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ระเบียบการแข่งขนัยิมนาสติกแอโรบิกพ้ืนฐานครัง้ท่ี 8 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 - 14 สิงหาคม 2563 

ณ ศนูยฝึ์กยิมนาสติกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย  เพชรเกษม 81 
................................................... 

1. การแข่งขันคร้ังนีจ้ดัโดย สมาคมกฬีายมินาสติกแห่งประเทศไทย มช่ืีอว่า “การแข่งขันยมินาสติกแอโรบิก 
พืน้ฐานคร้ังที ่8 ประจ าปี 2563” 

2. การสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั 
2.1 ส่งใบสมคัร ผงัรูปถ่าย หลกัฐานแสดงอายนุกักีฬา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563   

และช าระเงินค่าสมคัรคนละ 300 บาท ในวนัรายงานตวัก่อนการแข่งขนั  
.2 2   สถานที่รับสมคัร 
      ศูนยป์ระสานงานสมาคมกีฬายมินาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 81 เลขที่ 89 ถนนมาเจริญ แขวง/เขต 
 หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศพัท ์02-420-3036 โทรสาร 02-420-3036  
 Email : musikanont@gmail.com และ ngor_poot@hotmail.com 

3.  ประเภททีจ่ดัการแข่งขนั  
 ยมินาสติกพื้นฐาน - ยมินาสติกแอโรบิก แบ่งออกเป็น ท่าพื้นฐาน และแอโรบิกสเตป็ ส าหรับนกักีฬาอาย ุ6-14 ปี  

   4.  ก าหนดการแข่งขัน 

ก าหนดการแข่งขันยมินาสติกแอโรบิกระดับพืน้ฐาน 
คร้ังที ่8 ประจ าปี 2563   

ณ ศูนย์ฝึกยมินาสติก สมาคมกฬีายมินาสติกแห่งประเทศไทย ซอยเพชรเกษม 18 
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

08.30 – 09.00 น.      - ลงทะเบียนยมินาสติกแอโรบิกพื้นฐาน รุ่นอาย ุ12-14ปี และ รุ่นอาย ุ10-11 ปี และอบอุ่นร่างกาย 
00.00 – 00.30 น.      - แข่งขนัยมินาสติกแอโรบิกพื้นฐาน รุ่นอาย ุ12-14 ปี  

00.30 – 12.00 น.      - แข่งขนัยมินาสติกแอโรบิกพื้นฐาน รุ่นอาย ุ10-11 ปี 
12.15 – 12.30 น.      - พธีิมอบเหรียญรางวลั 
12.30 – 13.30 น.      - ลงทะเบียนยมินาสติกแอโรบิกพื้นฐาน รุ่นอาย ุ8-9 ปี และ รุ่นอาย ุ6-7 ปี และอบอุ่นร่างกาย 
13.30 – 15.00 น.       - แข่งขนัยมินาสติกแอโรบิกพื้นฐาน รุ่นอาย ุ8-9 ปี  
05.00 – 16.30 น.       - แข่งขนัยมินาสติกแอโรบิกพื้นฐาน รุ่นอาย ุ6-7 ปี 
16.45 – 17.00 น.       - พธีิมอบเหรียญรางวลั 
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  5. ระเบียบและกติกาการแข่งขนั 

5.1  ยมินาสติกแอโรบิกพื้นฐาน 
5.1.1    รูปแบบของการแข่งขนั  
 - แข่งขนัตามท่าบงัคบัของแต่ละรุ่น (ตามเอกสารแนบ) 
5.1.2 อายขุองนกักีฬา ที่จดัการแข่งขนั 

    - รุ่นอาย ุ6-7 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557) 
    - รุ่นอาย ุ8-9 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555) 
         - รุ่นอาย ุ10-11 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553) 
         - รุ่นอาย ุ12-14 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551) 

5.3.4   ชุดแข่งขนั ใชต้ามกฎ กติกา สากล  

 5.3.5   กติกาการตดัสิน ใชก้ติกาการตดัสินของ สหพนัธย์มินาสติกนานาชาติ (FIG) ร่วมกบักติกาการตดัสิน 
                                 ของสมาคมยมินาสติกแห่งประเทศไทย      

    6. คุณวุฒิของผู้ตัดสิน 

      เป็นผูต้ดัสินที่ขึ้นทะเบียนผูต้ดัสินของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย หรือสอบผ่านเป็น   ผูต้ ัดสิน
นานาชาติ (FIG) ในรอบปีปฏิทินของสหพนัธย์มินาสติกนานาชาติ หรือผูต้ดัสินที่สมาคมยมินาสติกแห่งประเทศไทยรับรอง 

  7. การรักษามารยาท 
      ผูฝึ้กสอน ผูค้วบคุม ตอ้งรักษามารยาท และปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัโดยเคร่งครัด หากประพฤติตนไม่

เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกติกาการแข่งขนั คณะกรรมการจะตดัคะแนน 0.50 คะแนนตามกติกา และพจิารณาโทษตามควรแก่กรณี 

   1. การอทุธรณ์ 
      ไม่อนุญาตใหมี้การประทว้ง ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอนัส้ินสุด 
              ยกเว้นการประท้วงเร่ืองคุณสมบัติของนักกีฬาเท่าน้ัน 

   9. บทลงโทษ  
 นกักีฬา ผูฝึ้กสอน ผูค้วบคุม ตอ้งรักษามารยาท และปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัโดยเคร่งครัด หากประพฤติ

ตนไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกติกาการแข่งขนั คณะกรรมการจะพจิารณาโทษตามควรแก่กรณี 
 

 10. รางวลัในการแข่งขนั (นักกฬีาจะได้รับเหรียญรางวลัทุกคน) 
  - ชนะเลิศ  : เหรียญทองพร้อมประกาศนียบตัร 
           - รองชนะเลิศอนัดบั 1 : เหรียญเงินพร้อมประกาศนียบตัร  
               - รองชนะเลิศอนัดบั 2 : เหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบตัร  
  - รางวลัชมเชย 
 

******************************************************  
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ใบสมคัรเข้าร่วม 

การแข่งขันยมินาสติกแอโรบิกระดบัพืน้ฐาน คร้ังที ่8 ประจ าปี 2563 
ระหว่างวนัที ่ 14  สิงหาคม 2563 

 

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

ขา้พเจา้  ………………………….……………………..….……  ต าแหน่ง ….………………….………… 
สโมสร …….………………………………………… ที่ตั้งสโมสร ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศพัท ์…………...…………. โทรสาร....................................E-Mail…………………………………………….. 

                  มีความประสงคส่์งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั ยมินาสติกแอโรบิกพื้นฐาน คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2563           
ในวนัที่  14 สิงหาคม 2563  จ านวนทั้งส้ิน …….…….คน  (นกักีฬาชาย .................คน และนกักีฬาหญิง.............คน) 

  ยิมนาสติกแอโรบิกระดับพืน้ฐาน 
           รุ่นอาย ุ6-7 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557) นกักีฬาชาย ................. คน, นกักีฬาหญิง..............คน 
           รุ่นอาย ุ8-9 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555) นกักีฬาชาย ................. คน, นกักีฬาหญิง..............คน 

              รุ่นอาย ุ10-11 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553) นกักีฬาชาย ................. คน, นกักีฬาหญิง..............คน 
              รุ่นอาย ุ12-14 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551) นกักีฬาชาย ................. คน, นกักีฬาหญิง..............คน 
 

         พร้อมน้ี สโมสร …………………………………………………...….. ไดจ้ดัส่งเงินค่าสมคัรของ
นกักีฬา จ านวน ..………  คน  เป็นเงิน ……….…… บาท    (…………………………………….…..............) 

       ค่าต่ออายสุมาชิกสโมสรประจ าปี 2563  เป็นเงิน  500 บาท ( หา้ร้อยบาท ) 
        ช าระค่าสมคัรในวนัรายงานตวัเขา้แข่งขนั  

 
ลงช่ือ  …………………………………….………. 

      ( …………..……………………………………… ) 

      ต าแหน่ง ………………………………………….. 

   หมายเหตุ 
  ส่งแบบฟอร์มน้ีพร้อมผงัรูป  ภายในวันศุกร์ที่  7 สิงหาคม  2563     
  และช าระค่าสมคัรในวนัรายงานตวัเขา้แข่งขนั   

               สมาคมกีฬายมินาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม81  89 ถนนมาเจริญ  แขวง/เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160   
              โทรศพัท ์ 02-420-3036  โทรสาร  02 - 420-3036  Email : musikanont@gmail.com, และ 

                       ngor_poot@hotmail.com 
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ท่าทักษะยิมนาสติกแอโรบิกพ้ืนฐาน (แบ่งตามช่วงอายุ) 

ทุกช่วงอายุจะต้องแข่งท่าตามที่ก าหนดพร้อมกับ AEROBIC STEPS 
 

INITIATION TO NATIONAL DEVELOPMENT (IND) CATEGORY  / 6-7 YEARS OLD IN THE YEAR OF THE 
COMPETENCE 
 

 

DESCRIPTION: 
Initiate the work of children in the aerobic gymnastics, prioritizing the teaching of the correct technique of 
basic elements as well as the components of the routine through a mandatory routine.  
 
FEATURES:  

 Focuses on a clean exercise of exercise, not both on complexity.  

 Base difficulty elements are proposed as mandatory and accessory difficulty elements are 
appended for development of the following category. 

