ระเบียบการแข่ งขันเปตอง
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
*******************
1. สมาคมกีฬาเปตองแห่ งประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นายกสมาคม
พลอากาศเอก กาธน สิ นธวานนท์
เลขาธิการ
นายชุริน ภัทรดิลก
กรรมการ รองเลขาธิการ และนายทะเบียน
เรื ออากาศตรี ปรารภ ทองประเทศ
สถานที่ติดต่อ
สานักงานสมาคมฯ เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์/โทรสาร 02-319-7622, 08-1308-1661
E-Mail : petanque.assoth@gmail.com
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายเปตองจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ
รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ
ผูจ้ ดั การทีมของจังหวัดที่ผา่ นการแข่งขันคัดเลือกฯ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
3.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3.2 ให้ใช้กติกาสากลการเล่นกีฬาเปตองของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.)
4. คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขัน
4.1 ให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 นักกีฬาเยาวชนชาย – หญิง ที่เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะต้องมี อายุไม่ เกิน 20 ปี
(เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 เป็ นต้ นไป) สามารถลงทาการแข่งขันได้
4.3 นักกีฬาชาย – หญิง ที่เคยมีชื่อในบัญชีนกั กีฬาที่ผา่ นการแข่งขันฯ และหรื อได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
นักกีฬาเปตองทีมชาติไทย, ในการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งโลก, เปตองชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย,
เปตองกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ เกมส์, เปตองกีฬาซี เกมส์ และเปตองนานาชาติ ทุกรายการ สามารถเข้าร่ วม
การแข่งขันเปตองในกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้
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5. ประเภทการแข่ งขัน
5.1 แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 9 ประเภท ชิง 9 เหรี ยญทอง ดังนี้ .5.1.1 ประเภทเดี่ยวชาย
(ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.2 ประเภทเดี่ยวหญิง
(ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.3 ประเภทคู่ชาย (นักกีฬา 2 คน สารอง 1 คน รวมเป็ น 3 คน) (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.4 ประเภทคู่หญิง (นักกีฬา 2 คน สารอง 1 คน รวมเป็ น 3 คน) (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.5 ประเภทคู่ผสม
(ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.6 ประเภททีมชาย (นักกีฬา 3 คน สารอง 1 คน รวมเป็ น 4 คน) (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
5.1.7 ประเภททีมหญิง (นักกีฬา 3 คน สารอง 1 คน รวมเป็ น 4 คน) (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
5.1.8 ประเภท SHOOTING ชาย (จากนักกีฬาประเภททีม และประเภทคู่)
5.1.9 ประเภท SHOOTING หญิง (จากนักกีฬาประเภททีม และประเภทคู่)
6. จานวนนักกีฬา และเจ้ าหน้ าที่ ที่เข้ าร่ วมการแข่ งขันฯ ของทีมตัวแทนจังหวัดทุกจังหวัด ในแต่ ละภาค (5 ภาค)
ทัว่ ประเทศ ประกอบด้ วย
