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ระเบียบการแข่ งขันกีฬาทางอากาศ
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
********************************
1. สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
พระเจ้ าหลานเธอพระองค์เจ้ าสิริภาจุฑาภรณ์
นายกสมาคม
นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน
เลขาธิการสมาคม
พลอากาศตรี วิเชียร บัวเผือก
สถานที่ตดิ ต่อ :
171 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การบินและอวกาศ
ถ.พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
**หมายเหตุ... ทางเทคนิคกีฬาทางอากาศฯ
- เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการแข่งขัน ให้ นกั กีฬาแต่ละคน
เข้ าร่วมแข่งขันได้ เพียง 2 ประเภทกีฬาเท่านัน้ และจะต้ องไม่อยูใ่ นช่วงเวลาแข่งขัน เวลาเดียวกัน
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาทางอากาศและการบินฯ
ของจังหวัดเจ้ าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ผู้แทนสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยฯ
ผู้แทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาทางอากาศฯ 1 คน
บุคคลที่จงั หวัดเจ้ าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตัง้
บุคคลที่จงั หวัดเจ้ าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตัง้

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วง
ให้ เป็ นไปตามหมวด 10 แห่งข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ ใช้ ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
และกติกาการแข่งขันของสมาพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ ฉบับปั จจุบนั
4.2 ใช้ ข้อบังคับของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2557ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
4.3 ในกรณีที่เกิดปั ญหาที่ไม่ได้ ระบุไว้ ใ นข้ อบังคับหรื อกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัย ในกรณี
นันๆ
้ ให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้แทนสมาคมกีฬาทางอากาศฯ และกรรมการดาเนินการแข่งขันฯเป็ นผู้วินิจฉัยชี ้
ขาดและถือเป็ นที่สดุ
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5. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
5.1 ให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2550 หมวด 6 คุณสมบัตนิ กั กีฬา ข้ อ 22
5.2 ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
5.3 อายุไม่เกิน 20 ปี
5.4 สถานะภาพต้ องขึ ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินฯ อย่างน้ อย 6 เดือนก่อน
การแข่งขันระดับชาติ และ ได้ รับใบอนุญาตนักกีฬาจากสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ตามพรบ.การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 กาหนด
5.5 ผู้ที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต้ องได้ รับอนุญาตและยินยอมให้ เข้ าร่วมแข่งขันจากบิดาหรื อมารดา
หรื อผู้ปกครองที่ชอบด้ วยกฎหมายแล้ วแต่กรณี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแสดงต่อคณะกรรมการ โดยยื่น
พร้ อมกับใบสมัครแข่งขัน
5.6 เป็ นนักกีฬาที่ลงแข่งขันในรายการที่สมาคมฯ รับรองในรอบปี ที่ผา่ นมา
5.7 เจ้ าหน้ าที่และผู้ควบคุมทีมต้ องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนและผู้ตดั สิน ที่รับรองโดย
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.8 สมาคมกีฬาจังหวัดหรื อองค์กรที่ได้ รับการรับรอง ที่สง่ นักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันต้ องเป็ น
สมาชิกประเภทองค์กรของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตาม พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 กาหนด
5.9 โดยสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดให้
นักกี ฬาผู้เข้ าร่ วมการแข่งขันกี ฬาทางอากาศฯ ต้ องมีการทาประกันภัยจากบริ ษัทประกันภัยให้ เป็ นที่
เรี ยบร้ อยก่อนทาการแข่งขัน โดยมีกรมธรรม์และเงินคุ้มครองตามความเหมาะสม

ประเภทกีฬาร่ มบิน (PARAMOTOR)
1. อุปกรณ์ การแข่ งขัน
1.1 เป็ นอากาศยานเบาพิเศษประเภทกีฬาร่มบินแบบที่นงั่ เดียว และมีอายุสมควรเดินอากาศ
การตรวจสอบอุปกรณ์ประจาปี ของเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ แต่งตัง้
1.2 ผู้ใช้ อากาศยานของบุคคลอื่นต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลังใบอนุญาตใช้ อากาศยานส่วน
บุคคล และอากาศยานที่ใช้ ต้องทาประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยที่ใบสาคัญ ใบอนุญาตและประกันภัยต้ องไม่
ขาดอายุ ณ วันที่ทาการแข่งขัน
1.3 เพื่อความปลอดภัยผู้เข้ าแข่งขันต้ องมีวิทยุสื่อสารความถี่อาสาสมัคร 144 –146 Mhz.
