ระเบียบการแขงขันกีฬาฟุตซอล
กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
********************

1. สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
นายกสมาคม
พลตารวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
เลขาธิการ
พลตารวจโทพิสัณห์ จุลดิลก
สถานที่ตดิ ตอ
สนามศุภชลาศัย ประตู 3 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 02 – 2154494
โทรสาร 02 – 2154494
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาฟุตซอลของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการเทคนิคการกีฬา
ผูแทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ
ประธานกรรมการ
ผูแทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ
กรรมการ
ผูตัดสินฟุตซอลที่สมาคมฯ สงไปทาการตัดสิน
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาติแตงตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
(หากไมมีการแตงตั้งใหกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการแขงขันทาหนาที่แทน)
4. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
4.1 คณะกรรมการพิจารณาประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ

1

ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.

4.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาฟุตซอล
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
5.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
5.2 ใหใชกติกาการแขงขันฟุตซอล (FUTSAL) ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง
ประเทศไทยฯ ไดประกาศใชแลว
5.3 การลงโทษ
เจาหนาที่และนักกีฬาที่ละเมิดระเบียบและขอบังคับฯ วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550
ใหคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา เปนผูสั่งลงโทษและแจงการลงโทษนั้นตอประธานกรรมการอานวยการแขงขัน
เพื่องดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิ์ตามขอบังคับฯ ตอไป
6. คุณสมบัติและสิทธิของผูเขารวมการแขงขัน (นักกีฬา)
นักกีฬาที่มีสิทธิเขาแขงขัน จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
6.1 เป็นนักกีฬาที่มสี ัญชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี ( เกิดปีพุทธศักราช 2543 เป็นต้นไป )
6.2 ใหเปนไปตามขอ 22 แหงขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
6.3 นักกีฬาและเจาหนาที่ประจาทีม ที่สมัครเขาแขงขัน จะตองไมอยู ในระหวางที่สหพันธฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) หรือสมาพันธฟุตบอลแหงเอเซีย (A.F.C.) หรือสหพันธฟุตบอลแหงอาเซี่ยน (A.F.F.) หรือสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ (F.A.T.) หรือการกีฬาแหงประเทศไทย (S.A.T.) ลงโทษหามเขาแขงขัน หรือพัก
การแขงขัน ผู ที่อยู ในระหวางถูกลงโทษนี้ไมมีสิทธิเขามามีส วน เกี่ยวของกับทีมที่เขาแขงขันครั้งนี้ ไมวา
ประการใด ๆ
ประเภททีมชาย

