ระเบียบการแข่งขันกรีฑา
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 (พ.ศ. 2560-61) “น่ านเกมส์”
ณ จังหวัดน่ าน
******************************
1. สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม
พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์
เลขาธิการ
พล.ต.ต.สุรพงษ์ อริยะมงคล
สถานทีต่ ดิ ต่อ
A 05 – A 06 สนามกีฬาหลัก ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ถ.เชียงราก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. (02) 564 – 3344, (02) 564 – 3355
E-mail : aat@aat.or.th
Website : www.aat.or.th
2. คณะกรรมการดาเนิ นการแข่งขัน
ประธานฝา่ ยกรีฑาของจังหวัดเจ้าภาพหรือผูท้ จ่ี งั หวัดแต่งตัง้
ประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
รองประธานกรรมการ
ผูแ้ ทน (เทคนิค) สมาคมกรีฑาฯ (1 คน)
กรรมการ
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพแต่งตัง้
กรรมการ
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพแต่งตัง้
กรรมการและเลขานุการ
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพแต่งตัง้
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิ จารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตขิ องนักกีฬา ให้เป็นไปตามบทบัญญัตไิ ว้ใน
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ให้ประกอบด้วย ดังนี้
1. ผูแ้ ทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
ประธานกรรมการ
2. ผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
3. ผูแ้ ทนเทคนิคสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการ
4. หัวหน้าผูช้ ข้ี าด (ประเภทลู่/ลาน)
กรรมการ
5. เลขานุการจัดการแข่งขันกรีฑาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการและเลขานุการ
- ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงตาม (3.1) และ (3.2) ให้มอี านาจพิจารณาการประท้วง
และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นทีส่ ุด

-24. ข้อบังคับและกติ กาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
และกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ฉบับทีส่ มาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
ให้การรับรอง
4.2 ในกรณีทเ่ี กิดปญั หาทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนนั ้ ๆ
ให้เป็นหน้าทีข่ องผูแ้ ทนสมาคมกรีฑาฯ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาเป็ นผูต้ ดั สิน
5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้นกั กรีฑาทีมชาติแข่งขันได้โดยไม่จากัดประเภท เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมวด 6 ข้อ 22(6)
5.2 อายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดในปีพ.ศ. 2543 หรือหลัง)
5.3 ห้ามนักกีฬาทีม่ อี ายุต่ากว่าทีก่ าหนดสมัครเข้าแข่งขัน ดังนี้
5.3.1 ห้ามนักกีฬาอายุต่ากว่า 12 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2548 หรือหลัง) เข้าแข่งขันทุกประเภท
5.3.2 ห้ามนักกีฬาอายุต่ากว่า 13 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2547 หรือหลัง) เข้าแข่งขันประเภท
วิง่ 1,500 เมตร, วิง่ 3,000 เมตร, วิง่ วิบาก 2,000 เมตร, เดิน 5,000 เมตร, อัฎฐกรีฑา
และสัตตกรีฑา
5.3.3 ห้ามนักกีฬาอายุต่ากว่า 14 ปี ลงมา (เกิดในปีพ.ศ. 2546 หรือหลัง) เข้าแข่งขันประเภท
วิง่ 5,000 เมตร และเดิน 10,000 เมตร
6. ประเภทการแข่งขัน
ประเภทลู่
ชาย
หญิง
1. วิง่ 100 เมตร
1. วิง่ 100 เมตร
2. วิง่ 200 เมตร
2. วิง่ 200 เมตร
3. วิง่ 400 เมตร
3. วิง่ 400 เมตร
4. วิง่ 800 เมตร
4. วิง่ 800 เมตร
5. วิง่ 1,500 เมตร
5. วิง่ 1,500 เมตร
6. วิง่ 5,000 เมตร
6. วิง่ 3,000 เมตร
7. วิง่ 10,000 เมตร
7. วิง่ 5,000 เมตร
8. วิง่ ข้ามรัว้ 110 เมตร
8. วิง่ ข้ามรัว้ 100 เมตร
9. วิง่ ข้ามรัว้ 400 เมตร
9. วิง่ ข้ามรัว้ 400 เมตร
10. วิง่ วิบาก 2,000 เมตร
10. วิง่ วิบาก 2,000 เมตร
11. วิง่ ผลัด 4x100 เมตร
11. วิง่ ผลัด 4x100 เมตร
12. วิง่ ผลัด 4x400 เมตร
12. วิง่ ผลัด 4x400 เมตร
13. วิง่ ผลัด 3x800 เมตร
13. วิง่ ผลัด 3x800 เมตร
14. วิง่ ผลัด เมดเลย์
14. วิง่ ผลัด เมดเลย์
(100, 200, 300 และ 400)
(100, 200, 300 และ 400)
15. เดิน 10,000 เมตร
15. เดิน 5,000 เมตร
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16. กระโดดไกล
17. กระโดดค้า
18. กระโดดสูง
19. เขย่งก้าวกระโดด
20. ขว้างจักร
21. ขว้างค้อน
22. ทุ่มน้าหนัก
23. พุ่งแหลน
24. อัฎฐกรีฑา
- วิง่ 100 เมตร
- กระโดดไกล
- ทุ่มน้าหนัก
- วิง่ 400 เมตร
- วิง่ ข้ามรัว้ 110 เมตร
- กระโดดสูง
- พุ่งแหลน
- วิง่ 1,000 เมตร

