
ระเบียบการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
รายการ SAT Virtual Sport (New Normal) 2564 

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

1. สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 
 นายกสมาคม    นายจรัญ  เจียรวนนท์ 
 เลขาธิการ    นายสิทธิชัย ปรียาดารา 
 สถานที่ติดต่อ    95 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

  โทร. 0-2780-8892-5  
  โทรสาร 0-2780-8891 

2. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
2.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก WDSF (World DanceSport Federation) และระเบียบ

การแข่งขันของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเพ่ิมเติม 
2.2 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาที่มิได้ระบุในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน ให้ผู้แทนสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเป็น

ผู้พิจารณาวินิจฉัย ผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด 
2.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์หรือประท้วงมิได้ 
2.4 ระเบียบการแข่งขันนี้ใช้เฉพาะรายการนี้เท่านั้น  เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

3. ประเภทการแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

3.1 ประเภทสแตนดาร์ด (Standard) คู่ ชาย – หญิง  อายุ 14 – 18 ปี (พ.ศ.2550 – 2546) 
จังหวะที่ใช้ในการแข่งขัน 5 จังหวะ Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot  
     และ Quickstep  
     ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน “Variation”  
 

3.2 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin American) คู่ ชาย – หญิง อายุ 14 – 18 ปี (พ.ศ.2550 – 2546) 
จังหวะที่ใช้ในการแข่งขัน 5 จังหวะ  Samba, ChaChaCha, Rumba, Paso Doble  และ Jive  

    ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน “Variation” 
** การนับอายุของนักกีฬา ให้นับถึงวันสิ้นปีที่มีการจัดการแข่งขัน 

 
4. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 4.1   นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม ตาม วัน 
เวลา ที่ก าหนด 
 4.2   ให้นักกีฬาแต่ละคู่ส่งคลิปวีดีโอแนะน าตัว(ชื่อ-สกุล และ สังกัด) พร้อมคลิปวีดีโอการแข่งขัน ตาม วัน 
เวลา ที่ก าหนด โดยในแต่ละจังหวะความยาวไม่เกิน 1.20 นาที (รวม 5 จังหวะไม่เกิน 8 นาที) เริ่มนับเวลาตั้งแต่เริ่มท า
การเต้น ไม่นับตั้งแต่เปิดเพลงแข่งขัน 
 4.3 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งประเภท Standard และ Latin American 
 4.4 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 
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5. การจัดการแข่งขัน  
 5.1  จัดการแข่งขัน ในรูปแบบออนไลน์  
 5.2  รอบการแข่งขันขึ้นอยู่กับจ านวนนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 5.3  การแข่งขันประกอบด้วย รอบคัดเลือก (Qualify Round) รอบรองชนะเลิศ (Semi Final) และรอบชิง
ชนะเลิศ (Final) 
 5.4  การแข่งขัน รอบคัดเลือก ให้นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิปวีดีโอการแข่งขันพร้อมแนะน าตัว มา
ให้คณะกรรมการผู้ตัดสินพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข้าสู่ รอบรองชนะเลิศ (Semi Final) คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการ
พิจารณาให้นักกีฬาทราบภายในวัน เวลา ที่ก าหนด 
 5.5 ในรอบชิงชนะเลิศ (Final) ให้นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบ ส่งคลิปวีดีโอการแข่งขันพร้อมการแนะน าตัวมาอีกครั้ง 
เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ท าการตัดสิน ภายในวัน เวลา ที่ก าหนด 
 

6. การแต่งกายของนักกีฬา 
 6.1 การแต่งกายให้เป็นไปตามกฎของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก(WDSF)ร่วมกับระเบียบของสมาคมกีฬาลีลาศแห่ง
ประเทศไทยฉบับปัจจุบันที่ประกาศใช้ 
 6.2 การแต่งกายให้ดูระเบียบการแต่งกายตามรุ่นที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 6.3 นักกีฬาที่แต่งกายผิดระเบียบ หรือไม่เหมาะสม อาจถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน 
   