6.4 ไมอนุญาตใหนักกีฬาฟุตซอลชายที่มีรายชื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
ส่งเข้าแขงขันฟุตซอลระหวางประเทศ ในนามของทีมฟุตซอลชาติไทยทุกชุดทั้งในอดีตและในปจจุบันลงทา
การแข่งขัน
- อนึ่ง ความเปนนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยตามรายชื่อของนักฟุตซอลทีมชาติไทยไมมีสิทธิเขารวม
การแข่งขันและหากมีชื่อของนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยทานใดที่ไดตกหลนไปก็ใหยึดถือขอเท็จจริงใน
คุณสมบัติของนักกีฬาผูเขาแขงขันเปนสาคัญวาเคยมีชื่อเขารวมการแขงขันในนามของทีมฟุตซอลชาติไทย
หรือไม หากเคยมีชื่อก็จะไมมีสิทธิเขารวมการแขงขัน (ในกรณีนักกีฬาไดสมัครเขารวมแข่งขันรอบคัดเลือก
แล้วยังไมมีชื่อปรากฏในคุณสมบัติในข้อนี้นั้นสามารถเขารวมแขงขันในระดับชาติได)
6.5 อนุญาตใหนักกีฬาฟุตซอลที่เคยสงชื่อเขาแขงขันในฟุตซอลลีก ตั้งแต่อดีต จนถึงปี 2017 ลงทาการแขงขันใน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) ทั้งในรอบคัดเลือกระดับภาคและระดับชาติ ได้ทีมละไม่เกิน 3 คน
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แต่สามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ต้องขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้น ๆ โดยสูติบัตร
เท่านั้น และต้องแจ้งรายชื่อนักกีฬาดังกล่าว ในการประชุมผู้จัดการทีม (ในกรณีนักกีฬาไดสมัครเขารวม
แข่งขันรอบคัดเลือกแล้วยังไมมีชื่อปรากฏในคุณสมบัติในข้อนี้นั้น สามารถเขารวมแขงขันในระดับชาติได)
ประเภททีมหญิง
6.6 อนุญาตใหนักกีฬาฟุตซอลหญิง ที่เคยมีช่ือเขาแขงขันฟุตซอล ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ
สงเขาแขงขันฟุตซอลหญิงระหวางประเทศในนามของทีมฟุตซอลหญิงชาติไทยทุกชุดทั้งในอดีตและในปจจุบัน ลง
ทาการแขงขันในกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) สามารถส่งรายชื่อได้ 5 คน แต่ส่งเข้าแข่งขันได้
ทีมละไมเกิน 3 คน และต้องแจ้งรายชื่อนักกีฬาดังกล่าวในการประชุมผู้จัดการทีม
6.7 หามนักกีฬาในประเภทฟุตบอลชายและหญิง ในกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งนี้ ลงแขงขันในประเภทฟุตซอลชาย
และหญิง
6.8 หากมีทีมใดละเมิดระเบี ยบการแขงขันนี้ ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 11 บทลงโทษ ขอ.38 มาบังคับใชทั้งในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา
ระดับภาค และการแขงขันระดับชาติ
7. ประเภทการแขงขัน
การแขงขันประเภทนี้ เรียกวา “ การแขงขันฟุตซอล กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) ” จะทาการ
แข่งขันระหวางวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน โดยแบงการแขงขันออกเปน 2 ประเภท คือ
7.1 ประเภททีมชาย
7.2 ประเภททีมหญิง
8. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน
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8.1 ใหแตละจังหวัดที่ส งทีมเขารวมการแขงขัน สงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขาแขงขัน ทั้งประเภททีมชาย และ
ประเภททีมหญิง ไดไมเกินประเภทละ 14 คน แตไมนอยกวา 12 คน (ต้องเป็นผู้รักษาประตู 2 คน และผู้เล่น
10 คน) และเจ้าหน้าที่ทีมๆ ละ 3 คน (ผู้จัดการทีม /ผู้ฝึกสอน /ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน)
8.2 ให้แตละจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค จานวน 14 คน (ตามใบสง ENTRY
FORM BY NAME)
8.3 ใหแตละจังหวัดที่ผ านการคัดเลือกระดับภาค ส่งรายชื่อนักกีฬาจานวน 14 คน ตามระยะเวลาที่ กกท.
กาหนดไมนอยกวา 60 วัน กอนการแขงขันระดับชาติ (ตามใบสง ENTRY FORM BY NAME)
9. คุณสมบัติและสิทธิของทีมเขารวมการแขงขัน
9.1 การแข่งขันระดับภาค สิทธิในการสมัครทีมเข้าแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะดาเนินการ
จัดการแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ในแต่ละภาค ประกอบด้วย จังหวัดต่างๆในภาค มีสิทธิส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการ
แข่งขันในนามของจังหวัด ได้จังหวัดละ 1 ทีม ดังต่อไปนี้
9.1.1 ภาค 1 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดจันทบุรี
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. จังหวัดชลบุรี
5. จังหวัดตราด
6. จังหวัดนนทบุรี
7. จังหวัดปทุมธานี
8. จังหวัดระยอง
9.จังหวัดสมุทรปราการ
10.จังหวัดสมุทรสงคราม
11.จังหวัดสมุทรสาคร
12.จังหวัดสระแก้ว
13.จังหวัดนครนายก
14.จังหวัดปราจีนบุรี
9.1.2 ภาค 2 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดราชบุรี
5. จังหวัดลพบุรี
7. จังหวัดสุพรรณบุรี
8. จังหวัดสิงห์บุรี
10.จังหวัดอ่างทอง
11.จังหวัดอุทัยธานี
13.จังหวัดนครปฐม
14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. จังหวัดสระบุรี
12.จังหวัดเพชรบุรี

9.1.3 ภาค 3 ประกอบด้วย 20 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
7. จังหวัดมุกดาหาร
8. จังหวัดมหาสารคาม
10.จังหวัดร้อยเอ็ด
11.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
16.จังหวัดหนองบัวลาภู
17.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอานาจเจริญ
20. จังหวัดบึงกาฬ

3. จังหวัดชัยภูมิ
6. จังหวัดบุรีรัมย์
9. จังหวัดยโสธร
12.จังหวัดศรีสะเกษ
15.จังหวัดหนองคาย
18.จังหวัดอุบลราชธานี

9.1.4 ภาค 4 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
10.จังหวัดยะลา
11. จังหวัดระนอง
13.จังหวัดสตูล
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9.1.5 ภาค 5 ประกอบด้วย 15 จังหวัด คือ
1. จังหวัดกาแพงเพชร
2. จังหวัดเชียงราย
4. จังหวัดตาก
5. จังหวัดน่าน
7. จังหวัดพิจิตร
8. จังหวัดพิษณุโลก
10.จังหวัดแพร่
11.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13.จังหวัดลาพูน
14.จังหวัดสุโขทัย
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3. จังหวัดตรัง
6. จังหวัดปัตตานี
9.จังหวัดภูเก็ต
12.จังหวัดสงขลา

3. จังหวัดเชียงใหม่
6. จังหวัดพะเยา
9. จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลาปาง
15.จังหวัดอุตรดิตถ์

