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ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*****************
1. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
นาย สมพร ใช้บางยาง
เลขาธิการ
เรืออากาศเอก จักรสุวรรณ โตเจริญ
สถานที่ติดต่อ
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
286 ชั้น 17 ห้อง 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนม์พรรษา
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2170 9491 - 3 โทรสาร 0 2170 9690
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล
กรรมการ
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จัดการทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี)
กรรมการ
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บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 อายุไม่เกิน 18 ปี
5.3 ในแต่ละทีมให้มีผู้เล่นทีมชาติ ได้ทีมละไม่เกิน 1 คน
5.4 อนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น (ในร่ม/ชายหาด/ชายหาดยุวชน)
6. ประเภทการแข่งขันและความสูงของตาข่าย
6.1 ทีมชาย ความสูงของตาข่าย 2.43 เมตร
6.2 ทีมหญิง ความสูงของตาข่าย 2.24 เมตร
7. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7.1 ระดับภาค ให้คัดเลือกเพื่อไปแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับชาติ ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันส่ง
รายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 18 คน เจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 3 คน (ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน)
และให้ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงแข่งขันจานวน 12 คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม
7.2 ระดับชาติ ให้แต่ละจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค เพื่อไปแข่งขันในระดับชาติ ยืนยันรายชื่อนักกีฬา
จานวน 12 คน และเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 3 คน ตามระยะเวลาที่ กกท. กาหนด ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการแข่งขัน
ระดับชาติ (ตามใบส่ง ENTRY FORM BY NAME)
8. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
8.1 แต่ละจังหวัดคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเพื่อส่งแข่งขันได้จังหวัดละ1ทีม/ประเภท (ชาย 1 ทีม, หญิง 1 ทีม)
8.2 ทีมที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ
8.2.1 ทีมจังหวัดเจ้าภาพ (ชาย 1 ทีม, หญิง 1 ทีม)
8.2.2 ทีมจากรอบคัดเลือกนักกีฬาจากภาค 5 ภาค โดยทาการคัดเลือกนักกีฬา ภาคละ 2 ทีม (ชาย 2 ทีม,
หญิง 2 ทีม)
8.2.3 ทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จานวน 1 ทีม/ประเภท (ชาย 1 ทีม, หญิง 1 ทีม)
รายการ

จานวนทีม
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จังหวัดเจ้าภาพฯ
ทีมแชมป์เก่า
คัดเลือกนักกีฬาระดับภาคๆ ละ 2 ทีม 5 ภาค
จานวนทีมที่เข้าแข่งขันในระดับชาติ

ชาย
1
1
10
12

หญิง
1
1
10
12

9. วิธีการจัดการแข่งขัน
9.1 การแข่งขันระดับภาค (เป็นการคัดเลือกทีมแข่งขันในรอบระดับชาติ)
9.1.1 ถ้ามีทีมสมัครแข่งขัน จานวน 1 ทีม ได้สิทธิ์เป็นตัวแทน
9.1.2 ถ้ามีทีมสมัครแข่งขัน จานวน 2 ทีม ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนและให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อจัดอันดับ 1
และอันดับ 2
9.1.3 ถ้ามีทีมสมัครแข่งขัน จานวน 3-5 ทีม ให้ทาการคัดเลือกโดยใช้วิธีการแข่งขันแบบพบกันหมด
และนาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของระดับภาคไปแข่งขัน
ระดับชาติต่อไป ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อหาทีมที่มีอันดับดีกว่า
9.1.4 ถ้ามีทีมสมัครแข่งขัน 6-8 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละ
สายแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ นาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายมาจับฉลากเพื่อกาหนด
ลาดับทีม
A....................(ทีม)..........................................
B....................(ทีม)..........................................
C....................(ทีม)..........................................
D....................(ทีม)..........................................
และแข่งขันแบบพบกันหมดโดยไม่นาผลการแข่งขันในรอบแรกมาพิจารณา ทาการ
แข่งขันดังนี้
A-D
B-C
D-C
A-B
B-D
C-A
เพื่อจัดอันดับทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของระดับภาคไป
แข่งขันระดับชาติต่อไป ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อหา
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อันดับที่ดีกว่า
9.1.5 ถ้ามีทีมสมัครแข่งขัน 9-12 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1-4 ของแต่ละสาย เข้า
แข่งขันในรอบสองโดยใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
รอบสอง ทาการแข่งขัน ดังนี้
ที่ 1 สาย ก - ที่ 4 สาย ข
ที่ 2 สาย ข - ที่ 3 สาย ก
ที่ 1 สาย ข - ที่ 4 สาย ก
ที่ 2 สาย ก - ที่ 3 สาย ข
รอบชิงชนะเลิศ นาทีมทีช่ นะในรอบสองมาจับฉลากเพื่อกาหนดลาดับทีม
A....................(ทีม)..........................................
B....................(ทีม)..........................................
C....................(ทีม)..........................................
D....................(ทีม)..........................................

