ระเบียบการแข่ งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน

*****************************
1. สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
นายกสมาคม

ดร.ศักดิ์ชาย

ทัพสุ วรรณ

เลขาธิการ

พลอากาศตรี มงั กร

เสมารัตน์

ที่อยู่

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคาแหง หัวหมาก
บางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

2. คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬามวยไทยสมัครเล่นจังหวัดเจ้าภาพ

ประธานคณะกรรมการ

ผูแ้ ทนกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพฯ

กรรมการ

ผูแ้ ทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

กรรมการ

บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

กรรมการ

บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแข่งขัน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
จานวน 2 คณะ คือ
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ กกท.

ประธานกรรมการ

ผูแ้ ทนสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนกองนิติการ กกท.
ผูอ้ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ กกท.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิค ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

ประธานคณะกรรมการ

ประธานจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดเจ้าภาพ

กรรมการ

ผูแ้ ทนกรรมการฝ่ ายเทคนิคกีฬาจังหวัด

กรรมการ

พนักงานการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ

กรรมการ

บุคคลที่ผแู้ ทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ แต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

-ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงตาม (3.1) และ (3.2) มีอานาจ พิจารณาการประท้วง
โดยอิสระด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม
- คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็ นที่สุด
3.3 การประท้วงปฏิบัติดังนี้
3.3.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา (3.1) หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็ นผูย้ นื่ การประท้วง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
คุณสมบัติของนักกีฬาก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง พร้อมวางเงินประกันการประท้วงตามที่ กกท.
กาหนด
3.3.2 การประท้วงทางเทคนิ คกีฬา ผูจ้ ดั การทีมทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประท้วงทางเทคนิคกีฬาภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที หลังจากการแข่งขันของวันนั้น
สิ้ นสุ ดลง ยกเว้นรอบชิ งชนะเลิศให้ประท้วงภายใน 5 นาที หลักจากมวยคู่ที่ข้ ึนแข่งขันสิ้ นสุ ดลง
พร้อมวางเงินประกันการประท้วง เป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในกรณี ที่
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงพิจารณาแล้วเห็นว่าการประท้วงตามข้อ 3.3.2 เป็ นผลและได้
วินิจฉัยให้เป็ นไปตามคาประท้วงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ผยู้ นื่ คาประท้วงได้รับเงินประกันการ
ประท้วงนั้นคืน แต่ถา้ คาประท้วงไม่เป็ นผลให้ริบเงินประกันนั้น ไว้เป็ นทุนสาหรับส่ งเสริ มกีฬา
ของจังหวัดเจ้าภาพต่อไป
4. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ของสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
ฉบับปั จจุบนั ซึ่ งได้รับการรับรองจาก สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA)
4.3 ให้ใช้ขอ้ บังคับตามข้อ 4.1 และกติกาการแข่งขันตามข้อ 4.2 มาใช้เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาคโดยอนุ โลม
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5. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
5.1 ให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 ต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี (ปี พ.ศ. ที่จดั การแข่งขันระดับชาติ ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
5.3 นักกีฬาต้องไม่เคยแข่งขันมวยไทยอาชีพของเวทีต่อไปนี้ คือ ราชดาเนิ น, ลุมพินี, ทีวสี ี ช่อง 7, อ้อมน้อย,
รังสิ ต, เวทีกรุ งเทพ ในระยะเวลา 1 ปี นับถึงวันแรกของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
5.4 จะต้องเป็ นบุคคลที่ไม่พิการทางร่ างกาย สายตา และการได้ยนิ
5.5 นักกีฬาหญิงต้องเป็ นไปตามคุณสมบัติของนักกีฬา ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และข้อที่ 5.3
5.6 ห้ามนักกีฬาลงทาการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาต่อสู ้เกินกว่า 1 ชนิดกีฬาตามประกาศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
6. ประเภทการแข่ งขัน และจานวนรุ่ นของการแข่ งขัน
6.1 ประเภทบุคคลชายมีการแข่ งขันทั้งหมด 10 รุ่ น ดังนี้
6.1.1 รุ่ นเปเปอร์ เวท
6.1.2 รุ่ นพินเวท
6.1.3 รุ่ นไลท์ฟลายเวท
6.1.4 รุ่ นฟลายเวท
6.1.5 รุ่ นแบนตั้มเวท
6.1.6 รุ่ นเฟเธอร์ เวท
6.1.7 รุ่ นไลท์เวท
6.1.8 รุ่ นไลท์เวลเตอร์ เวท
6.1.9 รุ่ นเวลเตอร์ เวท
6.1.10 รุ่ นไลท์มิดเดิลเวท

น้ าหนักต้องเกิน 39 กก.
น้ าหนักต้องเกิน 42 กก.

และไม่เกิน 42 กก.

น้ าหนักต้องเกิน 45 กก.
น้ าหนักต้องเกิน 48 กก.

และไม่เกิน 48 กก.

น้ าหนักต้องเกิน 51 กก.
น้ าหนักต้องเกิน 54 กก.

และไม่เกิน 54 กก.

น้ าหนักต้องเกิน 57 กก.
น้ าหนักต้องเกิน 60 กก.

และไม่เกิน 60 กก.

น้ าหนักต้องเกิน 63.5 กก.
น้ าหนักต้องเกิน 67 กก.

และไม่เกิน 67 กก.

และไม่เกิน 45 กก.
และไม่เกิน 51 กก.
และไม่เกิน 57 กก.
และไม่เกิน 63.5 กก.
และไม่เกิน 71 กก.

6.2 ประเภทบุคคลหญิงมีการแข่ งขันทั้งหมด 7 รุ่ น ดังนี้
6.2.1 รุ่ นเปเปอร์เวท

น้ าหนักต้องเกิน 39 กก.
น้ าหนักต้องเกิน 42 กก.

และไม่เกิน 42 กก.
และไม่เกิน 48 กก.

6.2.4 รุ่ นฟลายเวท

น้ าหนักต้องเกิน 45 กก.
น้ าหนักต้องเกิน 48 กก.

6.2.5 รุ่ นแบนตั้มเวท

น้ าหนักต้องเกิน 51 กก.

และไม่เกิน 54 กก.

6.2.2 รุ่ นพินเวท
6.2.3 รุ่ นไลท์ฟลายเวท

และไม่เกิน 45 กก.
และไม่เกิน 51 กก.
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6.2.6 รุ่ นเฟเธอร์ เวท
6.2.7 รุ่ นไลท์เวท

น้ าหนักต้องเกิน 54 กก.
น้ าหนักต้องเกิน 57 กก.

และไม่เกิน 57 กก.
และไม่เกิน 60 กก.

7. จานวนนักกีฬาทีเ่ ข้ าร่ วมการแข่ งขัน และเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม
ระดับชาติ
7.1 ในแต่ละรุ่ นจะมีนกั มวยที่เข้าร่ วมการแข่งขันไม่เกิน 20 คน โดยแต่ละภาคส่ งนักมวยเข้าแข่งขันได้ รุ่ น
ละไม่เกิน 4 คน
7.2 ถ้านักมวยในแต่ละรุ่ นมีนอ้ ยกว่า 5 จังหวัด คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่จดั การแข่งขันในรุ่ นนั้น
7.3 จังหวัดหนึ่งๆ ให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีมตามอัตราส่ วนนักกีฬา แยกประเภทชาย –หญิง ไม่นบั รวมกัน
ดังนี้
7.3.1 นักกีฬา จานวน 1 คน

มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม

1 คน

7.3.2 นักกีฬา จานวน 2 – 4 คน

มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม

2 คน

7.3.3 นักกีฬา จานวน 5 – 7 คน

มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม

3 คน

7.3.4 นักกีฬา จานวน 8 คนขึ้นไป

มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม

4 คน

8. หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ระดับภาค
8.1 จัดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาชาย 10 รุ่ น นักกีฬาหญิง 7 รุ่ น โดยให้แต่ละจังหวัดภายในภาคส่ งนักกีฬา
มวยไทยสมัครเล่นเข้าแข่งขันได้รุ่นละ 1 คน โดยจัดให้มีการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก (Single
Elimination) นักมวยคู่ชิงชนะเลิศ (เหรี ยญทองและเหรี ยญเงิน) และอันดับ 3 (เหรี ยญทองแดง) อีก
จานวน 2 คน ของทุกรุ่ นระดับภาคได้สิทธิ เข้าร่ วมการแข่งขันระดับชาติในนามจังหวัดของตนในรุ่ นที่
ได้สิทธิ เข้าแข่งขัน เท่านั้น
อนึ่ง แม้นกั มวยคู่รอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศของการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค
ได้รับสิ ทธิ เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติแล้วก็ตามนักมวยจะต้องเข้าแข่งขันในวันรอบ
รองชนะเลิศและวันชิงชนะเลิศตามกาหนดการที่จงั หวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคนั้นๆ
กาหนดไว้ก่อนแล้วด้วย ถ้าไม่เข้าร่ วมการแข่งขันถือว่านักมวยผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ ในการเป็ นตัวแทนภาคนั้นๆ
8.2 นักมวยไทยสมัครเล่นที่ไม่ได้เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค จะไม่มีสิทธิ เข้าแข่งขัน ระดับชาติ
8.3 การแข่งขันคัดเลือกในแต่ละภาคจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขันระดับชาติ ไม่
น้อยกว่า 90 วัน
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9. ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
9.1 การตรวจร่ างกายและชัง่ น้ าหนัก
นักมวยที่ได้สิทธิ เข้าร่ วมการแข่งขันระดับชาติ ต้องได้รับการตรวจร่ างกายจากแพทย์สนามว่ามีสุขภาพ
สมบูรณ์ ก่อนชัง่ น้ าหนักและทาการชัง่ น้ าหนักเพื่อแสดงว่าตนมีน้ าหนักไม่เกินพิกดั รุ่ นที่ตนได้สมัครไว้
9.2 ตรวจร่ างกายวันแรกเวลา 07.00 น. – 10.00 น. (วันต่อไป เวลา 07.00 น. – 09.00 น.) ชัง่ น้ าหนักวันแรก
เวลา 08.00 น. – 10.00 น. (วันต่อไปเวลา 08.00 น. – 09.00 น.) นักมวยที่เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีสมุด
ประจาตัวนักกีฬามวย ที่การกีฬาแห่ งประเทศไทย หรื อสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่ งประเทศไทยฯ
รับรองมาแสดงทุกครั้งเพื่อยืนยันว่ามีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์นกั กีฬาทุกคนจะต้องไปทาการตรวจ
ร่ างกายและชัง่ น้ าหนักครั้งแรกตามวัน เวลา และสถานที่กาหนดไว้ และจะต้องไปทาการตรวจร่ างกาย
ชัง่ น้ าหนักอีกในวันเวลาที่ตอ้ งแข่งขันในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
สาหรับนักมวยหญิง
1. ต้องตรวจสอบการตั้งครรภ์ของทุกคนและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางการแพทย์เพื่อเป็ นการยืนยัน
ความบริ สุทธิ์ วา่ มิได้ต้ งั ครรภ์ และมีคุณสมบัติตามระเบียบการแข่งขัน
2. ต้องแยกห้องตรวจร่ างกายและชัง่ น้ าหนักจากนักกีฬาชาย
3. ต้องมีเจ้าหน้าที่หญิงที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ชงั่ น้ าหนัก
9.3 การเปลี่ยนรุ่ น
นักมวยที่ได้สิทธิ เข้าแข่งขันระดับชาติในรุ่ นใด จะต้องเข้าทาการแข่งขันในรุ่ นนั้นเท่านั้นจะเปลี่ยนรุ่ น
แข่งขันใหม่ไม่ได้ สาหรับการแข่งขันระดับภาคอนุญาตให้ผจู้ ดั การทีมสามารถเปลี่ยนรุ่ นนักมวย
ของตนไปอยูใ่ นรุ่ นที่สูงกว่าหรื อต่ากว่า ตามน้ าหนักตัวที่ชงั่ ได้ในครั้งแรก หากในรุ่ นนั้นไม่มีนกั มวยใน
สังกัดเดียวกับของตนอยู่
9.4 การจับสลาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะทาการจับสลากคู่แข่งขันภายหลังการชัง่ น้ าหนักวันแรกของนักมวย
ทั้งหมดเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยการวางตาแหน่ง ผูช้ นะเลิศในแต่ละรุ่ นของแต่ละภาค ให้กระจายออกไปให้
มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการพบกันในรอบแรกๆ จึงกาหนดให้จบั สลากผูช้ นะเลิศลงในตาแหน่งที่
กาหนดไว้ดงั นี้
ตาแหน่งที่ 1

อยูบ่ นสุ ด

ตาแหน่งที่ 2

อยูล่ ่างสุ ด

ตาแหน่งที่ 3

อยูบ่ นสุ ดของสายล่าง
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ตาแหน่งที่ 4

