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ระเบียบการแข่งขัน ยมินาสติกศิลป์ระดับพื้นฐาน (LEVEL)  ประจ าปี 2563 
 

1. การแข่งขันคร้ังนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน มีชื่อว่า  
“การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ระดับพื้นฐาน (LEVEL)”   

2.วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและผู้ท่ีสนใจ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะกีฬายิมนาสติกสู่ความเป็นเลิศ 
1.2 เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและผู้ท่ีสนใจ ใช้ประเมินความก้าวหน้าของนักกีฬา 
1.3 เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและผู้ท่ีสนใจใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกซ้อมท่ีเหมาะสม 
1.4 เพื่อน าผลการแข่งขันใช้เป็นหลักฐาน ในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมฯ 

 

3. ระเบียบการแข่งขันและรูปแบบการประเมินความสามารถของนักกีฬา 
3.1 เริ่มต้นในระดับท่ีต่ าท่ีสุดก่อน 
3.2 นักกีฬาต้องเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อประเมินความสามารถ 1 หรือ 2 คร้ัง ในการแข่งขัน
ยิมนาสติกศิลป์ระดับพื้นฐาน (LEVEL)  ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยรับรอง ก่อนเข้า
ร่วมการแข่งขันเพื่อประเมินความสามารถรอบสุดท้าย (การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย) 

- ครั้งท่ี 1 จัดแข่งขันระหว่างวันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก อมรเทพ  
  ยิมนาสติก คลับ 
- ครั้งท่ี 2 จัดแข่งขันระหว่างวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติกฯ สมาคม   
  กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ซอยเพชรเกษม 81 กรุงเทพฯ 
- รอบสุดท้ายจัดขึ้นในรายการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 3.3 การเล่ือนระดับ LEVEL 
- นักกีฬาท่ีเล่ือนระดับ LEVEL จะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้พร้อมต้องมีผลการ  
   ทดสอบสมรรถภาพทางกายของ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 
- นักกีฬาสามารถเล่ือนระดับ LEVEL ได้ปีละ 1 ระดับ หลังการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงชนะเลิศ    
   แห่งประเทศไทย 

    เกณฑ์ผ่านในแต่ละระดับ 
     3.3.1 ท่าบังคับ ทุกระดับ นักกีฬาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 17.00 น. คะแนน ในแต่ละอุปกรณ์ 

3.3.2 ท่าสมัคร ระดับ 3 -5 นักกีฬาจะต้องมีผลคะแนนการแข่งขันในทุกอุปกรณ์ จะจัดขึ้น
ในการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เท่านั้น 

      3.3.3 นักกีฬาจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทุกรายการตามท่ีสมาคมฯ ก าหนด 
      3.3.4 นักกีฬาจะเล่ือนระดับได้ ต้องผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในทุกอุปกรณ์ ตามข้อ 3.3.1 – 3.3.3 
 3.4 ท่าบังคับและการตัดสินในแต่ละระดับ ให้ใช้โปรแกรมพัฒนากีฬายิมนาสติกศิลป์ชายและหญิง 
      ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 
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 3.5 รุ่นอายุในแต่ละระดับ 
       3.5.1 ระดับท่ี 1 (ท่าบังคับ) - รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  
     - รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป   
       3.5.2 ระดับท่ี 2 (ท่าบังคับ) - รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี 
     - รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป 
       3.5.3 ระดับท่ี 3 (ท่าบังคับ) - รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี  
     - รุ่นอายุ 11 ปีขึ้นไป  
               3.5.4 ระดับท่ี 4 (ท่าบังคับ) - รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี  
     - รุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป 

3.6 นักกีฬาท่ีผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ยิมนาสติกศิลป์ระดับพื้นฐาน (LEVEL) ต้ังแต่ระดับ 2 ข้ึนไป    
      สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทเยาวชนหรือประชาชนได้อีก 1 ประเภท ตามคุณสมบัติท่ี 
      ก าหนดไว้ในประเภทนั้น ๆ  
3.7 คุณสมบัตินักกีฬา 

         3.7.1 ไม่เป็น หรือเคยเป็น นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติไทย 
3.7.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬากับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทยก่อน (เพื่อรับหมายเลขประจ าตัวนักกีฬา) จึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ยิมนาสติกศิลป์ระดับพื้นฐาน  (LEVEL) ได้ 
3.7.3 การเข้าร่วมแข่งขัน Level แต่ละสโมสรสามารถส่งนักกีฬาได้ไม่จ ากัดจ านวน 

3.8 รายละเอียดของอุปกรณ์การแข่งขัน และกติกาการแข่งขันให้ใช้ตามคู่มือ Level ท่ีทางสมาคม   
     กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จัดท าขึ้น 

4.  การสมัครและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

4.1 ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และการต่ออายุสโมสรสมาชิก 
4.1.1 ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คนละ 300 บาท  
4.1.2 สมาชิกสโมสร และส่งค่าสมัครใน วันประชุมผู้จัดการทีม วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563 /  
       13 สิงหาคม 2563 
4.1.3 ค่าต่ออายุสโมสรสมาชิก ( ส าหรับสโมสรท่ียังไม่ได้เสียค่าต่ออายุสโมสรสมาชิก ) 

- สโมสรประเภทวิสามัญ เป็นเงิน 300 บาท  
- สโมสรประเภทสามัญ เป็นเงิน 500 บาท  

4.2 ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬายิมนาสติก สังกัดสโมสรของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 
4.3 ก าหนดการส่งใบสมัครแข่งขัน ส่งใบสมัคร , ผังรูปถ่าย , หลักฐานแสดงอายุนักกีฬาท่ีออกโดย

หน่วยงานของรัฐ มายังสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563    
เวลา 16.00 น. สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 81  เลขท่ี 89 ถนนมาเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160   
โทรศัพท์. 0-2420 – 3036 และ 080-581-5388   E-mail. musikanont@gmail.com, 
ngor_poot@hotmail.com 
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5. คุณวุฒิของผู้ตัดสิน 

ผู้ตัดสินทุกคนต้องอยู่ในทะเบียนผู้ตัดสินของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย หรือ สอบผ่านเป็นผู้ตัดสิน
นานาชาติ (FIG) ในรอบปีปฏิทินของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) หรือผู้ตัดสินท่ีสมาคมยิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทยรับรอง 

 หมายเหตุ  การคัดเลือกคณะกรรมการผู้ตัดสินในแต่ละอุปกรณ์โดยประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน ต้องดูแล
และควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการผู้ตัดสินท้ังคณะ และ ผลคะแนนของนักกีฬาทุกคน  ทุกอุปกรณ์
ท่ีท าการแข่งขัน 

 

6. การรักษามารยาท 
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม ต้องรักษามารยาท และปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันโดยเคร่งครัด หาก

ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน คณะกรรมการจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
 

7. รางวัลในการแข่งขัน 
             ชนะเลิศ  : เหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร  
             รองชนะเลิศอันดับ 1 : เหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร 
             รองชนะเลิศอันดับ 2 : เหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร 
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