ระเบียบการแข่งขันยูยิตสู
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
****************
1. สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย
เลขาธิการ
นายคารณ วงค์สวรรค์
สถานที่ติดต่อ
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ชั้น 15 ห้อง 4 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์ (สายตรง) 0-2170-9542
โทร 0-2186-7111 ต่อ 8909
e-mail: jjat@jijitsuthai.com
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝ่ายยูยิตสูของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ผู้แทนสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
ผู้แทนจัดการทีม หรือผู้แทนจังหวัดๆ ละ 1 คน
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทยฯ
รองประธานกรรมการ
ประธานฝ่ายยูยิตสูของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
กรรมการ
ประธานผู้ตัดสินสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของแต่ละจังหวัด

ที่ส่งเข้าแข่งขันจังหวัดละ 1 คน (ยกเว้นคู่กรณี)
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการ
กรรมการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์ยูยิตสูนานาชาติ ฉบับแก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015)
5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
5.2 นักกีฬาต้องคาดสายสีระดับชั้นขึ้นทาการแข่งขัน ต้องได้รับคุณวุฒิจากทางสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
และสามารถที่จะให้การตรวจสอบได้ (ต้องมีระดับชั้นสายสีเหลืองขึ้นไป)
5.3 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ (Fighting) และประเภทจับล๊อค (Newaza) จะต้องมีอายุตั้งแต่
12-19 ปี โดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดถึงปีที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้น
5.4 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน *ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (DUO) นักกีฬาไม่สามารถทาการแข่งประเภท
ต่อสู้ (Fighting) และประเภทจับล๊อค (Newaza) ได้ และต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี* จึงจะเข้าร่วมการแข่งขันได้
5.5 ห้ามนักกีฬาลงทาการแข่งขันในชนิด และประเภทกีฬาต่อสู้เกินกว่า 1 ชนิดกีฬา ตามประกาศการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย
6.2 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง
6.3 ประเภทจับล็อค (NEWAZA) ชาย
6.4 ประเภทจับล็อค (NEWAZA) หญิง
6.5 ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (DUO) ชาย
6.6 ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (DUO) หญิง
6.7 ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (DUO) ผสม

6
5
6
6
1
1
1

7. การแบ่งรุ่นนักกีฬายูยิตสู
7.1ประเภทต่อสู้บุคคลชาย 6 รุ่น (FIGHTING SYSTEM)
รุ่นน้าหนักไม่เกิน
50 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
50 ก.ก. ถึง 55 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
55 ก.ก. ถึง 60 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
60 ก.ก .ถึง 66 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
66 ก.ก. ถึง 73 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
73 ก.ก. ขึ้นไป.
7.2 ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง 5 รุ่น (FIGHTING SYSTEM)

รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น
รายการ
รายการ
รายการ

รุ่นน้าหนักไม่เกิน
44 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
44 ก.ก. ถึง 48 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
48 ก.ก. ถึง 52 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
52 ก.ก. ถึง 57 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
57 ก.ก. ขึ้นไป
7.3 ประเภทจับล็อค (NEWAZA) บุคคลชาย 6 รุ่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน
50 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
50 ก.ก. ถึง 55 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
55 ก.ก. ถึง 60 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
60 ก.ก .ถึง 66 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
66 ก.ก. ถึง 73 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
73 ก.ก. ขึ้นไป
7.4 ประเภทจับล็อค (NEWAZA) บุคคลหญิง 6 รุ่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน
40 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
40 ก.ก. ถึง 44 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
44 ก.ก. ถึง 48 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
48 ก.ก. ถึง 52 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
52 ก.ก. ถึง 57 ก.ก.
รุ่นน้าหนักเกิน
57 ก.ก. ขึ้นไป
7.5 ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (DUO SYSTEM)
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (DUO) - ชาย
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (DUO) - หญิง
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (DUO) – ผสม
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาและผูค้ วบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จากระดับภาค 5 ภาค
8.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา
8.1.1 ระดับภาค
8.1.1.1 ประเภทต่อสู้ (FIGHTING SYSTEM)
แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาชาย 6 รุ่น /(6 คน) หญิง 5 รุ่น / (5 คน) เข้าร่วมแข่งขันคัดเลือก
นักกีฬาเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียว เท่านั้น กรณีภาคใดมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่
ถึง 4 คน/รุ่น หากไม่มีการจัดการประลองในรุ่นนั้นๆ นักกีฬาจะต้องมาทาการชั่ง
น้าหนักเข้ารุ่น ตามกาหนดการคัดเลือกภาค
8.1.1.2 ประเภทจับล็อค (NEWAZA)
แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาชาย 6 รุ่น/(6 คน) หญิง 6 รุ่น/(6 คน) เข้าร่วมแข่งขัน คัดเลือก

นักกีฬาเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น กรณีภาคใดมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่
ถึง 4 คน/รุ่น หากไม่มีการจัดการประลองในรุ่นนั้นๆ นักกีฬาจะต้องมาทาการชั่ง
น้าหนักเข้ารุ่น ตามกาหนดการคัดเลือกภาค
8.1.1.3 ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (DUO)
แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาชาย 1 คู่ (ชาย 2 คน) เข้าร่วมแข่งขัน Duo ชาย นักกีฬา
หญิง 1 คู่ (หญิง 2 คน) เข้าร่วมการแข่งขัน Duo หญิง นักกีฬา 1 คู่ (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
เข้าร่วมการแข่งขัน Duo ผสม การคัดเลือกในรอบตัวแทนภาคจะนาคู่ที่มีคะแนน
สูงสุด 2 อันดับของแต่ละประเภท
8.1.2 ระดับชาติ
8.1.2.1 ประเภทต่อสู้ ให้ส่งนักกีฬาได้ ภาคละไม่เกิน 3 คน/รุ่น ดังนี้
ภาค 1 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
ภาค 2 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
ภาค 3 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
ภาค 4 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
ภาค 5 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
และนักกีฬาเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น
8.1.2.2 ประเภท NEWAZA ให้ส่งนักกีฬาได้ ภาคละไม่เกิน 3 คนรุ่น/ภาค ดังนี้
ภาค 1 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
ภาค 2 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
ภาค 3 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
ภาค 4 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
ภาค 5 นักกีฬา 3 คน/รุ่น
และนักกีฬาเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น
8.1.2.3 ประเภท Duo ให้ส่งนักกีฬาได้ ภาคละ 6 คู่ (Duo ชาย 2 คู่, Duo หญิง 2 คู่ Duo ผสม 2 คู่ )
ภาค 1 นักกีฬา 6 คู่ (Duo ชาย 2 คู่ Duo หญิง 2 คู่ Duo ผสม 2 คู่)
ภาค 2 นักกีฬา 6 คู่ (Duo ชาย 2 คู่ Duo หญิง 2 คู่ Duo ผสม 2 คู่)
ภาค 3 นักกีฬา 6 คู่ (Duo ชาย 2 คู่ Duo หญิง 2 คู่ Duo ผสม 2 คู่)
ภาค 4 นักกีฬา 6 คู่ (Duo ชาย 2 คู่ Duo หญิง 2 คู่ Duo ผสม 2 คู่)
ภาค 5 นักกีฬา 6 คู่ (Duo ชาย 2 คู่ Duo หญิง 2 คู่ Duo ผสม 2 คู่)
8.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ควบคุมทีม
8.2.1 ในระดับจังหวัดที่จะส่งนักกีฬาร่วมการคัดภาคใช้อัตราส่วนนักกีฬา: ผู้ฝึกสอนทีม (6:1)
รวมไม่เกิน 3 คน โดยแบ่งเป็น