6.1 นักกีฬาชาย
จานวน 9 คน
- ผูฝ้ ึ กสอน
จานวน 2 คน
รวม 11 คน
6.2 นักกีฬาหญิง
จานวน 9 คน
- ผูฝ้ ึ กสอน
จานวน 2 คน
รวม 11 คน
6.3 การส่ งรายชื่อนักกีฬาชาย – หญิง ตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้ทุกจังหวัดส่ งรายชื่ อนักกีฬาตามฐานข้อมูล
ที่ผา่ นการคัดเลือกในระบบออนไลน์ ไปยังจังหวัดเจ้าภาพที่จดั การแข่งขัน ตามเวลาที่กาหนดไว้ โดยให้
ลงทาการแข่งขันคัดเลือกตามประเภทที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันเท่านั้น โดยไม่อนุ ญาตให้ปรับเปลี่ยน
ประเภทการแข่งขัน ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
6.4 การเปลี่ยนตัวนักกีฬา (นักกีฬาสารอง) ลงทาการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค
(เฉพาะประเภทคู่ชาย – คู่หญิง, ทีมชาย – ทีมหญิง) ให้ทุกจังหวัดส่ งรายชื่ อนักกีฬา ดังนี้.- ประเภทคู่ชาย นักกีฬา 3 คน (สารอง 1 คน) - คู่หญิง นักกีฬา 3 คน (สารอง 1 คน)
- ประเภททีมชาย นักกีฬา 4 คน (สารอง 1 คน) - ทีมหญิง นักกีฬา 4 คน (สารอง 1 คน)
- หมายเหตุ ประเภท SHOOTING ชาย, ประเภท SHOOTING หญิง, ประเภทเดี่ยวชาย, ประเภทเดี่ยวหญิง
และประเภทคู่ผสม ไม่ มีนักกีฬาสารอง
6.5 ให้ทาการเปลี่ยนตัวนักกีฬาสารอง ลงทาการแข่งขัน (ตามข้ อ 6.4) ได้ โดยสลับเปลี่ยน – หมุนเวียน
นักกีฬาชาย – หญิง ลงทาการแข่งขันในประเภทคู่ชาย – คู่หญิง, ทีมชาย และทีมหญิงระหว่างเกมส์
การแข่งขันได้ตลอดเวลา (เปลี่ยนนักกีฬาสารองได้ 1 เกมส์ / 1 ครั้ง)
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7. เจ้ าภาพจัดการแข่ งขัน
- ตามกฎ ระเบียบของสหพันธ์ เปตองนานาชาติ (FIPJP.) กาหนดไว้ ดังนี้ .“การแข่ งขันกีฬาเปตอง ระดับชาติ, ระดับนานาชาติ เจ้ าภาพจัดการแข่ งขันมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่ ง
ขันได้ โดยไม่ ต้องผ่ านการแข่ งขันในรอบคัดเลือก ทุกประเภท (Event) ทีเ่ จ้ าภาพจัดการแข่ งขันฯ ได้ กาหนดไว้ ”
7.1 จังหวัดน่ าน เจ้ าภาพจัดการแข่ งขันเปตอง ในกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 “น่ านเกมส์ ” ระหว่างวันที่
19 - 29 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดน่ าน
7.2 จังหวัดน่ าน มีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเปตองเข้ าร่ วมทาการแข่ งขันฯ ได้ โดยไม่ ต้องผ่านการแข่ งขันฯ ในรอบ
คัดเลือก ระดับภาค (ภาค 5 ) ดังนี.้ - นักกีฬาชาย
จานวน 9 คน
- นักกีฬาหญิง
จานวน 9 คน
- ผู้ฝึกสอนชาย – หญิง
จานวน 2 คน
รวมนักกีฬา-เจ้ าหน้ าที่ จานวน 20 คน
8. การคัดเลือกนักกีฬา ระดับภาค และจังหวัดน่ าน เจ้ าภาพจัดการแข่ งขัน
8.1 กาหนดให้การแข่งขันเปตองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีทีมตัวแทนจังหวัดในแต่ละภาคจากทัว่ ประเทศ
ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กาหนด ทุกประเภทการแข่งขันให้คดั เลือกไว้ประเภทละ 2 ทีม
และจังหวัดน่ าน เจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ คือ นักกีฬาชาย และนักกีฬาหญิง ประเภทละ 1 ทีม ดังนี้.นักกีฬาชาย
- ประเภทเดี่ยวชาย
รวม 5 ภาคๆ ละ 2 คน (10 ทีม) นักกีฬา จานวน 10 คน
จังหวัดน่ าน
1 คน (1 ทีม)นักกีฬา จานวน 1 คน
- ประเภทคู่ชาย
รวม 5 ภาคๆ ละ 6 คน (10 ทีม) นักกีฬา จานวน 30 คน
จังหวัดน่ าน
3 คน (1 ทีม) นักกีฬา จานวน 3 คน