16. กระโดดไกล
17. กระโดดค้า
18. กระโดดสูง
19. เขย่งก้าวกระโดด
20. ขว้างจักร
21. ขว้างค้อน
22. ทุ่มน้าหนัก
23. พุ่งแหลน
24. สัตตกรีฑา
- วิง่ ข้ามรัว้ 100 เมตร
- กระโดดสูง
- ทุ่มน้าหนัก
- วิง่ 200 เมตร
- กระโดดไกล
- พุ่งแหลน
- วิง่ 800 เมตร

7. จานวนผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน
7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาชาย – หญิง เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 60 คน
7.2 ประเภทบุคคล ส่งได้ประเภทละ 2 คน ประเภททีม ส่งได้ประเภทละ 1 ทีม (สารอง 2 คน)
** - ประเภททีม ส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม ( สารอง 2 คน) และจังหวัดใด ถ้ามีนกั กีฬา
เข้ารอบระดับชาติ ประเภทวิง่ 100 ม.และวิง่ 200 ม.จะต้องรวมอยูใ่ นจานวน 6 คน ของทีมวิง่ ผลัด
4x100 ม., ประเภทวิง่ 400 ม.จะต้องรวมอยูใ่ นจานวน 6 คน ของทีมวิง่ ผลัด 4x400 ม., ประเภท
วิง่ 800 ม. จะต้องรวมอยูใ่ นจานวน 5 คน ของทีมวิง่ ผลัด 3x800 ม. และประเภทวิง่ 100 ม.,
วิง่ 200 ม. และวิง่ 400 ม. จะต้องรวมอยูใ่ นจานวน 6 คน ของทีมวิง่ ผลัด เมดเลย์
8. หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับภาค
8.1 ให้จงั หวัดเจ้าภาพระดับภาค ทาการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาให้แล้วเสร็จ ก่อนพิธเี ปิดการ
แข่งขันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
8.2 ให้แต่ละจังหวัดส่งแบบแจ้งชนิด ประเภท จานวนนักกีฬา (Entry Form by Number) ทีเ่ ข้า
แข่งขันให้เจ้าภาพระดับภาคไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค
8.3 การส่งรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ (Entry Form by Name and Event) ทีส่ ่งเข้าแข่งขันให้
จังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และประเภทการแข่งขันให้เจ้าภาพระดับภาค ไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ก่อนพิธเี ปิดการแข่งขัน

