กริดเกมส์ 2562
(GRID GAMES)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข GRID GAMES 2562

กฎระเบียบกำรแข่งขัน
 กำรเข้ำร่วม กริดเกมส์ ถือว่ำผู้เข้ำร่วมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 กำรแข่งขันครั้งนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมำชิก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศแอฟริกำใต้ นำมิเบีย บอต
สวำนำ สหรำชอำณำจักร อิตำลี สิงคโปร์ ไทย และออสเตรเลีย และผู้ซึ่งอำศัยอยู่ในประเทศ
เหล่ำนี้
 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ำแข่งขันและได้รับรำงวัลจำกกริดเกมส์
จะต้องเป็นผู้ที่ยังคงสถำนภำพสมำชิก
เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ตลอดระยะเวลำของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กริดเกมส์ และหำกท่ำนได้ผ่ำนรอบ
คัดเลือกระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ หรือรอบชิงชนะเลิศ ท่ำนจะต้องมีสถำนภำพสมำชิกปกติ
ท่ำนไม่สำมำรถยกเลิกสัญญำหรือกลับมำสมัครสมำชิกใหม่ในช่วงระยะเวลำกำรแข่งขัน
 ผู้มีสิทธิ์ได้รับรำงวัล จะต้องมีสถำนภำพของสมำชิกและ/หรือบัญชีกับเวอร์จน
ิ้ แอ็คทีฟ จะต้อง
อยู่ในสถำนะปกติเป็นปัจจุบัน
 ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกริดเกมส์จะต้องมีอำยุอย่ำงน้อย 20 ปี
 กริดเกมส์เปิดกำรแข่งขันสำหรับสมำชิก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ปัจจุบันเท่ำนั้น สำหรับพนักงำน
(ประจำหรือชั่วครำว) เพื่อนที่ใช้สิทธิ์พนักงำน ผู้เช่ำ ผู้เช่ำรำยย่อย และผูร้ ับเหมำอิสระ ไม่มี
สิทธิ์เข้ำร่วมไม่ว่ำจะมีสถำนะสมำชิกแบบใดก็ตำม
 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และ/หรือ บริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรบำดเจ็บ หรือควำมเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่ำนเข้ำร่วมในกริดเกมส์
 กฎระเบียบของคลับ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงทัง้ หมดของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ข้อมูลส่วนตัวใด
ที่จัดเก็บในช่วงกำรแข่งขันจะถูกจัดกำรให้สอดคล้องตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของเวอร์
จิ้น แอ็คทีฟ กำรเข้ำแข่งขันนี้ ท่ำนยินดีที่ทำงเรำอำจติดต่อท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด
 ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกริดเกมส์ยินยอมที่จะให้มีกำรบันทึกภำพถ่ำย
วิดโี อในระหว่ำงกำร
แข่งขันกริดเกมส์ ในรอบคัดเลือกระดับคลับ รอบตัวแทนระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ รวมถึง
รอบชิงชนะเลิศระดับโลก
 ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกริดเกมส์ยินยอมให้ใช้ภำพถ่ำย/วิดีโอ เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่ำงๆ
 ข้อมูลของผู้ที่เข้ำรอบกำรแข่งขันอำจเปิดเผยต่อสำธำรณะ
 ผู้ชนะเลิศกริดเกมส์ระดับคลับ ระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ จะต้องได้รับกำรสัมภำษณ์ทั้งก่อน
กำรแข่งขัน ระหว่ำงแข่ง และหลังกำรแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศของกริดเกมส์ 2562
 ผู้ผ่ำนเข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศระดับโลก จะต้องเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ทั้งก่อนกำรแข่งขัน ระหว่ำง
แข่งขัน และหลังกำรแข่งขันกริดเกมส์ 2562
 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ สงวนสิทธิ์ในกำรตรวจสอบข้อมูลและผลกำรแข่งขันของผู้ทผ
ี่ ่ำนกำรคัดเลือก
ระดับคลับ ระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ รวมถึงผลกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก เพื่อ
ยืนยันว่ำกำรแข่งขันนั้นเสร็จสิ้นอย่ำงถูกต้อง
 ผลกำรแข่งขัน จะต้องมำจำกกำรตัดสินโดยผู้ตัดสินและกรรมกำรอย่ำงเป็นทำงกำรของกริด
เกมส์เท่ำนั้น และกำรตัดสินดังกล่ำวถือเป็นที่สิ้นสุด โปรดฟังคำแนะนำจำกกรรมกำร และกำร
เคลื่อนไหวที่ถูกต้องเท่ำนัน
้ ที่จะได้รับคะแนนจำกกรรมกำร จะไม่มีกำรโต้แย้งในคำตัดสินของ
กรรมกำร
 ผลกำรแข่งขันไม่สำมำรถถ่ำยโอนให้กับสมำชิกท่ำนอื่นได้
 กำรยอมรับ/กำรปฏิเสธกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันของคุณในระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ และรอบ
ชิงชนะเลิศระดับโลก ถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลังจำกวันทีไ
่ ด้แจ้ง
ล่วงหน้ำ