 กติกาโดยท่ัวไป  
  1. ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้มีรูปแบบ-ลักษณะที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของการแข่งขัน (สแตนดาร์ด - 

ลาตินอเมริกัน ) 
 2. ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้ปกปิดส่วนสงวนของร่างกายให้มิดชิด 
 3. การแต่งกายและการเม็คอัพต้องให้มีความเหมาะสมกับวัยและระดับของนักกีฬาลีลาศ 

 

กฎเกณฑ์ในรสนิยม 
ในกรณีที่มีการใช้วัสดุ หรือสีหรือการออกแบบประดิษฐ์ที่ค้านกับกติกาการแต่งกายนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใน

ความหมายของค าตามตัวอักษรของระเบียบการแต่งกายนี้, ช่องว่างของกติกาเหล่านี้จะถูกชี้ขาดโดยประธานผู้ตัดสิน 
 

บทลงโทษ 
 คู่แข่งขันต้องยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบหากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน 
จากประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 
7. คณะกรรมการเทคนิคและผู้ช้ีขาด 
 7.1 คณะกรรมการเทคนิคและผู้ชี้ขาด ประกอบด้วย 
  -  ประธานผู้ตัดสิน 1 คน  
  -  ผู้ตัดสินประเภทสแตนดาร์ด 7 คน  
  -  ผู้ตัดสินประเภทลาติน 7 คน 
  -  คณะกรรมการประมวลผล 2 คน 
  -  คณะกรรมการด้านเทคนิค 10 คน 
 7.2 คณะกรรมการผู้ตัดสินและกรรมการประมวลผล จะต้องได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการรับรองจาก 
สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 
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8. รางวัลการแข่งขัน 
 ประเภท Standard 
 รางวัลที่ 1   เหรียญชุบทอง และ เงินรางวัล 5,000 บาท   
   จ านวน 2 เหรียญ และ ประกาศนียบัตร จ านวน 2 ใบ 
 รางวัลที่ 2   เหรียญชุบเงิน และ เงินรางวัล 4,000 บาท    
   จ านวน 2 เหรียญ และ ประกาศนียบัตร จ านวน 2 ใบ 
 รางวัลที่ 3   เหรียญชุบทองแดง และ เงินรางวัล 3,000 บาท  
   จ านวน  2 เหรียญ และ ประกาศนียบัตร จ านวน 2 ใบ  
 รางวัลที่ 4  เงินรางวัล 1,000 บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน  2  ใบ  
 รางวัลที่ 5 เงินรางวัล 1,000 บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน  2  ใบ   
 รางวัลที่ 6 เงินรางวัล 1,000 บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน  2  ใบ  
 
ประเภท Latin American 
 รางวัลที่ 1   เหรียญชุบทอง และ เงินรางวัล 5,000 บาท   
   จ านวน 2 เหรียญ และ ประกาศนียบัตร จ านวน 2 ใบ 
 รางวัลที่ 2   เหรียญชุบเงิน และ เงินรางวัล 4,000 บาท    
   จ านวน 2 เหรียญ และ ประกาศนียบัตร จ านวน 2 ใบ 
 รางวัลที่ 3   เหรียญชุบทองแดง และ เงินรางวัล 3,000 บาท  
   จ านวน  2 เหรียญ และ ประกาศนียบัตร จ านวน 2 ใบ  
 รางวัลที่ 4  เงินรางวัล 1,000 บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน  2  ใบ  
 รางวัลที่ 5 เงินรางวัล 1,000 บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน  2  ใบ   
 รางวัลที่ 6 เงินรางวัล 1,000 บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน  2  ใบ  
  
* นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   
หมายเหตุ นอกเหนือจากระเบียบทั้งหมดนี้ให้ผู้แทนสมาคมหรือประธานผู้ตัดสินที่รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาลีลาศ
แห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัย 
 

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


