ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงปืน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์
ณ จังหวัดน่าน
***************************
1. สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม
เลขาธิการ
สถานที่ติดต่อ
286 ถนนรามคาแหง สนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02 - 369 - 3661 - 6, โทรสาร 02 - 369 - 3667
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝุายกีฬายิงปืนของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ
ประธานกรรมการ
ประธานฝุายเทคนิคกีฬายิงปืน
กรรมการ
ประธานฝุายจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
กรรมการ

2
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับภาษาอังกฤษล่าสุด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามหมวด 6 ข้อ 22 แห่งข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 นักกีฬามีอายุไม่เกิน 20 ปี และเป็นผู้ที่มีผลคะแนนการแข่งขันผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่า (MQS) ตามข้อ 7
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 ประเภทชาย ประกอบด้วยประเภทการแข่งขัน ดังนี้
6.1.1 ปืนสั้นอัดลมชาย (10 M. Air Pistol Men Junior) บุคคล / ทีม
6.1.2 ปืนสั้นยิงช้า (50 M. Pistol Men Junior) บุคคล / ทีม
6.1.3 ปืนสั้นมาตรฐาน (25 M. Standard Pistol Junior) บุคคล / ทีม
6.1.4 ปืนสั้นยิงเร็ว (25 M. Rapid Fire Pistol Junior) บุคคล / ทีม
6.1.5 ปืนสั้นชาย (25 M. Pistol Men Junior) บุคคล / ทีม
6.1.6 ปืนยาวอัดลมชาย ( 10 M. Air Rifle Men Junior) บุคคล / ทีม
6.1.7 ปืนยาว 3 ท่า ชาย 3x40 (50 M. Rifle 3 Positions Men Junior) บุคคล / ทีม
6.1.8 ปืนยาวท่านอนชาย (50 M. Rifle Prone Men Junior) บุคคล / ทีม
6.2 ประเภทหญิง ประกอบด้วยประเภทการแข่งขัน ดังนี้
6.2.1 ปืนสั้นอัดลมหญิง (10 M. Air Pistol Women Junior) บุคคล / ทีม
6.2.2 ปืนสั้นหญิง (25 M. Pistol Women Junior) บุคคล / ทีม
6.2.3 ปืนยาวอัดลมหญิง (10 M. Air Rifle Women Junior) บุคคล / ทีม
6.2.4 ปืนยาวมาตรฐานหญิง 3x20 (50 M. Rifle 3 Position Women Junior) บุคคล / ทีม
6.2.5 ปืนยาวท่านอนหญิง (50 M. Rifle Prone women Junior) บุคคล / ทีม
7. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคและเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่่า (MQS)
เกณฑ์คะแนนขั้นต่่าของแต่ละประเภท (Minimum Qualification Score) (MQS)
ที่
1
2

ประเภทการแข่งขัน
ประเภทปืนสั้นอัดลมชาย 60 นัด (10 M. Air Pistol Men Junior)
ประเภทปืนยาวอัดลมชาย 60 นัด ( 10 M. Air Rifle Men Junior)

คะแนน / MQS
490 คะแนน
500 คะแนน

3
410 คะแนน
410 คะแนน
410 คะแนน
410 คะแนน
920 คะแนน
510 คะแนน
310 คะแนน
310 คะแนน
410 คะแนน
510 คะแนน
460 คะแนน

