
1 

 

 

  

  

ระเบียบการแขง่ขนัยมินาสติกลีลา เพ่ือความเป็นเลิศ 
สโมสรสมัพนัธค์รัง้ท่ี 19 ประจําปี 2563 
ระหว่างวนัท่ี  15-17 สิงหาคม 2563 

ณ ศนูยฝึ์กยมินาสติกสมาคมกีฬายมินาสติกแห่งประเทศไทย  เพชรเกษม 81 

...................................................  

 

1. การแข่งขนัคร้ังนีจ้ัดโดย สมาคมกฬีายมินาสตกิแห่งประเทศไทย มช่ืีอว่า “ การแข่งขนัยมินาสติก เพือ่ความเป็น

เลศิ  สโมสรสัมพนัธ์ คร้ังที ่19  ประจําปี  2563 ” 

2. การสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั 

2.1 ส่งใบสมคัร ผงัรูปถ่าย หลกัฐานแสดงอายนุกักีฬา ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ ภายในวนัศุกร์ที ่7 สิงหาคม 2563                                                             

และชาํระเงินค่าสมคัรคนละ 500บาท ในวนัรายงานตวัก่อนการแข่งขนั 

2.2 สถานท่ีรับสมคัร       

      ศูนยป์ระสานงานสมาคมกีฬายมินาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม81 เลขท่ี 89 ถนนมาเจริญ   แขวง/เขต หนองแขม                                           

      กรุงเทพมหานคร 10160   โทรศพัท ์ 02-420-3036 โทรสาร  02-420-3036   Email : tim.mae2500@gmail.com  

      และ musikanont@gmail.com 
 

 

   3.  ประเภททีจ่ัดการแข่งขนั  

 3.1 การแข่งขนัยมินาสติกลีลา รุ่นยวุชน ( อายไุม่เกิน12ปี ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2551 ) – รอบคดัเลือก 

                 -     ประเภททีม (3 - 4คนต่อ 1ทีม)   

                 -    ประเภทบุคคลส่งไดที้มละ 2 คน 

3.2 การแข่งขนัยมินาสติกลีลา รุ่นเยาวชน ( อายรุะหวา่ง 13-15ปี พ.ศ. 2550 – 2548 ) – รอบคดัเลือก 

                -   ประเภททีม (3 - 4 คนต่อ 1ทีม)   

                 -   ประเภทบุคคลส่งไดที้มละ 2 คน 

             3.3 การแข่งขนัยมินาสติกลีลา ประเภทกรุ๊ปเอก็เซอร์ไซด ์รุ่นยวุชน 

               - อุปกรณ์ 5 ฟรีแฮนด์ 
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   4.  กาํหนดการแข่งขนั 

โปรแกรมการแข่งขนัยมินาสตกิลลีาเพือ่ความเป็นเลศิ สโมสรสัมพนัธ์ คร้ังที่ 19 

            วนัเสาร์ที ่15 สิงหาคมาคม 2563 

 08.30 – 09.00 น.   - ลงทะเบียนรุ่นเยาวชนกลุ่มA, B  ประเภทอุปกรณ์เชือก, บอล, คฑา   

             09.00 – 12.00 น.   - แข่งขนัรุ่นเยาวชนกลุ่มA ประเภทอุปกรณ์เชือก, บอล, คฑา(รอบชิงชนะเลิศประเภททีม และบุคคลรวม) 

                                          - แข่งขนัรุ่นเยาวชนกลุ่มB ประเภทอุปกรณ์บอล, คฑา, เชือก (รอบชิงชนะเลิศประเภททีม และบุคคลรวม)  

12.30 – 13.00 น.   - ลงทะเบียนรุ่นยวุชนกลุ่มA, B ประเภทอุปกรณ์เชือก, ห่วง และฟรีแฮนด์ 

13.00 – 15.00 น.   -แข่งขนัรุ่นยวุชนกลุ่มAประเภทอุปกรณ์เชือก,ห่วง,ฟรีแฮนด์(รอบชิงชนะเลิศประเภททีมและบุคคลรวม) 

