ระเบียบการแข่ งขัน
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก 2020 ประจาปี 2559
รุ่นอายุ 15 ปี
1. ประเภทลู่

รายการแข่งขันที่มีรอบคัดเลื อกประเภทลู่ทุกประเภท คัดเลือกสถิติที่ดีที่สุด 8 คน / ทีม เข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ
2. ประเภทลาน - ประเภทความไกลทุก ประเภท รอบแรกจะประลองคนละ 2 ครั้ ง แล้วคัดสถิ ติที่ดีที่ สุด 8 คน
ประลองอีกคนละ 2 ครั้ง
- ความสู งของแต่ละรุ่ นจะแจ้งในการประชุมผูจ้ ดั การทีม
หมายเหตุ

ประเภทกระโดดไกล ถ้ามีนกั กีฬาเกิน 20 คน จะแบ่งเป็ น 2 พวก แข่งขัน 2 สนาม และทั้ง 2 สนาม
จะดาเนิ นการแข่งขันตามระเบียบข้อ 2 (ประเภทลาน) นาสถิติท้ งั 2 พวกมาเทียบเพื่อหาสถิติที่ดี
ที่สุดตัดสิ นอันดับ 1, 2 และ 3

รุ่นอายุ 18 ปี
1. ประเภทลู่

- รายการแข่งขันที่มีรอบคัดเลือกประเภทลู่ทุกประเภท ยกเว้น 1,500ม., 3,000ม. และ 5,000ม. ที่มี
รอบคัดเลือกเกิน 10 พวก จะมีรอบรองชนะเลิศ 2 พวก โดยคัดที่ 1 ของแต่ละพวก และเวลาดี
ที่สุดที่เหลือให้ครบ 24 คน
- รายการแข่งขันที่มีรอบคัดเลือกประเภทลู่ทุกประเภทยกเว้น 1,500ม., 3,000ม. และ 5,000ม. ที่มี
รอบคัดเลือกไม่เกิน 10 พวก คัดเลือกสถิติที่ดีที่สุด 8 คน / ทีม เข้ารอบชิงชนะเลิศ
- ประเภท 1,500ม., 3,000ม. และ 5,000ม. ถ้าเกิ น 20 คน จะแบ่งเป็ นพวกๆ ละไม่เกิ น 20 คน
แล้วใช้สถิติที่ดีที่สุดตัดสิ นอันดับ 1, 2 และ 3
2. ประเภทลาน - ประเภทความไกลทุ ก ประเภท รอบแรกจะประลองคนละ 2 ครั้ ง แล้วคัดสถิ ติที่ดีที่ สุด 8 คน
ประลองอีกคนละ 3 ครั้ง
- ความสู งของแต่ละรุ่ นจะแจ้งในการประชุมผูจ้ ดั การทีม
สมาคมกีฬากรี ฑาแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบการแข่ งขัน – การเลือ่ นความสู งและกระดานเริ่ม
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก 2020 ประจาปี 2559


กระโดดสู ง
อายุ 15 ปี หญิง ขั้นฝึ กซ้อม
ขั้นประลอง
อายุ 18 ปี หญิง ขั้นฝึ กซ้อม
ขั้นประลอง
อายุ 15 ชาย

ขั้นฝึ กซ้อม
ขั้นประลอง

อายุ 18 ปี ชาย ขั้นฝึ กซ้อม
ขั้นประลอง



กระโดดคา้
อายุ 18 ปี หญิง ขั้นฝึ กซ้อม
ขั้นประลอง
อายุ 18 ปี ชาย ขั้นฝึ กซ้อม
ขั้นประลอง
หมายเหตุ



1.15ม. และ 1.30ม.
1.20ม., 1.25ม., 1.30ม., 1.35ม., 1.40ม., 1.44ม., 1.48ม., 1.52ม., 1.55ม.,
1.58ม., 1.60ม., ....
1.35ม. และ 1.50ม.
1.40ม., 1.45ม., 1.50ม., 1.54ม., 1.58ม., 1.62ม., 1.65ม., 1.68ม., 1.70ม.,
1.72ม., ....
1.35ม. และ 1.50ม.
1.40ม., 1.45ม., 1.50ม., 1.55ม., 1.60ม., 1.64ม., 1.68ม., 1.72ม., 1.75ม.,
1.78ม., 1.80ม., ....
1.65ม. และ 1.80ม.
1.70ม., 1.75ม., 1.80ม., 1.84ม., 1.90ม., 1.94ม., 1.98ม., 2.02ม., 2.05ม.,
2.08ม., 2.10ม., ....

2.10ม. และ 2.50ม.
2.20ม., 2.40ม., 2.60ม., 2.75ม., 2.90ม., 3.00ม., 3.10ม., 3.20ม.,
3.25ม., ....
3.30ม. และ 4.30ม.
3.40ม., 3.60ม., 3.80ม., 4.00ม., 4.15ม., 4.30ม., 4.40ม., 4.50ม.,
4.55ม., ....

ประเภทความสู ง ถ้าอันดับที่ 1 สถิติเท่ากันให้มีการ Jump Off

เขย่ งก้าวกระโดด
ระยะห่างกระดานเริ่ มถึงบ่อทราย ชาย

11.00ม.

หญิง 9.00ม.

สมาคมกีฬากรี ฑาแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