- ประเภทคู่ผสม
รวม 5 ภาคๆ ละ 2 คน (10 ทีม) นักกีฬา จานวน 10 คน
จังหวัดน่ าน
1 คน (1 ทีม) นักกีฬา จานวน 1 คน
- ประเภททีมชาย
รวม 5 ภาคๆ ละ 8 คน (10ทีม) นักกีฬา จานวน 40 คน
จังหวัดน่ าน
4 คน (1 ทีม) นักกีฬา จานวน 4 คน
- ประเภท SHOOTING - ให้ทีมตัวแทนจังหวัด ประเภทคู่ชาย ที่ผา่ นการแข่งขันคัดเลือก
ระดับภาค และจังหวัดน่ าน เสนอชื่ อนักกีฬา ทีมละ 1 คน
เพือ่ ลงแข่ งขัน ประเภท SHOOTING ชาย
- ให้ทีมตัวแทนจังหวัด ประเภททีมชาย ที่ผา่ นการแข่งขันคัดเลือก
ระดับภาค และจังหวัดน่ าน เสนอชื่ อนักกีฬา ทีมละ 1 คน
เพือ่ ลงแข่ งขัน ประเภท SHOOTING ชาย
รวมนักกีฬาชาย 5 ภาค และจังหวัดน่ าน จานวน 99 คน
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นักกีฬาหญิง
- ประเภทเดี่ยวหญิง

รวม 5 ภาคๆ ละ 2 คน (10 ทีม) นักกีฬา จานวน 10 คน
จังหวัดน่ าน
1 คน (1 ทีม)นักกีฬา จานวน 1 คน
- ประเภทคู่หญิง
รวม 5 ภาคๆ ละ 6 คน (10 ทีม) นักกีฬา จานวน 30 คน
จังหวัดน่ าน
3 คน (1 ทีม)นักกีฬา จานวน 3 คน
- ประเภทคู่ผสม
รวม 5 ภาคๆ ละ 2 คน (10 ทีม) นักกีฬา จานวน 10 คน
จังหวัดน่ าน
1 คน (1 ทีม) นักกีฬา จานวน 1 คน
- ประเภททีมหญิง
รวม 5 ภาคๆ ละ 8 คน (10ทีม) นักกีฬา จานวน 40 คน
จังหวัดน่ าน
4 คน (1 ทีม) นักกีฬา จานวน 4 คน
- ประเภท SHOOTING - ให้ทีมตัวแทนจังหวัด ประเภทคู่หญิง ที่ผา่ นการแข่งขันคัดเลือก
ระดับภาค และจังหวัดน่ าน เสนอชื่ อนักกีฬา ทีมละ 1 คน
เพือ่ ลงแข่ งขัน ประเภท SHOOTING หญิง
- ให้ทีมตัวแทนจังหวัด ประเภททีมหญิง ที่ผา่ นการแข่งขันคัดเลือก
ระดับภาค และจังหวัดน่ าน เสนอชื่ อนักกีฬา ทีมละ 1 คน
เพือ่ ลงแข่ งขัน ประเภท SHOOTING หญิง
รวมนักกีฬาหญิง 5 ภาค และจังหวัดน่ าน จานวน 99 คน
8.2 ให้ จังหวัดน่ าน เจ้ าภาพจัดการแข่ งขันฯ ส่ งรายชื่อนักกีฬา ตามข้ อ 7.2 คือ นักกีฬาชาย 9 คน,
นักกีฬาหญิง 9 คน และ ผู้ฝึกสอน ชาย-หญิง 2 คน รวม 20 คน ให้ กบั ผู้แทนสมาคมกีฬาเปตองแห่ ง
ประเทศไทยฯ ในวันแข่ งขันคัดเลือกนักกีฬา ระดับภาค (ภาค 5 ) ทุกประเภทการแข่ งขันฯ รวม 9 ประเภท
(ส่ งรายชื่อนักกีฬาตามประเภทการแข่ งขันฯ แล้ว จะเปลีย่ นแปลงไม่ ได้ )
8.3 ให้แต่ละจังหวัดที่ผา่ นการแข่งขันคัดเลือก ระดับภาค ตามข้อ 8.1 และจังหวัดน่ าน เจ้ าภาพจัดการ
แข่ งขันฯ ตามข้ อ 7.2 ส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ตามจานวน ในแต่ละประเภท คือ
นักกีฬาชาย หรื อนักกีฬาหญิง 1 คน ส่ งรายชื่อลงทาการแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
- ยกเว้น ประเภท SHOOTING ชาย-หญิง
8.4 ประเภท SHOOTING ชาย – หญิง นักกีฬาทีล่ งแข่ งขันในประเภท SHOOTING แล้วสามารถ
ลงแข่ งขันเฉพาะในประเภทคู่ชาย, ทีมชาย และประเภทคู่หญิง, ทีมหญิง ได้ อกี 1 ประเภท
ตัวอย่าง
(1) จังหวัดใดส่ งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันประเภทเดี่ยว ชาย – เดี่ยวหญิง แล้วจะหมดสิ ทธิ์
ลงแข่งขันประเภทคู่ชาย - คู่หญิง, คู่ผสม, ทีมชาย - ทีมหญิง และ SHOOTING ชาย - หญิง
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(2) จังหวัดใดส่ งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันประเภทคู่ชาย – คู่หญิง แล้วจะหมดสิ ทธิ์ ลงแข่งขัน
ประเภทเดี่ยวชาย – เดี่ยวหญิง, ทีมชาย – ทีมหญิง และคู่ผสม ยกเว้น ประเภท SHOOTING