หรื อ CITICEN BAND (ความถี่ 245)
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1.4 ปี กหรื อร่ม
ก. สภาพของปี กหรื อร่ม สายร่ม สายรัดตัว และองค์ประกอบอื่นๆ ต้ องไม่มีสว่ นใดส่วน
หนึง่ ชารุดบกพร่อง ต้ องแข็งแรง ปลอดภัยสาหรับการแข่งขัน
ข. ขนาดของปี กหรื อร่มสามารถรองรับน ้าหนักรวมของเครื่ องยนต์ นักบินและอุปกรณ์
เพื่อการแข่งขันได้ (น ้าหนักต้ องไม่น้อยกว่า หรื อมากเกินพิกดั ที่กาหนดไว้ ของปี กหรื อร่ม)
1.5 ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันนาอุปกรณ์ร่มร่อน (Paragliding) มาแข่งร่มบิน (Paramotor)
2. ประเภทการแข่ งขัน
2.1 ประเภทบุคคลชาย-หญิง ประกอบด้ วยแบบการแข่งขัน ดังนี ้
2.1.1 แบบแข่งความแม่นยา (Precision)
2.1.2 แบบบินประหยัดเชื ้อเพลิง (Pure Economy)
2.1.3 แบบบินเดินทาง (Navigation)
2.1.4 คะแนนรวมสูงตามข้ อ 2.1.1 - 2.1.3
2.2 ประเภททีม
2.2.1 คะแนนรวมของนักกีฬาที่ดีที่สดุ 3 คน จากทีมจังหวัดเดียวกัน ตามข้ อ 2.1.4
3. การจัดการแข่ งขัน
แบ่งการแข่งขันออกเป็ นประเภทบุคคลชาย-หญิง ของทัง้ 3 แบบการแข่งขันตามข้ อ 2.1
3.1 ระดับภาค ให้ แต่ละจังหวัดดาเนินการก่อนวันพิธีเปิ ดการแข่งขันระดับภาคเพื่อคัดเลือกเป็ น
นักกีฬาในระดับชาติ ดังนี ้
3.1.1 แจ้ งแบบการแข่งขัน ประเภทและจานวนนักกีฬาต่อจังหวัดเจ้ าภาพระดับภาค
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3.1.2 ส่งรายชื่อนักกีฬาที่เข้ าแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับภาค
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3.1.3 เมื่อดาเนินการตามข้ อ 3.1.1 และข้ อ 3.1.2 แล้ ว ให้ แจ้ งต่อสมาคมกีฬาทาง
อากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทราบโดยทันที
3.2 ระดับชาติ ให้ จงั หวัดส่งรายชื่อนักกีฬาที่ผา่ นการคัดเลือกในระดับภาค และชื่อ เจ้ าหน้ าที่
ให้ จงั หวัดเจ้ าภาพ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขัน
3.3 รายชื่อนักกีฬาที่จังหวัดต้ นสังกัด ส่งให้ จังหวัดเจ้ าภาพระดับภาคและจังหวัดเจ้ าภาพ
ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขัน
3.4 นักกีฬาตัวแทนจากจังหวัดเจ้ าภาพ ได้ รับสิทธิเข้ าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติโดยไม่ต้อง
ผ่านรอบคัดเลือก (แต่ ต้องสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันฯ ตามระยะเวลาที่ กกท. กาหนด) และต้ อง
ผ่านคุณสมบัตขิ องสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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4. จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
4.1 ระดับจังหวัด ไม่จากัดจานวนผู้เข้ าแข่งขัน โดยให้ ทาการคัดเลือกนักกีฬา ส่งให้ จงั หวัด
เจ้ าภาพระดับภาคจังหวัดละไม่เกิน 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) และ ให้ แต่ละจังหวัดมีผ้ คู วบคุมทีมได้
จังหวัดละ 1 คน
4.2 ระดับภาค จังหวัดเจ้ าภาพระดับภาค คัดเลือกนักกีฬาส่งชื่อให้ จงั หวัดเจ้ าภาพระดับชาติ
ภาคละ 20 คน (ชายและหญิง รวมกัน) เพื่อแข่งขันในระดับชาติตอ่ ไป
4.3 ระดับชาติ จังหวัดเจ้ าภาพระดับชาติ ทาการแข่งขันนักกีฬาที่ได้ สิทธิการแข่งขันที่จงั หวัดต้ น