   - แข่งขนัรุ่นยวุชนกลุ่มBประเภทอุปกรณ์ห่วง,ฟรีแฮนด,์เชือก (รอบชิงชนะเลิศประเภททีมและบุคคลรวม)                               

            วนัอาทติย์ที ่16 สิงหาคม 2563 

08.30 – 09.00 น.      - ลงทะเบียนรุ่นยวุชนกลุ่มA, B ประเภทบอล, คฑา และ รุ่นเยาวชนกลุ่มA, B ประเภทอุปกรณ์ริบบิ้น 

09.30 – 12.00 น.      - แข่งขนัรุ่นยวุชนกลุ่มA ประเภทบอล, คฑา (รอบชิงชนะเลิศประเภททีมและบุคคลรวม) 

                                - แข่งขนัรุ่นยวุชนกลุ่มB ประเภทคฑา, บอล (รอบชิงชนะเลิศประเภททีมและบุคคลรวม)  

14.00 – 17.00 น.     - แข่งขนัรุ่นเยาวชนกลุ่มA ประเภทอุปกรณ์ ริบบิ้น 

                                - แข่งขนัรุ่นเยาวชนกลุ่มB ประเภทอุปกรณ์ ริบบิ้น 

                                - แข่งขนัยมินาสติกกรุ๊ปฟรีแฮนด ์

             วนัจันทร์ที ่17 พฤษภาคม 2563 

              08.00 – 09.00 น.      - ลงทะเบียนรุ่นยวุชน  

09.00 – 12.00 น.      - แข่งขนัรุ่นยวุชน ประเภท ฟรีแฮนด,์ เชือก, ห่วง, บอลและคฑา (รอบชิงชนะเลิศ เฉพาะอุปกรณ์) 

             12.00 – 12.30 น.      - ลงทะเบียนรุ่นเยาวชน 

13.00 – 16.00 น.      - แข่งขนัรุ่นเยาวชนประเภท เชือก, บอล, คฑา และริบบิ้น (รอบชิงชนะเลิศ เฉพาะอุปกรณ์) 

16.00 – 17.30 น.      - พิธีมอบเหรียญรางวลั 

หมายเหตุ  นกักีฬาประเภทบุคคล จะตอ้งทาํการแข่งขนัทั้ง 4 อุปกรณ์เท่านั้น 

    5. ระเบียบและกติกาการแข่งขนั 

                   5.1 ยมินาสติกลลีาประเภทกรุ๊ป  

                   - รุ่นยวุชนกรุ๊ปฟรีแฮนด์ อายไุม่เกิน 12 ปี ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2551              

      5.2 ยมินาสติกลลีา 

         5.2.1 รุ่นยุวชน ( อายุไม่เกนิ 12 ปี ไม่เกดิก่อนปี พ.ศ. 2550 ) 

                   - อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั ไดแ้ก่ ฟรีแฮนด,์ เชือก, ห่วง, บอล และ คฑา  

                                     หมายเหตุ   นกักีฬา 1 คน สามารถเล่นไดไ้ม่เกิน 4 ท่าชุด  

                                                        ประกอบดว้ย 1 ท่าชุดฟรีแฮนด ์ รวมกบั 3 ท่าชุดอุปกรณ์ 
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                              - ประเภทท่ีจดัการแข่งขนั 

                                   ประเภททีม (3 - 4 คนต่อ 1ทีม) ประกอบ 12 ท่าชุด คิดคะแนนรวมสูงสุด 10 ท่าชุด ( ตอ้งมี 3 ท่าชุดฟรีแฮนด ์) 

       ประเภทบุคคลส่งไดที้มละ 2 คน ( คิดคะแนนรวม 4 ท่าชุด ) 

                              - ชุดแข่งขนั ใชต้ามกฎ กติกา สากล  

                       - กติกาการตดัสิน  ใชก้ติกาการตดัสินของสหพนัธ์ยมินาสติกนานาชาติ( FIG )ฉบบั 2017-2020 ร่วมกบักติกา       

