ระเบียบการแข่ งขันกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
***************************
1. สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายศุกรี ย ์ สุ ภาวรี กุล
เลขาธิการ
นายสาลี่ สว่างสุ ข
สถานที่ติดต่อ
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
รามคาแหง บางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2170-9601
โทรสาร 0-2170-9602
2. คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสของจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาประท้ วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ กกท.
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนกองนิติการ กกท.
ผูอ้ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ กกท.
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนสมาคมเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
ประธานฝ่ ายเทคนิคกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
ประธานฝ่ ายการจัดแข่งกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
ผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี )
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งเอเชียและโลก[ABBF และ WBPF]
4.3 ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2551
5. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
(หรื อเพิม่ เติมตามกติกาการแข่งขันที่กาหนดไว้) นักกีฬามีอายุไม่เกิน 20 ปี
6. ประเภทการแข่ งขัน
6.1 การแข่งขันเพาะกายเยาวชนชาย แบ่งเป็ น 2 รุ่ นดังนี้
6.1.1 LIGHT WEIGHT
น้ าหนักไม่เกิน 70 กก.
6.1.2 WELTER WEIGHT น้ าหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป
6.2 การแข่งขันฟิ ตเนสชาย แบ่งเป็ น 2 รุ่ น
6.2.1 ความสู งไม่เกิน 170 ซม.
6.2.2 ความสู งเกิน 170 ซม. ขึ้นไป
6.3 การแข่งขันฟิ ตเนสหญิง มี 1 รุ่ น (Open)
6.4 การแข่งขันเพาะกายประเภทแอธเลติคฟิ สิ คหญิง แบ่งเป็ น 2 รุ่ น
6.4.1 ความสู งไม่เกิน 160 ซม.
6.4.2 ความสู งเกิน 160 ซม. ขึ้นไป
6.5 การแข่งขันเพาะกายประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชาย แบ่งเป็ น 2 รุ่ น
6.5.1 ความสู งไม่เกิน 170 เซนติเมตร (น้ าหนักตัวเกินได้ 2 กิโลกรัมจากเกณฑ์ความสู ง - 100)
6.5.2 ความสู งเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป (น้ าหนักตัวเกินได้ 4 กิโลกรัมจากเกณฑ์ความสู ง - 100)
นักกีฬาที่เข้าแข่งขันประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิ สิ คชาย ไม่มีสิทธิ เข้าแข่งขันประเภท
เพาะกายเยาวชนชาย หรื อโมเดลฟิ สิ คชาย ยกเว้นฟิ ตเนสชาย

6.6 การแข่งขันโมเดลฟิ สิ คหญิง แบ่งเป็ น 2 รุ่ น
6.6.1 ความสู งไม่เกิน 160 เซนติเมตร
6.6.2 ความสู งเกิน 160 เซนติเมตรขึ้นไป
6.7 การแข่งขันโมเดลฟิ สิ คชาย แบ่งเป็ น 3 รุ่ น
6.7.1 ความสู งไม่เกิน 165 เซนติเมตร (น้ าหนักตัวไม่เกิน จากเกณฑ์ ความสู ง – 100)
6.7.2 ความสู งไม่เกิน 170 เซนติเมตร (น้ าหนักตัวไม่เกิน จากเกณฑ์ ความสู ง – 100)
6.7.3 ความสู งเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป (น้ าหนักตัวไม่เกิน จากเกณฑ์ ความสู ง – 100)
นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ประเภทโมเดลฟิ สิ คชาย ไม่มีสิทธิ เข้าแข่งขันประเภทเพาะกายเยาวชนชาย
หรื อเพาะกายประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชาย ยกเว้นฟิ ตเนสชาย
7. จานวนผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน (นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และผู้ฝึกสอน)
7.1 จานวนนักกีฬาภาคละ 3 คนต่อรุ่ น รวม 42 คน (ชาย 27 คน, หญิง 15 คน) ในกรณี ที่ไม่มีนกั กีฬาส่ ง