- ผู้จัดการทีม
1 คน
- ผู้ฝึกสอนทีมชาย และทีมหญิง รวม
2 คน
8.2.2 ในระดับภาค ใช้อัตราส่วนนักกีฬา: ผู้ฝึกสอนทีม (6:1) รวมไม่เกิน 12 คน (จังหวัดละไม่เกิน 3 คน)
- ผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ นักกีฬา 1 - 6 คน
- ผู้ฝึกสอน 2 คน ต่อ นักกีฬา 7 – 12 คน
- ผู้ฝึกสอน 3 คน ต่อ นักกีฬา 13 คน ขึ้นไป
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ กกท.
9. วิธีการจัดการแข่งขัน
9.1 ประเภทต่อสู้ (FIGHTING SYSTEM)
9.1.1 ใช้วิธีการจัดการแข่งขันแบบ ควอเตอร์ไฟนอล เรเปอชาร์จ
9.1.2 กาหนดการประชุม และจับฉลากแบ่งสาย วันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนดจัดประชุม
ผู้จัดการทีม
9.1.3 การจัดการแข่งขัน ประเภทต่อสู้ ชายและหญิง
-ทุกรอบทุกยก ยกละ 3 นาที
9.1.4 ผลการแข่งขันยูยิตสู ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์ยูยิตสูนานาชาติ ฉบับแก้ไข
ปรับปรุงปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015)
9.2 ประเภทจับล็อค (NEWAZA) ชายและหญิง
9.3.1 ใช้วิธีการจัดการแข่งขันแบบ ควอเตอร์ไฟนอล เรเปอชาร์จ
9.3.2 กาหนดการประชุม และจับฉลากแบ่งสาย วันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนดจัดประชุม
ผู้จัดการทีม
-ทุกรอบ ยกละ 5 นาที
-รอบชิงชนะเลิศยกละ 6 นาที
9.3 ประเภทโชว์ศิลปะป้องกันตัว (DUO)
9.2.1 แข่งขัน 4 ชุดๆ ละ 3 ท่า
9.3.3 เวลาในการแข่งขัน
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 การชั่งน้าหนัก
10.1.1 การชั่งจะทาการชั่งน้าหนัก ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. ก่อนวันทาการแข่งขัน 1 วัน
การแข่งขัน โดยนักกีฬาจะต้องนาบัตรประจาตัวนักกีฬามาแสดงด้วย นักกีฬาที่มาชั่งน้าหนัก
ไม่ทันหรือชั่งน้าหนักไม่ผ่านถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
10.1.2 เครื่องชั่งน้าหนักมี 3 เครื่อง เครื่องหนึ่งจะอยู่ด้านนอกห้องชั่งน้าหนักใช้ทดสอบน้าหนักเวลา
15.00 น. และอีกสองเครื่องใช้ชั่งน้าหนักนักกีฬาอย่างเป็นทางการในห้องชั่งน้าหนักชายและหญิง