                          การตดัสินของสมาคมยมินาสติกแห่งประเทศไทย ( ใชก้ติกาเดียวกบัรุ่นเยาวชน ) 

         5.2.2 รุ่นเยาวชน ( อายุระหว่าง 13-15ปี พ.ศ. 2550 – 2548 ) 

                  - อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั ไดแ้ก่ เชือก, บอล, คฑา และริบบิ้น 

                              - ประเภทท่ีจดัการแข่งขนั 

                                   ประเภททีม (3 - 4 คนต่อ 1ทีม) ประกอบ 12 ท่าชุด คิดคะแนนรวมสูงสุด 10 ท่าชุด 

       ประเภทบุคคลส่งไดที้มละ 2 คน ( คิดคะแนนรวม 4 ท่าชุด ) 

                              - ชุดแข่งขนั ใชต้ามกฎ กติกา สากล  

                       - กติกาการตดัสิน  ใชก้ติกาการตดัสินของสหพนัธ์ยมินาสติกนานาชาติ ( FIG ) ฉบบั 2017-2020 ร่วมกบักติกา                          

                          การตดัสินของสมาคมยมินาสติกแห่งประเทศไทย 

                  หมายเหตุ   -  ประเภททมีสโมสรสามารถส่งได้ไม่จํากดัจํานวนทมี   

                                                       -  นักกฬีา 1 คนสามารถแข่งขันได้เพยีง 1 รุ่นเท่าน้ัน 

                                                       -  การแข่งขันยมินาสติกลลีา รุ่นยุวชน และรุ่นเยาวชน เป็นการคัดเลอืกนักกฬีา เข้าร่วมการ                    

                                                          แข่งขันชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม  

                                                          บรมราชกุมารี คร้ังที ่40 ประจําปี 2563 โดยคัดจากประเภททมีรุ่นละ 5 ทมี และประเภทบุคคล 

                                                          รวมอุปกรณ์อกี 9 คน ( โดยไม่นับรวมกบันักกฬีาทีผ่่านเข้าไปในประเภททมี )  

                                                      - นักกฬีาทีจ่ะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องทาํการขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมกฬีา  

                                                         ยนิาสติกแห่งประเทศไทยก่อนในนามสโมสรทีสั่งกดัอยู่ให้เป็นทีเ่รียบร้อยจึงจะมีสิทธ์สมัครเข้า       

                                                        ร่วมการแข่งขันต่างๆ ของสมาคมฯได้                                    

            6. คุณวุฒิของผู้ตัดสิน 

      เป็นผูต้ดัสินท่ีข้ึนทะเบียนผูต้ดัสินของสมาคมยมินาสติกแห่งประเทศไทย หรือสอบผา่นเป็น   ผูต้ดัสินนานาชาติ 

(FIG) ในรอบปีปฏิทินของสหพนัธ์ยมินาสติกนานาชาติ หรือผูต้ดัสินท่ีสมาคมยมินาสติกแห่งประเทศไทยรับรอง 

           7. การรักษามารยาท 

      ผูฝึ้กสอน ผูค้วบคุม ตอ้งรักษามารยาท และปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัโดยเคร่งครัด หากประพฤติตนไม่เหมาะสม 

หรือฝ่าฝืนกติกาการแข่งขนั คณะกรรมการจะตดัคะแนน 0.50 คะแนนตามกติกา และพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

          8. การอทุธรณ์ 

 ไม่อนุญาตใหมี้การประทว้ง ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอนัส้ินสุด 

         ยกเว้นการประท้วงเร่ืองคุณสมบัติของนักกฬีาเท่าน้ัน 
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          9. บทลงโทษ  

 หากนกักีฬา ผูฝึ้กสอน ผูค้วบคุมทีม ไม่รักษามารยาท ปฏิบติัตนไม่เหมาะสม จะถูกลงโทษตามกติกาการตดัสิน 