 

 

DIFICULT ELEMENTS INCLUDED: 
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PREPARING FOR NATIONAL DEVELOPMENT (PND) CATEGORY / 8-9 YEARS OLD IN THE YEAR OF THE 

COMPETENCE 
 
DESCRIPTION: 

Preparation for the national development category established by the FIG, prioritizes the development of 

more complex routine components compared to the previous category, mandatory elements are prepared 

for the next phase in addition to accessory elements that will serve as preparation for the mandatory 

elements of the official category of national development, all of the above through the presentation of a 

free routine. 
  
FEATURES:  

 Work continues on cleaning in execution but with more complex movements.  
 Base difficulty elements are proposed as mandatory and accessory difficulty elements are 

appended for development of the following category. 

 Must include a minimum of 2 A + and a minimum of 1 G +. 

 It can include 1 acrobatic element from A1 to A2 

 The elements must be run without combination 

 The duration of the routine will be 1min 15 sec + - 5 sec 
 

DIFICULT ELEMENTS INCLUDED: 
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NATIONAL DEVELOPMENT CATEGORY (NDC) / 10 – 11 YEARS OLD IN THE YEAR OF THE COMPETENCE 
 
DESCRIPTION: 

National development category established by the FIG, prioritizes the development of more complex 

routine components compared to the previous category, mandatory elements are prepared for the next 

phase in addition to accessory elements that will serve as preparation for the mandatory elements of the 

official category of Age Group 1, all of the above through the presentation of a free routine. 
  
FEATURES:  

 Work continues on cleaning in execution but with more complex movements.  
 Base difficulty elements are proposed as mandatory and accessory difficulty elements are 

appended for development of the following category. 

 Must include a minimum of 4 A + and a minimum of 2 G +. 

 It can include 2 acrobatic element from A1 to A3 

 The elements must be run without combination 

 The duration of the routine will be 1min 15 sec + - 5 sec 

 1 free element from 0.2 to .04 of value allowed 

 Off Axis not allowed 

 Landing in PU not allowed 

 For MP, TR and GR must included 1 Collaboration 

 1 arm Push Up not allowed 

 7 Dificult Elements allowed 
 
DIFICULT ELEMENTS INCLUDED: 
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Age Group 1 Category (AG1) / 12-14 Years Old in the year of the competence 
 
DESCRIPTION: 

Category established by the FIG for international competitions and world championships, this proposal 

consists of two phases, the first includes the mandatory elements included in the current score code of 

points, the second phase is oriented to changes in the new score code points that will take effect from 

2021 
  
 
FEATURES:  
 

 1 one arm Push Ups not allowed 

 1 one arm supports not allowed 

 Off Axis jump not allowed 

 Must include a minimum of 6 A + and a minimum of 2 G +. 

 It can include 2 acrobatic element from A1 to A4 

 The duration of the routine will be 1min 15 sec + - 5 sec 

 It can include 1 combination of 2 dif elements 

 1 free element from 0.2 to .06 of value allowed 

 It can 1 landing in PU or 1 1 landing in Split 

 For MP, TR and GR must included 2 Collaboration 

 8 Dificult elements allowed (1st Phase, before the Asian Championship 2020) 7 Dificult Elements 
allowed (2nd phase, Afeter the Asian Championship 2020) 

 Competition area: for IW and IM 7x7, for MP, TR, GR and AER 10x10 
 
DIFICULT ELEMENTS INCLUDED: 
 
1st Phase (Only for competitors who will participate in the Asian Championship 2020) 
 

 
 
 

 
Can use max 1 turn 
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4 free elements with value from 0.2 to 0.6 (one element can value 0.7) 
 
2nd Phase (only for competitors who will not participate in the asian championship 2020) 
 

 
 
Can use one of the next 4 elements  
OP 1 

 
OP 2 

 
OP 3 

 
OP 4 

 
 

 
 

 
3 free elements with value from 0.2 to 0.6
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AEROBIC STEPS FOR ALL CATEGORIES. 
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ผังรูปนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก สโมสร...................................................... 

การแข่งขันแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2563  
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 

ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 81 
 

ประเภทรุ่นอายุ 6-7 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557) 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเลขประจ าตัว........................        หมายเลขประจ าตัว........................     หมายเลขประจ าตัว........................ 

    ช่ือ  ……….………….………………..….          ช่ือ  ……...…………………..…..………        ช่ือ  ……...…………………..……………       
   ว/ด/ป เกิด ........../.........../..........        ว/ด/ป เกิด ............/............/..........       ว/ด/ป เกิด ............/............/........   

 
 
 
 
 
 
 

 หมายเลขประจ าตัว........................        หมายเลขประจ าตัว........................     หมายเลขประจ าตัว........................ 

