ระเบียบการแข่ งขันกีฬาซอฟท์ เทนนิส
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
*****************************
(1) สมาคมกีฬาซอฟท์ เทนนิสแห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม นายกาธร อินทรพิชยั
เลขาธิการ
นายวินยั ศุภพิพฒ
ั น์
สถานที่ติดต่อ ที่ทาการสมาคมฯ ห้ อง E229 ราชมังคลากีฬาสถาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(2) คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาซอฟท์เทนนิสของจังหวัดเจ้ าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้ าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้ าภาพ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้ าภาพแต่งตัง้
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

(3) คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงคุณสมบัตนิ ักกีฬา ประกอบด้ วย
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้ าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิตกิ าร กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงเทคนิค ประกอบด้ วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ ายกีฬาซอฟท์เทนนิส
กรรมการ
ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จดั การทีมทุกทีม (ยกเว้ นคูก่ รณี)
กรรมการ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้ าภาพแต่งตัง้
กรรมการและเลขานุการ

(4) ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
4.1 ใช้ ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ใช้ กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ซอฟท์เทนนิสนานาชาติ(ISFT) ซึง่ แปลเป็ นภาษาไทยโดย
สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับล่าสุด
(5) คุณสมบัตขิ องผู้ท่ เี ข้ าร่ วมการแข่ งขัน
5.1 ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 ต้ องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (ใช้ พ.ศ.ที่แข่งขันลบด้ วย พ.ศ. ที่เกิด)
5.3 แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกิน ชาย 6 คน หญิง 6 คน
5.4 ในประเภททีมแต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันได้ เพียงทีมชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม
แต่ละทีมต้ องมีผ้ เู ล่นทีมละไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ซึง่ เป็ นผู้ที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
นักกีฬาของจังหวัด ตามระเบียบข้ อ 5.3
5.5 ในประเภทบุคคล แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันประเภทเดี่ยวได้ ไม่เกิน 2 คน
และประเภทคูไ่ ด้ ไม่เกิน 2 คู่
(6) ประเภทการแข่ งขันและจานวนผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขันในระดับภาค(รอบคัดเลือก)
6.1 มีการแข่งขัน ประเภท ดังนี ้
6.1.1 ทีมชาย (คู1่ - เดี่ยว- คู2่ )
6.1.2 ทีมหญิง (คู1่ - เดี่ยว- คู2่ )
6.1.3 ชายเดี่ยว
6.1.4 หญิงเดี่ยว
6.1.5 ชายคู่
6.1.6 หญิงคู่
6.1.7คูผ่ สม
6.2 สามารถสมัครเข้ าร่วมการแข่งขันได้ ทกุ ประเภท
6.3 ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
6.3.1 ถ้ าจังหวัดใดได้ รับการคัดเลือกทังประเภทที
้
มชายและทีมหญิง รวม 2 ทีม จะได้
เจ้ าหน้ าที่ 3 คน ประกอบด้ วย ผู้จดั การทีม 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คนและ
ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน
6.3.2 จังหวัดใดได้ รับการคัดเลือกเฉพาะประเภททีมชาย หรื อทีมหญิง ทีมใดทีมหนึง่
จานวน 1 ทีม จะได้ เจ้ าหน้ าที่ 1 คน เท่านัน้ คือผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน หรื อผู้ฝึกสอน
ทีมหญิง 1 คน

6.3.3 ถ้ าจังหวัดใดได้ รับการคัดเลือกเฉพาะประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง จะได้
เจ้ าหน้ าที่ 1 คน เท่านัน้ คือผู้ฝึกสอน 1 คน
6.3.4 ผู้จดั การทีมมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมผู้จดั การทีมตามวันเวลาที่กาหนด
หากผู้ควบคุมทีมไม่เข้ าร่วมการประชุมผู้จดั การทีมให้ ถือว่าไม่มีสิทธิ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
(7) หลักเกณฑ์ การคัดเลือกในระดับชาติ(Main Draw)
7.1 ทีมชาย 11 ทีม จากจังหวัดเจ้ าภาพ 1 ทีม และอีก 10 ทีมต่อไปนี ้จากรอบคัดเลือก
7.1.1 จากรอบคัดเลือกระดับภาคๆ ละ 2 ทีม รวมกัน 10 ทีม
7.1.2 หากจานวนทีมจาก 7.1.1 มีไม่ครบ 10 ทีม จะให้ สิทธิ์ลาดับถัดมาดังนี ้
7.1.2.1 ลาดับที่ 3 จานวน 1 ทีมจากภาคที่สมัครแข่งขันทีมชายมากที่สุดเป็ น
ลาดับ 1 จาก 5 ภาค
7.1.2.2 ลาดับที่ 3 จานวน 1 ทีม จากภาคที่สมัครแข่งขันทีมชายมากที่สดุ เป็ น
ลาดับ 2 จาก 5 ภาค
7.1.2.3 ลาดับที่ 3 จานวน 1 ทีม จากภาคที่สมัครแข่งขันทีมชายมากที่สดุ เป็ น
ลาดับ 3 จาก 5 ภาค
7.1.2.4 ทังนี
้ ้หากยังไม่ครบจานวนอีก ให้ พิจารณาลาดับที่ 4 ของแต่ละภาคมา
พิจารณาต่อไป
7.2 ทีมหญิง 11 ทีม จากจังหวัดเจ้ าภาพ 1 ทีม และอีก 10 ทีมต่อไปนี ้จากรอบคัดเลือก
7.2.1 จากรอบคัดเลือกระดับภาคๆ ละ 2 ทีม รวม 10 ทีม
7.2.2 หากจานวนทีมจาก 7.2.1 มีไม่ครบ 10 ทีม จะให้ สิทธิ์ลาดับถัดมาดังนี ้
7.2.2.1 ลาดับที่ 3 จานวน 1 ทีมจากภาคที่สมัครแข่งขันทีมหญิงมากที่สดุ
เป็ นอันดับ 1 จาก 5 ภาค
7.2.2.2 ลาดับที่ 3 จานวน 1 ทีมจากภาคที่สมัครแข่งขันทีมหญิงมากที่สดุ
เป็ นอันดับ 2 จาก 5 ภาค
7.2.2.3 ลาดับที่ 3 จานวน 1 ทีมจากภาคที่สมัครแข่งขันทีมหญิงมากที่สดุ
เป็ นอันดับ 3 จาก 5 ภาค
7.2.2.4 ทังนี
้ ้หากยังไม่ครบจานวนอีก ให้ พิจารณาลาดับที่ 4 ของแต่ละภาค
มาพิจารณาต่อไป
7.3 ชายเดี่ยว 12 คน
7.3.1 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คน (ภาคละ 2 คน )
7.3.2 จังหวัดเจ้ าภาพได้ สิทธิพิเศษ 2 คน

