การแข่ งขันกีฬาลีลาศนานาชาติ
ชิงถ้ วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ครั้งที่ 8
The 8th “King’s Cup” Thailand Open 2017
(WDSF World Open Standard & Latin)
(WDSF Youth Open Standard & Latin)
ระหว่ างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560
ณ อินดอร์ สเตเดีย้ ม หัวหมาก การกีฬาแห่ งประเทศไทย
************************
1. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
1.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับ และระเบี ยบว่าด้วยการแข่งขันภายในประเทศ พ.ศ. 2546 ของสมาคมกี ฬาลี ลาศแห่ ง
ประเทศไทย
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก World DanceSport Federation (WDSF) และ
สหพันธ์กีฬาลีลาศแห่ งเอเชีย Asian DanceSport Federation (ADSF) ร่ วมกับกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาลีลาศ
แห่งประเทศไทยเพิ่มเติม
1.3 ในกรณี ที่เกิดปั ญหา ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขันหรื อกติกาการแข่งขัน ให้ประธาน
เทคนิคเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย ผลการวินิจฉัยถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
2. ประเภทและรุ่ นการแข่ งขัน
2.1. ประเภทสแตนดาร์ ด (Standard)
2.1.1. รุ่ น WDSF World Open
2.1.2. รุ่ น ADSF Adult Open
2.1.3. รุ่ น WDSF Youth Open
2.1.4. รุ่ น Junior II Open
2.1.5. รุ่ น Junior I Open
2.1.6. รุ่ น Juvenile II Class A Open
2.1.7. รุ่ น Juvenile II Class C Open
2.1.8. รุ่ น Juvenile I Class A Open
2.1.9. รุ่ น Juvenile I Class C Open
2.1.10. รุ่ น Senior Class A Open

(5 Dances)
(5 Dances)
(5 Dances)
(5 Dances)
(5 Dances)
(5 Dances)
Waltz, Tango & Quickstep
(5 Dances)
Waltz, Tango & Quickstep
(5 Dances)
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2.2 ประเภทลาติน อเมริกนั (Latin American)
2.2.1. รุ่ น WDSF World Open
2.2.2. รุ่ น ADSF Adult Open
2.2.3. รุ่ น WDSF Youth Open
2.2.4. รุ่ น Junior II Open
2.2.5. รุ่ น Junior I Open
2.2.6. รุ่ น Juvenile II Class A Open
2.2.7. รุ่ น Juvenile II Class C Open
2.2.8. รุ่ น Juvenile I Class A Open
2.2.9. รุ่ น Juvenile I Class C Open
2.2.10. รุ่ น Senior Class A Open

(5 Dances)
(5 Dances)
(5 Dances)
(5 Dances)
(5 Dances)
(5 Dances)
Cha Cha Cha, Rumba & Jive
(5 Dances)
Cha Cha Cha, Rumba & Jive
(5 Dances)