ข้อกำหนดในกำรเดินทำง
 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกระดับภูมิภำค/ระดับชำติ รวมถึงรอบชิงชนะเลิศระดับโลก จะต้องมีหนังสือ
เดินทำงหรือเอกสำรระบุตัวตนที่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเดินทำง ซึ่งจะถูกร้องขอเมื่อ
ทำกำรเช็คอิน และเพื่อยืนยันกำรจองของท่ำน
 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกกริดเกมส์ระดับภูมิภำคจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของ
ตนเองในกำรแข่งขันระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ
 สำนักงำนใหญ่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะเป็นผู้จัดเตรียมกำรเดินทำงทั้งหมดในนำมของสมำชิก เพื่อ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับประเทศโดยคลับในประเทศไทยคือ
สำขำเชียงใหม่
ผู้ชนะเลิศประเภทชำย 4 ท่ำน และประเภทหญิง 4 ท่ำนจำก สำขำเชียงใหม่ จะได้รับตั๋ว
โดยสำรและที่พักหนึ่งคืนเพื่อเข้ำร่วมแข่งค้นหำผู้ชนะเลิศระดับประเทศ
กำรจัดกำรเดินทำง ไม่รว
่ มถึงกำรเดินทำงสำหรับคลับอื่นๆ เพื่อแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึงอำหำร ผุ้เข้ำแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
 สำนักงำนใหญ่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะเป็นผู้จัดเตรียมกำรเดินทำงทั้งหมดในนำมของสมำชิก เพื่อ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับโลกที่เมืองเคปทำวน์
 กำรเดินทำงเพื่อเข้ำแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกนั้น จะเดินทำงจำกสนำมบินที่ใกล้ที่สุด
ในภูมิภำคนั้นๆ
 เมื่อมีกำรตกลงและกำหนดวันที่เดินทำงแล้ว จะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับกำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน จะเป็นกำรโดยสำรในชั้นประหยัดของสำยกำรบินที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟคัดเลือก
 ไม่มีกำรเตรียมกำรเดินทำงสำหรับผู้เข้ำรอบกริดเกมส์ที่อยู่ในเคปทำวน์
 ผู้เข้ำรอบสุดท้ำยของกริดเกมส์ที่ไม่มีภูมิลำเนำในเคปทำวน์
จะได้รับที่พักหนึ่งคืนก่อนกำร
แข่งขันกริดเกมส์รอบชิงชนะเลิศ และในช่วงเย็นของวันนั้น
คุณสมบัตผ
ิ ผ
ู้ ำ่ นเข้ำรอบของคลับ
 ช่วงกำรเฟ้นหำผู้ผ่ำนเข้ำรอบกริดเกมส์ของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะใช้เวลำดำเนินกำรเป็นเวลำ