-48.4 สาหรับนักกีฬาทีไ่ ม่ตอ้ งคัดเลือกในระดับภาค ให้จงั หวัดส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันโดยตรง
และถือปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ กกท.ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 27
และสาเนาส่งสมาคมกีฬากรีฑาฯ ทาง e-mail : aat@aat.or.th หรือ โทรสาร 02 564 3555,
02 564 3444
8.5 จังหวัดใดส่งรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าทีไ่ ปให้จงั หวัดเจ้าภาพไม่ทนั ภายในเวลาทีก่ าหนด
ให้ผนู้ นั ้ หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครัง้ นี้ ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ข้อ 28
8.6 สนามแข่งขัน ต้องเป็นพืน้ ยางใยสังเคราะห์ อุปกรณ์แข่งขันต้องมีมาตรฐาน IAAF หรือสมาคม
กรีฑาฯ ให้การรับรอง และอุปกรณ์ตดั สินเส้นชัยระบบ Photo Finish
8.7 สนามแข่งขันต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตัง้ สมาคมกีฬา ข้อ 2 และข้อ 3
9. การจัดการแข่งขัน
9.1 จัดให้มกี ารแข่งขันในรอบคัดเลือกเป็น 5 ภาค
ภาค 1 มีจานวน 14 จังหวัด
ภาค 2 มีจานวน 14 จังหวัด
ภาค 3 มีจานวน 20 จังหวัด
ภาค 4 มีจานวน 14 จังหวัด
ภาค 5 มีจานวน 15 จังหวัด
- ให้แต่ละภาคประกอบด้วยจังหวัด ดังนี้
ภาค 1 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุร ี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี ตราด นนทบุร ี
ปทุ ม ธานี ระยอง สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร ส ระแก้ ว
นครนายก และปราจีนบุร ี
ภาค 2 ประกอบด้วย กาญจนบุร ี ชัยนาท นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุร ี ลพบุร ี
สุพรรณบุร ี สิงห์บุร ี สระบุร ี อ่างทอง อุทยั ธานี เพชรบุร ี นครปฐม
และ ประจวบคีรขี นั ธ์
ภาค 3 ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูม ิ นครพนม นครราชสีมา บุรรี มั ย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรนิ ทร์ หนองบัวลาภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี
อานาจเจริญ และบึงกาฬ
ภาค 4 ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง ปตั ตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา
พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
ภาค 5 ประกอบด้วย กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจติ ร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน สุโขทัย
และอุตรดิตถ์
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9.2 วิธกี ารคัดเลือก และจานวนนักกีฬาผ่านเข้ารอบของแต่ละประเภท ดังนี้
จานวน
ผูฝ้ ึกสอน
29 คน
29 คน
34 คน
29 คน
29 คน

100 ม.,200 ม.
เดิน 5 กม.
ประเภททีม
ประเภทลู่อ่นื ๆ ประเภททีม ประเภทลาน
ประเภทผสม
และ 400 ม.
และ 10 กม.
เมดเลย์
1
14
2
2
2
2
2
2
1
2
14
2
2
2
2
2
2
1
3
20
2
2
2
2
2
2
1
4
14
2
2
2
2
2
2
1
5
15
2
2
2
2
2
2
1
รวม
10 คน
10 คน 10 ทีม 10 คน 10 คน 10 คน 5 ทีม
150 คน สถิตทิ ด่ี สี ดุ จากทุกภาคอีก
14 คน
6 คน
6 ทีม
6 คน 14 คน 6 คน
3 ทีม
รวม (แต่ละประเภท)
24 คน
16 คน 16 ทีม 16 คน 24 คน 16 คน 8 ทีม
ภาค

จานวนจังหวัด

9.3 วิธกี ารคัดเลือกผ่านเข้ารอบ
9.3.1 ประเภทลู่ วิง่ 100 ม. วิง่ 200 ม. และวิง่ 400 ม. ผูช้ นะที่ 1 และที่ 2
ของแต่ละภาค และผูท้ าสถิตดิ ที ส่ี ุด จากทุกภาคอีก 14 คน รวมผ่านเข้ารอบ 24 คน
9.3.2 ประเภทลู่อ่นื ๆ ผูช้ นะที่ 1 ที่ 2
ของแต่ละภาค และผูท้ าสถิตดิ ที ส่ี ุด จากทุกภาคอีก 6 คน รวมผ่านเข้ารอบ 16 คน
9.3.3 ประเภททีมวิง่ ผลัด ทีมชนะที่ 1 และที่ 2
ของแต่ละภาค และทีมทาสถิตดิ ที ส่ี ุด จากทุกภาคอีก 6 ทีม รวมผ่านเข้ารอบ 16 ทีม
9.3.4 ประเภทลานทุกประเภท ผูช้ นะที่ 1 และที่ 2
ของแต่ละภาค และผูท้ าสถิตดิ ที ส่ี ุด จากทุกภาคอีก 6 คน รวมผ่านเข้ารอบ 16 คน
9.3.5 ประเภทเดิน 5,000 เมตร และเดิน 10,000 เมตร ผูช้ นะที่ 1 และที่ 2
ของแต่ละภาค และผูท้ าสถิตดิ ที ส่ี ุด จากทุกภาคอีก 14 คน รวมผ่านเข้ารอบ 24 คน
9.3.6 ประเภทผสม : อัฎฐกรีฑา และสัตตกรีฑา ผูช้ นะที่ 1 และที่ 2
ของแต่ละภาค และผูท้ าสถิตดิ ที ส่ี ุด จากทุกภาคอีก 6 คน รวมผ่านเข้ารอบ 16 คน
9.3.7 ประเภททีมวิง่ ผลัด เมดเลย์ ทีมชนะที่ 1
ของแต่ละภาค และผูท้ าสถิตดิ ที ส่ี ุด จากทุกภาคอีก 3 ทีม รวมผ่านเข้ารอบ 8 ทีม
9.4 ประเภททีมวิง่ ผลัดทีผ่ ่านรอบคัดเลือกระดับภาคแล้ว ให้เปลีย่ นตัวนักกีฬาได้ไม่เกิน 2 คน
ทัง้ นี้ นักกีฬาทีเ่ ปลีย่ นเข้ามาใหม่จะต้องเป็นนักกีฬาทีม่ รี ายชื่ออยูใ่ นทีม(Family List)
ในการแข่งขันระดับภาค (รอบคัดเลือก)
9.5 รายชื่อนักกรีฑาทีผ่ ่านรอบคัดเลือกระดับภาคเข้าไปแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะต้องได้
รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาฯ

-610. ข้อปฏิ บตั ิ ในการแข่งขัน
10.1 ประเภทลู่ การแข่งขันในรอบคัดเลือกประเภทใดทีผ่ เู้ ข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน หรือ 8 ทีม
ให้ยกการแข่งขันครัง้ นัน้ ไปทาการแข่งขันตามกาหนดเวลาในรอบชิงชนะเลิศ
10.2 สิทธิการแข่งขันผ่านการคัดเลือก
- ประเภทลู่ ให้เป็นไปตามกติกา IAAF ข้อ 141 อนุ 7 โดยอนุโลม
- ประเภทลาน ความไกล (ทุ่ม, พุ่ง, ขว้าง/กระโดดไกล, เขย่งก้าวกระโดด (หากมีนกั กีฬาเข้า
แข่งขันเกิน 8 คน ให้มรี อบคัดเลือก)
- ประเภทลาน กระโดดสูง, กระโดดค้า เป็นรอบชิงชนะเลิศ
10.3 ลาดับความสูงของการเลื่อนไม้พาดกระโดด
ให้สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผูก้ าหนดและ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
10.4 การสมัครแข่งขัน ให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ภายในกาหนดเวลา และแบบฟอร์มทีส่ ่งให้
11. การแต่งกายของนักกีฬา
11.1 ให้นกั กีฬาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามข้อบัญญัตขิ องสมาคมกรีฑาฯ
11.2 นักกีฬาทีมแข่งขันหนึ่ง มีชุดแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ชุด
11.3 ชุดแข่งขันทีมวิง่ ผลัด นักกีฬาต้องใช้ชุดและสีเดียวกัน
11.4 หมายเลขประจาตัวนักกีฬา (เบอร์แข่งขัน) ทีค่ ณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดให้นกั กีฬา
จะต้องติดเต็มแผ่นรวมทัง้ ส่วนทีม่ โี ฆษณา ห้ามพับส่วนใดส่วนหนึ่งมิฉะนัน้ ถือว่าผิดกติกา
การแข่งขัน
12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้ าที่ทีม (ผูจ้ ดั การทีม และผูฝ้ ึกสอน)
นักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ มี ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬาทีด่ แี ละต้องปฏิบตั ิ
ตามกติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม (ทัง้ ในและนอกสนามแข่งขัน)
หรือละเมิดต่อกติกาการแข่งขันจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
13. การประท้วง
13.1 การประท้วงคุณสมบัตขิ องนักกีฬา ให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
13.2 การประท้วงทางเทคนิค
- ให้ประท้วงได้ตามแบบฟอร์มทีส่ มาคมกรีฑาฯ กาหนดขึน้ เท่านัน้
- ให้ประท้วงภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
- ให้ยน่ ื ประท้วงต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ พร้อมเงินประกันจานวน 500 บาท และ
หากคาประท้วงไม่เป็นผล ให้รบิ เงินประกันดังกล่าว ตกเป็นทุนสาหรับส่งเสริมการกีฬา
ของเจ้าภาพ

