ระเบียบการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
******************
1. สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม

พลเอก อรรถพจน์

คล่องตรวจโรค

เลขาธิการ

นาวาเอกปกครอง

มนธาตุผลิน

สถานที่ติดต่อ

ห้อง 203 – 204 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2300-4900 โทรสาร 0-2300-4901

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝ่ายรักบี้ฟุตบอลของจังหวัดเจ้าภาพ

ประธานกรรมการ

ผู้แทนสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ

กรรมการ

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ

กรรมการ

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.

ประธานกรรมการ

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ

กรรมการ

ผู้แทนสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

กรรมการ

ผู้แทนกองนิติการ กกท.

กรรมการ

ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.2. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ประธานกรรมการ

ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬารักบี้ฟุตบอล

กรรมการ
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ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล

กรรมการ

ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ผู้จัดการทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี)

กรรมการ

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลของสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลโลก (World Rugby) ซึ่งกรรมสัมปาทิกสภา
ของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศให้ใช้อยู่ในปัจจุบัน
4.3 ให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการจัดการแข่งขันของสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลโลก ต้องมีอัฒจันทร์อย่าง
น้อย 1 ด้าน จานวน 1 สนาม
5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
และคงอายุนักกีฬาไว้ไม่เกิน 19 ปี
5.2 นั กกีฬาทีมชาติมีสิ ทธิ์เข้ าแข่งขัน ได้ โ ดยให้ ผู้ เข้ าแข่งขันที่เ คยติดทีมชาติในการแข่ งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
กีฬ าซี เ กมส์ การแข่ง ขัน ชิ งชนะเลิ ศ ของโลกการแข่ งชั น ชิง ชนะเลิ ศ แห่ งเอเชี ย การแข่ง ขั นรั กบี้ ฟุ ตบอล
7 คน ระดับโลก (World Series) เข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ไม่เกินจานวน ตามข้อ 7
5.3 จังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขันประเภท 7 คน ชาย ต้องเป็นจังหวัดที่ผ่านรอบคัดเลือกในการแข่งขันประเภท
15 คน เท่านั้น
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 ประเภท 15 คน (ชาย)
6.2 ประเภท 7 คน (ชาย)
6.3 ประเภท 7 คน (หญิง)
7. จานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันและเจ้าหน้าที่
รอบคัดเลือกระดับภาค
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ประเภท 15 คน
- ให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าแข่งขันได้ ไม่เกิน 32 คน เจ้าหน้าที่ประจาทีม 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน
ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน
- ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่จะลงทาการแข่งขันได้ไม่เกิน 26 คน ต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ ในวันประชุมผู้จัดการทีม และหลังจากยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่จะลงทาการแข่งขันแล้ว
ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ให้ นักกีฬาทีมชาติมีสิ ทธิ ส่ งรายชื่อเข้ าแข่งขันได้จังหวัดละไม่เกิน 8 คน และสามารถลงทาแข่งขันได้
ไม่เกิน 5 คน
- การแข่งขันแต่ละครั้ง ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 23 คนส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออีก 3 คน และต้อง
ไม่ใส่ชุดแข่งขันที่เหมือนกับผู้เข้าแข่งขัน จานวน 23 คน ที่ลงแข่งขันในแต่ละครั้ง
ประเภท 7 คน
- ประเภท 7 คน หญิ ง ให้ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ส่ ง ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ได้ ไ ม่ เ กิ น 16 คน เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าที ม 3 คน
ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน
- ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่จะลงทาการแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน ต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ ในวันประชุมผู้จัดการทีม และหลังจากยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่จะลงทาการแข่งขันแล้ว ไม่
อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ให้ นั ก กี ฬ าที ม ชาติมี สิ ท ธิ ส่ ง รายชื่ อเข้ า แข่ ง ขั น ได้ จั งหวั ด ละไม่ เ กิ น 5 คน และสามารถลงท าแข่ ง ขั น
ไม่เกิน 3 คน
รอบมหกรรมระดับชาติ
ประเภท 15 คน
- ให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 26 คน เจ้าหน้าที่ประจาทีม 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน
ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน
- ให้ นั กกีฬ าทีมชาติมีสิ ทธิ ส่ งรายชื่อเข้า แข่งขัน ได้จังหวัดละไม่เกิน 8 คน และสามารถลงทาแข่งขันได้
ไม่เกิน 5 คน
- การแข่งขันแต่ละครั้ง ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 23 คนส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออีก 3 คน และต้องไม่
ใส่ชุดแข่งขันที่เหมือนกับผู้เข้าแข่งขัน จานวน 23 คนที่ลงแข่งขันในแต่ละครั้ง
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ประเภท 7 คน
- ประเภท 7 คน ชาย ให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน โดยใช้รายชื่อผู้เข้าแข่งขันประเภท 15 คน
- เจ้าหน้าที่ประจาทีม 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน
- ประเภท 7 คน หญิ ง ให้ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ส่ ง ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ได้ ไ ม่ เ กิ น 14 คน เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าที ม 3 คน
ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพ 1 คน
- ให้นักกีฬาทีมชาติมีสิทธิส่งรายชื่อเข้าแข่งขันได้จังหวัดละไม่เกิน 5 คน และสามารถลงทาแข่งขันไม่
เกิน 3 คน ทั้งประเภททีมชายและประเภททีมหญิง
8. หลักเกณฑ์และวิธีจัดการแข่งขัน
8.1 การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ประเภท 15 คน
8.1.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 32 คน
8.1.2 ให้สิทธิ์จังหวัดชนะเลิศครั้งทีแ่ ล้ว และจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ไม่
ต้องทาการแข่งขันในรอบคัดเลือก แต่ต้องสมัครและส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้แก่เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันรอบคัดเลือก ตามวัน เวลาที่เจ้าภาพกาหนดไว้ แต่หากทีมหนึ่งทีมใดข้างต้นไม่ส่ง ถือว่าจังหวัด
นั้นสละสิทธิ ให้พิจารณาคัดเลือกจากข้อ 8.1.3.4
8.1.3 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จังหวัดน่าน จะพิจารณาทีมเข้าเข้าแข่งขันจานวน 12 ทีม
ซึ่งประกอบด้วย
- ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ และทีมทีช่ นะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33
- ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการคัดเลือกจาก 5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวมเป็น 12 ทีม
8.1.3.1 ให้ทาการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ เข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 โดย
การแข่งขัน แบ่ งออกเป็น 5 ภาค แต่ล ะภาคคัดทีมเข้ารอบ 2 ทีม ซึ่ งให้ แต่ ละภาคจัดการ
แข่งขัน ดังนี้
-