ทั้งหมด 6 สัปดำห์ ตั้งแต่ 4 มีนำคม 2562 ถึง 14 เมษำยน 2562 ที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟทุกคลับใน
ทุกภูมิภำค
กริดเกมส์จะจัดขึ้นในวันต่ำงๆ ของแต่ละสัปดำห์ สำมำรถจองได้ทำงมำยล็อคเกอร์
สิ่งที่คุณต้องทำหำกต้องกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน คือ ทำกำรจองล่วงหน้ำทำงมำยล็อกเกอร์
หรือลงทะเบียนล่วงหน้ำกับเจ้ำหน้ำที่ในคลับ
ในรอบคัดเลือกของคลับ
คุณสำมำรถลงแข่งขันกริดเกมส์ได้หลำยครั้งตำมที่คุณต้องกำร
ดังนั้นคุณจะมีโอกำสมำกมำยที่จะก้ำวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในตำรำงของกำรแข่งขันกริดเกมส์
ผลกำรแข่งขันที่ประกำศโดยกรรมกำร หรือ เจ้ำหน้ำที่ของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เท่ำนั้น ที่จะนำมำตัดสินเพื่อก้ำวไปสู่กำรแข่งขันระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ
กรรมกำร หรือ เจ้ำหน้ำทีข
่ องเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรคำนวณคะแนนของผู้
เข้ำแข่งขัน และส่งผลคะแนนไปยังสำนักงำนใหญ่ของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ต่อไป
ผูท
้ ี่ผ่ำนเข้ำรอบคัดเลือกเพื่อเข้ำแข่งขันกริดเกมส์ในระดับภูมิภำค/ประเทศนั้น จะต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนสูงที่สุด 4 ลำดับแรกในประเภทหญิง และได้คะแนนสูงที่สุด 4 ลำดับแรกในประเภท



ชำยของแต่ละคลับ สิ้นสุดกำรแข่งขันในวันที่ 14 เมษำยน 2562
ในกรณีที่มีกำรเสมอกัน ผู้เข้ำแข่งขันที่มีผลเสมอกันจะได้รับเชิญให้เข้ำแข่งขัน โดยเวอร์จิ้น
แอ็คทีฟ จะเป็นผู้กำหนดวันเวลำ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับคัดเลือกไปสูร่ อบระดับภูมิภำค/
ระดับประเทศ

สมำชิกจะเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้เพียงหนึ่งสิทธิ์เท่ำนั้น หำกสมำชิกได้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ในหลำยคลับ และมีคะแนนสูงสุด ไม่ว่ำจะเป็นประเภทชำย/หญิง มำกกว่ำหนึ่งคลับ สมำชิก
จำเป็นต้องเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของคลับใดคลับหนึ่งเพื่อเข้ำชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป
สมำชิกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกสำหรับกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ
จะสำมำรถเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันในภูมิภำค/ประเทศ ที่คลับนั้นตั้งอยู่เท่ำนั้น





ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกทั้งหมดในระดับคลับ ภำยในวันที่ 16 เมษำยน 2562



โครงสร้ำงของกำรแข่งขัน ระดับคลับ

o กริดเกมส์จะทำกำรแข่งขันแบบต่อเนื่องกัน
o สมำชิก 2 - 3 คน สำมำรถมีส่วนร่วมกำรแข่งขันพร้อมกันในกำรแข่งขันในรอบนั้นๆ โดยจะ
ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของอุปกรณ์ในแต่ละคลับ
o สมำชิกแต่ละท่ำนที่ลงแข่งขัน จะมีผู้ตัดสินหนึ่งคน ซึ่งจะตัดสินกำรเคลื่อนไหวและท่ำทำงที่
ถูกต้อง รวมถึงกำรนับและคำนวณคะแนนของสมำชิกท่ำนนั้นๆ
o ผลคะแนนของสมำชิกแต่ละท่ำนจะถูกบันทึกไว้ในบัตรคะแนนส่วนตัว
o สมำชิกต้องรับผิดชอบเรื่องควำมถูกต้องของข้อมูลของตนเองที่บันทึกไว้ในบัตรคะแนน
o บัตรคะแนนจะถูกเก็บไว้ทค
ี่ ลับเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบต่อไป
o ผู้เข้ำแข่งขันกริดเกมส์จะต้องออกกำลังกำย 8 ชุด ภำยใน 4 นำที กำกับโดยกรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่ของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กำรออกกำลังกำยทุกอย่ำงจะต้องทำตำมทีก
่ ริดโค้ชกำกับ
กำรเริ่มแข่งขัน
o เป้ำหมำย คือ สะสมจำนวนครั้ง/จำนวนแคลลอรี่ที่เผำผลำญให้มำกที่สด
ุ เท่ำที่จะทำได้
ภำยใน 20 วินำที พัก 10 วินำที และไปสู่ท่ำออกกำลังกำยต่อไป และทำซ้ำไปเรือ
่ ยๆ จนจบ
o สำหรับกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค/ระดับประเทส และ กำรชิงชนะเลิศระดับโลก จะมีรูปแบบ
กำรออกกำลังกำย และ/หรือ อุปกรณ์ที่แตกต่ำงกันไป
o กำรแข่งขันจะประกอบด้วย 8 ท่ำออกกำลังกำย ดังต่อไปนี้