7.4 หญิงเดี่ยว 12 คน
7.4.1 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คน (ภาคละ 2 คน )
7.4.2 จังหวัดเจ้ าภาพได้ สิทธิพิเศษ 2 คน
7.5 ชายคู่ 12 คู่
7.5.1 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คู่ (ภาคละ 2 คู)่
7.5.2 จังหวัดเจ้ าภาพได้ สิทธิพิเศษ 2 คู่
7.6 หญิงคู่ 12 คู่
7.6.1 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คู่ (ภาคละ 2 คู)่
7.6.2 จังหวัดเจ้ าภาพได้ สิทธิพิเศษ 2 คู่
7.7 คูผ่ สม 12 คู่
7.7.1 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คู่ (ภาคละ 2 คู)่
7.7.2 จังหวัดเจ้ าภาพได้ สิทธิพิเศษ 2 คู่
(8) วิธีการจัดการแข่ งขัน
8.1 ทุกประเภททาการแข่งขันในรอบแรกแบบพบกันหมดในกลุม่ (Round Robin) เฉพาะ
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในกลุม่ เท่านันจะได้
้
เข้ าไปเล่นในรอบต่อไปด้ วยระบบแพ้ คดั ออก
8.1.1 ประเภททีมจะแบ่งเป็ น 4 สายๆ ละ 2-3 ทีม
8.1.2 ประเภทเดี่ยวจะแบ่งเป็ น 4 สายๆ ละ 3 คน
8.1.3 ประเภทคูจ่ ะแบ่งเป็ น 4 สายๆ ละ 3 คู่
8.1.4 ประเภทคูผ่ สมจะแบ่งเป็ น 4 สายๆ ละ 3 คู่
8.2 จานวนทีมไม่ครบตามข้ อ 7 ไม่ต้องจัดสายตามข้ อ 8.1 ก็ได้ ขึ ้นอยู่ความเหมาะสม
8.3 ใช้ ระบบการแข่งขันแบบเดียวกันทังในการแข่
้
งขันประเภททีมและบุคคล
8.3.1 ประเภทเดี่ยว-จะแข่งในระบบ 7 เกมส์ หรื อผู้ชนะ 4 ใน 7 เกมส์เป็ นผู้ชนะ
8.3.2 ประเภทคู-่ จะแข่งในระบบ 9 เกมส์ หรื อผู้ชนะ 5 ใน 9 เกมส์เป็ นผู้ชนะ
8.4 ในการแข่งขันประเภททีม ประกอบด้ วยคู่ 2 คู่ และเดี่ยว 1 คู่ ให้ ทาการแข่งขัน
ตามลาดับดังนี ้
8.4.1 แมทช์ที่ 1 - ประเภทคู่
8.4.2 แมทช์ที่ 2 - ประเภทเดี่ยว
8.4.3 แมทช์ที่ 3 – ประเภทคู่
8.4.4 นักกีฬาลงแข่งขันได้ เพียงแมทช์เดียวเท่านัน้
8.4.5 ทีมที่จะมีการวางตัวผู้เล่นตาม ข้ อ 8.4 ได้ นนต้
ั ้ องเป็ นทีมที่ได้ จากรายชื่อ
นักกีฬาตามข้ อ 5.4 (ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 6 คน) ตังแต่
้ เริ่มการ
แข่งขันระดับภาคมาก่อนเท่านัน้ โดยนักกีฬาที่ลงแข่งขันในแมทช์ที่ 1, 2