ถ้ามีจังหวัดสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันไม่ เกิน 5 ทีมให้แต่ละภาคจัดการแข่งขัน
แบบพบกันหมดในภาค ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
จังหวัดของภาคนั้น
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8.1.3.2 ถ้ามีจังหวัดสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีม ให้แบ่งออกเป็น 2 สายแต่ละสาย
แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสายให้เข้าแข่งขันรอบรอง
ชนะเลิศ โดยให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้
-

ที่ 1 สายเอ พบที่ 2 สายบี

-

ที่ 1 สายบี พบที่ 2 สายเอ

-

ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ ให้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

-

ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของภาค

8.1.3.3 ในรอบคัดเลือก หากภาคหนึ่งภาคใดมีจังหวัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ให้เข้ารอบโดย
ไม่ต้องคัดเลือก
8.1.3.4 หากจังหวัดชนะเลิศครั้งที่แล้ว หรือจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ หรือภาคหนึ่งภาคใดไม่มี
การแข่งขัน รอบคัดเลื อก ให้ ส มาคมรั กบี้ฟุตบอลฯ ร่ว มกับการกีฬาแห่ งประเทศไทยเป็ น
ผู้พิจารณาคัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันให้ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ โดยคิดจากจานวนทีมที่
สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด หากจานวนทีมเท่ากันให้พิจารณาอันดับที่ 3 ของแต่ละภาคว่า
ทีมไหนมีศักยภาพดีกว่ากัน
8.1.3.5 หากไม่เป็นไปตามกรณีดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
8.2 การแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภท 7 คนหญิง
8.2.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 16 คน
8.2.2 ให้สิทธิ์จังหวัดชนะเลิศครั้งที่ แล้ว และจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬ าเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ไม่ต้องทาการแข่งขันในรอบคัดเลือก แต่ต้องสมัครและส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้แก่เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันรอบคัดเลือก ตามวัน เวลาที่เจ้าภาพกาหนดไว้ แต่ หากทีมหนึ่งทีมใดข้างต้นไม่ส่ง ถือว่าจังหวัด
นั้นสละสิทธิ ให้พิจารณาคัดเลือกจากข้อ 8.2.3.4
8.2.3 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จังหวัดน่าน จะพิจารณาทีมเข้าเข้าแข่งขันจานวน 12 ทีม
ซึ่งประกอบด้วย
- ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ และทีมที่ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33
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- ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการคัดเลือกจาก 5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวมเป็น 12 ทีม
8.2.3.1 ให้ ทาการคัดเลื อกทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ เข้ าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ภาค แต่ละภาคคัดทีมเข้ารอบ 2 ทีมซึ่งให้แต่ละภาคจัดการ
แข่งขัน ดังนี้
-

ถ้ามีจังหวัดสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันไม่ เกิน 5 ทีมให้แต่ละภาคจัดการแข่งขัน
แบบพบกันหมดในภาค ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
จังหวัดของภาคนั้น

8.2.3.2 ถ้ามีจังหวัดสมัครแต่ละภาคเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีม ให้แบ่งออกเป็น 2 สายแต่ละสาย
แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสายให้เข้าแข่งขันรอบรอง
ชนะเลิศ โดยให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้
-

ที่ 1 สายเอ พบที่ 2 สายบี

-

ที่ 1 สายบี พบที่ 2 สายเอ

-

ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ ให้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