และแข่งขันแบบพบกันหมดโดยไม่นาผลการแข่งขันในรอบแรกมาพิจารณา ทา
การแข่งขันดังนี้
A-D
B-C
D-C
A-B
B-D
C-A
เพื่อจัดอันดับทีมทีม่ ีคะแนนอันดับที่ 1และ2 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของระดับภาคไป
แข่งขันระดับชาติต่อไป ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อหา
อันดับที่ดีกว่า
9.1.6 ถ้ามีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 13-20 ทีม ให้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สาย คือ
สาย ก, ข, ค, ง
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อหาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1- 2 ของแต่ละสาย
เข้าแข่งขันในรอบสอง
รอบสอง ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย ดังนี้
สาย จ
สาย ฉ
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ที่ 1 สาย ก
ที่ 1 สาย ข
ที่ 2 สาย ก
ที่ 2 สาย ข
ที่ 1 สาย ค
ที่ 1 สาย ง
ที่ 2 สาย ค
ที่ 2 สาย ง
ทาการแข่งขันแบบพบกันหมดในสายและให้นาผลการแข่งขันในรอบแรกมาคิดด้วย
รอบสาม มีคู่แข่งขัน ดังนี้
ที่ 1 สาย จ - ที่ 4 สาย ฉ
ที่ 2 สาย จ - ที่ 3 สาย ฉ
ที่ 1 สาย ฉ - ที่ 4 สาย จ
ที่ 2 สาย ฉ - ที่ 3 สาย จ
ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
รอบชิงชนะเลิศ นาทีมทีช่ นะในรอบสามมาจับฉลากเพื่อกาหนดลาดับทีม
A....................(ทีม)..........................................
B....................(ทีม)..........................................
C....................(ทีม)..........................................
D....................(ทีม)..........................................
และแข่งขันแบบพบกันหมดโดยไม่นาผลการแข่งขันในรอบแรกมาพิจารณา
ทาการแข่งขันดังนี้
A-D
B-C
D-C
A-B
B-D
C-A
เพื่อจัดอันดับทีมทีม่ ีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของระดับภาคไป
แข่งขันระดับชาติต่อไป ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อหา
อันดับที่ดีกว่า
9.1.7 ถ้ามีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 21 ทีมขึ้นไป ให้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 สาย
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่1 และ 2 ของแต่ละ
สายเข้าไปเล่นในรอบสอง
รอบสอง ให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 ของแต่ละสายเป็นทีมยืนแล้วจับฉลากทีมที่มีคะแนนอันดับ 2
ของแต่ละสายไปทาการแข่งขันกับทีมที่มีคะแนนอันดับ 1(ยกเว้นทีมที่อยู่สายเดียวกัน)
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คู่ที่
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

ทีมอันดับ 1
สาย ก
สาย ข
สาย ค
สาย ง
สาย จ
สาย ฉ
สาย ช
สาย ซ

ทีมอันดับ 2 จับฉลาก
สาย ข, สาย ค, สาย ง, สาย จ, สาย ฉ, สาย ช, สาย ซ
สาย ก, สาย ค, สาย ง, สาย จ, สาย ฉ, สาย ช, สาย ซ
สาย ก, สาย ข, สาย ง, สาย จ, สาย ฉ, สาย ช, สาย ซ
สาย ก, สาย ข, สาย ค, สาย จ, สาย ฉ, สาย ช, สาย ซ
สาย ก, สาย ข, สาย ค, สาย ง, สาย ฉ, สาย ช, สาย ซ
สาย ก, สาย ข, สาย ค, สาย ง, สาย จ, สาย ช, สาย ซ
สาย ก, สาย ข, สาย ค, สาย ง, สาย จ, สาย ฉ, สาย ซ
สาย ก, สาย ข, สาย ค, สาย ง, สาย จ, สาย ฉ, สาย ช

รอบสาม เป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
คู่ที่
X9
X 10
X 11
X 12