9.2 การแขงขันระดับภาค 5 ภาค เปนการแขงขันเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนภายในภาค โดยใหสิทธิ์ทีมชนะเลิศและ
รองชนะเลิศ ในแต่ละภาคๆละ 2 ทีม 5 ภาค รวมเป็น 10 ทีม จะไดรับสิทธิ์เป็นทีมตัวแทนภายในภาค เข้า
แขงขันฟุตซอล ในกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน
9.3 การแขงขันระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34)
ประเภททีมชาย
ทีมที่มีสิทธิเขาแขงขันในระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34) ประกอบดวย จังหวัดตาง ๆ จานวน 12 ทีม
คือ
9.3.1 ทีมจังหวัดเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) คือ จังหวัดน่าน
9.3.2 ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2560) คือ สมุทรสาคร
9.3.3 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาค 5 ภาค รวม 10 ทีม
ประเภททีมหญิง
ทีมที่มีสิทธิเขาแขงขันในระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34) ประกอบดวย จังหวัดตาง ๆ จานวน 12 ทีม
คือ
9.3.4 ทีมจังหวัดเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) คือ จังหวัดน่าน
9.3.5 ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2560) คือ กรุงเทพมหานคร
9.3.6 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาค 5 ภาค รวม 10 ทีม
10. การดําเนินการแขงขัน
10.1 คณะกรรมการดาเนินการแขงขันภาค มีหนาที่ดาเนินการ และรับผิดชอบในการจัดการแขงขัน ตลอดจน
ควบคุมการดาเนินการแขงขันใหเปนไปตามระเบียบการแขงขันนี้ในภาคของตนเอง และหากมีปญหาใด
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นอกจากที่ไดระบุไวในระเบียบการแขงขันนี้ ใหคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาคพิจารณาและ
ดาเนินการใหเสร็จสิ้นไป และรายงานใหคณะกรรมการอานวยการแขงขันฯ ทราบภายหลัง
10.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค มีอานาจใน การที่จะพิจารณา
การตัดสิทธิทีมที่ไมดาเนินการตามระเบียบการแขงขันนี้ เชน ไมสงรายชื่อและรูปถายของผูเลนในวันสมัครฯ
โดยไมจัดทีมเขาทาการแขงขันตามรายการ หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับเปนเงิน ในการทีท่ ีมใดๆปฏิบัติการ
ฝาฝนระเบียบการแขงขันนี้ จนเปนเหตุใหมีผลเสียหายตอการจัดการแขงขัน
10.3 คณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกาหนดเวลาใน
การแขงขันในภาคของตน หรือการแขงขันในวิธีอื่น ๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กาหนดใหทา
การแขงขันก็ได แตจะทาใหทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชน หรือเสียประโยชนมิได
11. หลักเกณฑและวิธีการจัดการแขงขัน
11.1 การแขงขันของแตละภาค จะตองมีทีมตางๆ ภายในภาคสมัครเขาแขงขันไมนอยกวา 8 ทีม หากทีมสมัคร
เขาแขงขันนอยกวา 8 ทีม ใหแจงใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ทราบเพื่อพิจารณาตอไป
11.2 การแขงขันภายในระดับภาค ถามีทีมภายในภาคสงเขาแขงขันตั้งแต 12 ทีมขึ้นไป ใหแบงการแขงขันออก
เปน 4 สาย โดยดาเนินการแขงขันเปนรอบ ดังนี้ (ถามีทีมเขาแขงขันเกิน 16 ทีมใหคณะกรรมการฯ เปน
ผูพิจารณา)
11.2.1 รอบแรก ใหแตละสายทาการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อคัดเลือกทีมที่มี คะแนนเปนที่ 1
และที่ 2 ของแตละสายเขาแขงขันในรอบที่สอง (ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเทากันใหจับสลากหาทีมเขารอบ)
- ในกรณีที่ 3 ทีม มีคะแนนเทากัน ใหจับสลากเพื่อหาทีมที่เขารอบ
11.2.2 รอบที่สอง ทาการแขงขันโดยใชวิธีแพคัดออก โดยกาหนดคูแขงขัน ดังนี้
สาย ก.ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1ของสายที่ 1 แขงขันกับ ทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 2
สาย ข.ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1ของสายที่ 2 แขงขันกับ ทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 1
สาย ค.ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1ของสายที่ 3 แขงขันกับ ทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 4
สาย ง.ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1ของสายที่ 4 แขงขันกับ ทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 3
11.2.3 รอบรองชนะเลิศ
คูที่ 1 ใหทีมที่ชนะสาย ก.ในรอบที่สอง แขงขันกับ ทีมที่ชนะสาย ค.ในรอบที่สอง
คูที่ 2 ใหทีมที่ชนะสาย ข.ในรอบที่สอง แขงขันกับ ทีมที่ชนะสาย ง.ในรอบทีส่ อง
11.2.4 รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงตาแหนงชนะเลิศ
และใหทีมที่แพในรอบรองชนะเลิศ ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน

11.2.5 การแขงขันในรอบแรก, รอบที่สอง, รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแขงขัน
แลว ผลปรากฏวา เสมอกันในเวลาที่แขงขันตามปกติ ใหหาผูชนะดวยการใชวิธีการเตะจากจุดโทษ
เพื่อหาทีมชนะตอไป โดยไมมีการตอเวลาการแขงขัน
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11.3 การแขงขันภายในภาค ถามีทีมภายในภาคสงเขาแขงขันนอยกวา 12 ทีมใหแบงการแขงขัน ออกเปน 2
สาย
โดยดาเนินการแขงขันเปนรอบ ดังนี้
11.3.1 รอบแรก ใหแตละสายทาการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อคัดเลือกทีมที่มี คะแนนเปนที่ 1
และ ที่ 2 ของแตละสาย เขาแขงขันในรอบรองชนะเลิศ (ในกรณีที่ ทีมมีคะแนนเทากันใหจับ
สลากหาทีมเขารอบหรือลาดับที่ 1 และ 2 ต่อไป)
11.3.2 รอบรองชนะเลิศ
คูที่ 1ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ 1 แขงขันกับ ทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 2
คูที่ 2ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ 2 แขงขันกับ ทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ 1
11.3.3 รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงตาแหนงชนะเลิศ
และใหทีมที่แพในรอบรองชนะเลิศ ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน
11.3.4 การแขงขันในรอบแรก, รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแขงขันแลว
ผลปรากฏวาเสมอกันในเวลาที่แขงขันตามปกติ ใหหาผูชนะดวยการใชวิธีการเตะจากจุดโทษ
เพื่อหาทีมชนะตอไป โดยไมมีการตอเวลาการแขงขัน
11.3.5 รอบชิงชนะเลิศระดับภาค ใหทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงตาแหนงชนะเลิศ
และใหทีมที่แพในรอบรองชนะเลิศ ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน (แต่ให้จัดหาทีมสารองไว้
ในกรณีที่ทีมที่ได้สิทธิ์สละสิทธิ์ หรือถูกตัดสิทธิ์)
11.3.6 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ใหทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงตาแหนงชนะเลิศ
และใหทีมที่แพในรอบรองชนะเลิศ ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน
11.4 การจับสลากแบงสายการแขงขัน
11.4.1 การแขงขันในแตละภาค กาหนดใหจับสลากแบงสายการแขงขัน ดังนี้
ก. แบงการแขงขันออกเปน 4 สาย ใหทาการจับสลากเขาสายตามปกติ
ข. กรณีแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย ใหทาการจับสลากเขาสายตามปกติ
11.4.2 การจับสลากแบงสายการแขงขันของแตละภาค ใหทีมจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขัน
ระดับภาคของภาคนั้น มีสิทธิที่จะเลือกเขาสายหนึ่งสายใดได้ และมีสิทธิที่จะเลือก
แขงขันเปนคูเปดสนามได
11.4.3 การแขงขันระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34) กาหนดใหจับสลากแบงสายการแขงขัน ดังนี้
ประเภททีมชาย
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน
ซึ่งทีมจากภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้
ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ให้เป็นทีมยืนในอันดับ 1 สาย A (1.)
ง. ดาเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ข้อ 11.11
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ประเภททีมหญิง
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน
ซึ่งทีมจากภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้
ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ให้เป็นทีมยืนในอันดับ 1 สาย A (1.)
ง. ดาเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ข้อ 11.11
11.5 การจัดใหมีการแบงสาย และการแขงขันพบกันหมดในสาย ใหใชวิธีนับคะแนนของการแขงขันมารวมกัน
ถาทีมที่เขาแขงขันมีคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลากเพื่อหาลาดับของทีมซึ่งจะดาเนินการจับสลากหา
ลาดับของทีม เมื่อการแขงขันคูสุดทายของสายนั้นๆไดเสร็จสิ้นลง โดยใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
หรือคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค และเจ้าหนาที่ ซึ่งไปดาเนินการแขงขันอยู เปนผูดาเนินการ
จับสลากหาลาดับของทีมตอไป สาหรับทีมทีจ่ ะตองจับสลาก หากไมมีผูแทนที่ไดรับมอบหมายมาทาการจับ
สลาก ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค หรือเจาหนาที่
เปนผู้ดาเนินการ มีสิทธิที่จะเชิญบุคคลใดมาทาการจับสลากแทนก็ได และทีมนั้น ๆ จะตองยอมรับผลการจับ
สลากนั้น สาหรับการนับคะแนน มีหลักเกณฑ ดังนี้
11.5.1 ทีมที่ชนะ ได 3 คะแนน
11.5.2 ทีมที่แพ ไมไดคะแนน
11.6 การแขงขันแบงเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 20 นาที พักระหวางครึ่งไมเกิน 15 นาที
11.7 การจัดกาหนดการแขงขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแขงขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการ แขงขันเมื่อ
คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค ไดประกาศไปแลว ทุก
ทีมจะตองปฏิบัติตามทุกประการ
11.8 คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค จะเลื่อนการแขงขันของ
คูแขงขันใด ๆ ก็ตอเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เชน สนามไมอยูในภาวะที่ใชทาการแขงขันไดตามความเห็น
ของคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา ในกรณีเชนนี้ ทีมทีต่ องเขาแขงขันจะตองรับทราบและปฏิบัติตาม
โดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กลาวนี้ จะตองแจงใหทีมที่เข้า
แขงขันทราบกอนการแขงขันไมนอยกวา 24 ชั่วโมง (ถ้าเป็นกรณีที่สุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน)
11.9 กาหนดการแขงขัน ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค
ไดกาหนดไว ทีมตางๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไมได
11.10 หากมีปญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในเรื่องของกาหนดการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค เป็นผูพิจารณา
ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนยุติจะอุทธรณมิได

11.11 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันไม่ได้
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12. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
หลักฐานการสมัครเขาแขงขันตามใบสมัคร กกท. จัดสงใหและใหเปนไปตามขอบังคับ กกท. วาดวยการแขงขัน
กีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
12.1 จังหวัดที่มีความประสงคจะสงทีมเขารวมการแขงขันใหยื่นความจานงโดยกรอกขอความในใบสมัครใหครบ
ถวนตามแบบใบสมัครเขาแขงขัน ใบสมัครดังกลาว ตองสงพรอมหลักฐาน อีก 3 ขอ ดังตอไปนี้
12.1.1 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา และเจาหนาที่ตามคุณสมบัติในขอ 6 และขอ 8 จานวน 14 คน
เรียงตามลาดับหมายเลขที่สงเขาแขงขัน พรอมทั้งลายมือชื่อนักกีฬาที่แทจริง (ซึ่งลายมือชื่อนี้
จะใชตรวจสอบในระหวางที่แขงขัน หากลายมือชื่อไมเหมือนกันก็จะตัดสิทธิ์การลงแขงขัน
ของนักกีฬาผูนั้นตลอดการแขงขัน) พรอมกับรายชื่อเจาหนาที่ประจาทีมที่ไมขาดคุณสมบัติ
จานวน 3 คน
12.1.2 รูปถายของนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน ขนาด 2 นิ้ว (5 ซ.ม.) จานวนคนละ
3 รูป เปนรูปที่ถายไวไมเกิน 1 ป โดยถายใบหนาตรงไมสวมหมวก และเขียนชื่อ - นามสกุล (ตัว
บรรจง) พรอมทั้งชื่อของจังหวัดที่สงทีมเขาแขงขันและ หมายเลขที่จะใชแขงขัน (เชน นายกอ
ขอสกุล หมายเลข 11 จังหวัดราชธานี หรือ นาย ขอ กอสกุล ผูจัดการทีมจังหวัดราชธานี) ไวดาน
หลังรูป ทั้ง 3 รูป ในกรณี ในระหว่างการแข่งขันทุกท่านจะต้องสวมใส่บัตรประจาตัวที่การกีฬา
แห่งประเทศไทยฯ ได้ออกให้ที่ถูกต้องตามตาแหน่งเท่านั้น ตลอดเวลาการแข่งขันตามรายชื่อ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
12.1.3 บัตรประจาตัวประชาชน บัตรสมาชิกสภา บัตรขาราชการ บัตรพนักงานองคการรัฐวิสาหกิจ
หรือบัตรประจาตัวทางราชการที่มีรูปถายฉบับตัวจริงพรอมถายเอกสารบัตรดังกลาวมาดวย เมื่อ
ตรวจสอบถูกตองแลวจะคืนบัตรตัวจริงให (ไมรับใบแทนบัตรประจาตัวประชาชนที่ไมมีรูปถาย)
12.2 จังหวัดที่เขาแขงขันจะตองจัดทีมฟุตซอลไปแขงขันตามวัน เวลา และสนามแขงขันที่ไดกาหนดไว ทีมใดลง
สนามแข่งขันแลว เหลือผูเลนนอยกวา 3 คน ในสนามใหปรับทีมนั้นเปนแพ ทีมใดถึงสนามแขงขันแลวจะตอง
ลงสนามทาการแข่งขันตามเวลาที่กาหนด หากทีมหนึ่งทีมใด ไมลงทาการแขงขันหรือเจตนาผละออกจาก
การแข่งขันตามเวลาที่กาหนด ใหปรับเปนแพ และใหทีมคูแขงขันเป็นผูชนะ หากไมพรอมจะลงสนามทั้ง
2 ทีม ใหปรับเปนแพทั้งคู ทีมใดที่ถูกปรับเปนแพทุกกรณี ให้ถือว่าไม่ผลในการแข่งขันที่ผ่านมา (ปรับเป็น
แพ้ทุกแมทช์การแข่งขันที่ผ่านมา) และไม่มีสิทธิ์ทาการแข่งขันต่อไป
12.3 ในวันแขงขันทีมใดเจตนาไมลงทาการแขงขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไมรวมการแขงขันตอไป จนหมดเวลาการ
แข่งขัน หรือไมเขาแขงขันตามรายการที่คณะกรรมการกาหนด ถือวาทีมนั้นผิดมารยาทอยางรายแรง ใหปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ ให้ถือว่าไม่มผี ลในการแข่งขันที่ผ่านมา (ปรับเป็นแพ้ทุกแมทช์การแข่งขันที่ผ่านมา) และไม่มีสิทธิ์
ทาการแข่งขันต่อไปและจะต้องถูกพิจารณาลงโทษ ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
12.4 ใหผูจัดการทีมของทีมที่จะลงแขงขันในวันนั้น สงบัญชีรายชื่อนักกีฬา และเจาหนาที่ โดยลาดับหมายเลขให
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ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว ตามแบบฟอรมใบสงชื่อนักกีฬาลงแขงขัน โดยมีผูเลนไมเกิน 5 คน และผูเลน
สารองไมเกิน 9 คน การสงรายชื่อนี้ตองสงถึงคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการ
ดาเนินการแขงขันระดับภาค หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดาเนินการแขงขันกอนเวลาการแขงขัน
1 ชั่วโมง ของทุกวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแขงขันของคูนั้น ๆ
12.5 ถาปรากฏหลักฐานวาชุดของจังหวัดใด สงชื่อหรือนามสกุลผูเลนปลอม สงบัญชีรายชื่อที่มีลายมือชื่อผูเลนปลอม
หรือจัดผูที่ขาดคุณสมบัติ หรือผูไมมีสิทธิตามระเบียบฯนี้ ลงแขงขันใหปรับทีมนั้นเปนแพให้ถือว่าไม่มีผลใน
การแข่งขันที่ผ่านมา(ปรับเป็นแพ้ทุกแมทช์การแข่งขันทีผ่ ่านมา) และไม่มีสิทธิ์ทาการแข่งขันต่อไปไมวาจะมีการ
ประทวงหรือไมก็ตามโดยใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันภาค
ประกาศระบุความผิด ทั้งถอนสิทธิทีมของจังหวัดนั้นออกจากการแขงขัน และใหคณะกรรมการเทคนิค
การกีฬาแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษตามขอบังคับฯ ตอไป
12.6 คูแขงขันมีสิทธิที่จะขอตรวจบัญชีรายชื่อนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถายของคูแขงขันจากคณะกรรมการจัดการ
แขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค หรือเจาหนาที่ได
12.7 การเปลี่ยนตัวผูเลนใหเปลี่ยนตัวเข้าออกไดตลอดเวลา ในช่องที่กาหนดให้เปลี่ยนตัวเท่านั้น
12.8 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับเปนนักกีฬาและเจาหนาที่ทีมที่ดี การละเมิด
กติกาการแขงขันจนถูกผูตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดตอกันหรือไมก็ตามใหงดลงทาการแขงขัน
ในครั้งตอไป 1 ครั้ง หรือผูตัดสินใหออกจากการแขงขัน(ใบแดง) ใหถือวาเปนความผิดอยางรายแรง ใหงดลง
