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ระเบียบการแข่งขันยกน้าหนัก
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครังที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
********************
1.

2.

3.

สมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม นางบุษบา ยอดบางเตย
เลขาธิการฯ
นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
สถานที่ติดต่อ ห้อง 2 ชั้นที่ 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ตึก 25 ชั้น)
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2170-9461 โทรสาร 0-2170-9462 มือถือ 08-6334-9108
E-mail : tawa@tawa.or.th
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- ประธานฝุายกีฬายกน้าหนักของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ประธานกรรมการ
- ผู้แทนสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
- คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
- นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
- บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
- วิทยากรกีฬายกน้าหนัก ฯ ที่สมาคม ฯ แต่งตั้ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงและขอบเขตของการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝุายเทคนิคกีฬายกน้าหนัก
รองประธานกรรมการ
ประธานฝุายจัดการแข่งขันกีฬายกน้าหนัก
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จัดการทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี)
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตัง้
กรรมการและเลขานุการ
3.3 การประท้วงทางเทคนิค
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การแข่งขันยกน้าหนักในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ไม่ให้มีการประท้วงทางเทคนิคไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ให้ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (JURY)
เป็นเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ทีมหรือนักกีฬากระทาการใด ๆ ที่มีพฤติการณ์ในทานองประท้วงและหรือไม่ยอมรับ
คาตัดสินของคณะกรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจะรายงานความประพฤติ
ของนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมนั้นไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

3.4

4.

5.

6.

การประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา
การประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกี ฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ยกน้าหนักนานาชาติ (IWF) ฉบับภาษาไทย ซึ่งสมาคมกีฬายกน้าหนัก
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน ยกเว้นข้อกาหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการ
ประชุมผู้จัดการทีม (ตามข้อ 9.2)
4.3 ระเบี ยบการแข่งขัน ฉบั บนี้ ให้อนุโ ลมใช้ทั้ งการแข่ง ขัน รอบคัด เลื อกระดั บภาคและการแข่งขันรอบสุ ดท้ า ย
ระดับชาติ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและการสมัครเข้าแข่งขัน
5.1 การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย นักกีฬาคนใดไม่มีชื่อในใบสมัครเข้า
แข่งขันไม่มีสิทธิเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบสุดท้าย ระดับชาติ โดยไม่มีข้อยกเว้น
5.2 นักกีฬาที่สมัครเข้าทาการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติว่าด้วยการขึ้ นทะเบียนเป็นนักกีฬาของสมาคมกีฬา
จังหวัดนั้นๆ ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
5.3 นักกีฬาจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2541) และไม่ต่ากว่า 13 ปี (เกิด พ.ศ. 2548) นับอายุตามปี
ปฏิทิน
5.4 อนุญาตให้นักกีฬาที่เป็นและหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันได้โดยไม่กาหนดจานวน
ประเภทการแข่งขันและพิกัดรุ่นน้าหนัก
6.1 ประเภทชาย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 รุ่น ดังนี้
(1) รุ่น
56 กก. น้าหนักต้องไม่เกิน 56.0 กก.
(2) รุ่น
62 กก. น้าหนักต้องเกิน 56.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 62.0 กก.
(3) รุ่น
69 กก. น้าหนักต้องเกิน 62.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 69.0 กก.
(4) รุ่น
77 กก. น้าหนักต้องเกิน 69.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 77.0 กก.
(5) รุ่น
85 กก. น้าหนักต้องเกิน 77.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 85.0 กก.
(6) รุ่น
94 กก. น้าหนักต้องเกิน 85.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 94.0 กก.
(7) รุ่น
105 กก. น้าหนักต้องเกิน 94.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 105.0 กก.
(8) รุ่นเกิน 105 กก. น้าหนักต้องเกิน 105.0 กก. ขึ้นไป
6.2 ประเภทหญิง แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 รุ่น ดังนี้
(1) รุ่น
48 กก. น้าหนักต้องไม่เกิน 48.0 กก.
(2) รุ่น
53 กก. น้าหนักต้องเกิน
48.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 53.0 กก.
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(3) รุ่น
58 กก. น้าหนักต้องเกิน
53.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 58.0 กก.
(4) รุ่น
63 กก. น้าหนักต้องเกิน
58.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 63.0 กก.
(5) รุ่น
69 กก. น้าหนักต้องเกิน
63.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 69.0 กก.
(6) รุ่น
75 กก. น้าหนักต้องเกิน
69.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 75.0 กก.
(7) รุ่น
90 กก. น้าหนักต้องเกิน
75.0 กก.
แต่ต้องไม่เกิน 90.0 กก.
(8) รุ่นเกิน 90 กก. น้าหนักต้องเกิน
90.0 กก. ขึ้นไป
การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคและจ้านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7.1 นักกีฬาชาย จังหวัดที่เข้าแข่งขันแต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาชายเข้าแข่งขันได้ไม่เกินรุ่นละ 2 คนรวมแล้วแต่ละ
จังหวัดจะมีสิทธิส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน 10 คน
7.2 นักกีฬาหญิง จังหวัดที่เข้าแข่งขันแต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาหญิงเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน รุ่นละ 2 คน รวมแล้วแต่
ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน 10 คน
7.3 นักกีฬา (ตามข้อ 7.1 และ 7.2) ให้เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาคทุกคน ทั้งนี้เพื่อนาสถิติโตเติล
ไปพิจารณาตามข้อ 8.1, 8.2 และ 8.3
7.4 เจ้ า ภาพการแข่ง ขัน ระดั บ ภาคทุ กภาค จะต้ องจั ด ให้มี การแข่ง ขัน ทุ กภาคที่ มี นั กกีฬ าสมั ครเข้า แข่ง ขั น
และจัดให้มีการประชุมผู้จัดการทีม ก่อนวันเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค 1 วันเพื่อยืนยันรายชื่อ
นักกีฬาและอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนรุ่นจากรุ่นที่ยื่นสมัครไว้ตามข้อ 5.1 โดยการแจ้งในวันที่ประชุมผู้จัดการทีม
7.5 การแข่งขันรอบคัด เลือกระดั บภาค จะต้องมีผู้แทนจากสมาคมกีฬายกน้ าหนั กสมั ครเล่ นแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ควบคุมการดาเนินการจัดการแข่งขัน และให้ผู้แทนสมาคมฯ มีอานาจแต่งตั้งผู้ตัดสินกีฬายกน้าหนักของ
ภูมิภาคร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้
7.6 หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การแข่ ง ขัน รอบคั ด เลื อ กระดั บ ภาคภาคสุ ด ท้ า ยแล้ ว สมาคมกี ฬ ายกน้ าหนั กสมั ค รเล่ น
แห่งประเทศไทย จะประกาศยืนยันรายชื่อนักกีฬาของแต่ละรุ่นเป็นนักกีฬาตัวจริง นักกีฬาสารอง (ถ้ามี) และ
ผู้ฝึกสอนของแต่ละจังหวัดที่มีสิทธิเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ และแจ้งให้ กกท. และสมาคมกีฬาจังหวัด
ต้นสังกัดทราบภายใน 30 วัน
7.7 นักกีฬาที่ได้รับการประกาศรายชื่อ ตามข้อ 7.6 ให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวนักกีฬาผู้นั้น ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น
และหรือขอเปลี่ยนแปลงรุ่นแข่งขันได้ (ให้แข่งขันในรุ่นที่แข่งขันในรอบคัดเลือกเท่านั้น)
7.8 ให้สมาคมกีฬาจังหวัดแจ้งยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับสิทธิตามข้อ 7.6 (พร้อมวัน เดือน ปีเกิด และสถิติโตเติล
เข้าแข่งขัน) และรายชื่อผู้ฝึกสอน (ENTRY FORM BY NAME) ให้ กกท. ส่วนกลาง (กองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
โทรศัพ ท์ 02-1867111 โทรสาร 02-1867525) ทราบก่อ นวั น พิ ธี เปิ ด การแข่ง ขัน รอบสุ ด ท้ า ยระดั บ ชาติ
ไม่น้อยกว่า 60 วัน หากจังหวัดใดไม่แจ้งยืนยันรายชื่อนักกีฬาคนใด ให้นักกีฬาผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
รอบสุดท้ายระดับชาติในครั้งนี้
7.9 นักกีฬาที่ได้รับสิทธิเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติแล้ว หากปรากฏว่าผู้ใดไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬา
ผู้นั้นจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
7.10 ให้สมาคมกีฬายกน้าหนักฯร่วมกับฝุายวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย มีสิท ธิ์ไปตรวจเยี่ยมนักกีฬาตาม
ข้อ 7.6 และมีหน้าที่สุ่มตรวจสารต้องห้ามได้ ทั้งนี้ให้สมาคมกีฬาจังหวัดแจ้งชื่อนักกีฬา วันที่ เวลา และสถานที่
ฝึ ก ซ้ อม แ ละ ที่ พั ก แรม คื น (ต าม แบบ เอก สา รของส ม าค มฯ) แจ้ งให้สม าคม กี ฬ า ยก น้ าหนั ก ฯ
ทราบก่อนวันประชุมผู้จัดการทีม ตามข้อ 9.2 ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากสมาคมกีฬาจังหวัดใดไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อนี้ สมาคมยกน้าหนักฯจะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน ในการแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ และทา
รายงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาโทษต่อไป
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หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกนักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ประจ้าทีมเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ
8.1 “เกณฑ์ที่ 1 ที่ 2 ของรุ่น ของภาค”
(ก.) จากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคของแต่ละภาค นักกีฬาที่ได้ตาแหน่งที่ 1 และที่ 2 ของผลสถิติ
โตเติล และผ่านสถิติเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าจะได้รับสิทธิเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติโดยตรง
(ข.) ถ้ า หากภาคใด ไม่ มี นั ก กี ฬ าได้ สิ ท ธิ์ ดั ง กล่ า ว ให้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ าที่ มี ส ถิ ติ โ ตเติ ล ที่ ดี ที่ สุ ด
ตั้งแต่อันดับ 3 ของรุ่นนั้นๆ จากนักกีฬาภาคอื่นๆให้ได้รับสิทธิแทน
8.2 “เกณฑ์บุคคลที่ 3 ของแต่ละรุ่น แต่ละภาค”
จากผลการแข่งขันและมีนักกีฬ าได้รับสิทธิ ตามข้อ 8.1 แล้ว ให้พิจารณาสถิติโตเติล เรียงลาดับที่ดีที่สุดของ
นักกีฬาแต่ละรุ่น รวมทั้ง 5 ภาค ให้ได้รับสิทธิเพิ่มอีกรุ่นละ 5 คน เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ
8.3 “เกณฑ์สิทธิเจ้าภาพ”
ในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ถ้า “จังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ ” ส่งนักกีฬา
สมัครเข้าแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับภาคด้วย ให้พิจารณาให้สิทธิในฐานะเจ้าภาพ ให้มีนักกีฬายกน้าหนักเข้า
ร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติด้วย หากมีนักกีฬาได้รับสิทธิ ตามข้อ 8.1 และ 8.2 แล้ว แต่มีนักกีฬา
ได้รับสิทธิจานวนทีมหญิงไม่ถึง 2 คน และหรือทีมชายไม่ถึง 3 คน ให้พิจารณาให้สิท ธิพิเศษ เจ้าภาพเพิ่มอีกให้
ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้นักกีฬาคนนั้นจะต้องมีผลการแข่งขันคือ มีสถิติโตเติล “น้อยกว่าสถิติ
มาตรฐานขั้นต่าของรุ่นนั้นๆไม่เกิน 10 กิโลกรัม”