ผู้ชนะคู่
ผู้ชนะคู่
ผู้ชนะคู่
ผู้ชนะคู่

ทีมแข่งขัน
X 1 – ผู้ชนะคู่
X 2 – ผู้ชนะคู่
X 3 – ผู้ชนะคู่
X 4 – ผู้ชนะคู่

X8
X7
X6
X5

รอบชิงชนะเลิศ นาทีมทีช่ นะในรอบสามมาจับฉลากเพื่อกาหนดลาดับทีม
A....................(ทีม)..........................................
B....................(ทีม)..........................................
C....................(ทีม)..........................................
D....................(ทีม)..........................................
และแข่งขันแบบพบกันหมดโดยไม่นาผลการแข่งขันในรอบแรกมาพิจารณา
ทาการแข่งขันดังนี้
A-D
B-C
D-C
A-B
B-D
C-A
เพื่อจัดอันดับทีมทีม่ ีคะแนนอันดับที่ 1และ ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของระดับ
ภาคไปแข่งขันระดับชาติต่อไป ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับ
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สลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่า
9.2 การแข่งขันระดับชาติ
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับชาติมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12 ทีม โดยแบ่งสายออกเป็น 2 สายๆ
ละ 6 ทีม ให้ทีมอันดับที่ 1 ของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จับฉลากเข้าสาย ก และ ข โดย
เจ้าภาพมีสิทธิ์เลือกเข้าสาย และทีมในภาคเดียวกันต้องอยู่ต่างสายกัน (ยกเว้นทีมอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 และเจ้าภาพ)
รอบแรก มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจานวน 12 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 6 ทีม เอาทีมอันดับที่ 1- 4 เข้า
แข่งขันในรอบสอง
สาย ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาย ข
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รอบสอง
รอบก่อนรองชนะเลิศ มีคู่การแข่งขัน ดังนี้
ที่ 1 สาย ก – ที่ 4 สาย ข
ที่ 2 สาย ข – ที่ 3 สาย ก
ที่ 1 สาย ข – ที่ 4 สาย ก
ที่ 2 สาย ก – ที่ 3 สาย ข
รอบรองชนะเลิศ
ผู้ชนะที่ 1 สาย ก – ที่ 4 สาย ข พบ ผู้ชนะที่ 2 สาย ข – ที่ 3 สาย ก
ผู้ชนะที่ 2 สาย ก – ที่ 3 สาย ข พบ ผู้ชนะที่ 1 สาย ข – ที่ 4 สาย ก
รอบชิงชนะเลิศ
ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศครองที่ 3 ร่วมกัน
ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงชนะเลิศ
9.3 การจัดอันดับทีม
9.3.1 ดูจากจานวนแมทช์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า
9.3.2 ถ้าจานวนแมทช์ที่ชนะเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม
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10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 ทุกทีมต้องไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่แข่งขันตามที่กาหนดไว้
10.2 ทีมใดที่ไม่พร้อมแข่งขันหลังจากเวลาที่กาหนด 15 นาที หรือผู้เล่นไม่ครบ 6 คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ เมื่อ
ถูกปรับเป็นแพ้ด้วยเหตุใดก็ตาม ทีมนั้นต้องแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติ
10.3 ทีมใดมีเจตนาไม่ยอมแข่งขันในขณะที่ยังดาเนินการอยู่ หรือทีมใดที่เจตนาแข่งขันเพื่อไม่ต้องการชัยชนะ ให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาพิจารณาโทษ
10.4 หัวหน้าทีมต้องมีแถบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 8 เซนติเมตร บริเวณใต้หมายเลขด้านหน้าเสื้อแข่งขัน
10.5 ถ้าผู้ฝึกสอนไม่มาประชุมทางเทคนิค (ก่อนการแข่งขัน 1 วัน) จะไม่อนุญาตให้ทาหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน 3 วัน
(3 วันของทีมตนเองที่ลงแข่งขัน) และรายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
11. การแต่งกายของนักกีฬา
11.1 นักกีฬาต้องแต่งกายตามรูปแบบของสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติ ต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อยที่สุด 2 ชุด
(2 สีที่แตกต่างกัน) ถ้าทีมที่มีชุดแข่งขันเพียง 1 ชุด จะไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนทาหน้าที่จนกว่าทีมนั้นจะหาชุดแข่งขันเพิ่ม
มาเป็น 2 ชุด (2 สี) และต้องนาชุดหัวหน้าทีมมาแสดงในวันประชุมผู้จัดการทีม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่จังหวัด
เจ้าภาพกาหนด จึงจะทาหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนได้
11.2 ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย และเสื้อสีเดียวกัน ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ
กางเกงขาสั้น และกางเกงยีนส์
11.3 นักกีฬาทุกทีมต้องใส่ชุดแข่งขันแต่งกายตามสีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนด ถ้าวันที่แข่งขัน
ทีมไม่แต่งกายตามสีที่กาหนด จะไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนทาหน้าที่ในวันนั้น
11.4 เครื่องหมายการค้า คาโฆษณาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่มิใช่ชื่อจังหวัดจะมีขนาดเกินกว่า 2 x 3 นิ้ว ไม่ได้
11.5 เสื้อนักกีฬาอนุญาตให้มีชื่อนักกีฬา หรือชื่อจังหวัด เท่านั้น หรืออาจไม่มีก็ได้ (ตามข้อ 20.2 และ 20.3)
12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
12.1 ทีมต้องยอมรับการตัดสินของผู้ควบคุมการแข่งขัน, ผู้ควบคุมการตัดสิน, ผู้ตัดสิน, และเจ้าหน้าที่เทคนิค
ทีป่ ฏิบัติหน้าที่
12.2 ตลอดการแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี และจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลโดยเคร่งครัด
12.3 การผิดกติกาจนผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขันถือเป็นความผิดร้ายแรง จะถูกลงโทษจาก
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา และรายงานให้การกีฬา
แห่งประเทศไทยทราบ
13. การประท้วง
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
อนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550
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14. อุปกรณ์ในการแข่งขัน
14.1 ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ให้ใช้ลูกวอลเลย์บอลที่สหพันธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติรับรอง หรือสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง
14.2 อุปกรณ์อื่นๆ ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
15. ปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น
ผู้พิจารณา และคาตัดสินถือเป็นสิ้นสุดอุทธรณ์ไม่ได้
16. รางวัลการแข่งขัน
16.1 เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ชนะเลิศ
เหรียญชุบทอง
และเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญชุบเงิน
และเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญชุบทองแดง
และเกียรติบัตร (ครองเหรียญร่วม)
อันดับ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 3