และ 3 จะต้ องไม่ซ ้ากัน (ทีมใดมีนักกีฬาเพียง 3หรือ 4 คน สามารถลง
แข่ งขันได้ เพียง 2 แมทช์ เท่ านัน้ คือแมทช์ ท่ ี 1 และแมทช์ ท่ ี 2 และจะ
เสีย 1 แมทช์ คือแมทช์ ท่ ี 3 ให้ กับคู่แข่ งทันที)
8.5 ในการแข่งขันประเภททีมแต่ละรอบ ทุกทีมมีสิทธิเลือกผู้เล่นคนใดในทีมลงแข่งขัน
ก็ได้ โดยอนุญาตให้ นกั กีฬา ผู้ควบคุมทีมหรื อผู้ฝึกสอนที่ได้ แจ้ งรายชื่อไว้ ลงไปนัง่ ใน
บริเวณที่พกั นักกีฬาของทีมตนเองได้ (เมื่อนัง่ แล้ วต้ องไม่ออกมานอกสนามอีก จนกว่า
การแข่งขันจะสิ ้นสุด เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้ตดั สินเท่านัน)
้
8.6 ในการแข่งขันประเภททีมแต่ละนัด ให้ ผ้ คู วบคุมทีมหรื อผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้เล่น
ตามลาดับของแมทช์(8.4.1) - (8.4.2) - (8.4.3) ก่อนกาหนดการแข่งขันแมทช์
(8.4.1) เริ่มขึ ้นไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบและหลังจากส่งรายชื่อแล้ วต้ องแข่ง
ไปตามลาดับนัน้ หากแมทช์ใดมิได้ จดั นักกีฬาลงแข่งขันตามรายชื่อที่สง่ มานันจะถู
้ ก
ตัดสินให้ แพ้ ในแมทช์นนทั
ั ้ นที ส่วนแมทช์อื่นยังแข่งขันต่อไปได้
8.7 ในการแข่งขันประเภททีมทังในระดั
้
บภาคและระดับชาติ ในรอบพบกันหมด (RoundRobin) ให้ ทาการแข่งขันจนครบทัง้ 3 แมทช์ ส่วนรอบที่สองจนถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่ง
จะทาการแข่งขันในระบบแพ้ คดั ออก หากทีมใดสามารถเก็บชัยชนะใน 2 แมทช์แรกได้
จะได้ รับการประกาศเป็ นทีมที่ชนะในนัดนันทั
้ นทีโดยไม่ต้องแข่งต่อในแมทช์ที่ 3
8.8 ในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคหากการแข่งขันประเภทบุคคลประเภทใดมี ผ้ เู ข้ า
แข่งขันเป็ นจานวนมากถ้ าไม่สามารถแบ่งกลุม่ การแข่งขันได้ ก็ให้ จดั แบบแพ้ คดั ออกได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสม และการตัดสินใจของผู้แทนสมาคมฯเป็ นที่สิ ้นสุด
8.9 ในการแข่งขันประเภททีม รอบคัดเลือกระดับภาค หากมีทีมเข้ าร่วมการแข่งขัน 5 ทีม
หรื อมากกว่าให้ จดั การแข่งขันแบบแบ่งกลุม่ ส่วนจะนาที่ 1 และที่ 2 ของกลุม่ หรื อจะ
นาเฉพาะที่ 1 ของกลุม่ เข้ ารอบต่อไปนันให้
้ พิจารณาจากจานวนกลุม่ และจานวนทีมที่
เข้ าแข่งขันว่ามีมากน้ อยเพียงใดโดยในรอบต่อไปให้ จดั การแข่งขันแบบแพ้ คดั ออก แต่
ถ้ ามีทีมเข้ าร่วมการแข่งขันเพียง 4 ทีมหรื อน้ อยกว่า ให้ จดั การแข่งขันแบบพบกันหมด
8.10 ในการแข่งขันประเภททีมและบุคคล ด้ วยระบบพบกันหมดในกลุม่ ให้ จดั ลาดับ
ของแต่ละทีมดังนี ้ (หากมีผลเท่ากัน 2 ทีม/คน/คู่ ให้ ดทู ี่ผลแพ้ ชนะระหว่าง 2 ทีม/คน/คู่ นี ้
โดยที่ผ้ ชู นะจะมีลาดับที่ดีกว่า และหากมีผลเท่ากันตังแต่
้ 3 ทีม /คน/คู่ เป็ นต้ นไปให้ ยึด
ผลการแข่งขันระหว่างทีมที่เท่ากันนี ้มานับในระบบ Mini Leauge)
8.10.1 จานวนครัง้ ที่ชนะ หากมีจานวนครัง้ ที่ชนะเท่ากันให้ นบั
8.10.2 จานวนแมทช์ที่ได้ หากมีจานวนแมทช์ได้ เท่ากัน ให้ นบั
8.10.3 จานวนแมทช์ได้ แมทช์เสีย หากผลต่างของแมทช์ยงั เท่ากันให้ นบั
8.10.4 จานวนเกมส์ได้ หากจานวนเกมส์ได้ เท่ากันให้ นบั
8.10.5 จานวนเกมส์ได้ เกมส์เสีย หากผลต่างของเกมส์เท่ากัน ให้ นบั

8.10.6 คะแนนที่ทาได้ คะแนนที่เสีย หากผลต่างของคะแนนเท่ากัน ให้
8.10.7 จับฉลาก
8.11 หากนักกีฬาซึง่ ได้ ทาการแข่งขันแล้ วจะต้ องลงแข่งขันต่ออีกในวันเดียวกันให้ นกั กีฬา
ผู้นนมี
ั ้ สิทธิ์พกั ได้ ไม่เกิน 15 นาทีภายหลังจบการแข่งขันแต่ละครัง้
8.12 การจัดสายแข่งขันและการวางมือ (Seeds)
8.12.1 การจัดสายแข่งขัน การวางมือและการจับฉลาก ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
และกติกาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ และสมาคมซอฟท์เทนนิส
แห่งประเทศไทย
8.12.2 การวางอันดับนักกีฬาในการแข่งขันประเภทบุคคลให้ ใช้ อนั ดับครัง้ ล่าสุด
ของสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ส่วนการจัดวางอันดับใน
ประเภททีม ให้ พิจารณาจากอันดับโดยเฉลี่ยของผู้เล่นในทีม
8.12.3 จานวนอันดับมือในการจัดสายแข่งขันจะขึ ้นกับจานวนผู้เข้ าแข่งขันและ
นักกีฬาที่มีอนั ดับอยูใ่ นการจัดครัง้ ล่าสุดด้ วย ซึง่ อาจจะวาง 4 มือเป็ น
อย่างน้ อยแต่ไม่มากกว่า 16 มือ
8.12.4 ต้ องแยกนักกีฬาจากจังหวัดเดียวกันไว้ คนละสายการแข่งขัน
(สายบน-สายล่าง)
8.12.5 กาหนดวันจัดสายแข่งขันทุกประเภท ให้ เป็ นไปตามที่การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย กาหนดขึ ้น
8.12.6 หากมีนกั กีฬาถอนตัวหลังจากการจับฉลากแบ่งสายเสร็จสิ ้นแล้ ว จะไม่มี
การจัดสาย หรื อเลื่อนอันดับมือแต่อย่างไรให้ จดั การแข่งขันไปตามนัน้ โดย
ถือเป็ นการชนะผ่านสาหรับคูแ่ ข่งขันที่ถอนตัวไป
(9) ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
9.1 การสมัครเข้ าร่วมการแข่งขันและการคัดเลือก
9.1.1 ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
9.1.2 ให้ จงั หวัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ให้ เจ้ าภาพในระดับภาคภายใน
ระยะเวลาที่จงั หวัดหัวหน้ าภาคกาหนด
9.1.3 ให้ เจ้ าภาพระดับภาคทุกภาค ส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่เข้ าร่วมการ
แข่งขันทังหมด
้
แยกตามประเภทแข่งขันให้ สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่ง
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคแรกเริ่มขึ ้น
9.1.4 สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย พิจารณาอันดับนักกีฬาที่เข้ า
ร่วมการแข่งขันทุกประเภท และส่งผลการจัดอันดับให้ จงั หวัดเจ้ าภาพ

ระดับภาคทุกภาคไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการแข่งขันคัดเลือกในภาคนันๆ
้
9.1.5 นักกีฬาทังหมดต้
้
องเข้ าร่วมระดับภาค และจานวนผู้ผา่ นรอบคัดเลือกระดับ
ภาคเข้ าสูก่ ารแข่งขันระดับชาติให้ ถือไปตามข้ อ 7 ในระเบียบฯนี ้
9.1.6 ให้ จงั หวัดเจ้ าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ส่งผลการแข่งขัน
ทังหมดให้
้
สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยภายใน 7 วัน นับแต่
วันเสร็จสิ ้นการแข่งขัน
9.1.7 ให้ จงั หวัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ ที่ได้ สิทธิ์เข้ าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติ ให้ จงั หวัดเจ้ าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ ภายในระยะเวลาที่
เจ้ าภาพกาหนด
9.1.8 ให้ จงั หวัดเจ้ าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ ส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
ที่ได้ สิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ให้ สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่สมาคมฯกาหนด เพื่อจัดอันดับนักกีฬาและ
จัดตารางการแข่งขันผลของการ จัดอันดับนักกีฬานี ้ให้ ถือเป็ นที่สดุ
9.1.9 สมาคมฯส่งผลการจัดอันดับตามระเบียบฯข้ อ 9.1.8 และสายการแข่งขัน
ตามระเบียบฯ 8.12.5 ให้ เจ้ าภาพจัดแข่งขันระดับชาติไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนการแข่งขัน
9.1.10 จังหวัดใดจัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ไปให้ เจ้ าภาพไม่ทนั
ระยะเวลาที่กาหนดในระเบียบฯ ข้ อ 9.1.2 และข้ อ 9.1.7 ให้ ผ้ นู นหมด
ั้
สิทธิ์เข้ าร่วมการแข่งขันในครัง้ นัน้
9.2 การถอนตัวและการเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระดับภาค
9.2.1 ภายหลังหมดกาหนดเวลาส่งชื่อให้ เจ้ าภาพระดับภาคและไม่อนุญาตให้ มี
การถอนตัวและเปลี่ยนบัญชีรายชื่อนักกีฬา รวมทังประเภทที
้
่นกั กีฬาสมัคร
ลงทาการแข่งขัน ยกเว้ นนักกีฬาไม่สามารถทาการแข่งขันได้ เนื่องจาก
บาดเจ็บหรื อป่ วย ผู้ควบคุมทีมหรื อผู้แทนจังหวัดมีสิทธิให้ นกั กีฬาคนอื่นที่มี
รายชื่ออยูใ่ นบัญชีนกั กีฬาของจังหวัดนันลงท
้ าการแข่งขันแทนในประเภท
นันโดยต้
้
องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนกาหนดจัดสายแข่งขันไม่น้อยกว่า
1 ชัว่ โมง
9.2.2 ภายหลังการจัดสายการแข่งขันแล้ วไม่อนุญาตให้ มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อีกในทุกประเภทของการแข่งขัน
9.2.3 ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากได้ รับบาดเจ็บจากการฝึ กซ้ อมหรื อเจ็บป่ วย
ด้ วยเหตุอื่นโดยแพทย์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่งตังไว้
้ ได้ ตรวจและ
ออกใบรับรองว่าไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้ จะไม่มีสิทธิลงแข่งขันใน
ประเภทอื่นที่เหลือ เว้ นแต่การถอนตัวนัน้ เนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพ

ทางร่างกาย และได้ รับการรับรองจากแพทย์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
แต่งตังไว้
้
9.2.4 การถอนตัวจากการแข่งขันด้ วยเหตุผลอื่นๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
นอกเหนือไปจากระเบียบฯ 9.2.3 ข้ อ ให้ อยูใ่ นการพิจารณาของผู้แทน
สมาคมฯ หรื อผู้ตดั สินชี ้ขาดเท่านัน้ และผลของการพิจารณาให้ ถือเป็ นที่สดุ
9.2.5 ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ ถือว่ามีความผิดตาม
ข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
9.3 การรายงานตัวนักกีฬา
9.3.1 ในประเภททีมและบุคคล นักกีฬาทุกคนต้ องลงชื่อรายงานตัว ในแบบ
รายงานตัวนักกีฬาของสมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยต่อผู้แทน
สมาคมฯ และหรื อผู้ตดั สินชี ้ขาด และหรื อผู้อานวยการแข่งขันในวันที่มีการ
แข่งขันแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง ณ สถานที่จดั การแข่งขันหรื อ
ณ สถานที่ซงึ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
9.3.2 นักกีฬาทุกคนจะต้ องรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนถึง
กาหนดเวลาแข่งขันด้ วยตนเองไม่น้อยกว่า 15 นาที
9.4 การถอนตัวและการเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระดับชาติ ในประเภททีม
9.4.1 หากทีมที่ผา่ นมาจากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคได้ ถอนตัวออกจาก
การแข่งขันก่อนวันเปิ ดการแข่งขันระดับชาติ 60 วัน ให้ ทีมที่อยู่อนั ดับรอง
ลงไปในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคนันๆ
้ ได้ สิทธิลงแข่งขันแทน แต่
ต้ องดาเนินให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อ 9.1.7
9.4.2 ไม่อนุญาตให้ มีการเปลี่ยนตัว
9.4.3 ทีมที่ถอนตัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ มีความผิดตามข้ อบังคับการกีฬา
แห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
9.5 การถอนตัวและการเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระดับชาติ ในประเภทบุคคล
9.5.1 หลังจากสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยได้ จดั อันดับนักกีฬาที่
เข้ าร่วมการแข่งขันทุกประเภทตามระเบียบฯ ข้ อ 9.1.4 แล้ ว เฉพาะผู้มี
รายชื่อได้ สิทธิแข่งขันระดับชาติ (Main Draw )ไม่อนุญาตให้ มีการเปลี่ยนตัว
และเปลี่ยนประเภทการแข่งขัน แต่อนุญาตให้ มีการถอนตัวได้ ด้วยเหตุผล
การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเท่านัน้ โดยแสดงใบรับรองแพทย์ ทังนี
้ ้ในประเภท
คูห่ ากมีการถอนตัวผู้เล่นคนใดคนหนึง่ ให้ ถือว่าผู้เล่นคูน่ นั ้ ถอนตัวโดย
ปริยายและให้ ถือว่าไม่มีชื่อลงทาการแข่งขันประเภทนัน้

9.5.2 ต้ องแจ้ งการถอนตัวให้ จงั หวัดเจ้ าภาพระดับชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
และสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย
9.5.3 หากนักกีฬาที่ผ่านมาจากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค มีการถอนตัว
ก่อนวันเปิ ดการแข่งขันระดับชาติ 60 วัน ให้ ผ้ ทู ี่อยูอ่ นั ดับรองลงไปในการ
แข่งขันระดับภาคนันๆ
้ ได้ สิทธิลงแข่งขันแทน แต่ต้องดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามกาหนดในระเบียบฯ ข้ อ 9.1.7 ทังนี
้ ้ในประเภทคู่ หากมีการถอนตัวผู้เล่น
คนใดคนหนึง่ ให้ ถือว่าผู้เล่นคูน่ นถอนตั
ั้
วทังคู
้ โ่ ดยปริ ยาย และผู้เล่นที่ไม่ได้
ถอนตัวให้ ถือว่าไม่ได้ มีชื่อลงทาการแข่งขันในประเภทนัน้
9.5.4 หากมีการถอนตัวตามระเบียบฯ ข้ อ 9.5.1 และมีการถอนตัวในกาหนดตาม
ระเบียบฯ ข้ อ 9.5.3 ในประเภทบุคคลทุกประเภท นักกีฬาที่ได้ สิทธิในการ
เข้ าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (Main Draw )และได้ สิทธิลงแข่งขันแทนจะ
พิจารณาจากผลการจัดอันดับที่ดีที่สดุ ของภาคนันๆ
้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องแสดง
ความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบที่สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่ง
ประเทศไทยกาหนด ก่อนการจัดสายแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 วัน และไม่ขดั ต่อ
ระเบียบฯ ข้ อ 9.5.8 ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้
ถือว่ามีความผิดตามข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
9.5.5 ภายหลังการจัดสายการแข่งขัน หากนักกีฬาได้ รับบาดเจ็บจากการฝึ กซ้ อม
หรื อเจ็บป่ วยด้ วยเหตุอื่นๆ โดยแพทย์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดตังไว้
้
ได้ ตรวจและออกใบรับรองว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้ ให้ คงสายการแข่งขันไว้
ตามเดิมโดยไม่มีนกั กีฬาอื่นลงแข่งขันแทนอีก และให้ ถือว่านักกีฬาผู้นนได้
ั้
ยอมให้ ชนะผ่านแก่คแู่ ข่งขันไป
9.5.6 ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันด้ วยเหตุตามระเบียบฯ ข้ อ 9.5.5 ไม่มีสิทธิลง
แข่งขันในประเภทอื่นที่เหลือ เว้ นแต่การถอนตัวเนื่องจากการสูญเสีย
สมรรถภาพทางร่างกาย และได้ รับการรับรองจากแพทย์ที่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจัดตังไว้
้
9.5.7 การขอถอนตัวด้ วยเหตุผลอื่นๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั นอกเหนือไปจาก
เหตุผลจากการบาดเจ็บ และหรื อการเจ็บป่ วย ซึง่ ต้ องแสดงใบรับรองแพทย์
ให้ อยูใ่ นการพิจารณาของผู้แทนสมาคมฯ และหรื อผู้ตดั สินชี ้ขาดเท่านัน้
และผลการพิจารณาให้ ถือเป็ นที่สดุ
9.5.8 ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ ถือว่ามีความผิดตาม
ข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550