-

ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของภาค

8.2.3.3 ในรอบคัดเลือก หากภาคหนึ่งภาคใดมีจังหวัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ให้เข้ารอบโดย
ไม่ต้องคัดเลือก
8.2.3.4 หากจังหวัดชนะเลิศครั้งที่แล้ว หรือจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ หรือภาคหนึ่งภาคใดไม่มี
การแข่งขัน รอบคัดเลื อก ให้ ส มาคมรั กบี้ฟุตบอลฯ ร่ว มกับการกีฬาแห่ งประเทศไทยเป็ น
ผู้พิจารณาคัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันให้ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ โดยคิดจากจานวนทีมที่
สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด หากจานวนทีมเท่ากันให้พิจารณาอั นดับที่ 3 ของแต่ละภาค
ว่าทีมไหนมีศักยภาพดีกว่ากัน
8.2.3.5 หากไม่เป็นไปตามกรณีดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬ า
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
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8.3 การแข่งขันในรอบมหกรรมระดับชาติ
8.3.1 กรณี มี ทีมผ่ า นการคัดเลื อก จานวน 12 ทีม ในประเภท 15 คน และ 7 คน ให้ จัดการแข่ง ขัน ใน
รอบแรก ดังนี้
8.3.1.1 ให้ แบ่ งออกเป็ น 4 สาย ๆ สายละ 3 ทีม โดยการจับฉลาก ให้ ทีมที่ชนะเลิ ศกีฬาเยาวชน
แห่งชาติในครั้งที่ผ่านมาเป็นทีมยืนในสายเอ และให้ทีมรองชนะเลิศในการแข่งขันในครั้งที่
ผ่านมาเป็นทีมยืนในสายดี และให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันมีสิทธิให้เลือกเข้าสายหนึ่งสายใดได้
8.3.1.2 ให้จัดลาดับทีมในการจับฉลากเข้าในแต่ละสาย โดยดูผลงานของแต่ละทีมในการแข่งขันครั้งที่
ผ่านมาตามลาดับ และให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมที่ ได้คะแนนที่ 1 - ที่ 2
ของสาย เข้าแข่งขันในรอบสอง รวมเป็น 8 ทีม
8.3.1.3 ตั้งแต่รอบสองเป็นต้นไป ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ตามแผนผังสายการแข่งขัน ดังนี้
-

คูแ่ ข่งขันที่ 1 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 ของสายเอ พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 2 ของสายซี

-

คูแ่ ข่งขันที่ 2 คือ ทีมทีไ่ ด้คะแนนที่ 1 ของสายบี พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 2 ของสายดี

-

คูแ่ ข่งขันที่ 3 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 ของสายซี พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 2 ของสายเอ

-

คูแ่ ข่งขันที่ 4 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 ของสายดี พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 2 ของสายบี

ที่ 1 สายเอ
ที่ 2 สายซี
ที่ 1 สายบี
ที่ 2 สายดี
ที่ 1 สายซี
ที่ 2 สายเอ
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ที่ 1 สายดี
ที่ 2 สาย บี

