YAMAHA Band Challenge
รุ่นและประเภทการแข่ งขัน
- Band Challenge
- Band Challenge

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี

คือ ผู้ที่เกิดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545
คือ ผู้ท่ีเกิดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538

หมายเหตุ : การนับอายุให้ นบั จนถึงปี 2560 และนับเฉพาะปี พ.ศ.ที่เกิด
เวลาที่ใช้ ในการแข่ งขันแต่ ละประเภท
ประเภท
1. Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
2. Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี

เวลาแสดง (นับจากประกาศชื่อวง)
7 นาที
7 นาที

-วงที่เข้ าประกวดจะต้ องใช้ เวลาบรรเลงประกวดรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 7 นาที โดยเริ่มจับเวลาเมื่อ
พิธีกรประกาศชื่อวง (นักดนตรี จะถูกปล่อยตัวขึ ้นเวทีพร้ อมกับการประกาศชื่อวง) และหยุดจับ
เวลาเมื่อนักดนตรี โค้ งให้ กบั ผู้ชมหลังจบการแสดง (หากนักดนตรี ไม่ทาการโค้ ง ทีมงานจะหยุด
จับเวลาเมื่อสมาชิกคนสุดท้ ายของวงเดินออกจากเวที)
-มีเวลาให้ ซาวด์เช็คก่อนการแข่งขันวงละ 6 นาที
หมายเหตุ หากผู้เข้ าแข่งขันแสดงเสร็จเกินกว่าเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนตาม
กติกาทัว่ ไป (ทุก 10 วินาที หัก 1 คะแนนจากคะแนนสุทธิ ถ้ าไม่ ถงึ 10 วินาที ให้ คิดเป็ น
10 วินาที) การหยุดเวลาขณะจับเวลาจะมีขึ ้นเมื่อเกิดข้ อผิดพลาดประการหนึง่ ประการใด อัน
เนื่องมาจากสาเหตุความผิดพลาดที่ไม่ได้ มาจากผู้เข้ าแข่งขันเท่านัน้

โจทย์ การแสดงสาหรับ Band Challenge
จัดการแสดงดนตรี ตามเวลาที่กาหนด ไม่จากัดแนวเพลงและจานวนบทเพลง
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กติกาของผู้แข่ งขัน Band Challenge
1. สมาชิกในวงต้ องเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ่า โดยทุกคนต้ องมีชื่ออยูใ่ นระบบ
YSMS
2. ไม่อนุญาติให้ ใช้ Backing Track ในการแสดง
3. อนุญาติให้ มือกลองนา สแนร์ และ กระเดื่องของยามาฮ่ามาเปลี่ยนได้ แต่ห้ามดัดแปลงส่วน
อื่นของชุดกลอง
4. อนุญาติให้ หนึง่ วงมี Stage Piano และ/หรื อ Keyboard รวมไม่เกิน 2 เครื่ อง
5. อุปกรณ์บนเวทีมีให้ ตามรายการที่แจ้ ง ผู้เข้ าประกวดไม่สามารถขอเพิ่มได้
6. คาตัดสินของกรรมการถือเป็ นสิ ้นสุด
7. แต่ละวงต้ องมีสมาชิกภายในวงตังแต่
้
3 ถึง 7 คน โดยเลือกใช้ เครื่ องดนตรี ที่กาหนดให้
ดังต่อไปนี ้
Drums
ไม่เกิน 1 คน
Electric Bass
ไม่เกิน 1 คน
Stage Piano และ/หรื อ Keyboard
ไม่เกิน 2 คน
Electric Guitar หรื อ Silent Guitar
ไม่เกิน 2 คน
Electric Acoustic Guitar (Nylon หรื อ Steel)
ไม่เกิน 1 คน
Flute
ไม่เกิน 1 คน
Saxophone
ไม่เกิน 1 คน
นักร้ อง(รวมนักดนตรี ที่ร้องประสาน)
ไม่เกิน 3 คน
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Audiences

เครื่องดนตรีท่ มี ีให้ บนเวที
1. Drum set 5 ใบ พร้ อมฉาบ Crash Cymbal 16”,18”, Ride Cymbal 20”, HiHat และกระเดื่อง
คู่ จานวน 1 ชุด (รวม ฉาบ 3 ใบ + HiHat + กระเดื่องคู)่
2. Stage Piano (Synthesizer) จานวน 1 เครื่ อง พร้ อมขาตังคี
้ ย์บอร์ ด 2ชัน้ จานวน 2 ชุด
3. แอมป์ เบส 1 ตู้
4. แอมป์ กีตาร์ ไฟฟ้า 2 ตู้, แอมป์ อคูสติคกีตาร์ 1 ตู้
5. แอมป์ คีย์บอร์ ด 2 ตัว
6. ไมโครโฟน 3 ตัว พร้ อมขาตัง้
(ทังนี
้ ้อุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม และดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการแข่งขัน
โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
เครื่ องดนตรี ในข้ อ 1 – 6 จะต้ องใช้ เครื่ องดนตรี ที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ เท่านัน้ ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
รุ่นหรื อเครื่ องได้ ยกเว้ น Stage Piano, Snare drum และกระเดื่องคู่ แต่จะต้ องเป็ นของ Yamaha เท่านัน้
และอนุญาตให้ เพิ่มฉาบพร้ อมขาตังได้
้ โดยต้ องนามาเอง

22/07/2016

เครื่ องดนตรี ที่ใช้ ในการแข่งขันต้ องเป็ นเครื่ องดนตรี Yamaha เท่านัน้ ยกเว้ นเครื่ องดนตรี ที่ทาง
Yamahaไม่ได้ ทาการผลิต หรื อไม่ได้ นาเข้ ามาทาตลาดในประเทศไทย
ในช่วงของการแข่งขันจริงไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน Sound check บนเวทีได้ อีก

1.
2.
3.
4.
5.

หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนประกอบไปด้ วย
ความถูกต้ อง ชัดเจน และความแม่นยาในการบรรเลง (50 คะแนน)
การแสดงออกบนเวที และการสื่อสารกับผู้ชม (15 คะแนน)
ความคิดสร้ างสรรค์ในการเรี ยบเรี ยงบทเพลง (15 คะแนน)
ความสมดุลของเสียงเครื่ องดนตรี ชิ ้นต่างๆภายในวง (15 คะแนน)
การแต่งกายให้ สภุ าพและเหมาะสมกับการแสดง (5 คะแนน)

คณะกรรมการตัดสิน
1. รอบเขตมีคณะกรรมการ 3 ท่าน
2. รอบชิงชนะเลิศมีคณะกรรมการ 5 ท่าน
3. ในแต่ละรอบจะมีหวั หน้ ากรรมการ 1 ท่านเป็ นผู้ชี ้ขาดและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับกติกาต่างๆรวมถึง
ผลการตัดสิน

รางวัลในรอบคัดเลือก Band Challenge
เกียรติบตั รระดับ Yamaha Golden Prize

เกียรติบตั รระดับ Yamaha Silver Prize

เกียรติบตั รระดับ Yamaha Bronze Prize

เกียรติบตั รระดับชมเชย

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ Band Challenge
ชนะเลิศ (Grand Prize Award)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (1st Runner-up Award)

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (2nd Runner-up Award)

22/07/2016

รางวัลดีเด่น
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