ครบทุกรุ่ น ก็สามารถส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้รุ่นละ 3 คนต่อภาค รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 42 คน
ต่อภาค
7.2 จานวนผูค้ วบคุมทีม ใช้อตั ราส่ วนนักกีฬา : ผูค้ วบคุมทีม (5:1) ดังนี้
- ผูค้ วบคุมทีม 1 คน ต่อ นักกีฬา 1 - 5 คน
- ผูค้ วบคุมทีม 2 คน ต่อ นักกีฬา 6 – 10 คน
- ผูค้ วบคุมทีม 3 คน ต่อ นักกีฬา 11 คน ขึ้นไป
8. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการแข่ งขัน
8.1 การแข่งขันระดับจังหวัด ให้มีการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของจังหวัด โดยให้จงั หวัดเป็ นผูด้ าเนิ นการ
คัดเลือก แต่ละจังหวัดสามารถส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคได้ไม่เกิน รุ่ นละ 2 คน
8.2 การแข่งขันระดับภาค ต้องจัดให้มีการแข่งขันคัดเลือกในทุกภาค เพื่อตรวจสอบและกาหนดรุ่ น
การแข่งขันตามคุณสมบัติ น้ าหนัก และส่ วนสู ง อย่างถูกต้องชัดเจนในระดับภาค เพื่อการแข่งขัน
ระดับชาติ ตามระเบียบข้อปฏิบตั ิในการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสนานาชาติ
(WBPF และ ABBF), ระเบียบและกติกากีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส ของสมาคมกีฬาเพาะกาย และ
ฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย ในข้อ 9, ข้อ 9.6, และข้อ 9.7 ของระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ โดยคัด
นักกีฬาภาคละ 3 คนต่อรุ่ น
8.3 การแข่งขันระดับชาติ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบและข้อบังคับการกี ฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการ
แข่งขันกี ฬ าเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 กติ กาการแข่งขันของสหพันธ์นานาชาติ [WBPF และ
ABBF] ระเบี ย บและกติ ก าการแข่ งขันกี ฬาเพาะกายของสมาคมกี ฬ าเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551
หมายเหตุ
- เจ้าภาพจัดการแข่งขัน จะต้องเปิ ดให้ทุกจังหวัดที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดสมัครเข้าร่ วมการ
แข่งขันโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ

9. ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
9.1 ผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอนจะต้องปฏิ บตั ิตามระเบียบและกติกาของการกีฬาแห่ งประเทศไทย
กติกาของสหพันกีฬาเพาะกาย และฟิ ตเนสแห่งเอเชียและโลก (WBPF และ ABBF) ระเบียบและกติกา
กีฬาเพาะกายของสมาคมกีฬาเพาะกาย และฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
9.2 การประชุมผูค้ วบคุมทีม หรื อผูจ้ ดั การทีมต้องมีข้ ึนก่อนการแข่งขัน 1 วัน การประชุมผูจ้ ดั การทีม
จะต้องมีผจู้ ดั การทีม หรื อผูฝ้ ึ กสอนของแต่ละทีมเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยทีมละ1คน หากจังหวัดใด
ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่
อนุญาตให้นกั กีฬาเข้าร่ วมประชุมผูจ้ ดั การทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผูแ้ ทนสมาคมฯจะต้องทา
รายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
9.3 ต้องแนะนานักกีฬาและทาความเข้าใจเรื่ องการแสดงท่าบังคับ, ฟรี โพสซิ่ ง ,โพสดาวน์ และกติกาการ
แข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสทั้งชายและหญิงตามระเบียบอย่างถูกต้อง
9.4 การชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง นักกีฬาต้องมารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
9.5 ต้องจา วัน เวลา สถานที่ ชงั่ น้ าหนักตัวและวัดส่ วนสู ง ของนัก กี ฬา ในการแข่งขัน ให้ถูกต้องหาก
ผิดพลาด นักกี ฬาจะต้องถูกตัดชื่ อออกจากการแข่งขัน โดยจะทาการชัง่ น้ าหนักตัวและวัดส่ วนสู ง
เป็ นรุ่ น จากน้อยไปหามาก
9.6 แผ่นซี ดีเพลงของนักกี ฬา ต้องนาส่ งคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง
เท่านั้น
9.7 ผูจ้ ดั การทีมและตัวนักกีฬา ต้องแน่ใจว่านักกีฬาเข้าแข่งขันในรุ่ นน้ าหนักตัวใดหรื อรุ่ นความสู งใด ใน
ระดับภาค ถ้านักกี ฬาไม่สามารถทาน้ าหนัก หรื อรุ่ นความสู งได้ตามพิกดั จะถูกเลื่ อนขึ้นไปทาการ
แข่งขันในรุ่ นน้ าหนักและรุ่ นส่ วนสู งถัดไปทันที โดยต้องไม่ทาให้นักกี ฬาในรุ่ นถัดไป มีจานวน
นักกีฬา เกินจังหวัดละ 2 คน
9.8 นักกีฬาที่ผา่ นการคัดเลือกและได้เป็ นตัวแทนระดับภาคแล้ว หากในการแข่งขันระดับชาติ นักกีฬา
ไม่สามารถทารุ่ นน้ าหนักและรุ่ นส่ วนสู งตามพิกดั ที่ผา่ นการคัดระดับภาคมาแล้วจะถูกตัดสิ ทธิทนั ที
9.9 เมื่อนักกีฬาชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งผ่านแล้ว คณะกรรมการฯ จะให้นกั กีฬาจับหมายเลขประจาตัว
ผูเ้ ข้าแข่งขันทันทีและต้องติดหมายเลขทางซ้ายมือของนักกีฬาเท่านั้น
9.10 ผูแ้ ข่งขันคนใดได้รับการเสนอชื่ อส่ งเข้าแข่งขันจากต้นสังกัดแล้วไม่เข้าร่ วมการแข่งขันในรอบคัดเลือก
และหรื อไปปรากฏตัวต่อผูช้ ม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผูต้ ดั สิ น และต้นสังกัดจะถูกปรับเป็ น
เงิน จานวน 2,000 บาท (สองพันบาท) และผูเ้ ข้าแข่งขันผูน้ ้ นั จะถูกคณะกรรมการควบคุมวินยั ของ
สมาคมฯ สั่งพักการแข่งขัน ตามมติคณะกรรมการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
9.11 นักกีฬาที่ผา่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 คน สุ ดท้าย จะต้องแสดงท่าฟรี โฟสซิ่ งประกอบเพลง เป็ นเวลาไม่
เกิน 1 นาทีต่อคน และโพสดาวน์ไม่เกิน 1 นาที

9.12 ในประเภทของกีฬาฟิ ตเนสให้เป็ นไปตามข้อบังคับของการแข่งขันฟิ ตเนส สาหรับการแข่งขันฟิ ตเนส
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 โดยการรับรองของสหพัน ธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งเอเชี ย
(ABBF) และสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
9.13 ผูแ้ ข่งขันที่ตรวจพบการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา จะต้องถูกพักการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
เป็ นระยะเวลา 2 ปี พร้อมยึดเหรี ยญและใบประกาศนียบัตรคืน กกท. และผูค้ วบคุมทีมดังกล่าว
จะต้องรับโทษด้วยตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร
10 การแต่ งกายของนักกีฬา
10.1 การแข่งขันเพาะกายเครื่ องแต่งกายขณะทาการแข่งขันของนักกีฬาเพาะกายทั้งชายและหญิง จะต้อง
ปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) ผูแ้ ข่ ง ขันจะต้องสวมชุ ดกี ฬาเพาะกายที่ มี ความกระชับ และต้องมี ซับ ในดู เรี ย บร้ อย กางเกง
จะต้องมีสีเดี ยวกันทั้งชุ ด ห้ามใช้กางเกงที่มีลวดลาย หรื อมีหลายสี ในตัวเดี ยวกันหรื อมีวสั ดุ ที่
เป็ นโลหะหรื อมี การเดินเส้นทองเส้นเงิน ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขัน
(ข) ชุ ดที่ใช้แข่งขัน การใช้สีทาผิว ทาน้ ามัน จะต้องตรวจ ให้เรี ยบร้อย ไม่ผิดกติกาการแข่งขัน และ
ห้ามใส่ เครื่ องประดับทุกชนิดในการแข่งขัน
(ค) ผูแ้ ข่งขันทั้งหมด จะต้องแต่งกายด้วยชุดดังกล่าว ในขณะชัง่ น้ าหนักและแข่งขันในรอบคัดเลือก
และรอบตัดสิ น ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิโดยหัวหน้าผูต้ ดั สิ น ผูแ้ ข่งขันไม่มีสิทธิ์ แต่งกายอย่างอื่นใน
การแข่งขัน
10.2 การแข่งขันเพาะกายการแสดงตัวบนเวที
(ก) ห้ามมิให้ผแู ้ ข่งขันสวมสิ่ งใดๆ เช่น รองเท้า แว่นตา นาฬิกา กาไล ตุม้ หู สร้อยคอ เครื่ องประดับ
หรื อของเทียมใดๆ ที่มีรูปร่ างดังกล่าว และห้ามผูแ้ ข่งขันเคี้ยวหมากฝรั่งหรื อลูกอม ขณะอยูบ่ นเวที
(ข) การใช้สีทาผิวอาจกระทาได้ หากเป็ นการใช้ก่อนการแข่งขันล่วงหน้า 24 ชัว่ โมงการใช้ครี มทาผิว
หรื อครี มกันแดดอาจใช้ทาได้ตามร่ างกาย แต่จะต้องไม่ทาให้เกิดริ้ วรอย