8.4 การแข่งขันแบบพบกันหมด
8.4.1 ให้ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน และแพ้ได้ 0 คะแนน
8.4.2 ทีมที่มีคะแนนรวม ตามข้อ 8.3.1 เท่ากันในแต่ละสายจะต้องพิจารณาให้ทีมหนึ่งทีมใดเข้าแข่งขัน
รอบต่อไป ให้พจิ ารณาเฉพาะคู่กรณีดังนี้
- ให้นับผลต่างแต้มได้ ลบแต้มเสีย ทีมใดมีผลต่างดีกว่าให้ถือทีมนั้นชนะ
- ถ้าผลต่างของแต้มได้และแต้มเสียเท่ากันให้นับจานวนทรัยที่ทาได้ทีมใดทาทรัยมากกว่าให้ถือทีมนั้นชนะ
- ถ้าจานวนทรัยที่ทาได้เท่ากัน ให้นับจานวนประตูที่ทาได้ ทีมใดทาประตูมากกว่าให้ถือทีมนั้นชนะ
- ถ้าจานวนประตูที่ทาได้เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลาก
8.5 การแข่งขันรอบแพ้คัดออก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
ประเภท 15 คน เมื่อหมดเวลาการแข่งขันเวลาปกติ แล้วผลยังคงเสมอกัน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
8.5.1 ให้ต่อเวลาการแข่งขันอีกครึ่งๆ ละ 15 นาที ไม่มีการพักระหว่างครึ่งทีมที่ทาคะแนนได้ก่อนในระหว่าง
การแข่งขันช่วงต่อเวลานี้ให้ยุติการแข่งขันทันทีและถือว่าทีมนั้นเป็นทีมชนะ (Golden Try)
8.5.2 เมื่อหมดเวลาที่ต่อแล้วผลยังเสมอกันอยู่ ให้ผลัดกันเตะลูกตั้งเตะ (Place Kick) เปลี่ยนประตู ณ จุด
กึ่งกลางบนเส้น 22 เมตร เพื่อหาทีมชนะ ดังนี้
8.5.2.1 ให้ ผู้ จั ด การทีม หรื อ ผู้ ฝึ กสอนแต่ ล ะทีม ส่ งรายชื่อ ผู้ ที่ จะเตะเปลี่ ยนประตู 5 คนแรก และ
กาหนดว่าจะให้ผู้ใดเตะเปลี่ยนเป็นคนที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และคนที่ 5 ตามลาดับ
8.5.2.2 ให้ ผู้ ตัดสิ น เรีย กผู้ เล่ นที่มีสิ ท ธิเตะลู กพร้อมเปลี่ ยนประตูทีมละ 5 คนเข้านั่ง ณ บริเ วณจุด
กลางสนาม
8.5.2.3 ผู้ที่มีสิทธิเตะเปลี่ยนประตูคือผู้ที่เข้าแข่งขันที่อยู่ในสนามการเล่นในขณะนั้นเท่านั้น ผู้ที่ถูกออก
จากสนามหรืออยู่ในช่วงลงโทษนั่งพักข้างสนาม (Sin Bin) ไม่มีสิทธิเตะเปลี่ยนประตู
8.5.2.4 ผู้เล่นส่วนที่เหลือให้นั่งอยู่ในบริเวณสนาม ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ในการเตะเปลี่ยนประตู
8.5.2.5 ให้ผู้ตัดสินทาการเสี่ยง ทีมที่ชนะการเสี่ยงเป็นผู้เลือก
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8.5.2.6 ให้ทาการเตะสลับกันฝ่ายละครั้ง จนครบฝ่ายละ 5 คน
8.5.2.7 หากทีมใดเตะเปลี่ยนประตูได้มากกว่าให้ถือว่าทีมนั้นเป็นทีมชนะ
8.5.2.8 หากยังเสมอกันให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนกาหนดผู้เตะชุดต่อไปอีกชุดละ 5 คน ซึ่งรายชื่อ
จะซ้าจากเดิมไม่ได้ โดยในครั้งนี้ ให้ทาการเตะสลับกันฝ่ายละครั้ง ถ้าผู้เล่นทีมใดเตะเปลี่ยน
ประตู เ ข้ า และผู้ เ ล่ น อี ก ที ม หนึ่ ง เตะไม่ เ ข้ า ให้ ถื อ ว่ า ที ม ที่ ผู้ เ ล่ น เตะเข้ า เป็ น ผู้ ช นะ
(Golden Goal)
8.5.2.9 หากยังเสมอกันอีกให้ผู้ตัดสินทาการเสี่ยง โดยใช้วิธีจับฉลาก
8.5.3 ในรอบรองชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ถือว่าได้ตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน
ประเภท 7 คน เมื่อหมดเวลาการแข่งขันเวลาปกติ แล้วผลยังคงเสมอกัน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
8.5.4 ให้ต่อเวลาการแข่งขันอีกครึ่ง ๆ ละ 5 นาที ไม่มีการพักระหว่างครึ่งทีมที่ทาคะแนนได้ก่อนในระหว่าง
การแข่งขันช่วงต่อเวลานี้ให้ยุติการแข่งขันทันทีและถือว่าทีมนั้นเป็นทีมชนะ (Golden Point)
8.5.5 เมื่อหมดเวลาที่ต่อแล้วผลยังเสมอกั นอยู่ ให้ผลัดกัน เปลี่ยนประตู โดยให้ ประเภททีมชาย ให้เตะ
ลูกพร้ อม (Drop

