ระเบียบการแข่งขันกีฬามวยปล้า
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครังที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*************
1. สมาคมกีฬามวยปล้าแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพศ สุฉันทบุตร
เลขาธิการ
ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป
สถานทีต่ ิดต่อ
สมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15
ถนนรามค้าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 -2170-9486, 0 -2170-9487
มือถือส้านักงาน 095 254 5690
www.thai-wrestling.com, e– mail : THA@ fila–wrestling.com
2. คณะกรรมการด้าเนินการแข่งขัน
ประธานฝุายกีฬามวยปล้้าจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทน(เทคนิค) สมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศไทย
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการ
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อ้านวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
รองประธานกรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ
กรรมการ
ผู้อ้านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝุายจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้้าจังหวัดเจ้าภาพ
รองประธานกรรมการ
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้นคู่กรณี)
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ

2

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์มวยปล้้านานาชาติ (UWW) ที่สมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ฉบับปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2016)

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
5.2 อายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 13-18 ปี นับ พ.ศ.เกิด
5.3 ห้ามนักกีฬาลงท้าการแข่งขันในชนิด และประเภทกีฬาต่อสู้เกินกว่า 1 ชนิดกีฬา ตามประกาศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2555
6. ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
6.1 ประเภทเกรกโกร – โรมัน (ชาย)
6.2 ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย)
6.3 ประเภทฟรีสไตล์ (หญิง)
6.4 ประเภทชายหาด (ชาย)
6.5 ประเภทชายหาด (หญิง)
7. การแข่งขันแบ่งเป็นรุ่นน้าหนักต่างๆ ดังนี
7.1 ประเภทเกรกโกร – โรมัน ชาย แบ่งเป็นรุ่นน้าหนัก รวม 10 รุ่น
7.1.1 น้้าหนัก
39-42 กิโลกรัม
7.1.2 น้้าหนักไม่เกิน
46
กิโลกรัม
7.1.3 น้้าหนักไม่เกิน
50
กิโลกรัม
7.1.4 น้้าหนักไม่เกิน
54
กิโลกรัม
7.1.5 น้้าหนักไม่เกิน
58
กิโลกรัม
7.1.6 น้้าหนักไม่เกิน
63
กิโลกรัม
7.1.7 น้้าหนักไม่เกิน
69
กิโลกรัม
7.1.8 น้้าหนักไม่เกิน
76
กิโลกรัม
7.1.9 น้้าหนักไม่เกิน
85
กิโลกรัม
7.1.10 น้้าหนัก
85-100 กิโลกรัม
7.2 ประเภทฟรีสไตล์ชาย แบ่งเป็นรุ่นน้าหนัก รวม 10 รุ่น
7.2.1 น้้าหนัก
39-42 กิโลกรัม
7.2.2 น้้าหนักไม่เกิน
46
กิโลกรัม
7.2.3 น้้าหนักไม่เกิน
50
กิโลกรัม
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7.2.4 น้้าหนักไม่เกิน
54
กิโลกรัม
7.2.5 น้้าหนักไม่เกิน
58
กิโลกรัม
7.2.6 น้้าหนักไม่เกิน
63
กิโลกรัม
7.2.7 น้้าหนักไม่เกิน
69
กิโลกรัม
7.2.8 น้้าหนักไม่เกิน
76
กิโลกรัม
7.2.9 น้้าหนักไม่เกิน
85
กิโลกรัม
7.210 น้้าหนัก
85-100 กิโลกรัม
7.3 ประเภทฟรีสไตล์หญิง แบ่งเป็นรุ่นน้าหนัก รวม 10 รุ่น
7.3.1 น้้าหนัก
36-38 กิโลกรัม
7.3.2 น้้าหนักไม่เกิน
40
กิโลกรัม