8.4

“เกณฑ์ทีมชาติ”
สมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จะให้เกียรติและให้สิ ทธิพิเศษสาหรับนักกีฬายกน้าหนัก
ที่ ส มาคม ฯ ประกาศเรี ย กเข้ า เก็ บ ตั ว ในปั จ จุ บั น เพื่ อ ภารกิ จ การแข่ ง ขั น กี ฬ าซี เ กมส์ กี ฬ าเอเชี่ ย นเกมส์
กีฬาโอลิมปิกเกมส์ และรายการนานาชาติอื่น ๆ โดยสมาคมกีฬาจั งหวัดต้นสังกัดจะต้องยื่นใบสมัครเข้าแข่งขัน
และมีชื่อในแบบส่งชื่อตามข้อ 7.1 และ 7.2 และให้สมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด ทาหนังสือแจ้งให้สมาคมกีฬา
ยกน้าหนักฯทราบ ก่อนวันแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคนั้นๆ เพื่อขอผ่อนผันไม่ต้องแข่งขันในรอบคัดเลือก
ระดับภาค
8.5 สมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จะพิจารณาให้มีนักกีฬา “สารอง” ของแต่ละจังหวัดจากผล
การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคและมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
(1) ทีมนักกีฬายกน้าหนักชายจังหวัดใดที่มีนักกีฬาได้รับสิทธิ (ตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2, ข้อ 8.3 และ ข้อ 8.4
จานวน 3-5 คน ให้มีนักกีฬาสารองได้ 1 คน
(2) ทีมนักกีฬายกน้าหนักชายจังหวัดใดที่มีนักกีฬาได้รับสิทธิ (ตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2, ข้อ 8.3 และ ข้อ8.4)
จานวน 6-8 คน ให้มีนักกีฬาสารองได้ 2 คน
(3) ทีมนักกีฬายกน้าหนักหญิงจังหวัดใดที่มีนักกีฬาได้รับสิทธิ (ตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2, ข้อ 8.3 และ ข้อ8.4)
จานวน 3-5 คน ให้มีนักกีฬาสารองได้ 1 คน
(4) ทีมนักกีฬายกน้าหนักหญิงจังหวัดใดที่มีนักกีฬาได้รับสิทธิ (ตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2, ข้อ 8.3 และ ข้อ8.4)
จานวน 6-8 คน ให้มีนักกีฬาสารองได้ 2 คน
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(5)