ชาย -หญิง สามารถเสนอชื่อนักกีฬาจากประเภทคู่ชาย – คู่หญิง ทีมละ 1 คน ต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันของสมาคมฯ ในวันที่ทีมตัวแทนจังหวัดนั้น ๆ ผ่านการแข่งขันคัดเลือก ระดับ
ภาค ณ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกฯ
- เพือ่ ไปทาการแข่ งขัน ในประเภท SHOOTING ชาย – หญิง ณ จังหวัดน่ าน
(เสนอชื่ อนักกีฬา SHOOTING แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
(3) จังหวัดใดส่ งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันประเภททีมชาย – ทีมหญิง แล้วจะหมดสิ ทธิ์ ลงแข่งขัน
ประเภทเดี่ยวชาย - เดี่ยวหญิง, คู่ชาย - คู่หญิง และคู่ผสม ยกเว้น ประเภท SHOOTING ชาย หญิง สามารถเสนอชื่อนักกีฬาจากประเภททีมชาย - ทีมหญิง ทีมละ 1 คน ต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันของสมาคมฯ ในวันที่ทีมตัวแทนจังหวัดนั้น ๆ ผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับ
ภาค ณ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกฯ
- เพือ่ ไปทาการแข่ งขัน ในประเภท SHOOTING ชาย – หญิง ณ จังหวัดน่ าน
(เสนอชื่ อนักกีฬา SHOOTING แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
8.5 จานวนนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ประเภทคู่ชาย และประเภทคู่หญิง จะลงทาการแข่งขันในสนามแข่งขัน
ได้ 2 คน เท่านั้น
8.6 จานวนนักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง จะลงทาการแข่งขันในสนามแข่งขัน
ได้ 3 คน เท่านั้น
8.7 จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่ผา่ นการแข่งขันคัดเลือก ระดับภาค (รวม 5 ภาค) และจังหวัดน่ าน
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน เข้าแข่งขันเปตองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่ าน ดังนี้.- นักกีฬาชาย
รวม 5 ภาค ๆ ละ 18 คน
จานวน 90 คน
จังหวัดน่ าน
จานวน 9 คน
- นักกีฬาหญิง
รวม 5 ภาค ๆ ละ 18 คน
จานวน 90 คน
จังหวัดน่ าน
จานวน 9 คน
- ผูฝ้ ึ กสอน (ชาย) รวม 5 ภาค ๆ ละ 4 คน
จานวน 20 คน
จังหวัดน่ าน
จานวน 1 คน
- ผูฝ้ ึ กสอน (หญิง) รวม 5 ภาค ๆ ละ 4 คน
จานวน 20 คน
จังหวัดน่ าน
จานวน 1 คน
รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
จานวน 240 คน
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9. วิธีการจัดการแข่ งขัน (ระดับชาติ)
9.1 ประเภท SHOOTING
- นักกีฬาชาย
จานวน 22 คน
- นักกีฬาหญิง
จานวน 22 คน
รอบแรก นักกีฬา จานวน 22 คน จะใช้วธิ ี จดั การแข่งขันแบบแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A มี
นักกีฬา 11 คนจากประเภทคู่ ( ชาย-หญิง) และ กลุ่ม B มีนกั กีฬา 11 คน จากประเภททีม 3 คน (ชาย- หญิง)
โดยจะแข่งขันแบบเก็บคะแนนทุกคน จะคัดนักกีฬาที่มีคะแนนสู งสุ ด กลุ่ม A อันดับที่ 1 - 4 จานวน 4 คน และ
กลุ่ม B อันดับที่ 1 - 4 จานวน 4 คน รวม 8 คน เพือ่ เข้ าแข่ งขันฯ ในรอบ“ก่ อนรองชนะเลิศ ”
รอบก่อนรองชนะเลิศ
จะใช้วธิ ี ประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คดั ออก ( น๊อคเอ๊าท์ ) โดยประกบคู่แข่งขันดังนี้.- (คู่ที่ 1) นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 1 กลุ่ม A แข่งขันกับ นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 4 กลุ่ม B