3 ประเภทปืนสั้นยิงช้า 60 นัด (50 M. Pistol Men Junior)
4 ประเภทปืนสั้นมาตรฐาน 60 นัด (25 M. Standard Pistol Men Junior)
5 ประเภทปืนสั้นยิงเร็ว 60 นัด (25 M. Rapid Fire Pistol Junior)
6 ประเภทปืนสั้นชาย 60 นัด (25 M. Pistol Men Junior)
7 ประเภทปืนยาว 3 ท่าชาย 3x40 นัด (50 M. Rifle 3 Positions Men Junior)
8 ประเภทปืนยาวท่านอนชาย 60 นัด (50 M. Rifle Prone Men Junior)
9 ประเภทปืนสั้นอัดลมหญิง 40 นัด (10 M. Air Pistol Women Junior)
10 ประเภทปืนยาวอัดลมหญิง 40 นัด (10 M. Air Rifle Women Junior)
11 ประเภทปืนสั้นหญิง 60 นัด (25 M. Pistol Women Junior)
12 ประเภทปืนยาวท่านอนหญิง 60 นัด (50 M. Rifle Prone women Junior)
13 ประเภทปืนยาวมาตรฐานหญิง 3x20 นัด (50 M.Rifle 3 Position Women Junior)
**หมายเหตุ คะแนน MQS พิจารณาจากการแข่งขันดังนี้ คือ
1. ใช้ผลคะแนนจากการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค
2. ใช้ผลคะแนนจากการแข่งขันที่สมาคมกีฬายิงปืนฯ เป็นผู้จัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการผู้ตัดสินของ
สมาคมกีฬายิงปืนฯ รับรองการแข่งขันนั้น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
กาหนดส่งรายชื่อวันสุดท้าย
** นักกีฬาที่ผ่าน MQS แล้ว ให้นาผลคะแนนที่ผ่านแนบพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
3. ให้จังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันคัดเลือกในระดับภาคตรวจสอบ และสรุปรายชื่อนักกีฬา (Entry Form
By Name) ที่ผ่าน MQS ส่งการกีฬาแห่งประเทศไทย
8. จ่านวนนักกีฬาประเภททีมและบุคคล ที่แต่ละจังหวัดส่งเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนระดับภาค
ประเภทชาย
ปืนสั้นอัดลมชาย (10 M. Air Pistol Men Junior)
ปืนสั้นยิงช้า (50 M. Pistol Men Junior)
ปืนสั้นมาตรฐาน (25 M. Standard Pistol Junior)
ปืนสั้นยิงเร็ว (25 M. Rapid Fire Pistol Junior)
ปืนสั้นชาย (25 M. Pistol Men Junior)
ปืนยาวอัดลมชาย (10 M. Air Rifle Men Junior)
ปืนยาว 3 ท่าชาย 3x40 (50 M. Rifle3 Positions Men Junior)
ปืนยาวท่านอนชาย (50 M. Rifle Prone Men Junior)
รวม

ทีม (3 คน) บุคคล
3 ทีม
2
2 ทีม
2
2 ทีม
2
2 ทีม
2
2 ทีม
2
3 ทีม
2
2 ทีม
2
2 ทีม
2

รวม (คน)
11
8
8
8
8
11
8
8
70

4
ประเภทหญิง
ปืนสั้นอัดลมหญิง (10 M. Air Pistol Women Junior)
ปืนสั้นหญิง (25 M. Pistol Women Junior)
ปืนยาวอัดลมหญิง(10 M. Air Rifle Women Junior)
ปืนยาวมาตรฐานหญิง (50 M.Rifle3 Position Women Junior)
ปืนยาวท่านอนหญิง (50 M. Rifle Prone women Junior)
รวม

ทีม (3 คน) บุคคล รวม (คน)
3 ทีม
2
11
2 ทีม
2
8
3 ทีม
2
11
2 ทีม
2
8
2 ทีม
2
8
46

รวมจ่านวนนักกีฬาแต่ละจังหวัด ไม่เกิน 116 คน
8.1. ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
8.1.1 ประเภททีม ๆ ละ 3 คน
8.1.2 ประเภทบุคคลให้แต่ละจังหวัดส่งได้ไม่เกิน จังหวัดละ 2 คน
8.1.3 นักกีฬาที่อยู่ในประเภททีม ได้รับสิทธิแข่งขันประเภทบุคคล
8.1.4 ในกรณีที่นักกีฬาไปทาการแข่งขันในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยหรือในนามทีมชาติไทย ซึ่งมีห้วงเวลา
ตรงกับการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ให้นักกีฬาที่ไปทาการแข่งขันในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย
หรือในนามทีมชาติไทย สามารถใช้คะแนนจากการแข่งขันนั้น มาเป็นคะแนนเปรียบเทียบเพื่อจัดลาดับกับ
การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคในประเภทที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ก็จะ
ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ ต่อไป ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีที่นักกีฬาไปทาการ
แข่งขันทดสอบคัดเลือกเป็นทีมชาติด้วย
9. จ่านวนนักกีฬาประเภททีมและบุคคล ที่แต่ละภาค ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ประเภทชาย
ปืนสั้นอัดลมชาย (10 M. Air Pistol Men Junior)
ปืนสั้นยิงช้า (50 M. Pistol Men Junior)
ปืนสั้นมาตรฐาน (25 M. Standard Pistol Junior)
ปืนสั้นยิงเร็ว (25 M. Rapid Fire Pistol Junior)
ปืนสั้นชาย (25 M. Pistol Men Junior)
ปืนยาวอัดลมชาย (10 M. Air Rifle Men Junior)
ปืนยาว 3 ท่าชาย 3x40 (50 M. Rifle3 Positions Men Junior)
ปืนยาวท่านอนชาย (50 M. Rifle Prone Men Junior)
รวม