ห้องละหนึ่งเครื่อง
10.1.3 ในการขึ้นชั่งน้าหนักให้นักกีฬาชายใส่กางเกงขาสั้น นักกีฬาหญิงใส่กางเกงขาสั้น และเสื้อยืดคอ
กลมแขนสั้น นักกีฬาจะขึ้นชั่งน้าหนักอย่างเป็นทางการได้เพียงครั้งเดียว โดยไม่มีการถอด หรือ
สวมใส่ชุดเพื่อให้ได้น้าหนักตามพิกัด ทั้งชายและหญิง และให้ถอดเครื่องประดับต่างๆ ก่อนเข้า
ทาการชั่งน้าหนัก
10.1.4 คณะกรรมการชั่งน้าหนักประกอบด้วย คณะกรรมการจากสมาคมยูยิตสูฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดการแข่งขันยูยิตสูของจังหวัด
10.1.5 กรรมการสักขีพยานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนทีมยูยิตสู
ภาคละ 1 คน ซึ่งจะหมุนเวียนจากทั้ง 5 ภาค ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของสมาคมยูยิตสูฯ
10.2 ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนนานักกีฬามาทาการตรวจวัดชุดแข่งขัน และแลกสายแบ่งฝ่ายก่อนถึงการ
แข่งขัน 3 คู่ และเมื่อแลกสายมาแล้วนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจะต้องนั่งประจาที่นักกีฬาที่จัดไว้ให้ทุกครั้งจะต้องมีผู้ฝึกสอนนั่ง
ประจาที่ผู้ฝึกสอนที่จัดไว้ ทุกครั้งที่นักกีฬาในทีมลงทาการแข่งขัน
10.3 ผู้ฝึกสอนที่นั่งประจาที่ข้างสนามจะต้องแต่งกายสุภาพ หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์ม และต้องแสดง AD CARD
ผู้ฝึกสอนตามจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด
10.4 ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ จัดการทีมตามกาหนดการประชุมผู้จัดการทีม ซึ่งการ
กีฬาแห่งประเทศไทย กาหนดไว้ทุกครั้ง หากไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ควบคุมทีม หรือผู้ฝึกสอนยอมรับตาม
มติของที่ประชุมในคราวนั้นๆ
10.5 ผู้ฝึกสอนต้องได้รับคุณวุฒิสายดาหรือหนังสือผู้ฝึกสอนจากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย
11. การแต่งกายของนักกีฬา
11.1 เมื่อนักกีฬาจะทาการแข่งขันต้องตรวจ ชุด และอุปกรณ์แข่งขัน ก่อนทาการแข่งขันทุกครั้ง ถ้าไม่ผ่านการ
ตรวจสอบจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่ และอุปกรณ์แข่งขัน ให้เรียบร้อยตามที่ระบุไว้ในกติกาการแข่งขัน จึงจะสามารถ ลงทาการแข่งขัน
ได้ นักกีฬาหญิงให้ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายไว้ชั้นในห้ามใส่เสื้อยืดสีอื่น
11.2 ชุดยูยิตสู และอุปกรณ์แข่งขันต้องได้มาตรฐานหรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
11.3 ชุดยูยิตสู ต้องไม่ถูกแก้ไขหรือดัดแปลงสภาพของชุด ยูยิตสู ที่เอาเปรียบคู่แข่งขันในทุกส่วนถือเป็นความผิด
ร้ายแรง จะถูกคณะกรรมการตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
12. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตน ให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามกติกาการ
แข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกติกาการแข่งขันคณะกรรมการอานวยการแข่งขันจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
13. การประท้วง
การตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะไม่มีการประท้วงด้านการตัดสิน อนึ่งเรื่องคุณสมบัติของ
นักกีฬา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

14. คณะกรรมการผู้ตัดสิน และ คณะกรรมการเทคนิค
14.1 ผู้แทนสมาคม
14.2 วิทยากร
14.3 กรรมการผู้ตัดสิน (จานวน 1 สนาม)
14.4 กรรมการประกาศเรียกนักกีฬา
14.5 กรรมการจับเวลาการแข่งขัน
14.6 กรรมการจับเวลาล็อค
14.7 กรรมการสกอร์บอร์ดมือ
14.8 กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
14.9 กรรมการรับรายงานตัวและแลกสาย
14.10 กรรมการเดินสะพานสายจัดคู่แข่งขัน
14.11 กรรมการชั่งน้าหนัก
14.12 เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารในการแข่งขัน
14.13 เจ้าหน้าที่ตรวจชุดและวัดชุดแข่งขัน
14.14 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
14.15 เจ้าหน้าที่เช็ดเบาะ

1 คน
2 คน
16 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
4 คน
6 คน
2 คน
6 คน
6 คน
2 คน
1 คน
2 คน

15. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ตัดสินที่ผ่าน
การอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส หรือ
ยุติธรรมของการตัดสิน
16. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติ ไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 คือ
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองร่วมกัน)
โล่นักกีฬาดีเด่น ชาย-หญิง
พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล

โล่รางวัลผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ทีมชาย-ทีมหญิง พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
17. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากที่สุดถ้า
เหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
18. กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน
จานวน 26 รายการ
- เหรียญชุบทอง
จานวน 29 เหรียญ ประกาศนียบัตร 29 ใบ
- เหรียญชุบเงิน
จานวน 29 เหรียญ ประกาศนียบัตร 29 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง
จานวน 58 เหรียญ ประกาศนียบัตร 58 ใบ
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
19. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของ
นักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
20. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน

- การจะมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว อนึ่ง ชุดที่ใช้ในการแข่งขันห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
21. การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้
นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทราบต่อไป
22. กาหนดการแข่งขัน

ระหว่างวันที่ …………..มีนาคม 2561 ทาการแข่งขัน 4 วัน
*********************************************************