1. พูล – กรรเชียง (นับคะแนนจำกจำนวนแคลอรี่)



2. พุช – วิดพื้น



3. มูฟ – วิ่งแตะทแยงมุม



4. สควอท – กระโดดขึ้นกล่อง



5. เบน – เบอร์ปี้



6. มูฟ – กริด สปริ้นท์



7. ลั้นจ์ – ลั้นจ์

 8. ทวิสต์ – กระโดด 180 องศำ
ระดับภูมภ
ิ ำค / ระดับประเทศ
 กำรแข่งขันระดับภูมิภำค / ระดับประเทศ จะมีกำหนดกำรดังต่อไปนี้:
o 4 พฤษภำคม ‘62 - ควำซูลู นำทำล
o 11 พฤษภำคม ‘62 – เคป ทำวน์
o 18 พฤษภำคม ‘62 – เคำเต็ง
o 19 พฤษภำคม ‘62 – สหรำชอำณำจักร
o พฤษภำคม ‘62 – อิตำลี
o 5 พฤษภำคม ‘62 – สิงคโปร์
o 12 พฤษภำคม ‘62– ไทย


o ต้นเดือน พฤษภำคม ‘62 – ออสเตรเลีย
สถำนที่และเวลำ ตำมที่ระบุข้ำงต้นจะทำกำรยืนยันอีกครั้งหนึ่ง



ผู้ที่จะได้รับกำรคัดเลือกไปสู่รอบสุดท้ำยสำหรับกำรแข่งขันกริดเกมส์ระดับโลกนั้น
เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในประเภทชำย /หญิง ของระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ



ผู้ที่ผ่ำนเข้ำสู่รอบสุดท้ำยทั้งหมด จะได้รับกำรแจ้งภำยในวันที่ 21 พฤษภำคม 2562

จะต้อง

โครงสร้ำงกำรแข่งขัน - ผูม
้ ีคุณสมบัติระดับภูมิภำค/ระดับประเทศ
o เพื่อทำกำรผสมผสำนในรอบต่อไป (ในขณะที่ยังคงรักษำหลักกำรของกริดเกมส์) ผู้เข้ำ

o
o
o
o
o
o
o
o

แข่งขันแต่ละคนจะต้องออกกำลังกำยตำมกำรเคลื่อนไหว 6 รูปแบบ และแบบเคลื่อนที่ 2
รูปแบบ ด้วยระยะเวลำเร็วที่สุด
ท่ำออกกำลังกำยส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม
เป้ำหมำย: ออกกำลังกำยตำมท่ำที่กำหนด โดยได้จำนวนครั้ง/แคลลอรี่ที่กำหนด ใน
เวลำที่สั้นที่สุดเท่ำที่ทำได้
กำรแข่งขันจะเป็นกำรแข่งขันแบบต่อเนื่องในแต่ละรอบ โดยมีผู้เข้ำแข่งขันรอบละสำม
คน
จะมีกำรจัดกลุ่มผู้เข้ำแข่งขันไว้ล่วงหน้ำโดยใช้วิธีกำรแบบสุ่ม
หมำยเลขกลุ่มกำรแข่งขันในแต่ละรอบ เวลำและเลนที่ใช้แข่งขัน จะมีกำรแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนกำรแข่งขัน
ผู้เข้ำแข่งขันแต่ละท่ำน จะมีผู้ตัดสินหนึ่งคน ซึ่งจะพิจำรณำกำรเคลื่อนไหวและท่ำทำงที่
ถูกต้อง และจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ให้ครบ จึงจะสำมำรถเริ่มท่ำออกกำลังกำยใหม่ได้
ไม่อนุญำตให้ผู้ช่วยกรรมกำรจำกภำยนอกให้กำรช่วยเหลือนักกีฬำระหว่ำงทำกำร
แข่งขัน
อุปกรณ์จับเวลำอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรืออุปกรณ์พกพำ (นำฬิกำจับเวลำ) จะถูกใช้เพื่อ
จับเวลำผู้เข้ำแข่งขันแต่ละท่ำน