- (คู่ที่ 2) นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 2 กลุ่ม B แข่งขันกับ นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 3 กลุ่ม A
- (คู่ที่ 3) นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 1 กลุ่ม B แข่งขันกับ นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 4 กลุ่ม A
- (คู่ที่ 4) นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 2 กลุ่ม A แข่งขันกับ นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 3 กลุ่ม B
นักกีฬาทีช่ นะ เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 คนสุ ดท้าย)
รอบรองชนะเลิศ
1. นักกีฬาที่ชนะ ( คู่ที่ 1 ) แข่งขันกับ นักกีฬาที่ชนะ ( คู่ที่ 2 )
2. นักกีฬาที่ชนะ ( คู่ที่ 3 ) แข่งขันกับ นักกีฬาที่ชนะ ( คู่ที่ 4 )
นักกีฬาทีช่ นะ เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (FINAL)
นักกีฬาทีแ่ พ้ ได้ครองอันดับที่ 3 (เหรี ยญทองแดง) ทั้ง 2 คน
รอบชิงชนะเลิศ (FINAL)
นักกีฬาทีช่ นะ ได้ครองเหรี ยญทอง
นักกีฬาทีแ่ พ้ ได้ครองเหรี ยญเงิน
หลักเกณฑ์ การจัดอันดับการแข่ งขันเปตอง - ประเภท Shooting ของสหพันธ์ เปตองนานาชาติ (FIPJP)
การแข่งขันเปตองประเภท Shooting ในกรณี มีคะแนนเท่ากัน ไม่สามารถจัดอันดับได้ ให้ดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1. กรณี คะแนนเท่ากันในรอบเก็บคะแนน โดยมีจานวนนักกีฬาครบตามจานวนที่ตอ้ งการในรอบต่อไป
ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ให้ดูคะแนนที่ทาได้แต่ละครั้ง โดยเริ่ มจากที่ทาได้ 5 คะแนน นักกีฬาคนใดทาได้ 5 คะแนน
มากครั้งกว่า ได้อนั ดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน
1.2 ให้ดูคะแนนที่ทาได้แต่ละครั้ง โดยดูจากคะแนน 3 คะแนน นักกีฬาคนใดทาได้ 3 คะแนน
มากครั้งกว่า ได้อนั ดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน
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1.3 ให้ดูคะแนนรวมของแต่ละสถานี โดยเลือกคะแนนรวมที่มากที่สุดมา 1 สถานี จาก 5 สถานี
นักกีฬาคนใดมีคะแนนมากกว่า ได้อนั ดับที่ดีกว่า
2. กรณี คะแนนเท่ากันในรอบเก็บคะแนน โดยมีจานวนนักกีฬาเกินจานวนที่ตอ้ งการในรอบต่อไป
ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 กรณี จะมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง การจัดอันดับให้ถือปฎิบตั ิตามข้อ 1.1 – 1.3
เพราะผูท้ ี่ตกรอบยังมีโอกาสแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง
2.2 กรณี ที่ไม่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกใหม่ หรื อ กรณี คะแนนเท่ากันในรอบคัดเลือกให้นา
นักกีฬาที่มีคะแนนเท่ากัน มาทาการแข่งขันใหม่ทุกสถานี ที่ระยะ 7 เมตร (ระยะเดียว) นักกีฬาคนใดทาคะแนน
รวมได้มากกว่า จะได้อนั ดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากันให้แข่งขันที่ระยะ 7 เมตร ทุกสถานีอีกครั้ง จนกว่าจะได้ผทู ้ ี่มี
คะแนน มากกว่า
3. กรณี คะแนนเท่ากันในรอบแพ้คดั ออก ให้ถือปฏิบตั ิตามข้อ 2.2
4. กรณี จะทาการแข่งขันเก็บคะแนนในรอบคัดเลือกใหม่ โดยกาหนดจานวนนักกีฬาไว้ แต่มีนกั กีฬา
ในลาดับสุ ดท้ายมีคะแนนเท่ากันหลายคน ให้นามาแข่งขันด้วยทุกคน
5. กรณี จดั อันดับสาหรับนักกีฬาที่ไม่ได้ผา่ นเข้ารอบ ให้ถือปฏิบตั ิตามข้อ 1.1 – 1.3