Kick) ณ จุดกึ่งกลางบนเส้ น 22 เมตร และประเภททีมหญิง ให้เตะลู กพร้อม

(Drop Kick) ณ จุดกึ่งกลางระหว่างเส้นเขตประตูและเส้น 22 เมตร แต่ห่างจากเส้นเขตประตู
อย่างน้อย 15 เมตร เพื่อหาทีมชนะ ดังนี้
8.5.5.1 ให้ ผู้ จั ด การทีม หรื อ ผู้ ฝึ กสอนแต่ ล ะทีม ส่ งรายชื่อ ผู้ ที่ จะเตะเปลี่ ยนประตู 3 คนแรก และ
กาหนดว่าจะให้ผู้ใดเตะเปลี่ยนเป็นคนที่ 1 ที่ 2 และคนที่ 3 ตามลาดับ
8.5.5.2 ให้ ผู้ ตัดสิ น เรีย กผู้ เล่ นที่มีสิ ทธิเตะลู กพร้อมเปลี่ ยนประตูทีมละ 3 คนเข้านั่ง ณ บริเวณจุด
กลางสนาม
8.5.5.3 ผู้ที่มีสิทธิเตะเปลี่ยนประตูคือผู้ที่เข้าแข่งขันที่อยู่ในสนามการเล่นในขณะนั้นเท่านั้น ผู้ที่ถูก
ออกจากสนามหรืออยู่ในช่วงลงโทษนั่งพักข้างสนาม (Sin Bin) ไม่มีสิทธิเตะเปลี่ยนประตู
8.5.5.4 ผู้เล่นส่วนที่เหลือให้นั่งอยู่ในบริเวณสนาม ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ในการเตะเปลี่ยนประตู
8.5.5.5 ให้ผู้ตัดสินทาการเสี่ยง ทีมที่ชนะการเสี่ยงเป็นผู้เลือก
8.5.5.6 ให้ทาการเตะสลับกันฝ่ายละครั้ง จนครบฝ่ายละ 3 คน
8.5.5.7 หากทีมใดเตะเปลี่ยนประตูได้มากกว่าให้ถือว่าทีมนั้นเป็นทีมชนะ
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8.5.5.8 หากยังเสมอกันให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนกาหนดผู้เตะอีก 4 คนสุดท้ายที่มีชื่ออยู่ในสนาม
ซึ่งรายชื่อจะซ้าจากเดิมไม่ได้ โดยในครั้งนี้ให้ทาการเตะสลับกันฝ่ายละครั้ง ถ้าผู้เล่นทีมใดเตะ
เปลี่ ย นประตู เ ข้ า และผู้ เ ล่ น อี ก ที ม หนึ่ ง เตะไม่ เ ข้ า ให้ ถื อ ว่ า ที ม ที่ ผู้ เ ล่ น เตะเข้ า เป็ น ผู้ ช นะ
(Golden Goal)
8.5.5.9 หากยังเสมอกันอีกให้ผู้ตัดสินทาการเสี่ยง โดยใช้วิธีจับฉลาก
8.5.6 ในรอบรองชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ถือว่าได้ตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน
8.6 เวลาในการแข่งขัน
8.6.1 ประเภท 15 คน ให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 70 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 35นาที หยุดพัก
ระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที
8.6.2 ประเภท 7 คน ให้ใช้เวลาในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 7 นาที จนถึงรอบชิงชนะเลิศ หยุด
พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 2 นาที
8.7 การเปลี่ยนผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน
8.7.1 ประเภท 15 คน ในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 8 คน
8.7.2 ประเภท 7 คน ในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
8.7.3 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาแข่งขันในนัดนั้นอีกไม่ได้ ยกเว้นแต่ที่กาหนด
ไว้ในกติกาการแข่งขัน
9. เครื่องแต่งกาย
ให้แต่ละทีมมีเสื้อแข่งขัน 2 ชุด ต่างสีกันและให้ระบุชุดแข่งขันประจาทีมในเอกสารการสมัครเพื่อทาการ
ลงทะเบียนลิขสิทธิ์ของทีมนั้นๆ ในกรณีที่มีชุดแข่งขันของทีมคู่แข่งขันคล้ายกันจะให้สิทธิ์ทีมที่มีชื่อข้างหน้าใน
ตารางการแข่งขันใช้เสื้อประจาทีมชุดที่ 1 ตามที่ล งทะเบียนไว้ส่วนคู่แข่งขันให้ใช้ เสื้อประจาทีมชุดที่ 2 ตามที่
ลงทะเบียนไว้หรือใช้เสื้อสารองจากฝ่ายจัดการแข่งขัน และถือเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแต่ละทีมในการเตรียมเสื้อ
ทีมเพือ่ ป้องกันไม่ให้มีสีเสื้อคล้ายกัน
10. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
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- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิ ประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขายหรือ
เกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
- นักกีฬาทุกคนต้องสวมฟันยางลงทาการแข่งขันเท่านั้น