8.6

นักกีฬา “สารอง” มีสิทธิเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติได้ โดยการแจ้งยืนยันเป็น “นักกีฬาตัวจริง”
ในที่ประชุมผู้จัดการทีมแทนนักกีฬาตัวจริงคนใดคนหนึ่ง โดยให้อยู่ในรุ่นที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก
(6) ก่อนวันประชุมผู้จัดการทีม นักกีฬา”สารอง”(ตามข้อ 8.5) จะไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง สิทธิและสวัสดิการ ใดใด
เมื่อได้รับการยืนยันให้เป็นนักกีฬาตัวจริงในวันประชุมผู้จัดการทีมแล้ว จึงจะได้รับสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ
แทนนักกีฬาที่ถูกเปลี่ยนชื่อออกตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จานวนผู้ ฝึ กสอน ให้กาหนดจานวนผู้ ฝึ กสอนของทีม แต่ ล ะจั งหวัด ตามสัด ส่ วนของจ านวนนั กกีฬ าตั วจริง
(ตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2, ข้อ 8.3 และข้อ 8.4) รวมกันทั้งทีมชายและทีมหญิง ดังนี้
(1) จังหวัดที่มีนักกีฬารวมไม่เกิน
4 คน
ให้มีผู้ฝึกสอน 1 คน
(2) จังหวัดที่มีนักกีฬารวม
5-7 คน
ให้มีผู้ฝึกสอน 2 คน
(3) จังหวัดที่มีนักกีฬารวม
8-11 คน
ให้มีผู้ฝึกสอน 3 คน
(4) จังหวัดที่มีนักกีฬารวมเกิน
11 คน
ให้มีผู้ฝึกสอน 4 คน

9.

การประชุมผู้จดั การทีม การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ
9.1 อนุญาตให้สมาคมกีฬาจังหวัดแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมได้ หากจังหวัดใดไม่มีผู้จัดการทีม
ให้ผู้ฝึกสอนคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม
9.2 การประชุมผู้จัดการทีม จะกระทาตามวันเวลาและสถานที่ ตามกาหนดการแข่งขันในข้อ 22 หรือที่จังหวัด
เจ้าภาพกาหนด การประชุมผู้จัดการทีมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมและหรือผู้ฝึกสอนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากจังหวัดต้นสังกัด จะต้องเข้าร่วมประชุม หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องยอมรับและ
ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผู้แทนสมาคม ฯ จะทารายงานเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อ
ทราบพิจารณาต่อ
9.3 ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน จะต้องแจ้งยืนยันรายชื่อนักกีฬาตัวจริง ในที่ประชุมผู้จัดการทีม รวมทั้งการ
เปลี่ยนตัวนักกีฬาสารอง (ถ้ามี) เป็นตัวจริง แล้วตัดชื่อนักกีฬาตัวจริงคนเดิมออก โดยหลังการแจ้งยืนยันรายชื่อ
แล้วจะขอเปลี่ยนแปลงอีกมิได้ ชื่อนักกีฬาที่ไม่มีการยืนยันเป็นตัวจริง จะถูกตัดออกจากระบบทางเทคนิคการ
แข่งขัน

10.

