) ประเภทบุคคล ชาย-หญิง
(๓) ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ชาย-หญิง

๒
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ ทีม ของแต่ละรุ่น
ที่จัดการแข่งขัน
๕.๒ ประเภททีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๔ คนแต่ไม่เกิน ๖ คน
๕.๓ ประเภทบุคคลโรงเรียนกีฬาที่ไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในประเภททีมให้ส่งใน
ประเภทบุคคลได้ในแต่ละรุ่นอายุไม่เกิน ๒ คน
๕.๔ นักกีฬา ๑ คน เข้าแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่นอายุและไม่เกิน ๓ รายการเท่านั้น
๕.๕ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนนักกีฬาชาย
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาชาย จานวน ๑ คน
(๔) ผู้ฝึกสอนนักกีฬาหญิง
จานวน ๑ คน
(๕) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาหญิง จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขันตาม หมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ รางวัลถ้วยรวม ให้พิจารณาจากโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญเงินและทองแดงตามลาดับ หากยังมีจานวนเหรียญเท่ากันอีกให้
พิจารณาจากเหรียญทองในประเภททีม โรงเรียนที่ชนะเลิศประเภททีมจะเป็นผู้รับรางวัลถ้วยรวม
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
(๑) นักกีฬายอดเยี่ยมตามเกณฑ์อายุ ๑๔, ๑๖ และ ๑๘ ปี ชาย-หญิง
จานวน ๖ รางวัล โดยพิจารณาจากผลการแข่งขันตามลาดับดังนี้
- จานวนเหรียญรางวัลที่นักกีฬาได้รับ
- หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันให้พิจารณาจากผลประเภทบุคคล
รวมอุปกรณ์
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬายอดยอดเยี่ยมชาย-หญิง จานวน ๖ รางวัล เกณฑ์การพิจารณา
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมให้พิจารณาจากผลนักกีฬายอดเยี่ยมทีมใดได้นักกีฬายอดเยี่ยมผู้ฝึกสอนจะได้รับรางวัล
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมด้วย

๓
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ รอบ
รอบที่ ๑ (Competition I ) เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก และประเภททีม ใช้ระบบ
การแข่งขัน ๕ คนและคิดคะแนนที่ดีที่สุด ๔ คนในแต่ละรุ่นอายุ
รอบที่ ๒ (Competition II ) ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ คัดเลือกจากนักกีฬาที่มี
คะแนนดีที่สุดในรอบที่ ๑ จานวน ๑๘ คน ในแต่ละทีมจะมีนักกีฬาไม่เกิน ๒ คนในแต่ละรุ่นอายุ
รอบที่ ๓ (Competition III ) ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ คัดเลือกจากนักกีฬาที่มี
คะแนนสูงสุดในแต่ละอุปกรณ์ ในรอบที่ ๑ ไม่เกิดอุปกรณ์ละ ๘ คน ในแต่ละทีมจะมีนักกีฬาได้ไม่เกิน ๒ คน
ในแต่ละรุ่นอายุ
๘.๒ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๓ ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องส่งรายชื่อและลาดับผู้เข้าแข่งขัน ในวันประชุม
ผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งกลุ่ม
๘.๔ ผู้ฝึกสอนต้องส่ง CD เพลง ในการแข่งขันประเภทฟลอร์ฯ (หญิง) ในวันประชุม
ผู้จัดการทีม
๘.๕ นักกีฬาประเภททีมและบุคคลไม่ลงสนามแข่งขันหลังจากกาหนดเวลาได้เริ่ม
การแข่งขันไปแล้ว ๑๕ นาที ให้ปรับทีมหรือบุคคลนั้นได้คะแนนเท่ากับ ๐ ในอุปกรณ์นั้น และต้องลงทาการแข่งขัน
ในอุปกรณ์ต่อไป หากยังไม่ลงทาการแข่งขันในอุปกรณ์ต่อไปให้ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
๘.๖ นักกีฬาต้องติดหมายเลขประจาตัวที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ตลอด
การแข่งขัน
๘.๗ นักกีฬาคนใดที่เข้ารอบ ๒ และ ๓ ต้องลงทาการแข่งขันตามสิทธิ์และต้องแข่งขัน
ครบทุกอุปกรณ์ หากไม่ลงทาการแข่งขันผู้ฝึกสอนต้องแจ้งเหตุผลให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้า
ซึ้งจะรายงานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาโทษตามระเบียบสถาบัน
การพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ชุดแข่งขันให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันตามกติกาสากล
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน
(๑) ประเภททีมและบุคคลชาย มีการแข่งขัน ๖ อุปกรณ์
- ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (Floor Exercise)
- โต๊ะกระโดด (Vaulting Table)
- ม้าหู (Pommel Horse)
- บาร์คู่ (Parallel Bars)
- ห่วงนิ่ง (Rings)
- บาร์เดี่ยว (Horizontal Bar)
(๒) ประเภททีมและบุคคลหญิงมีการแข่งขัน ๔ อุปกรณ์
- โต๊ะกระโดด (Vaulting Table)
- บาร์ต่างระดับ (Uneven Bars

๔
- คานทรงตัว (Balance Beam
- ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (Floor Exercise)
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