(10) การแต่ งกายและมารยาทของนักกีฬา และเจ้ าหน้ าที่
10.1 นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทกุ คน ต้ องประพฤติตนให้ สมกับการเป็ นนักกีฬาพึงแสดง
มารยาทที่ดีตอ่ กันปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับ ระเบียบ และกติกาการแข่งขันทุกประการ
หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมจะได้ พิจารณาโทษตามข้ อบังคับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
10.2 นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้ องแต่งกายด้ วยชุดกีฬาที่สภุ าพ และสวมเสื ้อคอปกเท่านัน้ ชุด
แข่งขันทังหมด
้
รวมทังหมวกหรื
้
ออุปกรณ์รัดศีรษะจะต้ องไม่มีข้อความใดๆ เว้ นชื่อ
และเครื่ องหมายของสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย หรื อชื่อและ
สัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรื อชื่อ และสัญลักษณ์ของจังหวัดที่
นักกีฬาสังกัดเท่านัน้ (ในการแข่งขันประเภททีมและประเภทบุคคลคูแ่ ละคูผ่ สมนัน้
นักกีฬาต้ องใส่ชดุ นักกีฬาเป็ นแบบฟอร์ มเดียวกัน)
10.3 หากมีการติดเครื่ องหมายโฆษณาบนเครื่ องแต่งกายนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ตลอดจน
อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่นาลงสนามแข่งขันให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของสหพันธ์ซอฟท์เทนนิส
นานาชาติ(ISFT)และฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
10.4 นักกีฬาที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบการแต่งกายนี ้ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ลงทาการ
แข่งขัน จนกว่าจะปฏิบตั ติ นให้ เป็ นไปตามระเบียบและระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่ อง
แต่งกายให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
10.5 ความในระเบียบฯ ข้ อ 10.1 ข้ อ 10.2 ข้ อ 10.3 และข้ อ 10.4 ให้ ใช้ บงั คับผู้ฝึกสอนซึง่
ลงไปทาหน้ าที่ในการแข่งขันประเภททีมด้ วย
(11) การประท้ วง
11.1 การประท้ วงคุณสมบัติของนักกีฬาและการประท้ วงด้ านเทคนิคกีฬาให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
11.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการประท้ วง ให้ ถือเป็ นที่สดุ
11.3 ในขณะแข่งขัน นักกีฬามีสิทธิ์ร้องขอผู้ตดั สินชี ้ขาด เมื่อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับกติกาการ
แข่งขันหรื อร้ องขอให้ ผ้ ตู ดั สินชี ้ขาดพิจารณาผู้ตดั สินและผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน ตลอดจน
เจ้ าหน้ าที่เทคนิคสนามแข่งขัน ยกเว้ นในระหว่างการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาไม่มี
สิทธิประท้ วงใดๆ โดยการประท้ วงระหว่างการแข่งขันประเภททีมให้ เป็ นหน้ าที่ของ
ผู้ฝึกสอนซึง่ ลงไปทาหน้ าที่ในสนามแข่งขันเท่านัน้
11.4 ผู้ตดั สินชี ้ขาดไม่มีอานาจกลับคาตัดสินของผู้ตดั สินในกรณีข้อเท็จจริง (ลูกดี – ลูก
เสีย – การเสิร์ฟดี – การเสิร์ฟเสีย เป็ นต้ น )
11.5 คาตัดสินของผู้ตดั สินชี ้ขาด หรื อผู้แทนสมาคมฯ ให้ ถือเป็ นที่สดุ

11.6 นักกีฬาและหรื อผู้ฝึกสอน และหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ด ไม่ปฏิบตั ิตามผลการพิจารณาใน
ระเบียบฯ ข้ อ 11.2 และหรื อคาตัดสินชี ้ขาดตามระเบียบฯ ข้ อ 11.5 ให้ ถือว่าละเมิด
ข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ต้ องถูกพิจารณาโทษ
(12) สถานที่และลูกซอฟท์ เทนนิสที่ใช้ ในการแข่ งขัน
ในการแข่งขันระดับชาติ และระดับภาค ใช้ สนามที่จงั หวัดเจ้ าภาพจัดการแข่งขันกาหนด
12.1 ในการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคใช้ สนามที่มีพื ้นสนามเป็ นฮาร์ ดคอร์ ตจานวนไม่น้อย
กว่า 4 สนาม โดยทุกสนามต้ องมีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมทัว่ พื ้นสนามด้ วยค่า
ความสว่างไม่น้อยกว่า 500 ลักซ์ ในจังหวัดเจ้ าภาพระดับภาค หรื อในจังหวัดอื่นที่
ใกล้ เคียง โดยได้ รับความเห็นชอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมซอฟท์
เทนนิสแห่งประเทศไทย
12.2 ใช้ ลกู บอลล์ซอฟท์เทนนิส KENKO BALLซึง่ ได้ รับการรับรองจากสหพันธ์ซอฟท์
เทนนิสนานาชาติ
(13) รางวัลการแข่ งขันและการรับรางวัล
ในการแข่งขันระดับชาติทกุ ประเภท นักกีฬาได้ รับรางวัลดังนี ้
13.1 ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศได้ รับรางวัลที่ 1
ผู้แพ้ ในรอบชิงชนะเลิศได้ รับรางวัลที่ 2
ผู้แพ้ ในรอบรองชนะเลิศ ได้ รับรางวัลที่ 3
รางวัลที่ 1 ได้ รับเหรี ยญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 ได้ รับเหรี ยญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 ได้ รับเหรี ยญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองเหรี ยญร่วม)
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย- หญิง พร้ อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ดีเด่น ทีมชาย – ทีมหญิง พร้ อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
13.2 ให้ นกั กีฬาผู้ที่ได้ รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผู้รับรางวัลด้ วยตนเอง และ แต่งกายด้ วยชุด
แข่งขันหรื อแต่งกายด้ วยชุดวอร์ มทังชุ
้ ด ซึง่ เป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬา
สังกัดและการแต่งกายของนักกีฬาให้ เป็ นไปตามระเบียบฯ
13.3 เป็ นหน้ าที่ของนักกีฬาผู้ที่ได้ รับเหรี ยญรางวัลการแข่งขัน จะต้ องเข้ าร่วมพิธีรับเหรี ยญ
รางวัล หากนักกีฬาผู้ใดไม่รับเหรี ยญรางวัลโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ ถือว่าปฏิบตั ิ
ตนไม่เหมาะสมตามข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
13.4 ในประเภททีมผู้ควบคุมทีมของทีมที่ได้ รับเหรี ยญรางวัลจะได้ รับประกาศนียบัตร