3. ฟิ กเกอร์ ทใี่ ช้ ในการแข่ งขัน
ฟิ กเกอร์ ที่ใช้ในการแข่งขัน ทั้งประเภทสแตนดาร์ ด และ ลาติน อเมริ กนั กาหนดให้ใช้หลักสู ตรและเทคนิค
การแข่งขันมาตรฐานสากลภายใต้การรับรองของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก WDSF
3.1. รุ่ น Juvenile I
ใช้ฟิกเกอร์ Open Basic (Bronze, Silver หรื อ Gold)
3.2. รุ่ น Juvenile II
ใช้ฟิกเกอร์ Open Basic (Bronze, Silver หรื อ Gold)
3.3. รุ่ น Junior I
ใช้ฟิกเกอร์ Variation
3.4. รุ่ น Junior II
ใช้ฟิกเกอร์ Variation
3.5. รุ่ น Youth
ใช้ฟิกเกอร์ Variation
3.6. รุ่ น Adult
ใช้ฟิกเกอร์ Variation
3.7. รุ่ น Senior
ใช้ฟิกเกอร์ Variation
4. คุณสมบัตแิ ละเกณฑ์ อายุของนักกีฬาทีเ่ ข้ าแข่ งขัน
4.1 รุ่ น Juvenile I
- อายุไม่เกิน 9 ปี
หรื อเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
4.2 รุ่ น Juvenile II
- อายุระหว่าง 10 - 11 ปี
หรื อเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2550
4.3 รุ่ น Junior I
- อายุระหว่าง 12 – 13 ปี
หรื อเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2548
4.4 รุ่ น Junior II
- อายุระหว่าง 14 – 15 ปี
หรื อเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2546
4.5 รุ่ น Youth
- อายุระหว่าง 16 – 18 ปี
หรื อเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2544
4.6 รุ่ น Adult
- อายุต้ งั แต่
19 ปี ขึ้นไป หรื อเกิดก่อนปี พ.ศ. 2541
4.7 รุ่ น Senior
- อายุต้ งั แต่
35 ปี ขึ้นไป หรื อเกิดก่อนปี พ.ศ. 2525
**หมายเหตุ การนับอายุของนักกีฬา ให้นบั ถึงวันสิ้ นปี ที่จดั การแข่งขัน
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5. การสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
5.1 นักกีฬามีสิทธิ สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันได้ท้ งั ประเภท Standard และ Latin American
5.2 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเป็ นคู่เดิมตลอดเวลาของการแข่งขันทั้งประเภท Standard และ
Latin American (ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนคู่)
5.3 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันในทุกคลาส และทุกรุ่ น อนุ ญาตให้นกั กีฬาคนใดคนหนึ่ งอายุนอ้ ยกว่า
ได้ โดยถืออายุของนักกีฬาที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์ ยกเว้นนักกีฬา รุ่ น Senior ทั้งคู่ตอ้ งมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี
5.4 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมเข้าร่ วมการแข่งขันคู่ละ 300 บาท
5.5 อนุญาตให้นกั กีฬาสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันข้ามรุ่ นได้ แต่ตอ้ งสมัครในเกณฑ์อายุของตนเองก่อน
5.6 นักกีฬาในรุ่ น Juvenile I และ Juvenile II ไม่อนุญาตให้สมัครในรุ่ น Junior
5.7 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องไม่อยู่ในระยะเวลาของการถู กทาโทษจากสมาคมกี ฬาลี ลาศ
แห่งประเทศไทย จากการกีฬาแห่งประเทศไทย และจากสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก WDSF
5.8 นักกี ฬาที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเป็ นสมาชิ กหรื อสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสมาคมกี ฬาลี ลาศ
แห่งประเทศไทย เท่านั้น
หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ ได้ สมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันในรายการชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย และการแข่ งขันชิ งถ้ วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว จะไม่ มีสิทธิ ได้ รับการลงแข่ งขันคัดเลื อกหรื อพิจารณาให้ เป็ นตัวแทน
นักกีฬาลีลาศทีมชาติไทยในรายการแข่ งขันเอเชียนเกมส์ การแข่ งขันเอเชี ยนอินดอร์ -มาร์ เชี ยลอาร์ ตเกมส์ การแข่ งขัน
กีฬาซีเกมส์ การแข่ งขันชิงชนะเลิศแห่ งเอเซีย และการแข่ งขันชิ งชนะเลิศของโลก ฯลฯ เนื่องจากเป็ นรายการแข่ งขัน
สะสมคะแนนหลักของนักกีฬาลีลาศสมาคมกีฬาลีลาศแห่ งประเทศไทย
6. เวลาทีใ่ ช้ ในการแข่ งขันและความเร็วของจังหวะดนตรี
- ในทุกรอบของการแข่งขัน ดนตรี ที่ใช้ในแต่ละจังหวะจะต้องมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1.30 นาที
และมากสุ ดไม่เกิน 2 นาที
- ในจังหวะ Paso Doble ดนตรี จะต้องมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 Highlight และมากสุ ดถึง Highlight ที่ 3
- ประธานเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจที่จะยืดระยะเวลาของแต่ละจังหวะให้นานขึ้น
หรื อจังหวะใดที่ประธานพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิม่ ระยะเวลาของดนตรี เป็ นสิ่ งจาเป็ น สาหรับการวินิจฉัยของผู ้
ตัดสิ นเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมของจังหวะในรายการเหล่านั้น
ความเร็วของดนตรีในแต่ ละจังหวะโดยประมาณ มีดังนี้
ประเภท Standard
ประเภท Latin American
Waltz
28-30 บาร์ ต่อนาที Samba
50-52
Tango
31-33 บาร์ ต่อนาที Cha Cha Cha
30-32
Viennese Waltz
58-60 บาร์ ต่อนาที Rumba
25-27
Slow Foxtrot
28-30 บาร์ ต่อนาที Paso Doble
60-62
Quickstep
50-52 บาร์ ต่อนาที Jive
42-44