7.3.3 น้้าหนักไม่เกิน
43
กิโลกรัม
7.3.4 น้้าหนักไม่เกิน
46
กิโลกรัม
7.3.5 น้้าหนักไม่เกิน
49
กิโลกรัม
7.3.6 น้้าหนักไม่เกิน
52
กิโลกรัม
7.3.4 น้้าหนักไม่เกิน
56
กิโลกรัม
7.3.8 น้้าหนักไม่เกิน
60
กิโลกรัม
7.3.9 น้้าหนักไม่เกิน
65
กิโลกรัม
7.3.10 น้้าหนัก
65-70 กิโลกรัม
7.4 ประเภทชายหาดชาย
แบ่งเป็นรุ่นน้าหนัก รวม 4 รุ่น
7.4.1 น้้าหนักไม่เกิน 50
กิโลกรัม
7.4.2 น้้าหนักไม่เกิน 60
กิโลกรัม
7.4.3 น้้าหนักไม่เกิน 70
กิโลกรัม
7.4.4 น้้าหนักมากกว่า 70
กิโลกรัม
7.5 ประเภทชายหาดหญิง
แบ่งเป็นรุ่นน้าหนัก รวม 4 รุ่น
7.5.1 น้้าหนักไม่เกิน 40
กิโลกรัม
7.5.2 น้้าหนักไม่เกิน 50
กิโลกรัม
7.5.3 น้้าหนักไม่เกิน 60
กิโลกรัม
7.5.4 น้้าหนักมากกว่า 60
กิโลกรัม
หมายเหตุ นักกีฬาแต่ละคน สามารถลงแข่งขันได้คนละ 1 รายการ และ 1 ประเภท เท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามวยปล้้าในร่ม หรือมวยปล้้าชายหาด
8. หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
8.1 การแข่งขันระดับภาค ให้แต่ละภาค จัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค เพื่อเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ ดังนี้
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8.1.1 ประเภทเกรกโกร - โรมัน (ชาย) รุ่นละไม่เกิน 3 คน ในแต่ละภาค
8.1.2 ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย) รุ่นละไม่เกิน 3 คน ในแต่ละภาค
8.1.3 ประเภทฟรีสไตล์ (หญิง) รุ่นละไม่เกิน 3 คน ในแต่ละภาค
8.1.4 ประเภทชายหาด (ชาย-หญิง) รุ่นละไม่เกิน 4 คน ในแต่ละภาค
การด้าเนินการจัดการแข่งขันระดับภาค ในแต่ละรุ่นน้้าหนักหากมีจ้านวนนักกีฬา 2 คน ขึ้นไป จะต้อง
จัดการแข่งขันและจัดอันดับ กรณีที่มนี ักกีฬา 1 คน จะต้องน้านักกีฬามาชั่งน้้าหนักในรุ่นนั้นๆ
การแข่งขันระดับภาค อนุญาตให้นักกีฬาสามารถปรับเปลี่ยนรุ่นน้้าหนักได้ แต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทของการแข่งขัน และต้องเป็นนักกีฬาที่มีหลักฐานสมัครเข้าร่วมการแข่งขันถูกต้องตามระเบียบของการกีฬา
แห่งประเทศไทย
8.2 การแข่งขันระดับชาติ
8.2.1 นักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค จะต้องเข้าท้าการแข่งขันในรุ่นและ
ประเภทที่ผ่านการคัดเลือกมาในระดับภาคเท่านั้น จะเปลี่ยนแปลงรุ่น หรือเลื่อนรุ่น
ของการแข่งขันไม่ได้
8.2.2 ในแต่ละรุ่นน้้าหนักให้จังหวัดนั้นๆ สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 คนเท่านั้น
และนักกีฬาคนหนึ่งสามารถลงท้าการแข่งขันได้เพียงประเภทเดียว
8.2.3 นักกีฬาที่เข้ามาท้าการแข่งขัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภท และรุ่นน้้าหนักจากเดิม
ทีผ่ ่านการคัดภาคมาแล้วได้

9. จ้านวนเจ้าหน้าที่ทีม (ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน)
9.1 ใช้อัตราส่วน นักกีฬา 6 คน ต่อเจ้าหน้าที่ทีม 1 คน ( 6:1 )
9.2 จังหวัดใดที่มีนักกีฬาติดเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในอัตราส่วนไม่ถึง 6 คน
ให้สามารถเพิ่มผู้ฝึกสอนได้อีก 1 คน/ จังหวัด
10. วิธีการจัดการแข่งขัน
10.1 ในประเภทและรุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน และ 5 คน ให้จัดการแข่งขัน
แบบพบกันหมด
10.2 ในประเภทและรุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ให้จัดการแข่งขัน
แบบแพ้คัดออก โดยใช้ระบบเรอเปอร์ชาร์ทของสหพันธ์มวยปล้้านานาชาติ (UWW)
10.3 การจับฉลาก ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับฉลากในระหว่างที่มีการชั่งน้้าหนัก โดยให้กระท้าอย่างเปิดเผย
เมื่อผู้เข้าแข่งขันลงจากเครื่องชั่งน้้าหนัก ให้จับฉลากด้วยตนเอง และขึ้นหมายเลขที่จับให้เห็นโดยทั่วกัน
10.4 ประเภทชายหาด รุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 5 คนให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด
10.5 ประเภทชายหาดรุ่นที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมแข่งขัน 6-10 คนให้จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม
และนักกีฬาอันดับ 1 ของแต่ละกลุ่มแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นักกีฬาที่เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มจะได้
อันดับ 3 ร่วมกัน
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10.6 ประเภทชายหาดรุ่นน้้าหนักที่มีนักกีฬา มากกว่า 10 คน โดยใช้ระบบเรอเปอร์ชาร์ท ของสหพันธ์
มวยปล้้านานาชาติ (UWW)
หมายเหตุ หากคณะกรรมการหรือสักขีพยานเห็นว่าการชั่งน้้าหนัก การจับฉลากมีข้อผิดพลาด ให้ยกเลิก
และกระท้ากันใหม่ในรุ่นน้้าหนักนั้น ๆ
10.7 การจัดอันดับจากการแข่งขัน นักกีฬาที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ (ในกรณีบาดเจ็บจากการแข่งขันหรืออื่น
ใดก็ตาม) และไม่แจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันเมื่อถูกเรียกชื่อแล้วไม่มาแสดงตน ณ มุมของ
ตนเอง จะถูกปรับเป็นแพ้และไม่มีการจัดอันดับ
10.8 กรณีนักกีฬาที่มีชื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ไม่สามารถลงท้าการร่วมการแข่งขันได้ ถือเป็น
หน้าที่ของผู้ควบคุมทีม/ผูฝ้ กึ สอน ต้องท้าบันทึกรายงานแจ้งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ทราบผ่าน
สมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศไทย ถึงสาเหตุหรือข้อติดขัดที่ท้าให้นักกีฬาไม่สามารถลงท้าการแข่งขัน
พร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วย (อาทิ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ)
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
- ประเภทในร่ม
11.1 นักกีฬาต้องสวมชุดกีฬามวยปล้้า และสวมรองเท้ามวยปล้้า
11.2 ไม่ไว้หนวด- เครา และทาน้้ามันทุกชนิดก่อนลงแข่งขัน
11.3 มีผ้าเช็ดหน้าพกติดไว้กับตัวในขณะแข่งขัน
- ประเภทชายหาด
11.4 นักกีฬาชายต้องสวมชุดกีฬามวยปล้้า กางเกงไทด์ หรือกางเกงขาสั้นโดยไม่สวมเสื้อ
11.5 นักกีฬาหญิงต้องสวมชุดมวยปล้้าหรือสวมชุดว่ายน้้า Two-piece
11.6 หน้าที่ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
11.6.1 ผู้จัดการทีม จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก้าหนด
11.6.2 หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้ยื่นประท้วง ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย กรณีนักกีฬาขาดคุณสมบัติ

11.6.3 ขณะนักกีฬาท้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอนเห็นว่านักกีฬาของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ตัดสินโดยผู้ฝึกสอนเป็นผู้ประท้วง (ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหพันธ์ฯ)
11.7 ประธานผู้ตัดสิน มีอ้านาจในการให้ใบเหลืองและใบแดงกับผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการแข่งขันกีฬามวยปล้้า กติกาการแข่งขันมวยปล้้า การ
แสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม ผู้ที่ได้รับโทษใบแดงจะต้องออกจากสนามแข่งขัน ถูกตัดสิทธิ์ใน
การลงปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขันในครั้งนั้นๆ และอาจถูกลงโทษทางวินัยจากสมาคมกีฬา
มวยปล้้าแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
11.8 การตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
11.8.1 การตรวจร่างกายและการชั่งน้้าหนักแต่ละรุ่นจะท้าการชั่ง 1 วัน ก่อนการแข่งขัน และใช้
เวลา 30 นาที นักกีฬา หนึ่งคน สามารถชั่งน้้าหนักในการแข่งขันได้เพียงรุ่นน้้าหนักเดียว
และจะไม่อนุญาตให้นักกีฬาท้าการชั่งน้้าหนักโดยไม่ได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์
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(ปกติก้าหนดเวลา 1 ชั่วโมง) และ ตามระเบียบที่ได้ระบุไว้การตรวจร่างกายต้องกระท้าให้
เสร็จก่อนการชั่งน้้าหนัก 15 นาที - เสมอ นักกีฬาจะต้องชั่งน้้าหนักโดยสวมชุดแข่งขัน
ไม่สวมรองเท้า และไม่ต้องหักลบน้้าหนักของชุดแข่งขัน
11.8.2 นักกีฬาต้องตัดเล็บสั้นให้เรียบร้อยก่อนการชั่งน้้าหนักนักกีฬาสามารถขึ้นชั่งน้้าหนักกี่ครั้งก็
ได้ในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด ( 30 นาที )
11.8.3 นักกีฬาที่ไม่ได้ผ่านการตรวจเช็คร่างกาย จะไม่อนุญาตให้ท้าการชั่งน้้าหนัก นักกีฬาจะต้อง
ชั่งน้้าหนักโดยสวมชุดแข่งขันไม่สวมรองเท้า และไม่ต้องหักลบน้้าหนักของชุดแข่งขัน
11.8.4 นักกีฬาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และตัดเล็บสั้น ซึ่งจะต้องตรวจสอบเล็บขณะชั่งน้้าหนัก
นักกีฬาสามารถขึ้นชั่งน้้าหนักกี่ครั้งก็ได้ในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด ( 30 นาที ) ผู้เข้าแข่งขัน
จะท้าการชั่งน้้าหนักก่อนวันที่จะท้าการ แข่งขันในรุ่นนั้นๆ
11.8.5 นักกีฬาคนใดไม่ผ่านเกณฑ์การชั่งน้้าหนักในรุ่นนั้นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง และไม่ได้ลงท้า
การแข่งขัน
12. เวลาในการแข่งขัน
- ประเภทในร่ม เวลาในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ยกๆละ 2 นาที พักระหว่างยก 30 วินาที
- ประเภทชายหาด เวลาในการแข่งขัน 1 ยก 3 นาที
13. การสินสุดการแข่งขัน
- ประเภทในร่ม
13.1. การสิ้นสุดการแข่งขัน ก็ต่อเมื่อมีการ Fall หรือปรับให้แพ้ในกรณีจงใจท้าให้คู่แข่งขันบาดเจ็บ
หรือ ถูกท้าโทษ “ O ” เป็นครั้งที่ 3 ในการแข่งขันคู่นั้น ๆ
13.2 ชนะคู่แข่งขันตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไปในประเภทฟรีสไตล์และ 8 คะแนนในประเภทเกรกโก-โรมัน
13.3 ได้ยินสัญญาณเสียงหมดเวลาการแข่งขัน หรือ สัญญานกหวีดจากผู้ตัดสิน
- ประเภทชายหาด
13.4 ชนะคู่แข่งขันคะแนนรวมได้ 5 คะแนนก่อน
13.5 หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาผู้ชนะดังนี้
13.5.1 ค่าคะแนนการจับยึดที่มากกว่า
13.5.2 คะแนนสุดท้าย

