ระเบียบการ การคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ
รุ่น

:
:
:
:

เคเบิล เวคบอร์ด ชาย
เคเบิล เวคบอร์ด หญิง
เคเบิล เวคสเกต ชาย
เคเบิล เวคสเกต หญิง

วัน และ เวลา

: วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 06.30 – 10.00

สถานที่

: บึง Thai Wake Park ลาลูกกาคลอง 6

กฎ และ รูปแบบ

: การคัดตัวนี้ใช้กฎและกติกาของ
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การสมัคร

: ส่งใบสมัครถึง eddie.tesa@gmail.com or phuriwat.tesa@gmail.com
หมดเขตการรับสมัครภายใน วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557

กรรมการ

: เศรษฐสุทธิ์ ประเศรษฐสุต
ภูริวัจน์ ภัทรานนท์อนันต์
เดเมียน ลีย์ อันวา

การติดต่อ

: เศรษฐสุทธิ์ ประเศรษฐสุต
กรรมการ สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทีมชาติไทย
โทร. 08-9111-5600
อีเมล์ : eddie.tesa@gmail.com
: ภูริวัจน์ ภัทรานนท์อนันต์
กรรมการ สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
อีเมล์ : phuriwat.tesa@gmail.com

แบบฟอร์มใบสมัคร การคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ
ชื่อ (Eng)
สกุล (Eng)
ชื่อ
สกุล

รุ่น



เคเบิล เวคบอร์ด ชาย
เคเบิล เวคบอร์ด หญิง
เคเบิล เวคสเกต ชย
เคเบิล เวคสเกต หญิง

กาหนดการณ์
เวลา
06:45
07:00 AM – 07:30
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557
ลงทะเบียน
ประชุมทาความเข้าใจ กรรมการ และ นักกีฬา
เคเบิล เวคสเกต หญิง
เคเบิล เวคสเกต ชาย
เคเบิล เวคบอร์ด หญิง
เคเบิล เวคบอร์ด ชาย
จบการคัดตัว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ
1.)

มีสัญชาติไทย

2.)

นักกีฬาต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกตัดสินให้พักการแข่งขันจาก IWWF International water ski &
wakeboard federations หรือ TESA สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย

3.)

นักกีฬาต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยมีรายชื่อ หรือผ่านการแข่งขัน หรือเป็นตัวแทนประเทศไทย ในรายการแข่งขัน
ดังต่อไปนี้ โอลิมปิคเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ เอเชี่ยนบีชเกมส์ และซีเกมส์

4.)

นั กกีฬ าต้องเคยผ่ านการแข่ง ขัน ในรุ่นโปร หรื อ รุ่น โอเพ่ น ในรายการแข่ งขันภายในประเทศ หรือใน
ต่างประเทศ (เอเชีย)

5.)

นักกีฬาจะต้องมีเวลาและสามารถเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมได้ตามที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
กาหนด

6.)

นักกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อย่างเคร่งครัด
---------------------------------------------------------------

RULES*
11.) JUDGING CRITERIA / SCORING
11.7) Technical performance = 50 %
(Level and variety of tricks performed = what did the rider perform)
Judges look for the variety and diversity of tricks in a flowing creative sequence.
In the judge’s eyes, a better rider is one who throws a balanced variety of inverts,
spins, heel side, toe side, switch, blind tricks, and handle passes etc, using both
air tricks and features.
11.8 Impression = 50 %
(Airtime, mastery, style and control of tricks = how did the rider perform) How
impressive was the routine, how big did the rider go? For Slider and Kicker, how
controlled and balanced is the rider? The judges look for the degree of effort in
each maneuver performed and in the overall run. Does the Rider show his
personal style in the trick performed? Is the trick grabbed, boned, tweaked, and
shifted? Are the tricks landed clean? How good is the body position in the air?
How long was the trick grabbed? How good is the approach /cut of the tricks, the
flow in the run?
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