วอลเลย์บอล
จานวนเหรียญ
ชาย 12, หญิง 12
ชาย 12, หญิง 12
ชาย 24, หญิง 24

จานวนเกียรติบัตร
ชาย 15, หญิง 15
ชาย 15, หญิง 15
ชาย 30, หญิง 30

- สาหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ที่ได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ตามระเบียบที่กาหนด
16.2 โล่รางวัล
โล่รางวัลนักกีฬา ดีเด่น ชาย – หญิง และใบประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
โล่รางวัลผู้ฝึกสอน ดีเด่น ชาย – หญิง และใบประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
หมายเหตุ
1. ทีมไม่มาแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และรายงานต่อการกีฬา
แห่งประเทศไทยเพื่อทราบ
2. เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้ สาหรับโล่รางวัล
นักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการให้
17. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
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17.1 ผู้ตัดสินที่ได้ผ่านการอบรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
17.2 ผู้ตัดสินที่ได้ผ่านการอบรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
17.3 ผู้ตัดสินตาม 17.1 และ 17.2 จะได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งการแข่งขันระดับภาคและการแข่งขันระดับชาติ
17.4 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่า
ไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน
18. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น
18.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
18.1.1 เป็นนักกีฬาที่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ
18.1.2 เป็นนักกีฬาที่มีมารยาท มีน้าใจเป็นนักกีฬา
18.1.3 เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ระเบียบ และข้อบังคับการกีฬา
แห่งประเทศไทยฯ และไม่ถูกลงโทษตลอดการแข่งขัน
18.1.4 อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการจัดการแข่งขัน
18.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
18.2.1 ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชีการกีฬาแห่งประเทศไทยในตาแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
18.2.2 ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีทีมแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ
18.2.3 เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ระเบียบ และข้อบังคับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยฯ และไม่ถูกลงโทษตลอดการแข่งขัน
18.2.4 อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการจัดการแข่งขัน
19. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
19.1 นักกีฬาต้องรับรางวัลด้วยตนเองโดยแต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรือชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด
19.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
20. เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์
20.1 เครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
การแข่งขันให้มีขนาดไม่เกิน 2x3 นิ้ว และห้ามนาตราหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
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20.2 ตราสัญลักษณ์สมาคมกีฬาจังหวัด ตราสัญลักษณ์จังหวัดให้มีขนาดไม่เกิน 2x3 นิ้ว และให้ใช้เพียง
สัญลักษณ์เดียว
20.3 อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดหรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
20.3.1 ชื่อนักกีฬามีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
20.3.2 ชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
21. การประชุมผู้จัดการทีม
ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องเข้าประชุมหากไม่เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
ทุกประการ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ
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