สังกัดส่งให้ ตามห้ วงเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
5. จานวนเจ้ าหน้ าที่และผู้ตัดสิน
สมาคมกี ฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ์ แต่ง ตังและ
้
มอบหมายระดับชาติ รวม 14 คน ดังนี ้
-ผู้แทนสมาคม (ด้ านเทคนิค)
จานวน 1 คน
-วิทยากร
จานวน 3 คน
-ผู้ตดั สิน
จานวน 10 คน
6. จานวนเจ้ าหน้ าที่ประจาสนาม ดังนี ้
6.1 แพทย์ประจาสนามแข่งขัน 1 ชุด (พลขับ 1 คน พยาบาล 2 คน รวม 3 คน)
6.2 ชุดกู้ภยั เคลื่อนที่เร็วทางบก 1 ชุด (พลขับรถ 1 คน เจ้ าหน้ าที่ก้ ภู ยั 2 คน รวม 3 คน)
6.3 เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิทยุประจาฝ่ ายอานวยการการแข่งขันและสนามแข่งขัน จานวน 2 คน
6.4 ผู้ชว่ ยกรรมการและพนักงานด้ านธุรการที่ผา่ นการอบรมจากวิทยากรของสมาคมกีฬาทาง
อากาศและการบินฯ จานวน 18 คน
6.5 ช่างบันทึกภาพ VDO จานวน 2 คน
7. ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
7.1 คณะกรรมการดาเนินการอบรมและชี ้แจงการดาเนินการต่อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องก่อนเริ่ม
การแข่งขัน 2 วัน
7.2 นักกีฬาผู้เข้ าแข่งขันทุกคนต้ องรายงานตัวและรับฟั งคาขี ้แจงในการแข่งขันก่อนทาการ
แข่งขันในแต่ละวันอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง
7.3 ห้ ามนักกีฬาเปลี่ยนร่มและเครื่ องยนต์ตลอดการแข่งขัน หากจาเป็ นต้ องเปลี่ยนผู้แข่งขัน
ต้ องรายงานเหตุผลและความจาเป็ นต่อคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อพิจารณาอนุญาต
7.4 กรณีสภาพอากาศเป็ นอุปสรรคต่อการบินแข่งขัน จนไม่สามารถทาการแข่งขันได้ กรรมการ
อาจสัง่ เลื่อนวันหรื อเวลาแข่งขัน หรื อสัง่ ระงับการแข่งขันบางแบบการแข่งขัน โดยคานึงถึง
ความปลอดภัยของนักกีฬาเป็ นหลัก
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7.5 นักกีฬาประเภทร่มบิน สามารถเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาทางอากาศฯ ประเภทร่มร่อน ได้
โดยมีคณ
ุ สมบัติเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ ทัง้ 2 สาขากีฬา และผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ที่กาหนด จากเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
7.6 นักกีฬาจะต้ องนาอุปกรณ์สาคัญประจาตัว GPS สาหรับบันทึกผลการแข่งขันมาเอง ในการ
เข้ าร่วมการแข่งขันเพื่อประกอบการคิดคะแนนในการแข่งขันให้
7.7 นักกีฬาทางอากาศฯ ต้ องติดหมายเลขประจาตัวนักกีฬาทางอากาศของประเทศไทยและ
เครื่ องหมายสัญชาติบนอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ ในการแข่งขัน
8. มารยาทของนักกีฬาร่ มบินและเจ้ าหน้ าที่
วัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่ อประชาสัม พันธ์ ให้ เยาวชนและบุคคลทั่วไปสนใจและเข้ าใจ
วิธีการแข่งขันกีฬาทางอากาศประเภทร่มบิน (PARAMOTOR) ซึ่งกีฬานี ้จะช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู ล่นใช้ ความ
กล้ าอย่างมีหลักการ มีระเบียบวินยั เคารพในกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น และที่สาคัญคือมีน ้าใจเป็ นนักกีฬา ทังในเวลาแข่
้
งขัน และนอกเวลาแข่งขัน การกระทาใดๆ
โดยเจตนาอันเป็ นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์จะถูกพิจารณาโทษตามที่คณะกรรมการแข่งขันเห็นสมควร
ได้ แก่