ทีม (3 คน) บุคคล รวม (คน)
3 ทีม
3
12
2 ทีม
3
9
2 ทีม
3
9
2 ทีม
3
9
2 ทีม
3
9
3 ทีม
3
12
2 ทีม
3
9
2 ทีม
3
9
78

5
ประเภทหญิง
ปืนสั้นอัดลมหญิง(10 M. Air Pistol Women Junior)
ปืนสั้นหญิง (25 M. Pistol Women Junior)
ปืนยาวอัดลมหญิง (10 M. Air Rifle Women Junior)
ปืนยาวมาตรฐานหญิง (50 M.Rifle3 Position Women Junior)
ปืนยาวท่านอนหญิง (50 M. Rifle Prone women Junior)
รวม

ทีม (3 คน)
3 ทีม
2 ทีม
3 ทีม
2 ทีม
2 ทีม

บุคคล
3
3
3
3
3

รวม (คน)
12
9
12
9
9
51

รวมจ่านวนนักกีฬาแต่ละภาคไม่เกิน 129 คน
9.1 ประเภททีมๆ ละ 3 คน
9.2 นักกีฬาที่อยู่ในประเภททีมได้รับสิทธิแข่งขันประเภทบุคคล
9.3 ภาคใดไม่มีนักกีฬาในประเภททีมครบตามจานวนทีมใน EVENT นั้นๆ ให้ส่งเป็นประเภทบุคคลแทนได้ตาม
จานวนนักกีฬาในทีมที่ขาดไป
9.4 ประเภทปืนยาว 3 ท่าชาย (50 M. 3 Position Men) กรณีที่นักกีฬามีจานวนเกินกว่าที่สนามจะจัดการ
แข่งขันได้ให้ใช้วิธีแข่งเป็น 2 วัน โดยให้บุคคลในทีมจานวน 2 คน ทาการแข่งขันก่อนในการแข่งขันวันแรก
หากมีช่องยิงเหลือให้จัดบุคคลนอกทีม ทาการแข่งขัน โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกนักกีฬา (Random)และใน
วันที่สองของการแข่งขัน ให้ใช้นักกีฬาคนที่สาม รวมทั้งนักกีฬาบุคคลนอกทีมส่วนที่เหลือ แล้วให้คิด
คะแนนรวมกันทั้งสองวัน
10. นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
10.1 นักกีฬาที่จะทาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ต้องเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกในระดับภาค
ในประเภท และรายการที่ผ่านคัดเลือกแล้วเท่านั้น ทั้งประเภททีม และบุคคล
10.2 ในกรณีจังหวัดเจ้าภาพ ที่จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ในประเภทปืนสั้นอัดลมชาย, ปืนสั้นอัดลมหญิง, ปืนยาวอัดลมชาย และปืนยาว
อัดลมหญิง ให้สิทธิส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน (WILD CARD) ได้เพิ่มอีกประเภทละ 1 ทีม หากไม่ครบทีม
สามารถส่งในประเภทบุคคลไม่เกิน 2 บุคคล และจะต้องมีคะแนนผ่าน MQS ตามที่กาหนดด้วย
11. จ่านวนเจ้าหน้าที่ทีม
กาหนดให้แต่ละจังหวัดที่มีนักกีฬาผ่านการคัดเลือก ส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมได้ในอัตราส่วน เจ้าหน้าทีท่ ีม
1 คน / นักกีฬา 5 คน หากจังหวัดใดมีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกไม่ถึง 5 คน ให้ส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมได้ 1 คน
12. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
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12.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับภาษาอังกฤษล่าสุด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาแห่งเยาวชนชาติ พ.ศ. 2550 รวมทั้งข้อกาหนดเพิ่มเติมตามระเบียบการแข่งขันกีฬายิงปืน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ ยกเว้นการจัดทีม และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันให้ถือตามระเบียบนี้
12.2 ในกรณีที่ทางจังหวัดเจ้าภาพไม่สามารถจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (Final) ได้ ให้ถือคะแนนในรอบ
คัดเลือกเป็นเกณฑ์ตัดสินในการมอบเหรียญรางวัล คือ เหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
ตามลาดับ
12.3 ในกรณีที่มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ(Final) จะใช้กฎ กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ
(ISSF) ฉบับภาษาอังกฤษล่าสุด ซึ่งในการแข่งขัน จะใช้ผลการตัดสินในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
(Final) ในการมอบเหรียญรางวัล คือ เหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามล่าดับ
12.3.1 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final) เกณฑ์การตัดสินให้ถืออันดับคะแนนตามความสามารถของ
นักกีฬาเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Final) ให้ครบตามจานวนที่กาหนด ในแต่ละประเภทของการ
แข่งขัน โดยไม่จ่ากัดจ่านวนนักกีฬาของแต่ละจังหวัด