ประเภท 15 คน
11.1 ต้องมีผู้ จัดการทีม หรือผู้ช่ว ยผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่ว ยผู้ฝึกสอน มาดูแลและควบคุมทีมให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้ง
11.2 ให้ผู้จัดการทีมหรือเจ้าหน้าที่ ทีม มารับเอกสารการส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมใบเปลี่ยนตัวกับเจ้าหน้าที่
ทะเบียน และให้ส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันตามแบบที่ กาหนดไว้ โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน และยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ณ สนามแข่งขัน ก่อนแข่งขัน 30 นาที
11.3 เครื่องแต่งกายผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นสีเดียวกันตามที่แจ้งในทะเบี ยนการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขัน 15 คนแรก
ต้องใส่ หมายเลขเสื้อ 1 – 15 เท่านั้น ตามตาแหน่งสากลพร้อมสวมถุงเท้ายาวเท่านั้น โดยเสื้อแข่งขัน ที่
อกซ้ายต้องมีตราจังหวัดและด้านหลังต้องมีชื่อจังหวัดเป็นภาษาไทยเท่านั้น
11.4 การแข่งขันทุกครั้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตรวจบัตรประจาตัวนักกีฬา (AD Card) ผู้เข้าแข่งขัน
ทุกคน หากผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรประจาตัวนักกีฬา จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นลงทาการแข่งขันในนัดนั้น และหาก
ทีมหนึ่งทีมใดผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรประจาตัวนักกีฬา จนไม่สามารถทาการแข่งขันในนัดนั้นได้ ให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้ในการแข่งขันในวันนั้น แต่ยังคงมีสิทธิเข้าแข่งขั นในวันต่อไปตามปกติและให้ยกเลิกการนับแต้มได้
แต้มเสียของทุกทีมในรอบของการแข่ง ขันกับทีมนั้นๆ ทั้งหมดกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสิทธิทีมที่
แข่งขันไม่ครบตามกาหนดก่อนแล้วให้ทีมที่เหลือตัดสินด้วยการเสี่ยง
11.5 จังหวัดใดที่สมัครเข้าแข่งขันแล้ว จะต้องนาทีมไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่
กาหนดไว้ 10 นาที และยั งมีผู้ เข้าแข่งขันไม่ครบ 12 คนให้ ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันในวันนั้น
แต่ยังคงมีสิทธิเข้าแข่งขันในวันต่อไปตามปกติและให้ยกเลิกการนับแต้มได้แต้มเสียของทุกทีมในรอบของ
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การแข่งขันกับทีมนั้นๆ ทั้งหมดกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสิทธิทีมที่เข้าแข่งขันไม่ครบตามกาหนด
ก่อนแล้วให้ทีมที่เหลือตัดสินด้วยการเสี่ยง
11.6 ทีมใดไม่ลงแข่งขันตาม เวลา ณ สถานที่ที่กาหนดไว้หรือผละจากการแข่งขันที่กาลังดาเนินอยู่ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้ ง สิ้ น ถื อ ว่ า ที ม นั้ น ๆ ผิ ด มารยาทอย่ า งร้ า ยแรงให้ ป รั บ ที ม ที่ ก ระท าผิ ด นั้ น เป็ น แพ้ ต ลอดการแข่ ง ขั น
โดยยกเลิ ก การนั บ แต้ ม ได้ แ ต้ ม เสี ย ของทุ ก ที ม ในรอบของการแข่ ง ขั น กั บ ที ม นั้ น ๆ ทั้ ง หมดและให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาโทษ ตามควรแก่กรณีตามข้อบังคับฯ
11.7 ในระหว่างการแข่งขัน ให้ ผู้ จั ดการทีม ผู้ ฝึ กสอน ผู้ ช่ว ยหรือผู้ เกี่ยวข้องและผู้ เล่ นส ารองต้องนั่งอยู่ในที่
กาหนดไว้ และไม่มีสิทธิเข้าไปในสนาม เว้นแต่ ผู้ตัดสินอนุญาตโดยเข้า ได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งต้องไม่แต่ งกาย
เหมือนกับผู้เข้าแข่งขันหรือใส่เสื้อที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมไว้ให้และจะไม่ อนุญาตผู้อื่นที่ไม่มี
บัตรประจาตัว (AD Card) สาหรับการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลมานั่งในที่สารองของนักกีฬา
11.8 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขันหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี โดยผู้ตัดสิน
มีคาสั่งให้ออกจากการแข่งขันให้ตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันนั้นไม่ใ ห้ลงแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้อาจจะถูกเพิ่ มโทษได้ จากการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยให้นับต่อเนื่องในทุก
ประเภทของการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นมีชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
11.9 ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้งหากทีมหนึ่งทีมใดหรือเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาของทีมนั้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
และประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ หรือไม่สามารถควบคุมดูแลหรือขาดมารยาทอันดีงาม อันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน หากมีการตักเตือนแล้ว และเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของทีมไม่ปฏิบัติ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพิจารณาโทษและรายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
11.10 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาทุกครั้งต้องให้นักกีฬานาใบเปลี่ยนตัวมาพบเจ้าหน้าที่ทะเบียนโดยจะมีผู้ตัดสิน สารอง
นานักกีฬาไปทีเ่ ปลี่ยนตัวหากไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว
11.11 การให้น้านักกีฬาระหว่างแข่งขัน อนุญาตให้ ที่เส้นข้างขอบสนามเท่านั้นกรณีมีนักกีฬาบาดเจ็บ จะอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ให้น้าของทีมเข้าสนามได้ไม่เกิน 3 คน แต่ต้องไม่แต่งกายเหมือนกับ ผู้เข้าแข่งขัน
หรือใส่เสื้อที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมไว้ให้ และไม่สวมรองเท้าแตะ

