ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่ง ขันกีฬายิมนาสติกศิลป์
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
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
กีฬายิมนาสติกศิลป์
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ ประเภททีมรวมอุปกรณ์ ชาย –หญิง
๔.๒ ประเภทบุคคลรวม อุปกรณ์ ชาย –หญิง
๔.๓ ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ ชาย –หญิง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
(๑) นักกีฬาประเภททีมส่งเข้าแข่งขันได้ทีมล่ะ ๓ – ๕ คน
(๒) แต่ละวิทยาเขตสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้ง ๓ ประเภทหรือ
ประเภทใดประเภทหนึ่งได้ โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการแข่งขันใน รอบที่ ๑
(๓) นักกีฬา ๑ คน สามารถสมัครแข่งขันได้ทุกอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งได้

๒
(๔) ในการแข่งขันทุกอุปกรณ์ต้องมีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓ วิทยาเขต
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๒ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน
การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทาการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๑ จั ด การแข่ ง ขั น ตามกติ ก าการแข่ ง ขั น ยิ ม นาสติ ก ศิ ล ป์ ข องสมาคมยิ ม นาสติ ก
แห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นั ก กี ฬ าต้ อ งยอมรั บ ค าตั ด สิ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๒ การแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ กรณีทีม ใด เจ้า หน้า ที่ หรือ นัก กีฬ าละเมิด ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้า ที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิด ระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณา
เป็นไปตามหมวด ๙ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน
(๑) ประเภททีมชายและบุคคลรวมอุปกรณ์แข่งขัน ๔ อุปกรณ์ คือ
- ฟลอเอ็กเซอไซค์
- โต๊ะกระโดด
- ราวคู่
- ราวเดี่ยว
(๒) ประเภทชิงชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ชายแข่งขัน ๖ อุปกรณ์ คือ
- ฟลอเอ็กเซอไซค์
- โต๊ะกระโดด
- ราวคู่
- ราวเดี่ยว
- ห่วงนิ่ง
- ม้าหู
(๓) ประเภททีมหญิงและบุคคลรวมอุปกรณ์แข่งขัน ๓ อุปกรณ์ คือ
- ฟลอเอ็กเซอไซค์

๓
- โต๊ะกระโดด
- คานทรงตัว
(๔) ประเภทชิงชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์หญิงแข่งขัน ๔ อุปกรณ์ คือ
- ฟลอเอ็กเซอไซค์
- โต๊ะกระโดด
- คานทรงตัว
- บาร์ต่างระดับ
๙.๓ การแข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิงคิดจากคะแนนรวมสูงสุด ๓ คนแรก
ของแต่ละอุปกรณ์ ชาย ๔ อุปกรณ์ หญิง ๓ อุปกรณ์ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ชนะเลิศในประเภทนี้
๙.๔ การแข่งขันประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ชาย และหญิง คิดจากคะแนนรวมทุกอุปกรณ์
ของนักกีฬาแต่ละคนจากการแข่งขันในรอบที่ ๑ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ชนะเลิศในประเภทนี้
๙.๕ การแข่งขันชิงชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ไม่เกิน ๒ คนต่ออุปกรณ์ และนักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้ นักกีฬาชาย ๖ อุปกรณ์ นักกีฬาหญิง ๔ อุปกรณ์
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 กาหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบั นการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

๔
ข้ อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