             รางวลัในการแข่งขนั 

          ชนะเลิศ                         :      เหรียญทอง พร้อมใบประกาศนียบตัร    

         รองชนะเลิศอนัดบั 1          :      เหรียญเงิน พร้อมใบประกาศนียบตัร    

         รองชนะเลิศอนัดบั 2          :      เหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศนียบตัร    

           ประเภทบุคคลรวม               :        มอบประกาศนียบตัร อนัดบัท่ี 4 – 8  

          ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ :        มอบประกาศนียบตัร อนัดบัท่ี 4 – 6 

********************************************************************** 
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ใบสมัครเข้าร่วม 

การแข่งขนัยมินาสติก เพือ่ความเป็นเลศิ สโมสรสัมพนัธ์  คร้ังที ่ 19 ประจําปี 2563 

ระหว่างวนัที ่ 15- 17 สิงหาคม 2563 

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

ขา้พเจา้  ………………….…………..….……  ตาํแหน่ง ….………………..…………………. 

                                      สโมสร …….………………………….………. ท่ีตั้งสโมสร ……………………………….…… 

                                       ………………………………………………………………………………………………………  

                                     โทรศพัท ์…………….………….……………  โทรสาร.................................................................. 

 

                                                   มีความประสงคส่์งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัยมินาสติกเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพนัธ์คร้ังท่ี 19   

                               ประจาํปี  2563   ระหวา่งวนัท่ี  15 - 17  สิงหาคม  2563    จํานวนทั้งส้ิน  ………….…….คน 
 

                                    1.  ยมินาสติกลลีากรุ๊ปฟรีแฮนด์ รุ่นยุวชน ( อายุไม่เกนิ 12ปี ไม่เกดิก่อนปี พ.ศ. 2551 ) 

                                         �  ประเภททีม  ทีมละ 5 คน  จาํนวน….... ทีม.................... คน 
 

                                     2.  ยมินาสติกลลีารุ่นยุวชน ( อายุไม่เกนิ 12ปี ไม่เกดิก่อนปี พ.ศ. 2551 ) 

                                         �  ประเภททีม  ทีมละ 3 – 4 คน                             จาํนวน….... คน                      

                                         �  ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์   ทีมละ 2 คน          จาํนวน….... คน   

                                        หมายเหตุ   อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั( ฟรีแฮนด,์ เชือก, ห่วง, บอล, คฑา ) 
 

                                    3.  ยมินาสติกลลีารุ่นเยาวชน ( อายุระหว่าง 13-15ปี พ.ศ. 2550 – 2548  ) 

                                        �  ประเภททีม   ทีมละ 3 – 4 คน   จาํนวน….... คน 

                                        �  ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์   ทีมละ 2 คน         จาํนวน….... คน 

                                        หมายเหตุ  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั ( เชือก, บอล, คฑา, ริบบิ้น ) 

          

                        พร้อมน้ี สโมสร …………………………………………….……...….. ไดจ้ดัส่งเงินค่าสมคัร 

                              รายการยมินาสติกละ 500 บาท / คน จาํนวน ………… คน เป็นเงิน ……………..… บาท         

                               (………………………………………………………….……………………………..) 

                           ค่าต่ออายสุมาชิกสโมสรประจาํปี 2563  เป็นเงิน  500 บาท ( หา้ร้อยบาท ) 

                            �  จะชาํระค่าสมคัรในวนัรายงานตวัเขา้แข่งขนั  
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ลงช่ือ  …………………………………….………. 

      ( …………..……………………………………… ) 

      ตาํแหน่ง ………………………………………….. 

 

                     หมายเหตุ 

                   ส่งแบบฟอร์มน้ีพร้อมผงัรูป  ภายในวนัศุกร์ที่  7 สิงหาคม  2563     

                   และชาํระค่าสมคัรในวนัรายงานตวัเขา้แข่งขนั   

                          สมาคมกีฬายมินาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม81  89 ถนนมาเจริญ  แขวง/เขตหนองแขม   

                               กรุงเทพฯ 10160  โทรศพัท ์ 02 – 065 - 5188  โทรสาร  02 - 420-3036  Email : tim.mae2500@gmail.com  
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ผงัรูปนักกฬีายมินาสติกลลีากรุ๊ปฟรีแฮนด์ สโมสร............................................... 