ประเภท 7 คน
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11.12 ให้ ผู้ จั ด การที ม ส่ ง รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น จ านวน 14 คน ตามแบบที่ ก าหนดไว้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ท ะเบี ย น
ณ สนามแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีมประเภท 7 คน และไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้อีกไม่ว่า กรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
11.13 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายลงเล่นตามแบบที่แจ้ง ไว้โดยมีหมายเลขเสื้อด้านหลังให้เห็นเด่นชัด หากผู้เข้า
แข่งขันคนใดมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเสื้อต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทราบทุกครั้งด้วย
และต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันทุกคนตามที่ได้แจ้งในทะเบียนรายชื่อ และต้องสวมถุงเท้ายาวเท่านั้น
11.14 การแข่งขันทุกครั้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตรวจบัตรประจาตัวนักกีฬา (AD Card) ผู้เข้าแข่งขัน
ทุกคน หากผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรประจาตัวนักกีฬา จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นลงทาการแข่งขันในนัดนั้น และหาก
ทีมหนึ่งทีมใดผู้เข้าแข่งขันไม่บัตรประจาตัวนักกีฬา จนไม่สามารถทาการแข่งขันในนัดนั้นได้ ให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้ในการแข่งขันในวันนั้น แต่ยังคงมีสิทธิเข้าแข่งขันในวันต่อไปตามปกติและให้ยกเลิกการนับแต้มได้
แต้มเสียของทุกทีมในรอบของการแข่งขันกับทีมนั้นๆ ทั้งหมดกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสิท ธิทีมที่
เข้าแข่งขันไม่ครบตามกาหนดก่อนแล้วให้ทีมที่เหลือตัดสินด้วยการเสี่ยง
11.15 จังหวัดใดที่สมัครเข้าแข่ งขัน จะต้องไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ กาหนดไว้ ถ้าไม่ไปแข่งขันตาม
กาหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถือว่าทีมนั้นๆผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ปรับทีมที่กระทาผิดเป็นแพ้ตลอด
การแข่งขัน ให้ ย กเลิกการนั บ แต้มได้ และแต้มเสี ยของทุก ทีมในรอบของการแข่งขันกับทีมนั้น ๆ ทั้งหมด
และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีตามข้อบังคับฯ
11.16 ในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยหรือผู้เกี่ยวข้องและผู้เล่นสารองต้องนั่งอยู่ในที่กาหนด
ไว้ และไม่มีสิทธิเข้าไปในสนาม เว้นแต่ ผู้ตัดสินอนุญาตโดยเข้าได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งต้องไม่แต่งกายเหมือนกับ
ผู้เล่นหรือใส่เสื้อที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมไว้ให้และจะไม่อนุญาตผู้อื่นที่ไม่ มีบัตรประจาตัว
(AD Card) สาหรับการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล มานั่งในที่สารองของนักกีฬา
11.17 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกผู้ตัดสินเชิญออกจากการแข่งขันด้วยเหตุผลทาผิดกติกา จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ลงแข่งขัน
ตลอดการแข่งขันและให้ตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นไม่ให้ลงแข่งขันในประเภท 15 คน ในการแข่งขันครั้งต่อไป
ของประเภท 15 คน อีก 1 ครั้ง ทั้งนี้อาจจะถูกเพิ่มโทษได้ จากการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11.18 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทุกครั้งต้องให้มาพบเจ้าหน้าที่ทะเบียนพร้อมบัตรประจาตัว (AD Card) โดยจะมี
ผู้ตัดสินสารองนาผู้เข้าแข่งขันไปที่เปลี่ยนตัวหากไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว
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11.19 ในระหว่างการแข่งขัน ทุก ครั้ ง หากทีมหนึ่ งทีมใดหรือเจ้าหน้ าที่ หรือนักกีฬาของทีมนั้น ไม่ ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้และประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ หรือไม่สามารถควบคุมดูแลหรือขาดมารยาทอันดีงามอัน
ก่อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่อ การจั ด การแข่ง ขั น หากมี ก ารตัก เตือ นแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ แ ละนั ก กีฬ าไม่ป ฏิ บั ติ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาโทษและรายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
11.20 การให้น้านักกีฬาระหว่างแข่งขันอนุญาตให้ที่เส้นข้างขอบสนามเท่านั้นกรณีมีนักกีฬาบาดเจ็บ จะอนุญาตให้
เจ้ าหน้ าที่ที่ทาหน้ าที่ให้น้ าของทีมเข้าสนามได้ไม่เกิน 3 คน แต่ต้องไม่แต่งกายเหมือ นกับผู้ เข้าแข่งขัน
หรือใส่เสื้อที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมไว้ให้ และไม่สวมรองเท้าแตะ
12. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
13. การประชุมผู้จัดการทีม
ผู้ จั ดการทีมต้องเข้าประชุมตามวั น เวลา และสถานที่ ที่เจ้ าภาพกาหนดและแต่งกายสุ ภ าพ หากไม่
สามารถเข้าร่ ว มประชุมได้ ต้อ งยอมรั บมติในที่ประชุมทุกกรณี และไม่มีสิ ทธิ ประท้ว งในทุกกรณี ทั้งนี้ กกท.
ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอ
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
14. ลูกรักบี้ที่ใช้ในการแข่งขัน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ต้องไม่
ขัดกับกติกาการแข่งขันที่กาหนดไว้
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15. การประท้วง
15.1 การประท้ว งที่เกี่ ยวกับ เทคนิ คการกีฬา ให้ผู้ จัดการทีมยื่ นประท้วงเป็นลายลักษณ์อั กษรพร้อมวางเงิน
ประกัน 3,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่ง ขัน เงินประกันนี้จะคืนให้เมื่อการ
ประท้วงเป็นผลสาเร็จ
15.2 การประท้วงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

16. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
โดยเจ้าหน้าที่ประจาทีมจะได้รับประกาศนียบัตร และผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
17. กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการทีแ่ ข่งขัน

จานวน 3 รายการ

- เหรียญชุบทอง

จานวน 54 เหรียญ

ประกาศนียบัตร 64 ใบ

- เหรียญชุบเงิน

จานวน 54 เหรียญ

ประกาศนียบัตร 64 ใบ

- เหรียญชุบทองแดง

จานวน 108 เหรียญ

ประกาศนียบัตร 128 ใบ

- สาหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ที่ได้รับจะมีผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน,
นักกายภาพ ตามระเบียบที่กาหนด
18. รางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณารางวัลดีเด่น ให้แก่
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18.1 นักกีฬาดีเด่นชาย ประเภท 15 คน