(14) กาหนดวันและเวลาการแข่ งขัน ในระดับภาค
การกาหนดวันและเวลาแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ให้ จงั หวัดเจ้ าภาพเป็ นผู้กาหนด
แต่กาหนดการแข่งขันต้ องไม่น้อยกว่า 5 วันและไม่เกิน 7 วัน ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสม ดังนี ้
วันแรก
ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว – รอบแรกพบกันหมดในสาย
วันที่สอง
ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว - รอบ 2 และรอบก่อนรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
วันที่สาม
ประเภทคูผ่ สม ภาคเช้ า
- รอบแรกพบกันหมดในสาย
ภาคบ่าย
- รอบก่อนรองชนะเลิศ และรอบรองชนะเลิศ
และรอบชิงชนะเลิศ
วันที่สี่
ประเภทชายคูแ่ ละหญิงคู่
– รอบแรกพบกันหมดในสาย และรอบที่ 2
วันที่ห้า
ประเภทชายคูแ่ ละหญิงคู่
- รอบก่อนรองชนะเลิศ และรอบรองชนะเลิศ
และรอบชิงชนะเลิศ
วันที่หก
ประเภททีมชายและทีมหญิง – รอบพบกันหมดในสาย
วันที่เจ็ด
ประเภททีมชายและทีมหญิง - รอบ 2 และรอบก่อนรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
(15) กาหนดวันและเวลาการแข่ งขันระดับชาติ
15.1 การกาหนดวันและเวลาแข่งขันระดับชาติ ทาการแข่งขัน 9 วัน ดังนี ้
วันแรก
ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว – รอบแรกพบกันหมดในสาย (รอบแรก)
วันที่สอง
ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว - รอบ 16 คน และรอบก่อนรองชนะเลิศ
และรอบรองชนะเลิศ

วันที่สาม
ประเภทคูผ่ สม

– รอบแรกพบกันหมดในสาย (รอบแรก)
รอบ 16 คน รอบก่อนรองชนะเลิศ และรอบรองชนะเลิศ

วันที่สี่
ประเภทชายคูแ่ ละหญิงคู่

– รอบแรกพบกันหมดในสาย (รอบแรก)

ประเภทชายคูแ่ ละหญิงคู่

- รอบ 16 คน และรอบก่อนรองชนะเลิศ และรอบรองชนะเลิศ

วันที่ห้า
วันที่หก
ภาคเช้ า
ภาคบ่าย
วันที่เจ็ด
ประเภททีมชายและทีมหญิง
วันที่แปด
ประเภททีมชายและทีมหญิง

- รอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว
- รอบชิงชนะเลิศชายคูแ่ ละหญิงคู่ และคูผ่ สม
– รอบพบกันหมดในสาย (รอบแรก)
- รอบพบกันหมดในสาย (รอบแรก) ,
รอบก่อนรองชนะเลิศ และรอบรองชนะเลิศ

วันที่เก้ า
ประเภททีมชายและทีมหญิง

– รอบชิงชนะเลิศ

15.2 ในการแข่งขันระดับชาติ เริ่มการแข่งขันตังแต่
้ เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป โดยไม่มีหยุด
พัก จนกว่าจะเสร็จสิ ้นตามรายการที่กาหนดไว้ ในแต่ละวัน
15.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกาหนดวันและเวลาแข่งขันแต่ละประเภทในแต่ละวัน
ตามความเหมาะสม และจะปิ ดประกาศให้ ทราบ ณ กองอานวยการแข่งขันล่วงหน้ า
ก่อนการแข่งขันแต่ละวัน
15.4 หากมีเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถดาเนินการแข่งขันตามรายการที่กาหนดคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ความเหมาะสม โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงให้ ทราบ ณ
กองอานวยการการแข่งขัน
15.5 นักกีฬาที่มีกาหนดการแข่งขัน ลาดับแรกของแต่ละวัน จะต้ องพร้ อมที่จะลงทาการ
แข่งขันได้ ก่อนกาหนดเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที โดยจะต้ องไปรายงานตัว
ด้ วยสภาพที่พร้ อมลงแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่กองอานวยการ
15.6 สาหรับนักกีฬาที่จะต้ องลงแข่งขันในลาดับต่อ ๆ ไป จะต้ องไปถึงสนามแข่งขัน และ
หากการแข่งขันในลาดับก่อนหน้ าลาดับของตนไม่มีการแข่งขันหรื อมีเหตุที่ทาให้ การ
แข่งขันต้ องยุตลิ งก่อนเวลาอันสมควรด้ วยเหตุใดๆ ก็ดี ให้ พร้ อมลงแข่งขันทันทีที่ถกู
ประกาศเรี ยก และโดยไม่มีข้ออ้ างใด ๆ