(ค) ห้ามทาน้ ามันบนร่ างกายมากจนเกินไป เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ามในการแข่งขันอย่างไรก็ตามน้ ามันทาตัว
ครี มทาผิว หรื อครี มให้ความชุ่มชื้น อาจนามาใช้ในประมาณที่เหมาะสม
10.3 การแข่งขันฟิ ตเนส ในเรื่ องการแต่งกายขอให้เป็ นไปตามกฎกติกาการแข่งขันกี ฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
ชายและหญิง พ.ศ. 2551
11 มารยาทของนักกีฬา และเจ้ าหน้ าที่
ผูเ้ ป็ นเจ้าหน้าที่ จะต้องตระหนักว่า การกระทาและการตัดสิ นใจใด ๆ จะมีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงอันดีงาม
ของกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสเช่นเดียวกับผูต้ ดั สิ น และผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง และควรตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ และคาปฏิญาณตน ดังนี้

1. จะกระท าการใด ๆ ด้วยความซื่ อสัตย์ ปราศจากอคติ และเพื่อเป้ าหมายในการรัก ษาซึ่ งกฎ และ
ระเบียบในการแข่งขัน
2. จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูแ้ ข่งขันทุกคน โดยอยูบ่ นพื้นฐานความเท่าเทียมกัน
3. จะร่ วมมื อแสวงหาสิ่ งที่ ดีที่สุด เพื่อการแข่งขัน เพื่อผลประโยชน์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่ และ
ผูด้ าเนินการจัดการแข่งขัน
4. จะเคารพความรู ้สึก และความต้องการแข่งขันของนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส และจะสนับสนุ นให้
พวกเขาได้เข้าถึงอารมณ์ ความรู ้สึกในการแข่งขัน
5. จะปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้การแข่งขันประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ผล และจะประสานงานด้วย
ความเต็มใจ รวดเร็ ว กับผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ นทางการ
6. จะประสานความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ทาการควบคุ มการแข่งขัน โดยปฏิบตั ิหน้าที่ในการตัดสิ น
ด้ว ยความชั ด เจน และรวดเร็ ว ตามขั้น ตอนวิ ธี ก ารตัด สิ น ตามกฎกติ ก าการแข่ ง ขัน และตาม
วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน
7. จะละเว้นจากการโน้มน้าว และสิ่ งที่จะเข้ามามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ ดั สิ น หรื อเจ้าหน้าที่
คนอื่น ๆ และจะเคารพต่อความคิดเห็นและการตัดสิ นใจส่ วนบุคคล
8. จะรักษาเกี ยรติของตนในเรื่ องการให้ความเห็ นที่ตรงไปตรงมา โดยถื อว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่
เช่นเดียวกับผูต้ ดั สิ น จะต้องยึดมัน่ ในมาตรฐานที่เจ้าหน้าที่พึงต้องกระทา
9. จะให้ความร่ วมมือกับนักกีฬา และผูบ้ ริ หารการแข่งขัน ในการพัฒนาการแข่งขันกีฬาเพาะกายและ
ฟิ ตเนส ให้มีมาตรฐานสู งขึ้นทั้งในด้านรู ปธรรม และนามธรรม และเพื่อให้กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
มีความก้าวหน้ายิง่ ขึ้นตามความมุ่งหมายของสมาคมฯ
12 การประท้วง
ในการแข่งขันเพาะกายและฟิ ตเนสไม่มีการประท้วงทางเทคนิ คไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือผลการตัดสิ น
ของกรรมการผูต้ ดั สิ นเป็ นที่สุด
13 คุณสมบัติของผู้ตัดสิ น และผู้ชี้ขาด ต้ องมีดังนี้
13.1ผูต้ ดั สิ นกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส ต้องเป็ นผูผ้ า่ นการอบรมจากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
แห่งประเทศไทยหรื อการกีฬาแห่งประเทศไทย หรื อมีคุณสมบัติผา่ นการตัดสิ นระดับชาติ
หรื อระหว่างประเทศมาก่อนการแข่งขัน และผูต้ ดั สิ นที่มีคุณสมบัติดงั กล่าว ต้องขึ้นทะเบียนกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
แห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ น