จานวน 1 รางวัล

18.2 นักกีฬาดีเด่นชาย ประเภท 7 คน

จานวน 1 รางวัล

18.3 นักกีฬาดีเด่นหญิง ประเภท 7 คน

จานวน 1 รางวัล

18.4 ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย ประเภท 15 คน จานวน 1 รางวัล
18.5 ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย ประเภท 7 คน จานวน 1 รางวัล
18.6 ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง ประเภท 7 คน จานวน 1 รางวัล
โดยนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น จะได้รับโล่ และประกาศนียบัตร
หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท.เป็นผู้ดาเนินการให้
19. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่นและผูฝ้ กึ สอนดีเด่น
ให้คณะกรรมการพิจารณานักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้
19.1 พิจารณาจากรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น
19.2 ต้องเป็นผู้ฝึกสอนของจังหวัดที่มีชื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 อย่างเป็นทางการ
19.3 ความพร้อมของทีม/นักกีฬา ได้แก่ การตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกระเบียบและความมีระเบียบ
19.4 ทักษะและความสามารถของทีม/นักกีฬา ได้แก่ ความสามารถของทีมและเฉพาะตัว
19.5 การรักษากฎกติกาของทีม/นักกีฬา ได้แก่ การเชื่อฟังและยอมรับการตัดสินตลอดจนการเล่นตามกติกา
19.6 การสร้างสรรค์ของทีม/นักกีฬา
19.7 ความมีน้าใจนักกีฬาของทีม/นักกีฬา
19.8 มีทักษะในการเป็นผู้ฝึกสอนหรือเป็นนักกีฬาดีเยี่ยม
19.9 มีมารยาทให้เกียรติและเคารพผู้อื่น
20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
20.1 ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกาย
ด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ
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20.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
21. กาหนดการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561
*****************

บทเฉพาะกาล
หลักเกณฑ์และวิธีจัดการแข่งขัน (เพิ่มเติม) การแข่งขันในรอบมหกรรมระดับชาติ
1. หากกรณีมที ีมผ่านการคัดเลือก จานวน 11 ทีม ในประเภท 15 คน และ 7 คน ให้จัดการแข่งขันในรอบแรก ดังนี้
1.1 ให้แบ่งออกเป็น 3 สาย ให้สายเอ มี 3 ทีม และให้สายบีและสายซี มีสายละ 4 ทีม โดยการจับฉลาก ให้
ทีมที่ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในครั้งที่ผ่านมาเป็น ทีมยืนในสายเอ และให้ทีมรองชนะเลิศ ในการ
แข่งขันในครั้งทีผ่ ่านมาเป็นทีมยืนในสายบี เจ้าภาพจัดการแข่งขันมีสิทธิให้เลือกเข้าสายหนึ่งสายใดได้

18

1.2 ให้จัดลาดับทีมในการจับฉลากเข้าในแต่ละสาย โดยดูผลงานของแต่ละทีมในการแข่งขัน ครั้งที่ผ่านมา
ตามลาดับ และให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 - ที่ 2 ของสายเอ และทีมที่
ได้คะแนนที่ 1 - ที่ 3 ของสายบีและสายซี เข้าแข่งขันในรอบสองต่อไป รวมเป็น 8 ทีม
1.3 ตั้งแต่รอบสองเป็นต้นไป ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ตามแผนผังสายการแข่งขัน ดังนี้
- คู่แข่งขันที่ 1 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 ของสายเอ พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 2 ของสายบี
-

คู่แข่งขันที่ 2 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 ของสายซี พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 3 ของสายบี

-

คู่แข่งขันที่ 3 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 ของสายบี พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 3 ของสายซี

-

คู่แข่งขันที่ 4 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 2 ของสายซี พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 2 ของสายเอ

ที่ 1 สายเอ
ที่ 2 สายบี
ที่ 1 สายซี
ที่ 3 สายบี
ที่ 1 สายบี
ที่ 3 สายซี
ที่ 1 สายซี
ที่ 2 สายเอ

2. หากกรณีมที ีมผ่านการคัดเลือก จานวน 10 ทีม ในประเภท 15 คน และ 7 คน ให้จัดการแข่งขันในรอบแรก ดังนี้
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2.1 ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ สายละ 5 ทีม โดยการจับฉลาก ให้ทีมที่ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในครั้งที่
ผ่านมาเป็น ทีมยืนในสายเอ และให้ทีมรองชนะเลิศ ในการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาเป็นทีมยืนในสายบี
เจ้าภาพจัดการแข่งขันมีสิทธิให้เลือกเข้าสายหนึ่งสายใดได้
2.2 ให้จัดลาดับทีมในการจับฉลากเข้าในแต่ละสาย โดยดูผลงานของแต่ละทีมในการแข่งขัน ครั้งที่ผ่านมา
ตามลาดับ และให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 - ที่ 4 ของสาย เข้าแข่งขันใน
รอบสองต่อไป รวมเป็น 8 ทีม
2.3 ตั้งแต่รอบสองเป็นต้นไป ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ตามแผนผังสายการแข่งขัน ดังนี้
- คู่แข่งขันที่ 1 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 ของสายเอ พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 4 ของสายบี
-

คู่แข่งขันที่ 2 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 2 ของสายเอ พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 3 ของสายบี

-

คู่แข่งขันที่ 3 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 ของสายบี พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 4 ของสายเอ

-

คู่แข่งขันที่ 4 คือ ทีมที่ได้คะแนนที่ 2 ของสายบี พบ ทีมที่ได้คะแนนที่ 3 ของสายเอ
ที่ 1 สายเอ
ที่ 4 สายบี
ที่ 2 สายเอ
ที่ 3 สายบี
ที่ 1 สายบี
ที่ 4 สายเอ
ที่ 2 สายบี
ที่ 3 สายเอ
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*******************************************************************************

