
การแข่งขนักีฬาลีลาศและการแขง่ขนักีฬาเบรกก้ิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 
(TDSA National Championships 2020) 

ระหวา่งวนัท่ี 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ทรูไอคอนฮอลล ์ไอคอนสยาม 
 

1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 1.1  ให้ใช้ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการแข่งขันของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 1.2  ในกรณีที่เกิดปัญหา ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับระเบียบการแข่งขันหรือกติกาการแข่งขัน ให้ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาลีลาศและ
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาเบรกกิ้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัย ผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด 
 1.3  ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์หรือประท้วงมิได้ 
 
2. ประเภทการแข่งขัน 
 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 2.1. B-boy battle 1 on 1 
 2.2. B-girl battle 1 on 1 
 2.3. Breaking 3 on 3 
 
3. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 3.1  การแข่งขันเป็นแบบ Battle 
 3.2  นักกีฬา(นักเต้น) สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จ ากัดอายุ 
 3.3 นักกีฬา(นักเต้น) ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภท B-boy battle 1 on 1 สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภท 
Breaking 3 on 3 ได้ 
 3.4 นักกีฬา(นักเต้น) ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภท B-girl battle 1 on 1 สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภท 
Breaking 3 on 3 ได้ 
 3.5 นักกีฬา(นักเต้น) ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภท Breaking 3 on 3 สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จ ากัดเพศ 
 
4. การจัดการแข่งขัน 
 4.1 การแข่งขันเป็นแบบ Battle 
 4.2 รอบคัดเลือก (Audition)  ฝ่ายจัดการแข่งขันจะใหห้มายเลขกับนักกีฬา(นักเต้น) ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด โดยให้
แต่ละคนออกมาเต้น solo ตามเลขท่ีของตัวเอง  
 4.3 รอบคัดเลือก (Audition)  คณะกรรมการตัดสินจะให้คะแนน 1-10 ส าหรับนักกีฬา(นักเต้น) แต่ละคน นักกีฬา(นักเต้น) ที่ได้
อันดับคะแนนมากท่ีสุด 16 คนแรก (หรือ32คน *ข้ึนอยู่กับจ านวนนักกีฬา(นักเต้น) ทีส่มัครเข้าร่วมการแข่งขัน) จะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบ 
ตัดเชือก (Knock out) 
 4.4 รอบตัดเชือก (Knock out) จะเป็นการแข่งขันแบบ Battle กล่าวคือ จะแบ่งนักกีฬา(นักเต้น) ออกเป็น 2 ฝั่ง นักกีฬา   
(นักเต้น) จะเต้นตอบโต้กันกับนักกีฬา(นักเต้น) ฝั่งตรงข้าม การลงไปเต้น 1 ครั้ง ของทั้ง 2 ฝั่ง จะเรียก 1 round โดยประธานฝ่ายเทคนิค
กีฬาเบรกกิ้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะก าหนด Round ของแต่ละคู่ Battle  ที่ประธานพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่ม 
Round เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยของผู้ตัดสินเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมของแต่ละคู่ Battle   
 4.5 คณะกรรมการจะตัดสินโดยใช้การช้ีไปที่ฝั่งที่กรรมการแต่ละท่านเลือก นักกีฬา(นักเต้น) ที่ได้เสียงข้างมากของกรรมการจะ
เป็นผู้ชนะในการ battle นั้นไป และจะท าการแข่ง Knock out ไปตามรอบ  
 4.6 รอบการแข่งขันจะแบ่งเป็น รอบ 16 > รอบ 8 > รอบ Semi-final > รอบ Final จนได้ผู้ชนะของการแข่งขัน 
 



 4.7 เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินตามระบบการตัดสิน and 8 มี 6 ข้อ ประกอบด้วย 
  - Musicality (Rhythm) 
  - Technique (Style) 
  - Variety (Vocaburary) 
  - Artistry (Creativity) 
  - Personality (Character) 
  - Performativity 
5. คณะกรรมการเทคนิคและผู้ชีข้าด 

 5.1  ผู้ตดัสินต้องปฏิบัติตามระเบยีบข้อบังคับของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 5.2  ผู้ตัดสินต้องปฏบิัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก(WDSF) 

 5.3  คณะกรรมการตัดสินและกรรมการประมวลผลจะต้องไดร้ับการแต่งตั้ง หรือได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาลลีาศแห่ง
ประเทศไทย 
 

6.  ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
 6.1  นักกีฬา(นักเต้น) ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อม ณ บริเวณสนามก่อนการแข่งขันจะเริ่มอย่างน้อย 20 นาที นักกีฬา(นักเต้น) คน
ใดไม่ลงแข่งขันตาม วัน เวลาที่ก าหนด หรือ ผละออกจากการแข่งขันขณะที่ก าลังด าเนินอยู่โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ถือว่าผิดมารยาทของ
นักกีฬา 
 6.2  ห้ามใช้ค าหยาบ หรือแสดงกริยาไม่สุภาพระหว่างการแข่งขันและสถานท่ีแข่งขัน 
 6.3  นักกีฬา(นักเต้น)  ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมจะต้องปฏิบัติตามค าร้องขอของผู้จัดการสนามอย่างเคร่งครัด 
 6.4  นักกีฬา(นักเต้น) และเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมจะต้องยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งถือเป็นท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณ์
หรือประท้วงมิได้ 
 

7.  หลักฐานในการสมัคร 
 7.1 รูปถ่ายหน้าตรง 1 น้ิว เพื่อติด AD-CARD 
 7.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
 

8.  สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย  95  ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์  0-2675-9776-7, 0-2675-9795,  โทรสาร  0-2675-9779 ,  E-mail: tdsa_sat@yahoo.com 
 