บาร์ ต่อนาที
บาร์ ต่อนาที
บาร์ ต่อนาที
บาร์ ต่อนาที
บาร์ ต่อนาที
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7. ข้ อปฏิบัติในการเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
7.1. นักกี ฬาทุกคู่จะต้องเตรี ยมพร้ อม ณ บริ เวณสนามก่อนการแข่งขันจะเริ่ มอย่างน้อย 20 นาที คู่ใดไม่ลง
แข่งขัน ตาม วัน เวลาที่กาหนด หรื อ ผละออกจากการแข่งขันขณะที่กาลังดาเนิ นอยูโ่ ดยไม่มีเหตุอนั ควร ให้ถือว่าผิด
มารยาทของนักกีฬา
7.2. ผูฝ้ ึ กสอน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจาทีมห้ามเข้าไปในบริ เวณสนามแข่งขันเพื่อชี้แนะนักกีฬาของตน
ระหว่างที่การแข่งขันกาลังดาเนินอยู่
7.3. นักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอน และเจ้าหน้าที่ประจาทีม จะต้องปฏิบตั ิตามคาร้องขอของผูจ้ ดั การสนามอย่างเคร่ งครัด
7.4 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีมจะต้องยอมรับผลการตัดสิ นของคณะกรรมการผูต้ ดั สิ น ซึ่งถือเป็ นที่
สิ้ นสุ ด จะอุทธรณ์หรื อประท้วงมิได้
8. การแต่ งกายของนักกีฬา
1. การแต่งกายให้เป็ นไปตามกฎของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก (WDSF) ร่ วมกับระเบียบของสมาคมกีฬาลีลาศ
แห่งประเทศไทยกาหนด
2. การแต่งกายให้ดูระเบียบการแต่งกายของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก (WDSF) ตามรุ่ นที่แข่งขัน
3. ในกรณี ที่นกั กีฬาข้ามรุ่ นไปแข่งขันในเกณฑ์อายุที่สูงกว่า ให้แต่งกายในรุ่ นเกณฑ์อายุหลักของตนเอง
4. ประธานเทคนิ คมีสิทธิ ขอให้นกั กี ฬาที่แต่งกายผิดระเบียบ หรื อไม่เหมาะสม ปรับเปลี่ ยนให้ถูกต้องหาก
นักกีฬาไม่ปฏิบตั ิตามอาจถูกลงโทษตามความเหมาะสม
กติกาโดยทัว่ ไป
1. ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้มีรูปแบบ-ลักษณะที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของการแข่งขัน
(สแตนดาร์ด - ลาตินอเมริ กนั )
2. ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้ปกปิ ดส่ วนสงวนของร่ างกายนักแข่งขัน
3. การแต่งกายและการเม็คอัพต้องให้มีความเหมาะสมกับวัยและระดับของนักกีฬาลีลาศ
4. ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนามาเป็ นเครื่ องประดับ หรื อตกแต่งด้วยเครื่ องประดับที่เป็ น
เพชร - พลอย (ไม่รวมถึงเครื่ องประดับที่เป็ นของส่ วนตัว)
5. ประธานเทคนิคของการแข่งขันมีสิทธิ ที่จะให้ผแู ้ ข่งขันถอดชุดแข่งขันหรื อเครื่ องตกแต่งที่เป็ น
เพชร-พลอย ชิ้นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักกีฬาหรื อบุคคลอื่น
6. อนุญาตให้ใช้ชุดแข่งขันในระดับหรื อเกณฑ์อายุที่รองลงมาได้
กฎเกณฑ์ ในรสนิยม
ในกรณี ที่มีการใช้วสั ดุ หรื อสี หรื อการออกแบบประดิษฐ์ที่คา้ นกับกติกาการแต่งกายนี้ ถึงแม้วา่ จะไม่
มีในความหมายของคาตามตัวอักษรของระเบียบการแต่งกายนี้, ช่องว่างของกติกาเหล่านี้จะถูกชี้ขาดโดยประธานผู ้
ตัดสิ น
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บทลงโทษ
ในกรณี ที่คู่แข่งขันฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนี้ และได้รับการ
เตือนจากประธานผูต้ ดั สิ น เขาเหล่านั้นต้องยินยอมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื ออาจถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขันโดย
ทันทีจากประธานฯ, คณะกรรมการบริ หารฯ มีสิทธิ์ ที่จะลงโทษเพิม่ เติม รวมไปถึงการให้พกั จากการแข่งขันในกรณี
ที่มีการละเมิดซ้ า
หมายเหตุ (ตัวอย่างรู ปแบบการตัดเย็บเครื่ องแต่งกายของนักกีฬาให้ดูใน www.tdsa.or.th)
9. รางวัลการแข่ งขัน
9.1. รุ่ น WDSF World Open
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลอันดับที่ 4 - 6
รางวัลอันดับที่ 7 - 12
9.2. รุ่ น ADSF Adult Open
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลอันดับที่ 4 – 6