12.4 ประเภททีม ให้คิดคะแนนรวมในรอบคัดเลือกเป็นเกณฑ์ตัดสิน
12.5 เกณฑ์การตัดสินให้ถืออันดับคะแนนตามความสามารถ
12.6 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อของนักกีฬาไม่สามารถกระท่าได้ (ทั้งในระดับภาค และระดับชาติ)
12.7 นักกีฬาจะต้องเป็นผู้จัดหากระสุนปืนสาหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันทุกรอบ
12.8 ให้นักกีฬาจัดเตรียมเปูาฝึกซ้อมมาเอง
12.8.1 กรณีที่มีการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ (Pre-Event-training) ผู้จัดการแข่งขันจะเตรียม
เปูาฝึกซ้อมให้
13. บทลงโทษ
13.1 นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และขาดมารยาทอันดีงาม
และถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน เช่น ผละออกจากการแข่งขัน ไม่ออกมาทาการแข่งขัน ตามกาหนด
ก่อเหตุวิวาท ทาร้ายร่างกาย ทาลายสนามหรืออุปกรณ์การแข่งขัน หรือนอกสนามการแข่งขัน ให้
ประธานกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิออกจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬา ในการแข่งขันสาหรับปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
13.2 นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเมิดข้อบังคับ หรือระเบียบการแข่งขัน หรือกติกาการ
แข่ งขั น หรื อฝุ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตามค าตั ดสิ นของคณะกรรมการพิ จารณาการประท้ว งตามข้ อ 33
แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ถือว่า
นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทาการขัดต่อเจตนารมณ์ของการส่ งเสริมกีฬาตาม
ข้อบังคับนี้ ให้ประธานกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิ
ผู้นั้นออกจากการเป็นผู้แทนจังหวัดในการแข่งขันสาหรับปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
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14. การแต่งกายของนักกีฬา ให้นักกีฬาแต่งกายตามกฎของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับภาษาอังกฤษ
ล่าสุด โดยได้รับความเห็นชอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย
หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
15. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับ การเป็นนักกีฬา
ที่ดี และต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันทุกประการ หากประพฤติตนไม่เหมาะสมและหรือละเมิดต่อกติกา
การแข่งขัน ให้คณะกรรมการฝุายจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่และหรือนักกีฬา
ผู้นั้นตามสมควรแล้วแต่กรณี
16. การประชุมผู้จัดการทีม
ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า
ร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และไม่สามารถนาไปร้องเรียน หรือฟูองร้องกระทาการใดๆ ได้ และผู้แทน
สมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
17. การประท้วงและอุทธรณ์
โดยให้เป็น ไปตามข้อบั งคับของการกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ
พ.ศ.2550 และ ใช้กฎกติกาของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับภาษาอังกฤษล่าสุด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาและดาเนินการ สาหรับอัตราค่าธรรมเนียม
การประท้วง ให้กาหนดตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
โดยวางเงินประกันการประท้วง 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
18. การตรวจเพศ (เฉพาะนักกีฬาหญิง)
ให้กระทาโดยแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ที่เจ้าภาพจัดหาก่อนการแข่งขัน หรือนักกีฬา
ที่มีใบแสดงการรับรองการตรวจเพศซึ่งสูงกว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เช่น ซีเกมส์ ซีซ่าร์ เอเชี่ยนเกมส์
ฯลฯ ซึ่งยังไม่สิ้นสุดรับรอง ซึ่งสามารถนามาแสดงตนได้โดยไม่ต้องตรวจเพศใหม่
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19. การตรวจสารกระตุ้น
จัดให้มีการตรวจสารกระตุ้นตาม พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555
20. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2550
