ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ ให้ใช้บังคับการในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาปีนหน้าผา
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา
๓.๒ ให้ ใช้ กติ ก าการแข่ งขั น ของสหพั นธ์ กี ฬาปี น หน้ าผานานาชาติ (International
Federation of Sport Climbing = Rules ๒๐๑๕) ซึ่งสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย กาหนดใช้ในปัจจุบัน
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ ประเภทความยาก (Lead) บุคคลชาย-หญิง
๔.๒ ประเภทมือเปล่า (Bouldering) บุคคลชาย-หญิง
๔.๓ ประเภทความเร็วบุคคลชาย (Speed) บุคคลชาย-หญิง
๔.๔ ประเภทความเร็ว (Speed) ทีมชาย-ทีมหญิง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้ เ ป็ น ไปตามหมวดที่ ๕ ข้ อ ๑๘ ข้ อ ๑๙ และข้ อ ๒๐ แห่ ง ระเบี ย บสถาบั น
การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา ประกอบด้วย
ให้ แ ต่ ล ะวิ ท ยาเขตส่ ง นั ก กี ฬ า สมั ครเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๒ คน
โดยแบ่งเป็นนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๖ คน นักกีฬาชายไม่เกิน ๖ คน
(๑) ประเภทบุคคล ให้แต่ละวิทยาเขตส่งได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน หญิง/ชาย

๒
(๒) ประเภททีมชาย/หญิงส่งนักกีฬาเข้าร่วมทีมละ ๓ คน โดยไม่มีนักกีฬาสารอง
ทุกประเภท
(๓) ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกินคนละ ๒ ประเภทเท่านั้น
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน
๗.๑ การแข่งขันประเภทความยาก (Lead)
เป็นการปีนขึ้นสูง และต้องคล้องเชือกเข้ากับจุดป้องกันการตก (โดยมีผู้ควบคุม
เชือก เพื่อป้องกันการตกของนักกีฬา)
(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
(๒) รอบคัดเลือกแบ่งการปีนออกเป็น ๒ เส้นทาง และรอบชิงชนะเลิศ ๑ เส้นทาง
(๓) นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด ๘ คน
(๔) เส้นทางการแข่งขันความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
(๕) การให้คะแนน ดูจากใครที่สามารถปีนได้สูงกว่า ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๖) ระยะเวลาในการปีนในรอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๖นาที รอบชิงชนะเลิศ
ไม่น้อยกว่า ๘ นาที
(๗) รอบชิงชนะเลิศพิเศษ (Super Final) ในรอบนี้เส้นทางการแข่งขันจะถูก
กาหนดขึ้นมาใหม่โดยหัวหน้าผู้วางเส้นทาง (Chief Route Setter) เส้นทางจะมีความยากมากขึ้น โดยนักกีฬา
ที่มีคะแนนเสมอกันต้องปีนคนละครั้ง ไม่มีเวลากาหนด แต่จะมีการจับเวลาหากใครปีนได้ไกลกว่าจะเป็นผู้ชนะ
หากปีนจบทั้งคู่จะนาเวลามาเป็นตัวตัดสิน
๗.๒ การแข่งขันประเภทมือเปล่า (Bouldering)
เป็นการปีนแบบระยะทางสั้นๆ ตกลงมามีเบาะกันกระแทกรองรับ
(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒รอบคือรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
(๒) รอบคัดเลือกแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔ เส้นทาง และรอบชิงชนะเลิศ ๔
เส้นทาง
(๓) จานวนนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด ๖คน
(๔) เส้นทางการแข่งขันมีตัวจับ (Handholds) ๘-๑๕ ตัว
(๕) การให้คะแนนดูจากจานวนครั้งที่สามารถปีนจบ (Top) หากปีนจบจานวน
ครั้งเท่ากัน จะดูที่จานวนการปีนที่จบ (Attempt to Top) หากยังเท่ากันอยู่จะมาดูที่โบนัส (Bonus) หรือ
ช่ว งกลางของเส้นทางปีนที่มีเครื่องหมายบอกไว้ ถ้าโบนัส ยังเท่ากันอยู่ จะดูที่จานวนการปีนที่ไปถึงโบนัส
(Attempt to Bonus) หากทั้ง ๔ อย่างเท่ากันในรอบชิงชนะเลิศ จะย้อนกลับไปดูคะแนนในรอบคัดเลือก
ซึ่งถ้ายังมีการเสมอกันจะต้องมีรอบชิงชนะเลิศพิเศษ (Super Final)
(๖) รอบชิงชนะเลิศพิเศษ (Super Final) ในรอบนี้เส้นทางการแข่งขันจะถูก
กาหนดขึ้น มาใหม่โ ดยหัว หน้า ผู้ว างเส้น ทาง (Chief Route Setter) เส้นทางจะมีความยาวมากขึ้น
โดยนักกีฬา ที่มีคะแนนเสมอกันต้องปีนคนละครั้ง ไม่มีเวลากาหนด แต่จะมีการจับเวลาหากใครปีนได้ไกล
กว่าจะเป็นผู้ชนะ หากปีนจบทั้งคู่จะนาเวลามาเป็นตัวตัดสิน