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ,
เหรี ยญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
เหรี ยญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
เหรี ยญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
เงินรางวัล

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ,
เหรี ยญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
เหรี ยญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
เหรี ยญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

9.3. รุ่ น WDSF Youth Open, Junior II Open, Junior I Open, Juvenile II Class A Open,
Juvenile I Class A Open และ Senior Class A Open
รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ,
เหรี ยญรางวัล และ ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เหรี ยญรางวัล และ ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เหรี ยญรางวัล และ ประกาศนียบัตร
รางวัลอันดับที่ 4 – 6
ประกาศนียบัตร
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9.4. Juvenile II Class C Open, และ Juvenile I Class C Open
รางวัลชนะเลิศ
เหรี ยญรางวัล และ ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เหรี ยญรางวัล และ ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เหรี ยญรางวัล และ ประกาศนียบัตร
รางวัลอันดับที่ 4 - 6
ประกาศนียบัตร
10. หลักฐานในการสมัคร
10.1. รู ปถ่ายหน้าตรง 3.5 X 4.5 ซม. จานวน 2 รู ป (ติดใบสมัคร 1 รู ป และ ID-CARD 1 รู ป)
10.2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร จานวน 1 ฉบับ
10.3. หลักฐานการเป็ นสมาชิกของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย
10.4. หลักฐานการเป็ นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก(WDSF)
10.5. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่ วมการแข่งขันของนักกีฬา คู่ละ 300 บาท
11. สถานทีต่ ิดต่ อสอบถามและส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 95 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2675-9776-8, 0-2675-9795, โทรสาร 0-2675-9779, e-mail: tdsa_sat@yahoo.com
12. ส่ งใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันได้ต้ งั แต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 16 สิ งหาคม 2560