แข่งขันในนัดตอไปอยางนอย 1 ครั้ง และนาเรื่องเสนอใหคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาแหงประเทศไทย
พิจารณาเพิ่มโทษตามควรแกกรณี ตามระเบียบฯ ตอไป
12.9 นักกีฬาคนใดที่ถูกผูตดั สินใหออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจาหนาที่ทีมที่ถูก
ผูตัดสินลงโทษ จะมีผลติดตอสืบเนื่องไปถึงการแขงขันรอบตอไปดวย
12.10 ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง ที่ประกาศใชแลว เปนสวนหนึ่งของระเบียบการแขงขัน
นี้ ทีมที่เขาแขงขัน เจาหนาที่ นักกีฬา ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
12.11 ทีมใดที่ไมไดเขาแขงขันในรอบตอไป จะตองเดินทางกลับในวันถัดไป
12.12 การถอนทีมออกจากการแขงขัน จะกระทามิได เมื่อถึงกาหนดวันแขงขันเริ่มขึ้นของแตละภาค การไมไป
แข่งขันตามกาหนดการแขงขันโดยอางการถอนทีมใหลงโทษ ตามขอ12.3
12.13 การปฏิบัติตามระเบียบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ดาเนินการใหเปนไปตามระเบียบฯนี้
การพิจารณาโทษของนักกีฬาและทีมที่เขาแขงขัน หรือพิจารณาการกระทาอันใด ที่มีการละเมิดซึ่งไม
ปรากฏอยูในระเบียบฯ นี้ รวมทั้งการพิจารณารายงานของผูตัดสินที่มีเหตุการณไมปกติในการแขงขัน ให
เปนหนาทีข่ องคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบดวยประธานฯ หรือรองประธานกับกรรมการอีกอยางนอย
5 คน เปนผูพิจารณา ผลของการพิจารณานัน้ เปนสิ้นสุด ผูเขาแขงขันจะตองปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันฯนี้
ผูแทนจังหวัด เจาหนาที่ นักกีฬาของทีมที่เขาแขงขันฯ จะตองทราบจะอางวาไมทราบระเบียบฯนี้ ดวย
ประการใด ๆ มิได
13. การแตงกายของนักกีฬา
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13.1 ผูเลนแตละทีม ตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกัน (ยกเวน ผูรักษาประตู) ตามแบบเครื่องแตงกายสีของ
เสื้อ กางเกง และถุงเทา ตามที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือแจงในการประชุมผูจัดการทีมกอนการแขงขัน
และตองติดหมายเลขประจาตัวด้านหลังเสื้อพรอมทั้งหมายเลขที่ขากางเกงแขงขันใหชัดเจนตามที่ไดระบุ
หมายเลขของผู เลนแตละคนไวในใบสมัคร โดยหมายเลขที่ขากางเกงตองมีสวนสูงไมน้อยกว่า 10 ซ.ม.
สวนดานหลังเสื้อตองมีสวนสูงไมนอยกวา 25 ซ.ม.ผูเลนที่ไมติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไมตรงกับใน
ทะเบียนใบสมัครโดยเจตนาทุจริต หรือไมมีเหตุอันควรหากลงไปแขงขัน และมีผูประทวงให้คณะกรรมการ
จัดการแขงขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนินการแขงขันระดับภาค ปรับทีมนั้น เปนแพ และไมจัดใหทาการ
แขงขันในรอบตอไป ยกเวน จะไดแจงใหผูตัดสินทราบกอนลงทาการแขงขัน และผูตัดสินไดบันทึกลงใน
รายงานไวแลว อนึ่ง ปัญหาใดๆที่เกิดขึน้ ระหว่างการแข่งขันเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนักกีฬา ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ตัดสินเท่านั้น (ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบ และข้อบังคับของ กกท.)
13.2 การจะมีเครื่องหมายการคา คาโฆษณา หรือสัญลักษณ อันเปนการโฆษณา ที่มิใชสิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขัน เปนที่ประจักษเกินกวา 2x3 นิ้วไมได อนึ่งชุดที่ใชในการแขงขัน หามนาตรา หรือเครื่องหมายการคา
ที่เปนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล ใสลงทาการแขงขัน ส่วนด้านหลังสามารถใช้ชื่อ
จังหวัด หรือชื่อนักกีฬา เท่านั้น
13.3 ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกัน ใหทีมที่มีชื่ออยูหลังคูแขงขันเปลี่ยนชุดแขงขัน ทั้งนี้โดยการพิจารณาของ
ผูตัดสินที่ทาหนาที่ในคูนั้น ๆ ถ้าเกิดปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสีเสื้อนักกีฬา ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสิน
เท่านั้น ทีมจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข (ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบ และข้อบังคับของ กกท.)
13.4 ผูที่เปนหัวหนาชุดตองติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อดานซายใหชัดเจน เครื่องหมายนี้จะตองนามาเอง
13.5 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้เทปสีพันด้านนอกที่มีความแตกต่างจากสีของถุงเท้า และเสื้อ และกางเกงชั้นใน
ต้องมีสีเดียวกับเสื้อและกางเกง ส่วนกางเกงนั้นจะต้องไม่คลุมหัวเข่า
13.6 กรณี POWER PLAY ต้องมีสีเสื้อเหมือนกันกับผู้รักษาประตูเท่านั้น นักกีฬาทีมใดใช้การหลีกเลี่ยง
กติกา หากมีการฟ้องร้อง และสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณามารยาทซึ่ง
แต่งตั้งโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ จะถูกปรับเป็นแพ้ทุกแมทช์ที่ผ่านมา และไม่ให้แข่งขันในแมทช์ที่
เหลืออยู่โดยไม่มีเงื่อนไข
13.7 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันไม่ได้
13.8 นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม ทาร้ายผู้ตัดสิน ให้ยุติการแข่งขัน ปรับทีมเป็นแพ้ และไม่มีผลของการแข่งขันที่ผ่าน
มา และไม่ให้มีการแข่งขันในแมทช์ที่เหลืออยู่ และให้ผู้แทนและผู้ตัดสินเขียนรายงานเสนอการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยฯ เพื่อดาเนินการลงโทษสถานหนัก ต่อไป

14. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และตองปฏิบัติตาม
กติกาการแขงขันฟุตซอลของ สหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และระเบียบการแขงขันฟุตซอลของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแขงขัน ฯ หรือระเบียบการแขงขันฯ จนถึงกับผู ตัดสินสั่งยุติการ
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แขงขันใหถือวาเป็นความผิดอยางรายแรง ใหมีการพิจารณาโทษตามระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และขอ
ประทวง และบทลงโทษของสมาคมฯ และใหเสนอการกีฬาแหงประเทศไทย พิจารณาโทษตามขอบังคับอีกชั้นหนึ่ง

15. การประทวง
ใหดาเนินการประทวงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแตหมดเวลาการแขงขัน ผูลงนามใน
การประทวง ตองเปนผูแทนจังหวัดนั้นๆ หรือผู ที่ไดรับมอบอานาจจากผู แทนจังหวัดเปนลายลักษณอักษร พรอมด้วย
วางเงิน ประกัน 5,000.-บาท (หาพัน บาทถวน) เงินนี้จะคืนใหเมื่อการประทวงเปนผล ส าหรับการประทวงเรื่อง
คุณสมบัติผูเลนใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
16. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินที่ผ่าน
การอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส หรือ
ยุติธรรมของการตัดสิน
17. อุปกรณการแขงขัน
ลูกฟุตซอลที่ใชในการแขงขันฟุตซอลกีฬาเยาวชนแหงชาตินี้ ใหใชลูกฟุตซอลที่ สหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให
การรับรอง หรือสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ (F.A.T.) ใหการรับรอง หรือการกีฬาแหงประเทศไทย (S.A.T.)
ใหการรับรอง