    ช่ือ  ……….………….………………..….          ช่ือ  ……...…………………..…..………        ช่ือ  ……...…………………..……………       
           ว/ด/ป เกิด ........../.........../..........        ว/ด/ป เกิด ............/............/..........       ว/ด/ป เกิด ............/............/........   
 

  รายชื่อนักกีฬาขอตัวบรรจง 
 

ประเภทรุ่นอายุ 6-7 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557) 
    

 1....................................................................  4....................................................................  

 2....................................................................  5.................................................................... 

 3....................................................................  6.................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................. 
 ( .................................................................. ) 

                             ต าแหน่ง ..................................................... 
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ผังรูปนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก สโมสร...................................................... 
การแข่งขันแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2563  

ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 
ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 81 

 
ประเภทรุ่นอายุ 8-9 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555) 

 
 
 
 
 
 
 

 หมายเลขประจ าตัว........................        หมายเลขประจ าตัว........................     หมายเลขประจ าตัว........................ 

    ช่ือ  ……….………….………………..….          ช่ือ  ……...…………………..…..………        ช่ือ  ……...…………………..……………       
   ว/ด/ป เกิด ........../.........../..........        ว/ด/ป เกิด ............/............/..........       ว/ด/ป เกิด ............/............/........   

 
 
 
 
 
 
 

 หมายเลขประจ าตัว........................        หมายเลขประจ าตัว........................     หมายเลขประจ าตัว........................ 

    ช่ือ  ……….………….………………..….          ช่ือ  ……...…………………..…..………        ช่ือ  ……...…………………..……………       
           ว/ด/ป เกิด ........../.........../..........        ว/ด/ป เกิด ............/............/..........       ว/ด/ป เกิด ............/............/........   
 

  รายชื่อนักกีฬาขอตัวบรรจง 
 

ประเภทรุ่นอายุ 8-9 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555) 
    

 1....................................................................  4....................................................................  

 2....................................................................  5.................................................................... 

 3....................................................................  6.................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................. 
 ( .................................................................. ) 

                             ต าแหน่ง ..................................................... 
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ผังรูปนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก สโมสร...................................................... 

การแข่งขันแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2563  
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 

ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 81 
 

ประเภทรุ่นอายุ 10-11 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553) 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเลขประจ าตัว........................        หมายเลขประจ าตัว........................     หมายเลขประจ าตัว........................ 

    ช่ือ  ……….………….………………..….          ช่ือ  ……...…………………..…..………        ช่ือ  ……...…………………..……………       
   ว/ด/ป เกิด ........../.........../..........        ว/ด/ป เกิด ............/............/..........       ว/ด/ป เกิด ............/............/........   

 
 
 
 
 
 
 

 หมายเลขประจ าตัว........................        หมายเลขประจ าตัว........................     หมายเลขประจ าตัว........................ 

    ช่ือ  ……….………….………………..….          ช่ือ  ……...…………………..…..………        ช่ือ  ……...…………………..……………       
           ว/ด/ป เกิด ........../.........../..........        ว/ด/ป เกิด ............/............/..........       ว/ด/ป เกิด ............/............/........   
 

  รายชื่อนักกีฬาขอตัวบรรจง 
 

ประเภทรุ่นอายุ 10-11 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553) 
    

 1....................................................................  4....................................................................  

 2....................................................................  5.................................................................... 

 3....................................................................  6.................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................. 
 ( .................................................................. ) 

                             ต าแหน่ง ..................................................... 
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ผังรูปนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก สโมสร...................................................... 
การแข่งขันแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2563  

ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 
ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 81 

 
ประเภทรุ่นอายุ 12-14 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551) 

 
 
 
 
 
 
 

 หมายเลขประจ าตัว........................        หมายเลขประจ าตัว........................     หมายเลขประจ าตัว........................ 

    ช่ือ  ……….………….………………..….          ช่ือ  ……...…………………..…..………        ช่ือ  ……...…………………..……………       
   ว/ด/ป เกิด ........../.........../..........        ว/ด/ป เกิด ............/............/..........       ว/ด/ป เกิด ............/............/........   

 
 
 
 
 
 
 

 หมายเลขประจ าตัว........................        หมายเลขประจ าตัว........................     หมายเลขประจ าตัว........................ 

    ช่ือ  ……….………….………………..….          ช่ือ  ……...…………………..…..………        ช่ือ  ……...…………………..……………       
           ว/ด/ป เกิด ........../.........../..........        ว/ด/ป เกิด ............/............/..........       ว/ด/ป เกิด ............/............/........   
 

  รายชื่อนักกีฬาขอตัวบรรจง 
 

ประเภทรุ่นอายุ 12-14 ปี  (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551) 
    

 1....................................................................  4....................................................................  

 2....................................................................  5.................................................................... 

 3....................................................................  6.................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................. 
 ( .................................................................. ) 

                             ต าแหน่ง ..................................................... 