การแข่งขนัยมินาสติก เพือ่ความเป็นเลศิ  สโมสรสัมพนัธ์ คร้ังที ่19 ประจําปี 2563 
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1. รุ่นยุวชน 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

      เลขสมาชิก  …………… เลขสมาชิก  ……...………  เลขสมาชิก ……...………  เลขสมาชิก  ……...………  เลขสมาชิก  ……...………      

     ช่ือ  ……….…………      ช่ือ  ……...……………     ช่ือ  ……...………………      ช่ือ  ……...………………     ช่ือ  ……...……………      

    ว/ด/ป เกิด ....../......../........      ว/ด/ป เกิด ....../......../........   ว/ด/ป เกิด ....../......../........    ว/ด/ป เกิด ....../......../........    ว/ด/ป เกิด ....../......../........     
 

                     รายช่ือนักกฬีาขอตัวบรรจง 
 

                           ช่ือ  ……….…………………………….        
 

                           ช่ือ  ……….…………………………….         
 

                           ช่ือ  ……….…………………………….         
 

                           ช่ือ  ……….…………………………….         
 

                    ช่ือ  ……….…………………………….           

 

 
 
 

                                                                                                             ลงช่ือ  …………………………………….………. 

                    ( …………..…………………….……….……… ) 

                    ตาํแหน่ง ………………………………………….. 
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ผงัรูปนักกฬีายมินาสติกลลีา สโมสร....................................................... 
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2. ประเภทยุวชน 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

    เลขสมาชิก  ……….…    เลขสมาชิก  ……..……   เลขสมาชิก  ……...…   เลขสมาชิก  ……...……… 

  ช่ือ  ……….…………      ช่ือ  ……...…………     ช่ือ  ……...………      ช่ือ  ……...………………      

  ว/ด/ป เกิด ....../......./....... ว/ด/ป เกิด ....../......./....... ว/ด/ป เกิด ....../....../........ว/ด/ป เกิด ....../......./.......     
 

กรุณาแจ้งอปุกรณ์ทีล่งแข่งขนัด้วย 
 

    ช่ือ  ……….…………………………….       ฟรีแฮนด ์         เชือก           ห่วง               บอล              คฑา                          
 

    ช่ือ  ……….…………………………….        ฟรีแฮนด ์         เชือก           ห่วง               บอล              คฑา 

 

    ช่ือ  ……….…………………………….        ฟรีแฮนด ์        เชือก           ห่วง               บอล              คฑา 

 

    ช่ือ  ……….…………………………….         ฟรีแฮนด ์        เชือก           ห่วง               บอล              คฑา 

 

 
 
 

ลงช่ือ  …………………………………….………. 

      ( …………..……………………………………… ) 

      ตาํแหน่ง ………………………………………….. 
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3. ประเภทเยาวชน 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

     เลขสมาชิก  ………….…     เลขสมาชิก  ……...……     เลขสมาชิก  ……...…………    เลขสมาชิก  ……...…………   

        ช่ือ  ……….………………ช่ือ  ……...………………   ช่ือ  ……...………………      ช่ือ  ……...………………        

    ว/ด/ป เกิด ....../......../........    ว/ด/ป เกิด ....../......../........    ว/ด/ป เกิด ....../......../........       ว/ด/ป เกิด ....../......../........     

 

รายช่ือนักกฬีาขอตวับรรจง 

ยมินาสตกิลลีาเยาวชน                    

1...................................................................     เชือก                 บอล               คฑา               ริบบ้ิน        

2..............................................................          เชือก                 บอล               คฑา                ริบบ้ิน       

3.............................................................           เชือก                 บอล               คฑา                ริบบ้ิน         

4....................................................................    เชือก                 บอล               คฑา                ริบบ้ิน        

 
 
 
 

ลงช่ือ  …………………………………….………. 

      ( …………..……………………………………… ) 

      ตาํแหน่ง ………………………………………….. 