-714. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
โล่รางวัล นักกีฬาดีเด่น ชาย-หญิง จานวน 4 รางวัล และประกาศนียบัตร (ประเภท ลู่-ลาน)
โล่รางวัล ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น จานวน 4 รางวัล และประกาศนียบัตร (ประเภท ลู่-ลาน)
15. หน้ าที่ผจ้ ู ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอน
15.1 ผูฝ้ ึกสอนและผูจ้ ดั การทีม ทีม่ ชี ่อื ระบุไว้ในใบสมัคร 3 คน เท่านัน้ มีสทิ ธิเข้าประชุมหรือยื่น
เรือ่ งประท้วงในข้อปญั หาการแข่งขันได้
15.2 ผูจ้ ดั การทีม ต้องแจ้งระเบียบกติกาการแข่งขัน และกาหนดการแข่งขันให้นกั กีฬาของตน
ทราบโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ของทีม
15.3 ผูจ้ ดั การทีมหรือผูฝ้ ึกสอน ต้องส่งนักกีฬาของตนไปรายงานตัวต่อนายทะเบียน ณ ที่รายงาน
ตัวตามกาหนดการรายงานตัวแต่ละประเภท
15.4 เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุตธิ รรม ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึกสอน นักกีฬาหรือบุคคล
ภายนอก จะไม่มสี ทิ ธิเข้าภายในบริเวณรัว้ สนามแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผูฝ้ า่ ฝืนจะถูก
เชิญให้ออกจากภายในบริเวณสนาม และถ้ายังฝา่ ฝืนเกีย่ วกับนักกีฬาคนนัน้ ๆ อาจถูกตัด
สิทธิให้ออกจากการแข่งขันตามประเภททีก่ าลังทาการแข่งขันนัน้ ๆ ก็ได้
15.5 นักกีฬาทีท่ าการแข่งขันเสร็จแล้ว เมือ่ ได้อนั ดับชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับที่ 3 ให้ไป
รายงานตัวต่อเจ้าหน้าทีแ่ ผนกพิธมี อบเหรียญ
16. การยืนยันรายชื่อนักกีฬาและการรายงานตัว
16.1 การยืนยันรายชื่อนักกีฬา (Final Confirmation) ให้แจ้งยืนยันรายชื่อนักกีฬาก่อนเวลา
10.00 น. ของวันก่อนการแข่งขัน 1 วัน
16.2 การรายงานตัวของนักกีฬาต่อฝา่ ยเรียกตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขัน ณ ทีร่ ายงานตัว ดังนี้
ประเภท
การรายงานตัว
- กระโดดค้า และขว้างค้อน ครัง้ แรก 50 นาที ก่อนการแข่งขัน ครัง้ สุดท้าย 40 นาที
- ประเภทลานอื่น ๆ
ครัง้ แรก 40 นาที ก่อนการแข่งขัน ครัง้ สุดท้าย 30 นาที
- ประเภทลู่
ครัง้ แรก 30 นาที ก่อนการแข่งขัน ครัง้ สุดท้าย 20 นาที
- ประเภทผสม
ครัง้ แรก 30 นาที ก่อนการแข่งขันในประเภทแรกของ
แต่ละวันเท่านัน้ )
16.3 ในกรณีนกั กีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภทในเวลาเดียวกัน ผูจ้ ดั การทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้อง
มารายงานตัวแทนนักกีฬาผูน้ นั ้ มิฉะนัน้ จะถือว่าสละสิทธิ สาหรับเวลาแข่งขัน นักกีฬา
จะต้องรับผิดชอบตัวเอง และลงแข่งขันให้ทนั เวลาตามประเภทการแข่งขันและถูกต้อง