o ผู้เข้ำแข่งขันจะมีเวลำสูงสุด 7 นำที สำหรับกำรออกกำลังกำยให้ครบตำมทีก
่ ำหนด
o ในกรณีที่อป
ุ กรณ์ในกำรแข่งขันทำงำนผิดปกติ (โรวเวอร์หรือเครื่องจับเวลำ) ผู้เข้ำ
แข่งขันจะได้พักอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนทีจ
่ ะเปลี่ยนไปแข่งขันในกลุ่มอื่น
o สำหรับผู้แข่งขันที่เหลือในกลุ่มนั้นๆ พวกเขำจะต้องดำเนินกำรแข่งขันต่อไปจนจบกำร
แข่งขัน เพรำะคือกำรแข่งขันกับเวลำ
o ในกรณีเกิดกำรบำดเจ็บ เวลำจะยังคงเดินต่อไป ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถตัดสินใจว่ำจะ
แข่งต่อหรือถอนตัวจำกกำรแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศระดับโลก
 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กริดเกมส์ รอบชิงชนะเลิศระดับโลก จะจัดขึ้นที่เมืองเคปทำวน์ ประเทศแอฟริกำใต้ ใน
วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2562






ตัวแทนจำก 6 ภูมิภำคจะลงแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศ (แอฟริกำใต้ สหรำชอำณำจักร ออสเตรเลีย อิตำลี
สิงคโปร์ และไทย)
สถำนที่และเวลำของกำรแข่งขันข้ำงต้น จะทำกำรยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบ กฎและกติกำของกำรแข่งขันสำหรับรอบชิงชนะเลิศ จะประกำศในวันที่ 21 พฤษภำคม 2562
โปรดทรำบว่ำ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ แต่ละสำขำไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับกำรแข่งขัน
กำรออกกำลังกำย ถูกออกแบบมำเพื่อทดสอบควำมเร็ว พลัง ควำมแข็งแกร่ง ควำมว่องไว และ ควำม
ทนทำน ซึ่งคุณสำมำรถฝึกซ้อมได้ในทุกคลับของเรำ

โครงสร้ำงกำรแข่งขัน – รอบชิงชนะเลิศระดับโลก
o กำรแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลก จะใช้ระบบแพ้ตกรอบ (รอบแบ่งกลุ่ม รอบรองชนะเลิศ และ รอบ
ชิงชนะเลิศ)
o ผู้เข้ำแข่งขันจะถูกจัดกลุ่มตำมลำดับเวลำที่พวกเขำทำได้ในรอบคัดเลือกระดับภูมิภำค
o ในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยผู้เข้ำแข่งขัน 5 คน จะผู้เข้ำแข่งขัน 10 คนที่ผ่ำนเข้ำสู่รอบรอง
ชนะเลิศ และจะเหลือผู้ชิงชนะเลิศเพียง 5 คน ในรอบสุดท้ำยของแต่ละประเภท
o กำรแข่งขันจะเป็นไปตำมรูปแบบต่อไปนี้: รอบแบ่งกลุ่ม - รอบรองชนะเลิศ - รอบชิงชนะเลิศ
o ผู้เข้ำแข่งขันที่ทำเวลำได้ดีที่สุดสองลำดับแรกของแต่ละกลุ่มในรอบแบ่งกลุ่ม จะผ่ำนเข้ำสู่รอบ