13.2 การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ ดั สิ นต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสี ย ในกรณี ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรื ออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหา อันเชื่อได้วา่
ไม่โปร่ งใสหรื อไม่ยตุ ิธรรมในการตัดสิ น

13.3 บัตรประจาตัวผูต้ ดั สิ น สมาคมฯจะเป็ นผูอ้ อกให้ผตู ้ ดั สิ นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมกีฬา
เพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทยเท่านั้น
13.4 การตัดสิ นในการแข่งขันที่ได้รับการอนุญาตจากสมาคมฯ ทุกคนปรารถนาจะเป็ นผูต้ ดั สิ นในการ
แข่งขันที่สมาคมฯ อนุญาตซึ่ งผูต้ ดั สิ นจะต้องมีบตั รประจาตัวผูต้ ดั สิ นของสมาคมฯ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
บัตรดังกล่าวจะต้องยืน่ ให้คณะกรรมการตัดสิ นของสมาคมฯ ในการประชุมด้านเทคนิคซึ่ งจะจัดขึ้น
ภายหลังการลงทะเบียน และชัง่ น้ าหนักและก่อนรอบคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิ นของสมาคมฯ จะ
ทาการคัดเลือกบุคคลเหล่านี้ซ่ ึ งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ในการรักษา
กฎระเบียบในการตัดสิ น บัตรประจาตัวดังกล่าวจะถูกส่ งกลับ เมื่อการตัดสิ นสิ้ นสุ ด ในการคัดเลือก
ครั้งหนึ่ง ๆ ผูต้ ดั สิ นดังกล่าว จะต้องทาหน้าที่ต้ งั แต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบสุ ดท้าย
13.5 การสรรหาผูต้ ดั สิ น
โดยปกติหัวหน้าผูต้ ดั สิ นและผูต้ ดั สิ น ได้รับการแต่งตั้งโดยสมาคมฯ เพื่อรักษากฎระเบียบซึ่ งได้มี
การพยายามสรรหาเพื่อให้แน่ใจว่า ผูต้ ดั สิ นที่ได้รับการคัดเลือกมามีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถ
รักษากฎระเบียบได้ และสมาคมฯ จะให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในการเสนอผูต้ ดั สิ น
ภาคละ 1 คน หรื อตามความเหมาะสม และจานวนผูต้ ดั สิ นจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และหัวหน้าผู้
ตัดสิ นสมาคมจะเป็ นผูค้ ดั เลือกผูต้ ดั สิ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั หมด
13.6 ความถูกต้องในการตัดสิ น
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสของสมาคมฯ ปี 2551 ระบุว่าผูต้ ดั สิ นและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ ตามหน้าที่ในกี ฬาเพาะกายและฟิ ตเนส ต้องมัน่ ใจว่านักกี ฬาจะได้รับการตัดสิ นโดยผู ้
ตัดสิ นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการทาหน้าที่ผูต้ ดั สิ น และกรรมการเทคนิ คของสมาคมฯ จะ
ได้รับอานาจในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากฎระเบียบ และกติกาต่าง ๆ ได้รับการปฏิบตั ิตามกฎ
สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งเอเชียและโลก และของสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย
13.7 การปฏิบตั ิตวั ของผูต้ ดั สิ น
เมื่อผูต้ ดั สิ นนัง่ ประจาที่เรี ยบร้อย หัวหน้าผูต้ ดั สิ นจะต้องชี้ แจงถึงระเบียบการปฏิบตั ิตวั ของผูต้ ดั สิ น
ในการยึดถื อปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัด ทั้งในรอบคัดเลื อก และรอบตัดสิ น และผูต้ ดั สิ นอาจถูกลงโทษ
โดยการตัดออกจากการเป็ นผูต้ ดั สิ นทันที หากผูต้ ดั สิ นมีการกระทาผิด ดังต่อไปนี้
13.7.1 ทะเลาะกับผูต้ ดั สิ นคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายๆคน
13.7.2 พยายามเข้าไปมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ ดั สิ นคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายๆคน
13.7.3 ถ่ายภาพ ขณะปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ ดั สิ น
13.7.4 ตัดสิ นขณะอยูใ่ นอาการมึนเมาจากสิ่ งเสพติดต่างๆ เช่น ยาบ้า สุ รา และอื่นๆ
13.7.5 ห้ามพูดคุย หรื อปรึ กษากันในระหว่างตัดสิ น