-8ตามกติกาของประเภทนัน้ ๆ หากไม่ทนั เวลา หรือไม่ถูกต้องตามกติกา ถือว่าหมดสิทธิ
และหากผูต้ ดั สินตรวจพบว่านักกีฬาผูน้ นั ้ ไม่ได้ลงแข่งขันหลายประเภทในเวลาเดียวกัน
จริง ให้ถอื ว่าการรายงานตัวนัน้ เป็นเท็จ จะต้องถูกตัดสิทธิ
16.4 นักกีฬาทีม่ ชี ่อื แข่งขันประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ไม่มารายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
และไม่มเี หตุผลแสดงเป็นลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ ชื่อถือได้ นักกีฬาคนนัน้ จะถูกตัดสิทธิการ
แข่งขันประเภทอื่น ๆ ทีเ่ หลืออยูท่ ุกประเภทตามกติกาสหพันธ์กรีฑานานาชาติฉบับทีส่ มาคม
กรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การรับรอง
17. กาหนดให้จดั การแข่งขัน 4 วัน ตามรายการทีส่ มาคมกรีฑาฯ กาหนดให้ และให้ใช้ทงั ้ ในการ
แข่งขันระดับภาค (รอบคัดเลือก) และระดับชาติ ทัง้ นี้ ห้ามมิให้มกี ารเปลีย่ นแปลงรายการแข่งขันใด ๆ
ยกเว้นได้รบั ความเห็นชอบจากผูแ้ ทนสมาคมกรีฑาฯ ในการแข่งขันครัง้ นัน้ ๆ เป็นกรณีไป
18. ระเบียบการแข่งขันกรีฑาฉบับนี้ ให้ใช้บงั คับเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คัดเลือกภาค ปี 2560 และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบชิงชนะเลิศ) ปี 2561 เท่านัน้
และให้เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาฯ และหรือผูแ้ ทนสมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นผูร้ กั ษาระเบียบนี้
19. บทลงโทษ
กรณีผู้จดั การทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง และนั กกีฬาฝ่าฝื นระเบียบและ
กติกาการแข่งขันในชนิดกีฬานัน้ ๆ นอกจากจะต้องดาเนินการตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ดังกล่าว
แล้ว ให้มผี ลบังคับใช้ ตามข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ในบทลงโทษ ตัง้ แต่ ข้อ 36 - 41 ตามแต่กรณีพพิ าท
***************************
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(ภาคผนวก)
1. หลักเกณฑ์การพิ จาณาผูต้ ดั สิ นลงทาการตัดสิ นในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
- ผูต้ ดั สินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผูต้ ดั สิน
ทีผ่ ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึน้ ทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รบั การพิจารณาจากสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูต้ ดั สินกีฬา
- การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ ดั สินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีทม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกีย่ วข้องในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่
โปร่งใส หรือยุตธิ รรมของการตัดสิน
2. หลักเกณฑ์ในการพิ จารณานักกีฬาดีเด่น และผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิ จารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาทีช่ นะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาทีม่ ที กั ษะและเทคนิคการเล่นทีส่ งู
3. เป็นนักกีฬาทีม่ มี ารยาทและมีน้าใจเป็ นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในทีป่ ระชุมของกรรมการผูต้ ดั สิน
หลักเกณฑ์การพิ จารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
ผูฝ้ ึกสอนในชนิดกีฬานัน้ ๆ เท่านัน้
2. ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผูท้ ม่ี มี ารยาทดี มีนกั กีฬาได้รบั เหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากทีส่ ุด ถ้า
เหรียญทองเท่ากัน ให้พจิ ารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในทีป่ ระชุมของกรรมการผูต้ ดั สิน
3. กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทัง้ หมด ดังนี้
- รายการทีแ่ ข่งขัน จานวน.....48.........รายการ
- เหรียญชุบทอง จานวน.....86.........เหรียญ ประกาศนียบัตร.......86.....ใบ
- เหรียญชุบเงิน
จานวน......86........เหรียญ ประกาศนียบัตร.......86.....ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จานวน....86..........เหรียญ ประกาศนียบัตร......86......ใบ
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็ นผูด้ าเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น กกท. เป็ นผูด้ าเนินการให้

-104. พิ ธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ บั รางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มทัง้ ชุด ซึง่ เป็ นแบบชุดวอร์มของจังหวัดทีน่ กั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธเี ชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดทีช่ นะเลิศ หากจังหวัดนัน้ ๆ ไม่ม ี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
5. โลโก้ผใ้ ู ห้การสนับสนุน
- สาหรับเครือ่ งหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อนั เป็นการโฆษณาทีม่ ใิ ช่สทิ ธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มขี นาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ ป็นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรือเกีย่ วกับบุหรี่ และเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ช่อื จังหวัด หรือชื่อนักกีฬาทีม่ ขี นาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
6. การประชุมผู้จดั การทีม
จะต้องมีผู้จดั การทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่ม ี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมทุกประการ ทัง้ นี้ กกท. ไม่อนุ ญาตให้นักกีฬา
เข้าร่วมประชุมผูจ้ ดั การทีม เพื่อทาหน้าทีแ่ ทน และผูแ้ ทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยทราบต่อไป
***********************************************