๓
๗.๓ การแข่งขันประเภทบุคคล (Speed)
หน้าผามีความสูง ๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ต่อ ๑ เลน แบ่งออกเป็น ๒ เลน
A และ B เส้นทางเป็นแบบมาตรฐานสากล (Record Format) โดยมีอุปกรณ์จับเวลาติดตั้งไว้
(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบคือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
(๒) ในรอบคัดเลือกนักกีฬาจะมีโอกาสปีน ๒ ครั้ง โดยจะนาเวลาที่ดีที่สุดไป
จัดลาดับในการเข้ารอบชิงชนะเลิศ
(๓) จ านวนนัก กีฬ าที่ผ่า นเข้า รอบชิง ขึ้น อยู่กับ จานวนนัก กีฬ าที่ล งแข่ง ขัน
หากมากกว่า ๑๖ ให้เข้ารอบ ๑๖ คน หากมากกว่า ๘ แต่ไม่ถึง ๑๖ ผ่านเข้ารอบ ๘ คน และหากมากกว่า
๔ แต่ไม่ถึง ๘ คนผ่านเข้ารอบ ๔ คน
(๔) ในรอบคัดเลือกเป็นการแข่งแบบแพ้คั ดออก นักกีฬามีโอกาสในการปีน ๑
ครั้ง โดยผู้ชนะจะได้เข้ารอบและแข่งต่อไป
๗.๔ การแข่งขันประเภททีม (Speed)
หน้าผามีความสูง ๑๐. ๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ต่อ ๑ เลน แบ่งออกเป็น ๔
เลน A, B, C และ D เส้นทางปีนเป็นการออกแบบเพื่อการปีนแบบความเร็ว เหมือนกันทั้ง ๔ เส้นทาง
โดยมีอุปกรณ์ จับเวลาติดตั้งไว้
(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
(๒) ในรอบคัดเลือกแต่ละทีมจะมีโอกาสปีน ๒ครั้ง โดยจะนาเวลาที่ดีที่สุดไป
จัดลาดับในการเข้ารอบชิงชนะเลิศ
(๓) จานวนทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงขึ้นอยู่กับจานวนทีมที่ลงแข่งขัน หากมากกว่า
๑๖ ให้เข้ารอบ ๑๖ ทีม หากมากกว่า ๘ แต่ไม่ถึง ๑๖ ผ่านเข้ารอบ ๘ ทีม และหากมากกว่า ๔ แต่ไม่ถึง ๘
ทีมผ่านเข้ารอบ ๔ ทีม
(๔) ในรอบคัดเลือก เป็นการแข่งแบบแพ้คัดออกแต่ละทีมจะมีโอกาสในการ
ปีน ๑ ครั้ง โดยผู้ชนะจะได้เข้ารอบและแข่งต่อไป
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นักกีฬาต้องยอมรับคาตัด สิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน โดยเคร่งครัด
๘.๒ นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาการแข่งขัน
๘.๓ นัก กีฬ าประเภทเดี่ย ว ไม่ล งแข่งตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด โดยไม่มี
สาเหตุอันสมควรหรือไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคาสั่งของผู้ตัดสิน ให้
ปรับ เป็น แพ้ ในกรณีดัง กล่า วให้ค ณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน รายงานถึง คณะกรรมการอานวยการ
พิจ ารณาโทษตามหมวด ๙ แห่งระเบีย บสถาบันการพลศึก ษา ว่าด้ว ยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการ
พลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขัน
(๑) ให้นักกีฬาทุกคนต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม โดยเป็นชุดกีฬาปีนหน้าผา
และต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย

๔
(๒) ห้ามนักกีฬาสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะที่คล้ายกับกางเกง
ยีน ส์ และห้า มสวมรองเท้า แตะ หรือ รองเท้า ที่มีลัก ษณะคล้า ยร้อ งเท้า แตะ (รองเท้า รัด ส้น ) ลงทาการ
แข่งขันโดยเด็ดขาด
(๓) นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันต้องใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นขอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และ หมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

๕