18. รางวัลการแขงขัน
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
และประกาศนียบัตร(ครองเหรียญรวม)
รางวัลนักกีฬาดีเดน - ชาย
โลนักกีฬาดีเดนชาย
และประกาศนียบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเดน - หญิง
โลนักกีฬาดีเดนหญิง
และประกาศนียบัตร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเดน - ชาย
โลผู้ฝึกสอนดีเดนทีมชาย
และประกาศนียบัตร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเดน - หญิง
โลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง
และประกาศนียบัตร
หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
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ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
19. กําหนดจํานวนรายการแข่งขัน และจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการทีแ่ ข่งขัน
จานวน 2 รายการ
- เหรียญชุบทอง
จานวน 28 เหรียญ
ประกาศนียบัตร 34 ใบ
- เหรียญชุบเงิน
จานวน 28 เหรียญ
ประกาศนียบัตร 34 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง
จานวน 56 เหรียญ
ประกาศนียบัตร 68 ใบ
- สาหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ที่ได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ตามระเบียบที่กาหนด
20. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากที่สุด ถ้าเหรียญ
ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในทีป่ ระชุมของกรรมการผู้ตัดสิน

21. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกาย
ด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
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เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
22. การประชุมผูจัดการทีม
ขอใหเปนผูจัดการทีม หรือเจ้าหน้าที่ทีมที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเทานั้น ถาไมเขาประชุมฯ จะงดเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ ทราบ ในกรณี ทีมต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลดังกล่าวจะต้องทา
หนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง และแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อไป ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน
23. กําหนดการแขงขัน
การแขงขันฟุตซอล ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง ในกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน
จะทาการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2561
************************

กําหนดการแข่งขันฟุตซอลชาย / หญิง
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กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
**********************
สาย A(1)
1.
2.
3.

สาย B(2)
4.
5.
6.

คู่ที่

ว/ด/ป

สาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

มีนาคม 2561

1
2
3
4
2
1
4
3
1
2
3
4

13
14
15
16

มีนาคม 2561

17
18

มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

ก
ข
ค
ง

คู่ที่ 1
คู่ที่ 2

สาย C(3)
7.
8.
9.

คู่แข่งขัน
รอบแรก
(1-2)
(4-5)
(7-8)
(10-11)
(W2-6)
(W1-3)
(W4-12)
(W3-9)
(L1-3)
(L2-6)
(L3-9)
(L4-12)
หมดการแข่งขันในรอบแรก
รอบที่สอง
ที่ 1 สาย 1 – ที่ 2 สาย 2
ที่ 1 สาย 2 – ที่ 2 สาย 1
ที่ 1 สาย 3 – ที่ 2 สาย 4
ที่ 1 สาย 4 – ที่ 2 สาย 3
พักการแข่งขัน
รอบรองชนะเลิศ
ทีมที่ชนะคู่ที่ 13 กับ ทีมที่ชนะคู่ที่ 15
ทีมที่ชนะคู่ที่ 14 กับ ทีมที่ชนะคู่ที่ 16
รอบชิงชนะเลิศ

สาย D(4)
10.
11.
12.
สนาม

เวลา

16

19

มีนาคม 2561

ทีมที่ชนะคู่ที่ 17 กับ ทีมที่ชนะคู่ที่ 18
อันดับที่ 3 ครองเหรียญร่วมกัน

หมายเหตุ - กาหนดการแข่งขันฯ นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34)
ประเภทฟุตซอล ชาย/หญิง ตามระเบียบการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
ก. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน
ซึ่งทีมจากภาคเดียวกันอาจอยู่ในสายเดียวกันได้
ข. ทีมจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีสิทธิที่จะเลือกเข้าอยู่ในสายหนึ่งสายใดก็ได้
ค. ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33 ให้เป็นทีมยืนในอันดับ 1 สายA (1.)
ง. ดาเนินการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันข้อ 11.1 ถึง ข้อ 11.11
************************