15.7 นักกีฬาที่ไม่สามารถลงแข่งขันภายในเวลา 15 นาที หลังการประกาศเรี ยกจะถูกปรับ
เป็ นฝ่ ายแพ้ ในแมทช์นนั ้
15.8 นักกีฬาที่ไม่สามารถแข่งขันตามกาหนด และนักกีฬาที่ถอนตัวออกจากการโดยไม่มี
เหตุผลอันควร จะถูกพิจารณาโทษตามข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
(16) หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ ละแมทช์ การแข่ งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
ผู้ตดั สินต้ องผ่านการอบรมฯจากสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยหรื อการกีฬา
แห่งประเทศไทย และผู้ตดั สินที่ผา่ นการอบรมฯดังกล่าวต้ องขึ ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย และได้ รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย แต่งตังให้
้ ไปปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นผู้ตดั สินกีฬา
การปฏิบตั หิ น้ าที่ของผู้ตดั สินต้ องตระหนักและคานึงถึงการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ในกรณีที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องหรื ออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้ องในการปฏิบตั หิ น้ าที่ เพื่อมิให้ เกิดคาครหาหรื อเกิดการ
ประท้ วงฯ อันเชื่อได้ ว่าไม่โปร่งใสหรื อยุตธิ รรมของการตัดสิน
(17) หลักเกณฑ์ ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่ นและผู้ฝึกสอนดีเด่ น
หลักเกณฑ์ การพิจารณานักกีฬาดีเด่ น
1.พิจารณาจากเหรี ยญทอง-เงิน-ทองแดง ตามลาดับ จากประเภทบุคคล
2.ถ้ าต่างมีจานวนเหรี ยญจากประเภทบุคคลเท่ากัน ให้ ดเู หรี ยญจากประเภททีม
3.ถ้ ายังไม่สามารถตัดสินได้ ให้ พิจารณาจากผลงานประเภท เดี่ยว-คู-่ คูผ่ สม ตามลาดับ
4.ถ้ ายังไม่สามารถตัดสินได้ ให้ ผ้ แู ทนสมาคมฯเป็ นผู้พิจารณา และถือเป็ นที่สดุ จาก
4.1 เป็ นนักกีฬาที่มีทกั ษะและเทคนิคการเล่นที่สงู
4.2 เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน ้าใจเป็ นนักกีฬา
4.3 เป็ นนักกีฬาที่ปฏิบตั ิตามกฏ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้ อบังคับของสมาคมกีฬา
ซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4.4 อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตดั สิน
หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่ น
1.นับคะแนนทุกประเภท ทังที
้ ม-บุคคล (แยก ชาย-หญิง)
2.ประเภททีม-เหรี ยญทอง 10 คะแนน, เหรี ยญเงิน 5 คะแนน, เหรี ยญทองแดง 3 คะแนน
3.ประเภทบุคคล-เหรี ยญทอง 5 คะแนน, เหรี ยญเงิน 3 คะแนน, เหรี ยญทองแดง 2 คะแนน
4.จังหวัดใดทาคะแนนรวมได้ มากที่สดุ (แยก ชาย-หญิง) จะได้ รับเลือกเป็ นผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย-หญิง
5.ถ้ ามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ นบั จานวนเหรี ยญทอง-เงิน-ทองแดง ตามลาดับ
6.หากไม่สามารถตัดสินได้ จาก ข้ อ 4+5 ให้ ผ้ แู ทนสมาคมฯ เป็ นผู้พิจารณาและถือเป็ นที่สดุ

7.ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้ องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้ าร่วมการแข่งขันและปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานันๆเท่
้ านัน้
8.ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีมารยาทดี เป็ นผู้ปฏิบตั ติ ามกฏ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน
ข้ อบังคับของสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
9.อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตดั สิน
(18) กาหนดจานวนรายการแข่ งขันและจานวนเหรี ยญรางวัลรวมทัง้ หมด ดังนี ้
-รายการที่แข่งขัน
จานวน 7 รายการ
-เหรี ยญชุบทอง
จานวน 20 เหรี ยญ ประกาศนียบัตร 22 ใบ
-เหรี ยญชุบเงิน
จานวน 20 เหรี ยญ ประกาศนียบัตร 22 ใบ
-เหรี ยญชุบทองแดง
จานวน 40 เหรี ยญ ประกาศนียบัตร 44 ใบ
หมายเหตุ - ประกาศนียบัตรที่เพิ่มขึ ้นนันจะมอบให้
้
ผ้ ฝู ึ กสอนประเภททีมด้ วย
- เหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้ าภาพเป็ นผู้ดาเนินการจัดเตรี ยมไว้ ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็ นผู้ดาเนินการให้
(19) พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1.ให้ นกั กีฬาผู้ที่ได้ รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผู้รับรางวัลด้ วยตนเอง และ แต่งกายด้ วยชุดแข่งขัน
หรื อแต่งกายด้ วยชุดวอร์ มทังชุ
้ ด ซึง่ เป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัดและการแต่งกาย
ของนักกีฬาให้ เป็ นไปตามระเบียบฯ
2.พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ ใช้ เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัด
นันๆ
้ ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ ใช้ เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
(20) โลโก้ ผ้ ูให้ การสนับสนุน
- สาหรับเครื่ องหมายการค้ า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์
ของเกมส์การแข่งขัน ให้ มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ ้ว และห้ ามนาตรา หรื อเครื่ องหมายการค้ าที่เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรื อเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ ใช้ ชื่อจังหวัด หรื อชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี ้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
(21) การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้ องมีผ้ ูจัดการทีม หรื อผู้ ฝึกสอนของแต่ละที มเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยทีมละ 1 คน หาก
จังหวัดใดไม่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องยอมรับ และปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทังนี
้ ้
กกท. ไม่อนุญาตให้ นักกี ฬาเข้ าร่ วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้ าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ
จะต้ องทารายงานเสนอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
*******************************************************************