ข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ
10.1 การแข่งขัน ให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการทีมยกน้าหนักของตนเองเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับระบบภาค
10.2 การแข่งขันจะดาเนินการไปตามกติกาของสหพันธ์ยกน้าหนักนานาชาติ (IWF) ฉบับภาษาไทยของสมาคมกีฬา
ยกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในกรณีมีข้อขัดแย้งทางเทคนิคให้คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
(JURY) เป็นผู้ชี้ขาด
10.3 การชั่งน้าหนักตัวของนักกีฬา อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนเพศเดียวกันเข้าไปสังเกตการณ์การชั่งน้าหนักได้ 1 คน และ
ให้นักกีฬาแสดงหลักฐานหรือเอกสารของตัวเอง ต่อกรรมการชั่งน้าหนัก รวม 2 รายการ คือ
(1) “บัตรประจาตัวนักกีฬา” (A.D.CARD) ของการแข่งขันครั้งนี้ และ
(2) “บัตรประจาตัวประชาชน”
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10.4 การรายงานตัวเพื่อเข้าแข่งขัน และการแนะนาตัวนักกีฬาก่อนเริ่มการแข่งขัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกติกา
การแข่งขัน หากนักกีฬาคนใดไม่มารายงานตัวและขึ้นแนะนาตัวบนเวที นักกีฬาผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิออกจากการ
แข่งขัน (Disqualified)
10.5 ในวันแข่งขัน นักกีฬาแต่ละคน ต้องยกบาร์เบลแข่งขันตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
(1) ต้องยกบาร์เบลแข่งขันครั้งแรกของท่าแสนทช์และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค น้าหนักรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
“สถิติมาตรฐานขั้นต่า” ตามข้อ 16
(2) ประเภทหญิง นักกีฬาจะต้องยกบาร์เบลครั้งแรกของแต่ละท่าไม่น้อยกว่า 40 กก.
(3) ประเภทชาย นักกีฬาจะต้องยกบาร์เบลครั้งแรกของแต่ละท่าไม่น้อยกว่า 45 กก.
(4) ต้องยกบาร์เบลแข่งขันครั้งแรกของท่าสแนทช์และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค น้าหนักรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
“สถิติโตเติลเข้าแข่งขัน (ENTRY TOTAL)” ที่แต่ละคนแจ้งไว้ แต่อนุญาตให้ลดลงได้ ดังนี้
- ลดลงไม่เกิน 20 กก. (ตามกติกาข้อ 6.6.5 )
น้าหนักดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า “สถิติมาตรฐานขั้นต่า” (ตามข้อ 16)
10.6 ในห้วงเวลาขณะทาการแข่งขัน ณ บริเวณพื้นที่อบอุ่นร่างกาย (WARM-UP AREA) อนุญาตให้เฉพาะผู้ติดตาม
นักกีฬาที่คล้องคอด้วย “บัตรผ่านฟลอร์วอร์ม” ของรุ่นที่กาลังแข่งขันเท่านั้น ที่จะเข้าไปได้
11.

การแต่งกายของนักกีฬา
11.1 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกติกายกน้าหนักของสหพันธ์ยกน้าหนักนานาชาติ (IWF)
ห้ามมิให้มีเครื่องหมายการค้า, คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่ สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขัน มีขนาดเป็นที่ประจักษ์เกินกว่าขนาด 2 x 3 นิ้ว
11.2 ห้ามมิให้นักกีฬาที่ไม่เคยเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ประดับธงชาติไทยที่ชุดแข่งขัน และห้ามมิให้นักกีฬาทุกคน
ประดับธงชาติต่างประเทศที่ชุดแข่งขัน
11.3 นักกีฬาที่ใช้เครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์หรือการกระทาใด ๆ เป็นที่ต้องห้าม ตามกติกาการแข่งขันจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้ขึ้นเวทีเพื่อทาการแข่งขัน จนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีการหยุดเวลาให้
เพื่อการแก้ไขดังกล่าว และให้เป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่ประจาทีมของนักกีฬานั้น ๆ ทาการแก้ไข
ตามคาแนะนาของกรรมการเทคนิค

12.

มารยาทและวินัยของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขัน ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการ เป็น
นักกีฬาที่ดี คือมีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องให้เกี ยรติ เคารพ นับถือ คารวะผู้อาวุโส
มากกว่า และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากมีผู้ใดละเมิด หรือฝุาฝืน ผู้แทนสมาคม ฯ จะรายงาน
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป

13. การประท้วง
13.1 การประท้วงเทคนิค การแข่งขันยกน้าหนักในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ไม่ให้มีการประท้วงทาง
เทคนิคไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสิน ภายใต้ การควบคุม การ
แข่งขัน (JURY) เป็นเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬากระทาการใดๆที่มีพฤติการณ์ในทานองประท้วง
หรือไม่ยอมรับคาตัดสินของ คณะกรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจะ
รายงานความประพฤติขอนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่นั้นไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาต่อไป
13.2 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา
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การประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
14. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
14.1 ผู้ ตั ด สิ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ ายกน้ าหนั ก ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ตั ด สิ น ของสมาคมกี ฬ ายกน้ าหนั ก สมั ค รเล่ น
แห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้
การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬายกน้าหนักในครั้งนี้
14.2 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตดั สินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
14.3 คณะกรรมการผู้ตัดสิน รอบสุดท้ายระดับชาติ ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนสมาคม ฯ
1
คน
(2) วิทยากร
2
คน
(3) ผู้ตัดสิน
20 คน
15.