อยูล่ ่างสุ ดของสายบน

ตาแหน่งที่ 5

อยูบ่ นสุ ดกลุ่มล่าง ของสายล่าง

แล้วจึงจับสลากไปตามลาดับตามกติกา ส่ วนผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอนหรื อตัวแทน จะต้องอยูเ่ พื่อเป็ น
สักขีพยานด้วย
9.5 จานวนยกและเวลาของการแข่งขัน การแข่งขันทั้งชายและหญิงให้แข่งขัน 3 ยกๆ ละ 2 นาที หยุดพัก
ระหว่างยก 1 นาที
9.6 ก่อนทาการแข่งขันนักกีฬาต้องทาการร่ ายราไหว้ครู ตามแบบประเพณี ของมวยไทยโดยมีดนตรี ปี่, ชวา,
ฉิ่ ง, กลองแขก 2 ใบ (เสี ยงสู งกับเสี ยงต่า) บรรเลง ในระหว่างการไหว้ครู และการแข่งขันห้ามใช้เทป
หรื อ CD แทน การบรรเลงปี่ กลอง การร่ ายราที่ไม่เป็ นไปตามแบบประเพณี ของมวยไทยจะไม่อนุญาตให้
กระทา
9.7 การตัดสิ นให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ในการตัดสิ น
10. เครื่องแต่ งกายของนักกีฬา
10.1 นักมวยชายจะต้องใส่ เสื้ อกล้ามหรื อเสื้ อยืดไม่มีแขน นุ่งกางเกงขาสั้น ยาวครึ่ งโคนขา เอาเสื้ อใส่ ไว้
ในกางเกงให้เรี ยบร้อย (สี แดง หรื อสี น้ าเงิน ตามมุมของนักมวยเท่านั้น) ไม่สวมรองเท้าเล็บเท้า
ต้องตัดให้เรี ยบร้อยขนานและสั้น ต้องสวมมงคลเฉพาะเวลาร่ ายราไหว้ครู ก่อนการแข่งขันเท่านั้น
เครื่ องราง เช่น ผ้าประเจียดอนุ ญาตให้ผกู ที่โคนแขนได้ แต่ตอ้ งหุ ม้ ผ้าให้ เรี ยบร้อยมิดชิด นักกีฬาผูเ้ ข้า
แข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อย ตามข้อกาหนดของสมาคมฯ จะมีเครื่ องหมายการค้าคาโฆษณา
หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่ชื่อจังหวัดเป็ นที่ประจักษ์เกินกว่า 2 x 3 นิ้ว ไม่ได้
10.2 นักมวยหญิง จะต้องปฏิบตั ิเช่นเดียวกับนักมวยชาย ตามข้อที่ 10.1
10.2.1 ให้ใช้ตาข่ายคลุมผม ได้แต่ตอ้ งเป็ นสี ดาเท่านั้นเพื่อคลุมผมที่ยาวให้เรี ยบร้อยและห้ามมิให้
สวมหมวก (แบเรต์) และปิ่ นปั กผม
10.2.2 ต้องสวมกระจับอ่อน
11. คุณสมบัติของผู้แทนสมาคมฯ วิทยากร ผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิ น ต้ องมีดังนี้
ก. ระดับชาติ
11.1 ผูแ้ ทนสมาคมฯ จะต้องเป็ นบุคคลที่สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เสนอให้
การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ จานวน 1 คน
11.2 วิทยากร 2 คน คณะกรรมการลูกขุน 5 คน ผูช้ ้ ี ขาดและผูต้ ดั สิ น(ชาย – หญิง) 15 คน เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 2 คน รวมเป็ น 24 คน จะต้องเป็ นบุคคลที่สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทยฯ เสนอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่
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11.3 ผูช้ ้ ีขาดและผูต้ ดั สิ นส่ วนภูมิภาคต่างๆ 5 ภาค ๆ ละ 2 คน รวมเป็ น 10 คนจะต้องเป็ นบุคคลจากจังหวัดต่างๆ
ในภาค ที่ส่งเข้าปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูช้ ้ ี ขาดและผูต้ ดั สิ นการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคของแต่ละภาค ผูช้ ้ ี ขาด
และตัดสิ นจะต้องเป็ นผูท้ ี่สอบผ่านการคัดเลือกเป็ นผูช้ ้ ีขาด และผูต้ ดั สิ น ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรื อ
ขึ้นทะเบียนเป็ นผูช้ ้ ีขาด และผูต้ ดั สิ นของสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่ งประเทศไทยฯ
11.4 หากไม่สามารถดาเนินการตามข้อ (11.3) ได้ให้ผแู ้ ทนสมาคมฯ คัดเลือกผูช้ ้ ีขาดและผูต้ ดั สิ น ที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในรอบคัดเลือกระหว่างภาคเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อแต่งตั้งต่อไป กรณี ไม่สามารถ
ดาเนินการตามวรรคแรกได้ ให้ผแู ้ ทนสมาคมฯ ร่ วมพิจารณากับผูแ้ ทน กกท. คัดเลือกผูช้ ้ ีขาดและผูต้ ดั สิ น
จากบุคคลที่มีความสามารถ และขึ้นทะเบียน กกท.ไว้แล้ว ไปปฏิบตั ิหน้าที่แทนให้ครบตามจานวน
ข. ระดับภูมิภาค
11.5 ผูแ้ ทนสมาคมฯ จะต้องเป็ นบุคคลที่สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้ง
มอบหมายให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ 1 คน
11.6 วิทยากร จะต้องเป็ นบุคคลที่สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ 1 คน
11.7 ผูช้ ้ ีขาดและผูต้ ดั สิ น จากสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ มอบหมายให้ไป
ปฏิบตั ิหน้าที่ 3 คน
11.8 เจ้าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์จากสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ 1 คน
11.9 ผูช้ ้ ีขาดและผูต้ ดั สิ น จากจังหวัดต่างๆ ภายในภาค จานวน 12 – 15 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้ง
จากจังหวัดเจ้าภาพนั้นๆ ซึ่ งต้องมีคุณสมบัติการเป็ นผูต้ ดั สิ น / ผูช้ ้ ีขาดของสมาคมกีฬามวยไทย
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ หรื อของการกีฬาแห่ งประเทศไทย
คณะกรรมการผู้ตัดสิ น
- ผูต้ ดั สิ นต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรื อการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
ผูต้ ดั สิ นที่ ผ่านการอบรมฯ ดังกล่ าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกี 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
12. แพทย์สนาม
ให้แพทย์จากฝ่ ายวิทยาศาสตร์ การกีฬา หรื อแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดเจ้าภาพเป็ นประธาน
ฝ่ ายแพทย์สนาม
13. รางวัลการแข่ งขัน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
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รางวัลนักกีฬา
รางวัลที่ 1 เหรี ยญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรี ยญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรี ยญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
โล่รางวัล
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย – หญิง พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
โล่รางวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
กาหนดจานวนรายการแข่ งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน

จานวน.....17.........รายการ

- เหรี ยญชุบทอง

จานวน......17........เหรี ยญ ประกาศนียบัตร.....17.......ใบ

- เหรี ยญชุบเงิน

จานวน......17........เหรี ยญ ประกาศนียบัตร.....17.......ใบ

- เหรี ยญชุบทองแดง

จานวน......34........เหรี ยญ ประกาศนียบัตร.....34.......ใบ

หมายเหตุ : เหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็ นผูด้ าเนินการจัดเตรี ยมไว้ให้
ในส่ วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น กกท. เป็ นผูด้ าเนินการให้
14. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่ น และผู้ฝึกสอนดีเด่ น
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
หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่ น
1. ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่ วมการแข่งขัน และปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ผูฝ้ ึ กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีมารยาทดี มีนกั กีฬาได้รับเหรี ยญรางวัล เหรี ยญทองรวมมากที่สุด ถ้าเหรี ยญ
ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดงตามลาดับ
3. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ น
15. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ี่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรื อแต่ง
กายด้วยชุดวอร์ มทั้งชุด ซึ่งเป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
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เป็ นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
16. โลโก้ ผ้ ใู ห้ การสนับสนุน
- สาหรับเครื่ องหมายการค้า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิ ประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรื อเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรื อเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรื อชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
17. การประชุ มผู้จัดการทีม จะต้องมีผจู้ ดั การทีม หรื อผูฝ้ ึ กสอนของแต่ละทีมเข้าร่ วมประชุ มอย่างน้อยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท.
ไม่อนุญาตให้นกั กีฬาเข้าร่ วมประชุมผูจ้ ดั การทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผูแ้ ทนสมาคมฯ จะต้องทารายงาน
เสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
*****************************************
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กำหนดกำรแข่ งขันมวยไทยสมัครเล่น
กำรแข่ งขันกีฬำเยำวชนแห่ งชำติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่ ำนเกมส์
ณ จังหวัดน่ ำน
**************************
วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 10.00 น.
เวลา 13.00 น.
วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 07.00 – 10.00 น.
เวลา 13.00 น.

- ประชุม/อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
- ประชุม/อบรมผูต้ ดั สิ น
- นักกีฬาทุกคนตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- ผูจ้ ดั การทีม ผูแ้ ทนทีม เจ้าหน้าที่ประจาทีมประชุมจับฉลาก,
จัดคู่และจัดโปรแกรมการแข่งขัน

วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- แข่งขันรอบแรก

วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- แข่งขันรอบแรก

วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- แข่งขันรอบแรก

วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
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วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหญิง / รองชนะเลิศชาย

วันที่ มีนาคม 2561

หยุดพักการแข่ งขัน 1 วัน

วันที่ มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 13.00 น.

- นักกีฬาตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนัก
- เริ่ มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศชาย

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