o
o
o
o
o

o
o
o
o

รองชนะเลิศโดยอัตโนมัติ และผู้ที่ทำเวลำเร็วที่สุดรองลงไปของกำรแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจำนวน
สองลำดับ จะได้ผ่ำนเข้ำสูร่ อบรองชนะเลิศ
ผู้เข้ำแข่งขันที่ทำเวลำได้ดีที่สุดสองลำดับแรกของกลุ่มในรอบรองชนะเลิศ จะผ่ำนไปสู่รอบชิง
ชนะเลิศโดยอัตโนมัติ และผู้ที่ทำเวลำเร็วที่สุดรองลงมำ
กำรแข่งขันจะแบ่งเป็นประเภทชำยสี่กลุ่ม และประเภทหญิงสี่กลุ่ม
จะมีกำรกำหนดเวลำในกำรแข่งในแต่ละกลุ่ม
ผู้เข้ำแข่งขันแต่ละท่ำนจะมีผู้จับเวลำและผู้ตัดสินที่ได้รับมอบหมำยหนึ่งคน
กรรมกำรตัดสินของเรำได้รับกำรคัดเลือกมำอย่ำงดี
อำจจะเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัวระดับหัวแถว
และผู้บริหำรระดับสูงของเรำ ซึ่งกรรมกำรของเรำเป็นผู้ที่ดีที่สุดโดยผ่ำนกำรอบรม กำรฝึก และ
ผ่ำนกำรทดสอบก่อนที่จะได้เข้ำมำตัดสินกำรแข่งขัน
กรรมกำรผู้ตัดสินของเรำจะระบุว่ำเมื่อใดท่ำนได้ออกกำลังกำยครบตำมที่กำหนดแล้ว เพื่อให้
ท่ำนไปสู่สถำนีออกกำลังกำยถัดไป
ผลกำรแข่งขันจะต้องมำจำกกำรตัดสินโดยผู้ตัดสินและกรรมกำรอย่ำงเป็นทำงกำรของกริด
เกมส์เท่ำนั้น และกำรตัดสินดังกล่ำวถือเป็นที่สิ้นสุด
กำรออกกำลังกำยจะยังคงเหมือนเดิมตลอดกำรแข่งขัน
ไม่อนุญำตให้ผู้ช่วยจำกภำยนอกให้กำรช่วยเหลือนักกีฬำระหว่ำงกำรออกกำลังกำย

o ผู้เข้ำแข่งขันจะมีเวลำสูงสุด 10 นำทีในกำรแข่งขันให้จบตำมท่ำที่กำหนด
o ในกรณีที่อป
ุ กรณ์ในกำรแข่งขันทำงำนผิดปกติ (อุปกรณ์โรวเวอร์หรือสกิลล์มิลล์) ผู้เข้ำแข่งขัน
ทั้งกลุ่มจะหยุดกำรแข่งขันทันที โดยผู้เข้ำแข่งขันจะได้รับกำรพักอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนที่จะเริ่ม
แข่งใหม่
o ในกรณีที่อป
ุ กรณ์ในกำรแข่งขันทำงำนผิดปกติ (อุปกรณ์โรวเวอร์หรือสกิลล์มิลล์) ผู้เข้ำแข่งขัน
ที่พบอุปกรณ์ทำงำนผิดปกติจะได้รับกำรพักอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนที่จะเปลี่ยนไปแข่งขันใน
กลุ่มอื่น
o สำหรับผู้แข่งขันที่เหลือในกลุ่มนั้นๆ พวกเขำจะต้องดำเนินกำรแข่งขันต่อไปจนจบกำรแข่งขัน
เพรำะคือกำรแข่งขันกับเวลำ
o ในกรณีเกิดกำรบำดเจ็บ เวลำจะยังคงเดินต่อไป ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถตัดสินใจว่ำจะแข่งต่อหรือ
ถอนตัวจำกกำรแข่งขัน