อุปกรณ์การแข่งขัน
15.1 การแข่งขันยกน้าหนักในรอบสุดท้ายระดับชาติให้ ใช้บาร์เบลล์ ซึ่งสหพันธ์ยกน้าหนักนานาชาติ (IWF)
ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ
15.2 การใช้คานยกน้าหนัก
ประเภทชาย
ใช้คานน้าหนัก
20
กก.
ประเภทหญิง
ใช้คานน้าหนัก
15
กก.

16.

สถิติมาตรฐานขันต่้า
16.1 นักกีฬายกน้าหนักชาย
(1) รุ่น 56 กก.
(2) รุ่น 62 กก.
(3) รุ่น 69 กก.
(4) รุ่น 77 กก.
(5) รุ่น 85 กก.
(6) รุ่น 94 กก.
(7) รุ่น 105 กก.
(8) รุ่น เกิน 105 กก.
16.2 นักกีฬายกน้าหนักหญิง
(1) รุ่น 48 กก.
(2) รุ่น 53 กก.
(3) รุ่น 58 กก.
(4) รุ่น 63 กก.
(5) รุ่น 69 กก.
(6) รุ่น 75 กก.

สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล

145
150
155
160
165
170
170
170

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล
สถิติโตเติล

90
95
100
105
105
110

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
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(7)
(8)

หมายเหตุ
1.
2.
17.

รุ่น 90 กก.
รุ่น เกิน 90 กก.

สถิติโตเติล
สถิติโตเติล

110 กก.
110 กก.

การแข่งขันรอบคัดเลือกระดั บภาค นักกีฬาจะต้องยกน้าหนักให้ได้สถิติโตเติล (Total) ไม่น้อยกว่าสถิติ
มาตรฐานขั้นต่านี้ จึงจะได้รับการพิจารณาเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ
การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ การยกครั้งแรกของท่าสแนทช์ และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค ต้องยกให้ได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่าสถิติขั้นต่า

รางวัลการแข่งขัน
17.1 ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่นจะได้รบั รางวัลดังต่อไปนี
(1) รางวัลชนะเลิศ ท่าสแนทช์, ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค และสถิติโตเติล จะได้รับเหรียญชุบทอง และ
ประกาศนียบัตร
(2) รางวัลรองชนะเลิศ ท่าสแนทช์, ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค และสถิติโตเติล จะได้รับเหรียญชุบเงิน และ
ประกาศนียบัตร
(3) รางวัลต้าแหน่งที่ 3 ท่าสแนทช์, ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค และสถิติโตเติล จะได้รับเหรียญชุบทองแดง และ
ประกาศนียบัตร
17.2 รางวัลนักกีฬาดีเด่น
- ให้มีรางวัลสาหรับนักกีฬาดีเด่น ประเภททีมชาย 1 รางวัล และประเภททีมหญิง 1 รางวัล
17.3 รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น
- ให้มีรางวัลสาหรับผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ประเภททีมชาย 1 รางวัล และประเภททีมหญิง 1 รางวัล
17.4 รางวัลการสร้างสถิติยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
- จัดให้มีรางวัลการสร้างสถิติยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยและดีกว่าสถิติเอเชีย (A) หรือสถิติโลก (W) ในการ
แข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติ ถ้านักกีฬาคนใดสามารถสร้างสถิติยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยขึ้นใหม่ และ
สถิติเอเชีย (A) หรือสถิติโลก (W) จะได้รับเงินรางวัลจากสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ตามคุณสมบัติของนักกีฬาทั้งชายและหญิง (ให้ได้รับทุกคน) ดังนี้
17.4.1 ระดับยุวชน (13-17 ปี) กิโลกรัมละ 1,000 บาท, A = 2,000 บาท, W =10,000 บาท
17.4.2 ระดับเยาวชน (15-20 ปี) กิโลกรัมละ 2,000 บาท , A = 10,000 บาท, W = 20,000 บาท
17.4.3 ระดับประชาชน (16 ปีขึ้นไป) กิโลกรัมละ 3,000 บาท , A = 20,000 บาท, W = 50,000 บาท
17.5 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
17.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินการ จานวน 5 – 9 คน โดยมีผู้แทนสมาคม ฯ เป็นผูล้ งนามใน
คาสั่งแต่งตัง้
17.5.2 องค์ประกอบหลักของการพิจารณา
(1) ความสามารถในการสร้างสถิติใหม่ของของกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นอันดับแรก
(2) ความสามารถในการสร้างสถิติใหม่ของของรายการต่างๆ ที่สมาคมฯ ให้การรับรอง
(3) ความยากของเกมส์การแข่งขันที่มีคู่แข่งขันที่มีความสามารถสูสีทัดเทียมใกล้เคียงกันหลายคน
(4) จานวนนักกีฬาในรุ่นที่แข่งขันมีจานวนมาก
(5) มีเทคนิคและพัฒนาการของท่าการยกน้าหนักมีความก้าวหน้าและสูงขึ้น
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(6) มีบุคลิกลักษณะของการแสดงออกถึงการเป็นนักกีฬาที่ดี มีน้าใจเป็นนักกีฬา ทั้งก่อนการแข่งขัน
ระหว่างการแข่งขัน และหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เกี่ยวกับ
- ลักษณะท่าทาง กริยามารยาท
- การแต่งกาย
- การให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด
17.5.3 มติของคณะกรรมการพิจารณา ถือเป็นอันสิ้นสุด