13.6 หากหมดเวลาการแข่งขันคะแนน 0-0 ให้พิจารณาผู้ชนะดังนี้
13.6.1 ให้ดูน้าหนักตัวของนักกีฬาขณะชั่งน้้าหนักใครน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
13.6.2 นักกีฬาที่จับฉลากได้หมายเลขน้อยกว่า
14. การพิจารณาหาผู้ชนะเมื่อจบการแข่งขัน(ประเภทในร่ม)
นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะได้แก่ นักกีฬาที่มีคะแนนรวมมากกว่าคู่แข่งขัน

กรณีที่นักกีฬามีคะแนนเท่ากันให้พิจารณา ดังนี้
14.1 นักกีฬาที่มีคะแนนใหญ่กว่า ( เช่น 2,4,5 )
14.2 นักกีฬาที่ไม่ถูกท้าโทษ “ O ”
14.3 นักกีฬาที่ได้คะแนนหลังสุดเป็นฝุายชนะ
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15. การแต่งกายนักกีฬา
15.1 ใส่ชุดมวยปล้้า ตามมุมที่กรรมการจัดการแข่งขันก้าหนดให้ (แดง- น้้าเงิน)
15.2 สวมรองเท้ามวยปล้้า
15.3 โกนหนวด - เครา ตัดเล็บมือให้เรียบร้อย
16. มารยาทของนักกีฬา/มารยาทการแต่งกายผู้ฝึกสอน / จนท.ทีม
16.1 เมื่อขึ้นเบาะ ต้องแต่งกายชุดมวยปล้้าให้เรียบร้อย ไม่ถอดส่วนบนออก จนกว่าจะลงจากเบาะแข่งขัน
16.2 สัมผัสมือกับผู้ตัดสินและคู่แข่งขัน ก่อนและหลังการแข่งขัน
16.3 ไม่แสดงกิริยาอาการที่ไม่สุภาพทั้งในและนอกสนามแข่งขัน
16.4 แข่งขันตามกฎ-กติกา โดยเคร่งครัด
16.5 ผู้ฝึกสอน หรือผู้เป็นพี่เลี้ยงนักกีฬาจะต้องแต่งกายให้สุภาพ ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ เสื้อแขนกุด
โดยเด็ดขาด ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
17. การประท้วง
17.1 การประท้วงด้านเทคนิคภายในสนามแข่งขัน ให้ใช้ค้าว่า “การทักท้วง” ให้เป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ สามารถใช้สิทธิ์การทักท้วงได้ตามกติกาการแข่งขันมวยปล้้าของสหพันธ์มวยปล้้า
นานาชาติ (UWW) ก้าหนด
17.2 การประท้วงด้านคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
18. บทลงโทษ
กรณีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฝุาฝืนระเบียบและกติกา
การแข่งขันในชนิดกีฬานั้นๆ นอกจากจะต้องด้าเนินการตามระเบียบและกติกาการแข่งขันดังกล่าวแล้ว ให้มีผล
บังคับใช้ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
ในบทลงโทษ ตั้งแต่ ข้อ 36-41 ตามแต่กรณีพิพาท
19. รางวัลการแข่งขัน
19.1 นักกีฬาที่แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับ
ประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัล ดังนี้
ชนะเลิศ เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (จ้านวน 2 คน)
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19.2 รางวัลนักกีฬาชาย ดีเด่น จ้านวน 1
รางวัล และประกาศนียบัตร
19.3 รางวัลนักกีฬาหญิง ดีเด่น จ้านวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
19.4 รางวัลนักกีฬาชาย (ชายหาด) ดีเด่น จ้านวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
19.5 รางวัลนักกีฬาหญิง (ชายหาด) ดีเด่น จ้านวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
19.6 รางวัลผู้ฝึกสอนทีมชาย ดีเด่น จ้านวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
19.7 รางวัลผู้ฝึกสอนทีมหญิง ดีเด่น จ้านวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
19.8 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองในการปฏิบัติหน้าที่
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด้าเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด้าเนินการให้
20. นักกีฬาดีเด่น
20.1 คุณสมบัติ