13.7.6 การแต่งกายของผูต้ ดั สิ น ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเพาะกายของสมาคมฯ
ปี 2551

14 โลโก้ ผ้ ใู ห้ การสนับสนุน
-สาหรับเครื่ องหมายการค้า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิ ประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตราหรื อเครื่ องหมายการค้า ที่เป็ นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรื อเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
-อนุ ญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรื อชื่ อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
15 หลักเกณฑ์ ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่ น และผู้ฝึกสอนดีเด่ น
15.1 หลักเกณฑ์ การพิจารณานักกีฬาดีเด่ น
15.1.1 เป็ นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
15.1.2 เป็ นนักกีฬาที่มีทกั ษะ และเทคนิคการเล่นกีฬาสู ง
15.1.3 เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาท และมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
15.1.4 เป็ นนักกีฬาที่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติการการแข่งขัน และข้อบังคับของสมาคมฯ และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
15.1.5 อื่นๆ ตามมติขอ้ ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ น
15.2 หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่ น
15.2.1 ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่ วมการแข่งขัน และปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะผูฝ้ ึ กสอนในชนิดกีฬานั้นๆเท่านั้น
15.2.2 ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีมารยาทดี มีนกั กีฬาได้รับเหรี ยญรางวัลเหรี ยญทองรวมมาก
ที่สุด ถ้าเหรี ยญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดงตามลาดับ
15.2.3 เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย
15.2.4 อื่นๆ ตามมติขอ้ ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ น
16 รางวัลการแข่ งขันประเภทบุคคล ผูช้ นะแต่ละรุ่ นจะได้รับเหรี ยญรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรี ยญชุบทอง และประกาศนียบัตร พร้อมตุก๊ ตานาโชคของการแข่งขัน
รางวัลที่ 2 เหรี ยญชุบเงิน และประกาศนียบัตร พร้อมตุก๊ ตานาโชคของการแข่งขัน
รางวัลที่ 3 เหรี ยญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร พร้อมตุก๊ ตานาโชคของการแข่งขัน
รางวัลที่ 4-5 ประกาศนียบัตร
หมายเหตุ - ประกาศนียบัตรมอบตาแหน่งที่ 4 , 5 , (TOP-FIVE) ตามกฎของสหพันธ์กีฬาเพาะกาย
และฟิ ตเนสนานาชาติ [WBPF และABBF]

- โล่นกั กีฬาดีเด่น ชาย – หญิง จานวน 2 โล่ และโล่ผฝู ้ ึ กสอนดีเด่น ทีมชาย – ทีมหญิง
จานวน 2 โล่
- เหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็ นผูด้ าเนินการจัดเตรี ยมไว้ให้
ในส่ วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น กกท. เป็ นผูด้ าเนินการให้
17 พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ี่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุ ดแข่งขัน หรื อ
แต่งกายด้วยชุดวอร์ มทั้งชุด ซึ่ งเป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของ
นักกีฬา ให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
18 กาหนดจานวนรายการแข่ งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
รายการที่แข่งขัน
จานวน 14 รายการ
เหรี ยญชุบทอง
จานวน 14 เหรี ยญ
เหรี ยญชุบเงิน
จานวน 14 เหรี ยญ
เหรี ยญชุบทองแดง
จานวน 14 เหรี ยญ
ประกาศนียบัตร
จานวน 70 ใบ
ตุก๊ ตานาโชค (มาสคอร์ต) จานวน 42 ตัว
19 กาหนดการแข่ งขัน ระหว่างวันที่

มีนาคม 2561

******************************************