17.6 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
17.6.1 ให้คณะกรรมการตามข้อ 17.5.1 เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
17.6.2 องค์ประกอบหลักของการพิจารณาให้ปรับและใช้องค์ประกอบตามข้อ 17.5.2 โดยอนุโลมและ
(1) สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยรวมของนักกีฬาในทีม (แยกประเภททีมชาย – หญิง)
(2) จานวนนักกีฬาในทีมของตนสังกัด
(3) การบริหารจัดการกากับควบคุมดูแลทีมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเป็นอย่างดี
(4) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนผู้ฝึกสอนและบุคคลทั่วไป
(5) การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีความเหมาะสม สมควรเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น
(6) เป็นผูท้ ี่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะกรรมการผู้ตัดสิน
อย่างดียิ่ง
(7) ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านัน้
17.6.3 มติของคณะกรรมการพิจารณา ถือเป็นอันสิ้นสุด
18.

จ้านวนเหรียญรางวัล
ประเภท

รุ่น (กก.)
56 กก.
62 กก.
69 กก.
77 กก.
ประเภทชาย
85 กก.
94 กก.
105 กก.
เกิน 105
กก.
รวมเหรียญรางวัลประเภทชาย
48 กก.
53 กก.
ประเภทหญิง
58 กก.

เหรียญทอง
3
3
3
3
3
3
3
3
24
3
3
3

เหรียญเงิน
3
3
3
3
3
3
3
3
24
3
3
3

เหรียทองแดง
3
3
3
3
3
3
3
3
24
3
3
3

รวม
9
9
9
9
9
9
9
9
72
9
9
9
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63 กก.
69 กก.
75 กก.
90 กก.
เกิน 90 กก.
รวมเหรียญรางวัลประเภทหญิง
รวมทั้งสิ้น

19.

3
3
3
3
3
24
48

3
3
3
3
3
24
48

3
3
3
3
3
24
48

9
9
9
9
9
72
144

จ้านวนประกาศนียบัตร
19.1 สาหรับนักกีฬาประเภทชาย
จานวน 72 ใบ
19.2 สาหรับนักกีฬาประเภทหญิง
จานวน 72 ใบ
19.3 สาหรับคณะผูฝ้ ึกสอน
จานวน 80 ใบ
19.4 สาหรับคณะผูต้ ัดสิน
จานวน 25 ใบ
19.5 สาหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของเจ้าภาพ
จานวน 125 ใบ
รวมทั้งสิ้น
จานวน 374 ใบ
หมายเหตุ - ประกาศนียบัตรสาหรับนักกีฬา เป็นเอกสารรับรองผลการแข่งขันใช้ควบคู่กับเหรียญรางวัล จะจัดพิมพ์
ชื่อตัว ชื่อสกุล และสังกัด ตามข้อมูลในใบยืนยันรุ่น และตรวจสอบครั้งสุดท้ายจากใบชั่งน้าหนัก
- เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้

20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ทไี่ ด้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รบั รางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์ม
ทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี

เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
21. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การแข่งขัน ให้มี
ขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
22. ก้าหนดการแข่งขันและการประชุมผู้จัดการทีม
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วันที่ 19 มีนาคม 2561
- เวลา 09.00-16.00 น. : อบรมเจ้าหน้าที่เทคนิค ณ สนามแข่งขัน
- เวลา 13.30-16.00 น. : ฝึกซ้อมพิธีการมอบเหรียญรางวัล ณ สนามแข่งขัน
วันที่ 20 มีนาคม 2561
- เวลา 10.00 น. : ประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ณ สนามแข่งขัน
- เวลา 11.00 น. : ประชุมคณะกรรมการผู้ตดั สิน ณ สนามแข่งขัน

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

ภาคผนวก
ก. ขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายที่รับผิดชอบจากจังหวัดเจ้าภาพ
1. ขอเบิก “ประกาศนียบัตร” ตามข้อ 19.1+19.2 สารองไว้จานวน 10 ใบ เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดใบเสีย
หรือของเหลือจะนาส่งคืน
2. ขอความกรุณาจัด “แพทย์สนามและพยาบาล” ให้บริการปฏิบัติหน้าที่บริการนักกีฬาฝึกซ้อมจานวน 2 วันก่อน
กาหนดการแข่งขัน เวลาประมาณ 08.30-17.00 น. ส่วนในวันแข่งขันปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานปกติ
3. ขอเบิกธงประจาจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีนักกีฬาแข่งขันยกน้าหนัก) จังหวัดละ 2 ผืน ใช้ประจาทั้งวัน
ตลอดการแข่งขัน 5 วัน เพื่อเชิญฉลองชัยในพิธีมอบเหรียญรางวัล
4. ขอ “เจ้าหน้ าที่เชิ ญเหรียญและเจ้าหน้าที่ เชิ ญธงฉลองชั ย” จานวน 1 ชุด ให้อยู่ประจ าสนามกีฬายกน้ าหนั ก
(ไม่ขอใช้ระบบหมุนเวียน) เพราะจะต้องทาพิธีมอบเหรียญรางวัล วันละ 3 ครั้ง กาหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ และต้อง
มอบทุกวัน รวม5วันตามกาหนดการแข่งขัน
ข. ขอส่งแบบเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าแข่งขันและประกอบจัดท้าสูจิบัตร
1. สาเนาใบส่งชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันประเภททีมหญิง-ชาย
2. ใบทะเบียนรูปนักกีฬาประเภททีมหญิง-ชาย (ใบแบบเดียวกัน)
3. สถิติยอดเยี่ยมกีฬายกน้าหนัก “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ” หญิง-ชาย
************************************

หน้า 12 ใน 13 หน้า

ก้าหนดการแข่งขันกีฬายกน้าหนัก
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครังที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน
***************

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 21 มีนาคม 2561

07:30 – 08:30

เวลา
แข่งขัน
09:30

56,62 กก. เยาวชน ชาย B

09:00 – 10:00

11:00

48 กก. เยาวชน หญิง B

11:00 – 12:00
13:00 – 14:00
15:00 – 16:00

13:00
15:00
17:00

56 กก. เยาวชน ชาย A
48 กก. เยาวชน หญิง A
62 กก. เยาวชน ชาย A

เวลาชั่งน้าหนัก

รุ่นพิกัด / ประเภท

หมายเหตุ

หน้า 13 ใน 13 หน้า
วันที่ 22 มีนาคม 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561

วันที่ 24 มีนาคม 2561

วันที่ 25 มีนาคม 2561

หมายเหตุ

1.
2.
3.

07:30 – 08:30
09:00 – 10:00
11:00 – 12:00
13:00 – 14:00
15:00 – 16:00
07:30 – 08:30
09:00 – 10:00
11:00 – 12:00
13:00 – 14:00
15:00 – 16:00
07:30 – 08:30
09:00 – 10:00
11:00 – 12:00
13:00 – 14:00
15:00 – 16:00
07:30 – 08:30
09:00 – 10:00
11:00 – 12:00
13:00 – 14:00

09:30
11:00
13:00
15:00
17:00
09:30
11:00
13:00
15:00
17:00
09:30
11:00
13:00
15:00
17:00
09:30
11:00
13:00
15:00

53,58
69
53
69
58
77,85
63
77
63
85
69,75
94
69
94
75
90
105
+90
+105

กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน
กก. เยาวชน

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

B
B
A
A
A
B
B
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A

โปรดตรวจสอบตามกาหนดการประชุม วัน เวลา สถานที่อีกครั้งที่ผู้แทนสมาคม หรือวิทยากร
กาหนดการแข่งขันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของจานวนนักกีฬา
และจะยืนยันกาหนดการที่แน่นอนในวันประชุมผู้จัดการทีม
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรุ่น จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัล