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 4 ประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 5 ประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 6 ประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 7 ประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 8 ประกาศนียบัตร
หมายเหตุ
1. กรณีการแข่งขันประเภททีมถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 3 ทีมขึ้นไป แต่ไม่ครบ 5 จังหวัด ให้แจก
ประกาศนียบัตร ลาดับที่ 1, 2, 3 แทน
2. การแจกประกาศนียบัตรลาดับที่ 4 - 8 (ยกเว้น ปืนสั้นยิงเร็วแจกลาดับที่ 4 - 6) แจกเฉพาะประเภทที่มี
การแข่งขันรอบ FINAL เท่านั้น
3. เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้ ในส่วนโล่
รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
21. รางวัลผู้ฝึกสอน และนักกีฬาดีเด่น ดังนี้
21.1 ผู้ฝึกสอนปืนยาวดีเด่น 1 รางวัล
21.2 ผู้ฝึกสอนปืนสั้นดีเด่น 1 รางวัล
21.3 นักกีฬาดีเด่นหญิง
1 รางวัล
21.4 นักกีฬาดีเด่นชาย
1 รางวัล
หลักเกณฑ์การพิจารณา
21.5 นักกีฬาดีเด่น พิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้
21.5.1 เกณฑ์การพิจารณาด้านกีฬา
21.5.1.1 พิจารณาผลงานการแข่งขันของนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองเป็นหลัก โดยนักกีฬาที่ได้รับ
เหรียญทองบุคคลจะได้ 5 คะแนน เหรียญทองทีมจะได้ 3 คะแนน หากคะแนนรวม
จากเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญเงิน โดยนักกีฬาที่ได้รับเหรียญเงินบุคคล
จะได้ 4 คะแนน เหรียญเงินทีมจะได้ 2 คะแนน หากคะแนนรวมจากเหรียญทองและ
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เหรียญเงินเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญทองแดง โดยนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองแดง
บุคคลจะได้ 3 คะแนน เหรียญทองแดงทีมจะได้ 1 คะแนน นักกีฬาที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดจะได้เป็นนักกีฬาดีเด่น
21.5.1.2 หากผลการพิจารณาตามข้อ 21.5.1.1 มีนักกีฬาที่ได้รับคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจาก
สถิ ติ ก ารแข่ ง ขั น ของนั ก กี ฬ า โดยการท าลายสถิ ติ ใ นรอบคั ด เลื อ กได้ 3 คะแนน
การทาลายสถิติในรอบ Final ได้ 5 คะแนน
21.5.2 เกณฑ์การพิจารณาด้านความประพฤติ โดยพิจารณาจาก
- บุคลิกลักษณะของการแสดงออกถึงการเป็นนักกีฬาที่ดี มีน้าใจเป็นนักกีฬา ทั้งก่อนการแข่งขัน
ระหว่างการแข่งขัน และหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
- ลักษณะท่าทาง กิริยามารยาท
- การแต่งกาย
- การให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด
21.5.3 ให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณานักกีฬาดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
21.6 ผู้ฝึกสอนดีเด่น พิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้
21.6.1 ต้องมีชื่อและเป็นผู้ฝึกสอนประจาทีมจังหวัดนั้น ๆ อย่างเป็นทางการตามที่ กกท. รับรอง
21.6.2 มีผลงานการแข่งขันของนักกีฬา และจานวนเหรียญทองที่ได้รับหากมีจานวนเหรียญทองที่ได้รับ
เท่ากัน จึงจะพิจารณาในจานวนเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับต่อไป
21.6.3 มีความประพฤติที่ดี มีมารยาทในการแสดงออกถึงการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี
21.6.4 เป็นผู้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการผู้ตัดสินเป็น
อย่างดี
21.6.5 ให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
22. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกาย
ด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
23. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท่าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
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- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
24. ก่าหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่