หลักเกณฑ์ การจัดอันดับการแข่ งขันเปตองแบบพบกันหมดทุกทีมของสหพันธ์ เปตองนานาชาติ (FIPJP)
การแข่งขันเปตองในรู ปแบบพบกันหมด ทีมใดชนะในแต่ละครั้ง จะได้คะแนนรวม (Points) 1 คะแนน
ทีมแพ้ไม่ได้คะแนน เมื่อเสร็ จสิ้ นการแข่งขันครบทุกครั้ง ทีมใดมีคะแนนรวมมากกว่า จะได้อนั ดับที่ดีกว่า
ลดหลัน่ ลงไปตามลาดับคะแนน แต่ถา้ กรณี คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดาเนิ นการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ให้ดูผลการแข่งขันของคู่กรณี ที่มีคะแนนเท่ากัน (Internal points) โดยทีมใดที่ชนะทีมคู่กรณี ในแต่
ละครั้งได้ 1 คะแนน ทีมใดแพ้ทีมคู่กรณี ในแต่ละครั้ง ไม่ได้คะแนน ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อนั ดับที่ดีกว่า
ลดหลัน่ ลงไปตามลาดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
2. ให้ดูผลคะแนนการแข่งขันที่พบกันของคู่กรณี (Internal score) โดยนาคะแนนการแข่งขันที่พบกัน
ของคู่กรณี คะแนนได้ท้ งั หมดตั้ง ลบด้วยคะแนนเสี ย ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อนั ดับที่ดีกว่า ลดหลัน่ ลงไป
ตามลาดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
3. ให้ดูผลคะแนนการแข่งขันที่พบกับทุกทีม โดยนาคะแนนได้ท้ งั หมดตั้ง ลบด้วยคะแนนเสี ยทั้งหมด
ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อนั ดับที่ดีกว่า ลดหลัน่ ลงไปตามลาดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
4. ให้ดูเฉพาะคะแนนบวกทั้งหมดที่ได้จากการแข่งขัน (Positive score) โดยนาผลคะแนนเฉพาะเกมส์
ที่ชนะทีมต่างๆ (เกมส์ที่แพ้ไม่นามาคิด) นาคะแนนได้ท้ งั หมดตั้ง ลบด้วยคะแนนเสี ยทั้งหมด ทีมใดมีคะแนน
บวกมากกว่า จะได้อนั ดับที่ดีกว่า ลดหลัน่ ลงไปตามลาดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
5. ให้แข่งขันกัน 1 เที่ยว (One end decider) ทีมใดได้คะแนน จะได้อนั ดับที่ดีกว่า
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9.2 ประเภทเดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, ทีมชาย และทีมหญิง
รอบแรก
- ใช้วธิ ี จดั การแข่งขันแบบแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A มีนกั กีฬา 6 ทีม (จังหวัด) และ กลุ่ม B
มีนกั กีฬา 5 ทีม ( จังหวัด) โดยกาหนดให้จงั หวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ อยูใ่ นกลุ่ม A ( หมายเลข 6 ) จะแข่งขัน
แบบพบกันหมดในกลุ่ม A และ กลุ่ม B คัดทีมที่มีคะแนนสู งสุ ด กลุ่ม A อันดับที่ 1 - 4 จานวน 4 ทีม และ
กลุ่ม B อันดับที่ 1 - 4 จานวน 4 ทีม รวม 8 ทีม เพือ่ เข้ าแข่ งขันฯ ในรอบ “ ก่อนรองชนะเลิศ”
- ใช้วธิ ี แข่งขันแบบจากัดเวลา (Time Limit) 1 เกมส์ ใช้เวลา 1ชัว่ โมง 30 นาที (90นาที)
คะแนนแข่งขันใช้ 13 คะแนน
รอบก่อนรองชนะเลิศ
- ใช้ วธิ ีแข่ งขันแบบไม่ จากัดเวลา คะแนนแข่ งขัน ใช้ 13 คะแนน
โดยวิธีประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คดั ออก ( น๊อคเอ๊าท์ ) กาหนดคู่แข่งขันดังนี้.- (คู่ที่ 1) ทีมคะแนนอันดับที่ 1 กลุ่ม A (1A) แข่งขันกับ ทีมคะแนน อันดับที่ 4 กลุ่ม B (4B)
- (คู่ที่ 2) ทีมคะแนนอันดับที่ 2 กลุ่ม B (2B) แข่งขันกับ ทีมคะแนน อันดับที่ 3 กลุ่ม A (3A)
- (คู่ที่ 3) ทีมคะแนนอันดับที่ 1 กลุ่ม B (1 B) แข่งขันกับ ทีมคะแนน อันดับที่ 4 กลุ่ม A (4A)
- (คู่ที่ 4) ทีมคะแนนอันดับที่ 2 กลุ่ม A (2A) แข่งขันกับ ทีมคะแนน อันดับที่ 3 กลุ่ม B (3B)
ทีมชนะ เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 ทีมสุ ดท้าย)
รอบรองชนะเลิศ
ใช้ วธิ ีแข่ งขันแบบไม่ จากัดเวลา คะแนนแข่ งขัน ใช้ 13 คะแนน
1. ทีมชนะ ( คู่ที่ 1 ) แข่งขันกับ ทีมชนะ ( คู่ที่ 2 )
2. ทีมชนะ ( คู่ที่ 3 ) แข่งขันกับ ทีมชนะ ( คู่ที่ 4 )
ทีมชนะ เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (FINAL)
ทีมแพ้ ได้ครองอันดับที่ 3 (เหรี ยญทองแดง) ทั้ง 2 ทีม
รอบชิงชนะเลิศ (FINAL)
ใช้ วธิ ีแข่ งขันแบบไม่ จากัดเวลา คะแนนแข่ งขัน ใช้ 13 คะแนน
ทีมชนะ ได้ ครองเหรียญทอง
ทีมแพ้ ได้ ครองเหรียญเงิน
10. ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
- ทีม หรื อนักกีฬาจังหวัดใด ไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้ ภายใน 15 นาที นับตั้งแต่สัญญาณเวลาที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ให้สัญญาณเริ่ มการแข่งขัน ทีมหรื อนักกีฬาจังหวัดนั้นจะเสี ยคะแนนให้จงั หวัด
คู่แข่งขัน 1 คะแนน และทุก ๆ 5 นาที อีก 1 คะแนน ถ้าครบ 1 ชัว่ โมง ยังลงสนามแข่งขันไม่ได้ให้ปรับเป็ นแพ้ใน
เกมส์น้ นั (เกมส์ต่อไปถ้าพร้อมลงทาการแข่งขัน ก็ให้ลงทาการแข่งขันได้)
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11. การแต่ งกายของนักกีฬาแต่ ละจังหวัด
11.1 นักกีฬาตัวแทนจังหวัดที่ผา่ นการคัดเลือก ตามข้อ 8 ต้องแต่งกายชุดนักกีฬาลงทาการแข่งขันให้
สุ ภาพเรี ยบร้อยเป็ นทีมเดียวกัน โดยสวมกางเกงขายาว หรื อกางเกงสามส่ วน (ห้ามสวมกางเกงยีนส์และหรื อทรง
ยีนส์ ลงทาการแข่งขัน) รองเท้ากีฬาหุ ม้ ส้นและถุงเท้า สวมเสื้ อแขนสั้น หรื อเสื้ อแขนยาวทับในกางเกง (ห้ามสวม
รองเท้าแตะ หรื อรองเท้ารัดส้นลงทาการแข่งขัน)
11.2 เสื้ อแข่งขันของนักกีฬาทีมจังหวัดทุกจังหวัดที่ลงทาการแข่งขันในรอบคัดเลือก ระดับภาคและ
รอบสุ ดท้ายระดับแห่งชาติ จะต้องพิมพ์ชื่อจังหวัด (เป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ ) อยู่ด้านหลังเสื้อ
อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรื อชื่อนักกีฬาที่มีขนาดดังนี้.- ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
- ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
11.3 ชุดแต่งกายของนักกีฬา จะมีเครื่ องหมายการค้า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์ อันเป็ นการโฆษณา
ที่มิใช่สิทธิ ประโยชน์ของเกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2x3 นิ้ว อนึ่ง ชุดที่ใช้ในการแข่งขันห้ามนาตรา
หรื อเครื่ องหมายการค้า ที่เป็ นการประชาสัมพันธ์การขายหรื อเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ ลงทา
การแข่งขันโดยเด็ดขาด
12. อุปกรณ์ การแข่ งขัน
- ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเตรี ยมลูกเปตอง ลูกเป้ า และเทปวัดระยะมาเอง ลูกเปตองจะต้องเป็ นลูกเปตอง
ซึ่งถูกผลิตจากผูผ้ ลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว (จากสหพันธ์เปตองนานาชาติ F.I.P.J.P., จากสมาคมกีฬาเปตอง
แห่งประเทศไทยฯ หรื อ การกีฬาแห่งประเทศไทย) ให้การรับรองสาหรับใช้ในการแข่งขันในประเทศได้
และต้องมีลกั ษณะ ดังนี้.12.1 เป็ นโลหะ
12.2 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 7.05 - 8.00 ซม.
12.3 มีน้ าหนักระหว่าง 650 - 800 กรัม และต้องมีเครื่ องหมายของโรงงานผูผ้ ลิต ตัวเลขแสดงน้ าหนัก
ปรากฏอยูบ่ นลูกอย่างชัดเจน
12.4 เป็ นลูกที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.) ,จากสมาคม
กีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ หรื อจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ไม่วา่ จะใช้ตะกัว่
บัดกรี หรื อนาเอาดิน ทราย มาติดเพิ่มหรื อใส่ ไปในลูกเปตอง ในลักษณะที่มีเจตนาส่ อไปในทางทุจริ ต แต่อย่างไร
ก็ตามชื่ อของผูเ้ ล่น (เจ้าของลูกเปตอง) ชื่ อย่อ, สัญลักษณ์ หรื อคุณสมบัติของผูผ้ ลิต สามารถสลักบนลูกเปตองได้
13. มารยาทของนักกีฬา
13.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็ นนักกีฬาที่ดี และ
ต้องปฏิบตั ิตามกติกาการแข่งขันทุกประการ
13.2 ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็ นการยัว่ ยุ หรื อทาลายสมาธิ ของคู่แข่งขัน ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
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13.3 ห้ามแสดงกริ ยาวาจาไม่สุภาพต่อกรรมการจัดการแข่งขัน ผูต้ ดั สิ น หรื อผูช้ ม ถ้ามีขอ้ สงสัย
หรื อคัดค้านประการใด ให้ทาหนังสื อประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอที่กรรมการผูต้ ดั สิ น
13.4 การตัดสิ น – ชี้ขาด ของคณะกรรมการจากสมาคมเปตองแห่ งประเทศไทยฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
14. การประท้วง
- กรณี ที่มีการประท้วง ว่าด้วยคุณสมบัติของนักกีฬา และเทคนิคการกีฬา ให้ถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อกรรมการผูต้ ดั สิ นชี้ขาด จากสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ในระหว่างการแข่งขันที่มีเหตุเกิดขึ้น
ข้อวินิจฉัย สั่งการของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
15. รางวัลการแข่ งขัน
ให้เป็ นไปตามที่บญั ญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ดังนี้ .รางวัลที่ 1
เหรี ยญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรี ยญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรี ยญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
รางวัลนักกีฬา ดีเด่น ชาย – หญิง พร้อมใบประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
รางวัลผูฝ้ ึ กสอน ดีเด่น ชาย – หญิง พร้อมใบประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
กาหนดจานวนรายการแข่ งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน
จานวน......9........รายการ
- เหรี ยญชุบทอง
จานวน......20........เหรี ยญ ประกาศนียบัตร...20.........ใบ
- เหรี ยญชุบเงิน
จานวน......20........เหรี ยญ ประกาศนียบัตร...20.........ใบ
- เหรี ยญชุบทองแดง จานวน......40........เหรี ยญ ประกาศนียบัตร....40........ใบ
หมายเหตุ : เหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็ นผูด้ าเนินการจัดเตรี ยมไว้ให้
ในส่ วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น กกท. เป็ นผูด้ าเนินการให้
16. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ี่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรื อแต่ง
กายด้วยชุดวอร์ มทั้งชุ ด ซึ่ งเป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็ นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
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17. หลักเกณฑ์ การพิจารณานักกีฬาดีเด่ น
1. เป็ นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็ นนักกีฬาที่มีทกั ษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
4. เป็ นนักกีฬาที่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ น
18. หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่ น
1. ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่ วมการแข่งขันและปฏิบตั ิ หน้าที่ในฐานะ
ผูฝ้ ึ กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีมารยาทดี มีนกั กีฬาได้รับเหรี ยญรางวัล เหรี ยญทองรวมมาก ที่สุดถ้าเหรี ยญ
ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดงตามลาดับ
3. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง ประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ น
19. การประชุ มผู้จัดการทีม
- การประชุมผูจ้ ดั การทีมจะต้องมีผจู้ ดั การทีม หรื อผูฝ้ ึ กสอนของแต่ละทีมเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยทีม
ละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม จะต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมทุกประการ
ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นกั กีฬาเข้าร่ วมประชุมผูจ้ ดั การทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผูแ้ ทนสมาคมฯ จะต้อง
ทารายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
20. คณะกรรมการผู้ตัดสิ น
- ผูต้ ดั สิ นต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกี ฬาแห่ งประเทศไทย หรื อการกี ฬาแห่ งประเทศไทยและ
ผูต้ ดั สิ นที่ ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบี ยนกับการกี ฬาแห่ งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นกีฬา
- การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ ดั สิ นต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสี ย ในกรณี ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรื ออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรื อเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้
ว่าไม่โปร่ งใส หรื อยุติธรรมของการตัดสิ น
21. กาหนดการแข่ งขัน
- ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2561
- เริ่ มแข่งขันเวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป
หมายเหตุ ** ทั้งนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ของคณะกรรมการจัดการแข่ งขัน