20.1.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นน้้าหนักของตนเอง
20.1.2 ชนะด้วยการฟอล (FALL) มากที่สุด หรือมีคะแนนสะสมมากที่สุด
20.1.3 มีน้าใจนักกีฬาในขณะแข่งขัน
20.2 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังนี
20.2.1 พิจารณาจากผลการแข่งขัน
20.2.2 พิจารณาโดยคณะกรรมการที่สมาคมมวยปล้้าแห่งประเทศไทยมอบหมาย
21. ผู้ฝึกสอนดีเด่น
21.1 คุณสมบัติ
21.1.1 ผู้ฝึกสอนจากทีม ที่มีคะแนนรวมสูงสุดแต่จะต้องไม่ได้รับโทษใบเหลืองหรือใบแดงจาก
รายการแข่งขันนั้น ๆ
21.1.2 ผู้ฝึกสอน สอนนักกีฬาให้มีความรู้ในกฎ ระเบียบ กติกา ในการแข่งขัน
21.1.3 ผู้ฝึกสอนนักกีฬาให้มีน้าใจเป็นนักกีฬา มีมารยาทที่ดีงามในการแข่งขัน
21.1.4 ผู้ฝึกสอนนักกีฬาให้มีความรู้ ความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี
21.1.5 ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
21.2 โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ดังนี
21.2.1 ผู้แทนสมาคมฯ / หรือผู้ที่สมาคมมวยปล้้าฯมอบหมาย
21.2.2 ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
21.2.3 ประธานจัดการแข่งขัน
22. ก้าหนดจ้านวนรายการแข่งขัน และจ้านวนเหรียญรางวัลรวมทังหมด ดังนี
รายการที่แข่งขัน
จ้านวน 38 รายการ
เหรียญชุบทอง
จ้านวน 38 เหรียญ
ประกาศนียบัตร 38 ใบ
เหรียญชุบเงิน
จ้านวน 38 เหรียญ
ประกาศนียบัตร 38 ใบ

เหรียญชุบทองแดง
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จ้านวน 76 เหรียญ ประกาศนียบัตร 76 ใบ

23. จ้านวนเจ้าหน้าที่
ส่วนของสมาคมมวยปล้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคม
1
คน
วิทยากร
2
คน
ผู้ตัดสินสมาคม
20
คน
รวมทังสิน
23
คน
ส่วนของจังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
- เจ้าหน้าทีฝ่ ุายเทคนิคจัดการแข่งขัน
- เจ้าหน้าทีฝ่ ุายสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อมและอุปกรณ์
- เจ้าหน้าที่ท้าความสะอาดสนามแข่งขัน
รวมทังสิน

20
10
5
35

คน
คน
คน
คน

24. สนามแข่งขัน จ้านวน 2 สนาม และสนามมวยปล้าชายหาด 2 สนาม
25. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท้าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค้านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดค้าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
26. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า
ร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพื่อท้าหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท้ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทราบต่อไป
27. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
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2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง
“ประจ้าจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัด
นั้นๆ ไม่มี
เพลงประจ้าจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
28. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- ส้าหรับเครื่องหมายการค้า ค้าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน้าตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงท้าการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ้านวน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ้านวน 1 แถว
***************************************************************