มีนาคม 2561
***************************

ภาคผนวก
1. จ่านวนเหรียญรางวัล
ประเภทบุคคล ทอง 13 เหรียญ เงิน 13 เหรียญ ทองแดง 13 เหรียญ รวม 39 เหรียญ
ประเภททีม ทอง 39 เหรียญ เงิน 39 เหรียญ ทองแดง 39 เหรียญ รวม 117 เหรียญ
สารอง
ทอง 6 เหรียญ เงิน 6 เหรียญ ทองแดง 6 เหรียญ รวม 18 เหรียญ
รวมทั้งสิ้น
ทอง 58 เหรียญ เงิน 58 เหรียญ ทองแดง 58 เหรียญ รวม 174 เหรียญ
2. จ่านวนประกาศนียบัตร
ประเภทบุคคล อันดับ 1-8 จานวน 13 รายการ จานวนใบประกาศนียบัตรทั้งหมด 104 ใบ
ประเภททีม อันดับ 1-3 จานวน 13 รายการ จานวนใบประกาศนียบัตรทั้งหมด 117 ใบ
ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 450 ใบ
สารอง ใบประกาศนียบัตร 30 ใบ
รวมใบประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 701 ใบ
3. จ่านวนผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ของจังหวัดเจ้าภาพ
3.1 กรรมการตรวจนับเปูาประจาสนามระยะ 10 เมตร 3 คน
3.2 กรรมการตรวจนับเปูาประจาสนามระยะ 25 เมตร 10 คน
3.3 กรรมการตรวจนับเปูาประจาสนามระยะ 50 เมตร 3 คน
3.4 กรรมการส่งเปูาประจาสนามระยะ 10 เมตร 2 คน
3.5 กรรมการส่งเปูาประจาสนามระยะ 25 เมตร 2 คน
3.6 กรรมการส่งเปูาประจาสนามระยะ 50 เมตร 2 คน
3.7 กรรมการประจาช่องยิงสนามระยะ 10 เมตร 30 คน
3.8 กรรมการประจาช่องยิงสนามระยะ 25 เมตร 25 คน
3.9 กรรมการประจาช่องยิงสนามระยะ 50 เมตร 28 คน
3.10 กรรมการบันทึกผลการแข่งขันประจาสนามระยะ 10 เมตร 5 คน
3.11 กรรมการบันทึกผลการแข่งขันประจาสนามระยะ 25 เมตร 4 คน
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3.12 กรรมการบันทึกผลการแข่งขันประจาสนามระยะ 50 เมตร 5 คน
3.13 เจ้าหน้าที่ช่วยเปลี่ยนเปูาประจาสนามระยะ 50 เมตร 28 คน
3.14 เจ้าหน้าซ่อมบารุงประจาสนามยิงปืน 3 คน
รวมผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 150 คน
4. จอแสดงผลคะแนน
- ทีวีจอแบนขนาดความกว้างของจอภาพไม่ต่ากว่า 42 นิ้ว หรือเครื่องฉายภาพพร้อมฉากสีขาว จานวน 3 ชุด
- คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง
- ปริ๊นเตอร์ LASER 1 เครื่อง, ปริ๊นเตอร์ INGJET 1 เครื่อง
- เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง

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