8.1 กระทาการหรื อประพฤติปฏิบตั ติ นผิดต่อธรรมเนียมปฏิบตั ิของสมาคมกีฬาทางอากาศและ
การบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎกติกา ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องว่า
ด้ วย การเดินอากาศและข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550
8.2 กระทาการหรื อประพฤติตน ก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียแก่การแข่งขันหรื อวงการกีฬาทางอากาศ
8.3 ไม่ปฏิบตั ติ ามกติกาการแข่งขันที่คณะกรรมการแข่งขันประกาศใช้ หรื อจงใจฝ่ าฝื น เพื่อให้ ได้ เปรี ยบผู้อื่น
8.4 เล่นการพนัน
8.5 ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อใช้ สารกระตุ้นระหว่างการแข่งขัน
8.6 ไม่ใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการแข่งขันที่คณะกรรมการแข่งขันกาหนด หรื อใช้ เครื่ องมือ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกาหนดไว้
8.7 นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ต้องอยูร่ ่วมการแข่งขันจนเสร็จสิ ้น
8.8 เพื่อเป็ นการให้ เกียรติแก่นกั กีฬาและเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับรางวัลจากการแข่งขันนักกีฬาและ
เจ้ าหน้ าที่ที่เข้ าร่วมการแข่งขันทุกท่านต้ องอยูร่ ่วมพิธีปิดการแข่งขันและมอบเหรี ยญรางวัล
หากนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทา่ นใดที่ไม่ทาการแข่งขันจนเสร็จสิ ้นและอยูร่ ่วมพิธีปิดการ
แข่งขันและมอบเหรี ยญรางวัลโดยไม่มีเหตุอนั ควร สมาคมฯ จะพิจารณาลงโทษเป็ น
รายบุคคลตามสมควรต่อไป
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9. การประท้ วง
ทีมที่จะประท้ วง จะต้ องวางเงินค่าประท้ วง 3, 000 .- บาท และให้ ถือปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 10
10. รางวัลการแข่ งขัน
เป็ นไปตามข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
มีรางวัลดังนี ้
10.1 ประเภทชาย-หญิง มีจานวนทังหมด
้
4 เหรี ยญทอง
10.1.1 รางวัลที่ 1, 2 และ 3 (เหรี ยญทอง, เงิน, ทองแดง) ของทัง้ 4 ประเภทการแข่งขันตาม ข้ อ 2.1
10.2 ประเภททีม มีจานวนทังหมด
้
1 เหรี ยญทอง
10.2.1 รางวัลที่ 1, 2 และ 3 (เหรี ยญทอง, เงิน, ทองแดง) ของการแข่งขันตามข้ อ 2.2
(ในทีม ประกอบด้ วยนักกีฬา ที่ได้ คะแนนดีสงู สุด 3 คน ในจังหวัดเดียวกัน
จานวนนักกีฬาในทีมไม่เกิน 6 คน ) และต้ องมีทีมจังหวัด ซึง่ จะต้ องมีนกั กีฬาเกิน
กว่า 3 คน และต้ องมี 5 จังหวัดขึ ้นไป จึงจะสามารถมอบรางวัลได้
*********************************************
ประเภทกีฬาร่ มร่ อน (PARAGLIDING)
1. อุปกรณ์ การแข่ งขัน
1.1 เป็ นอุปกรณ์กีฬาทางอากาศประเภทกีฬาร่มร่อนที่นงั่ เดี่ยว และมีอายุสมควรเดินอากาศ
การตรวจสอบอุปกรณ์ประจาปี ของเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ แต่งตัง้
1.2 ผู้ใช้ อากาศยานของบุคคลอื่นต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลังใบอนุญาตใช้ อากาศยานส่วน
บุคคล และอากาศยานที่ใช้ ต้องทาประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยที่ใบสาคัญ ใบอนุญาตและ
ประกันภัยต้ องไม่ขาดอายุ ณ วันที่ทาการแข่งขัน
1.3 เพื่อความปลอดภัยผู้เข้ าแข่งขันต้ องมีวิทยุสื่อสารความถี่อาสาสมัคร 144 –146 Mhz.
หรื อ CITICEN BAND (ความถี่ 245)
1.4 ปี กหรื อร่ม
ก. สภาพของปี กหรื อร่ม สายร่ม สายรัดตัว และองค์ประกอบอื่นๆ ต้ องไม่มีสว่ นใดส่วน
หนึง่ ชารุดบกพร่อง ต้ องแข็งแรง ปลอดภัยสาหรับการแข่งขัน
ข. ขนาดของปี กหรื อร่มสามารถรองรับน ้าหนักรวมของนักบินและอุปกรณ์เพื่อการ
แข่งขันได้ (น ้าหนักต้ องไม่น้อยกว่า หรื อมากเกินพิกดั ที่กาหนดไว้ ของปี กหรื อร่ม)
1.5 นักกีฬาต้ องมีGPS และสายเคเบิลที่สามารถดาวโหลดข้ อมูลจาก GPS เข้ าคอมพิวเตอร์
เพื่อคานวณคะแนน จึงจะสามารถเข้ าแข่งขันบินเดินทางได้
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1.6 นักกีฬาที่ไม่มี GPS สามารถเข้ าแข่งขันประเภทลงเป้าแม่นยาได้ เพียงประเภทเดียวเท่านัน้
1.7 ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันนาอุปกรณ์ร่มบิน (Paramotor) มาแข่งร่มร่อน (Paragliding)
1.8 กรณีการแข่งขันร่มร่อนโดยใช้ รอกกว้ าน (Winch Towing) ในการขึ ้นสูอ่ ากาศนักกีฬา
จะต้ องนาสายปลดปล่อยประจาตัวนักกีฬามาใช้ เองในการเข้ าร่วมการแข่งขัน
2. ประเภทการแข่ งขัน
2.1 ประเภทบุคคลชาย
2.1.1 แบบลงเป้าหมายแม่นยา (Accuracy)
2.1.2 เวลาและระยะทาง (Speed & Distance)
2.1.3 คะแนนรวมสูงสุด ตามข้ อ 2.1.1 – 2.1.2
2.2 ประเภทบุคคลหญิง
2.2.1 แบบลงเป้าหมายแม่นยา (Accuracy)
2.2.2 เวลาและระยะทาง (Speed & Distance)
2.2.3 คะแนนรวมสูงสุด ตามข้ อ 2.2.1 – 2.2.2
2.3 ประเภททีม
2.3.1 คะแนนรวมของนักกีฬาที่ดีที่สดุ 3 คน จากทีมจังหวัดเดียวกัน ตามข้ อ 2.1.3
ร่วมกับข้ อ 2.2.3
3. การจัดการแข่ งขัน
แบ่งการแข่งขันออกเป็ นประเภทบุคคลชาย และประเภทบุคคลหญิง ตามข้ อ 2.
3.1 ระดับภาค ให้ แต่ละจังหวัดดาเนินการก่อนวันพิธีเปิ ดการแข่งขันระดับภาคเพื่อคัดเลือก
เป็ นนักกีฬาในระดับชาติ ดังนี ้
3.1.1 แจ้ งแบบการแข่งขัน ประเภทและจานวนนักกีฬาต่อจังหวัดเจ้ าภาพระดับภาค
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3.1.2 ส่งรายชื่อนักกีฬาที่เข้ าแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับภาค
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3.1.3 เมื่อดาเนินการตามข้ อ 3.1.1 และข้ อ 3.1.2 แล้ ว ให้ แจ้ งต่อสมาคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทราบโดยทันที
3.2 ระดับชาติ ให้ จงั หวัดส่งรายชื่อนักกีฬาที่ผา่ นการคัดเลือกในระดับภาค และชื่อเจ้ าหน้ าที่
ให้ จงั หวัดเจ้ าภาพ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขัน
3.3 รายชื่อนักกีฬาที่จงั หวัดต้ นสังกัด ส่งให้ จงั หวัดเจ้ าภาพระดับภาคและจังหวัดเจ้ าภาพ
ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขัน
3.4 นักกีฬาตัวแทนจากจังหวัดเจ้ าภาพ ได้ รับสิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันในระดับชาติโดยไม่
ต้ องผ่านรอบคัดเลือก (แต่ ต้องสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันฯ ตามระยะเวลาที่ กกท.
กาหนด) และต้ องผ่านคุณสมบัตขิ องสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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4. จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
4.1 ระดับจังหวัด ไม่จากัดจานวนผู้เข้ าแข่งขัน โดยให้ ทาการคัดเลือกนักกีฬา ส่งให้ จังหวัด
เจ้ าภาพระดับภาคจังหวัดละไม่เกิน 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) และให้ แต่ละจังหวัด
มีผ้ คู วบคุมทีมได้ จงั หวัดละไม่เกิน 1 คน
4.2 ระดับภาค จังหวัดเจ้ าภาพระดับภาค คัดเลือกนักกีฬาส่งชื่อให้ จงั หวัดเจ้ าภาพ
ระดับชาติ ภาคละ 20 คน (ชายและหญิงรวมกัน) เพื่อแข่งขันในระดับชาติตอ่ ไป
4.3 ระดับชาติ จังหวัดเจ้ าภาพระดับชาติ ทาการแข่งขันนักกีฬาที่ได้ สิทธิการแข่งขันที่
จังหวัดต้ นสังกัดส่งให้ ตามห้ วงเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
5. จานวนเจ้ าหน้ าที่และผู้ตัดสิน
สมาคมกี ฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ์ แต่ง ตังและ
้
มอบหมายระดับชาติ รวม 14 คน ดังนี ้
-ผู้แทนสมาคม (ด้ านเทคนิค)
จานวน 1 คน
-วิทยากร
จานวน 3 คน
-ผู้ตดั สิน
จานวน 10 คน
6. จานวนเจ้ าหน้ าที่ประจาสนาม ดังนี ้
6.1 แพทย์ประจาสนามแข่งขัน 1 ชุด (พลขับ 1 คน พยาบาล 2 คน รวม 3 คน)
6.2 ชุดกู้ภยั เคลื่อนที่เร็วทางบก 1 ชุด (พลขับรถ 1 คน เจ้ าหน้ าที่ก้ ภู ยั 2 คน รวม 3 คน)
6.3 เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิทยุประจาฝ่ ายอานวยการการแข่งขันและสนามแข่งขัน จานวน 2 คน
6.4 ผู้ชว่ ยกรรมการและพนักงานด้ านธุรการที่ผา่ นการอบรมจากวิทยากรของสมาคมกีฬา
ทางอากาศฯ จานวน 18 คน
6.5 ช่างบันทึกภาพ VDO จานวน 2 คน
6.6 รถรับส่งนักกีฬาระหว่างจุดปล่อยตัว (Take - off) และจุดลงเป้า (Landing) พร้ อมพลขับจานวน 4คัน
7. ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
7.1 คณะกรรมการดาเนินการอบรมและชี ้แจงการดาเนินการต่อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องก่อนเริ่มการแข่งขัน 2 วัน
7.2 นักกีฬาผู้เข้ าแข่งขันทุกคนต้ องรายงานตัวและรับฟั งคาชี ้แจงในการแข่งขันก่อนทาการ
แข่งขันในแต่ละวันอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง
7.3 ห้ ามนักกีฬาเปลี่ยนร่มตลอดการแข่งขัน หากจาเป็ นต้ องเปลี่ยนผู้แข่งขันต้ องรายงานเหตุผล
และความจาเป็ นต่อคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อพิจารณา
อนุญาต เว้ นแต่กรณี เปลี่ยนแบบการแข่งขัน ลงเป้าแม่นยาและบินเดินทาง สามารถเปลี่ยน
ได้ แต่ต้องใช้ ร่มเดิมที่เริ่มการแข่งขันจนจบการแข่งขัน ในการแข่งขันแต่ละแบบ
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7.4 กรณีสภาพอากาศเป็ นอุปสรรคต่อการบินแข่งขัน จนไม่สามารถทาการแข่งขันได้ กรรมการ
อาจสัง่ เลื่อนวันหรื อเวลาแข่งขันหรื อสัง่ ระงับการแข่งขัน โดยคานึงถึงความปลอดภัยของ
นักกีฬาเป็ นหลัก
7.5 นักกีฬาประเภทร่มร่อน สามารถเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาทางอากาศฯ ประเภทร่มบินได้ โดย
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นสมาชิกของสมาคมฯ ทัง้ 2 สาขากีฬา และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตทิ ี่
กาหนด จากเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
7.6 นักกีฬาทางอากาศฯ ต้ องติดหมายเลขประจาตัวนักกีฬาทางอากาศของประเทศไทยและ
เครื่ องหมายสัญชาติบนอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ ในการแข่งขัน
8. มารยาทของนักกีฬาร่ มร่ อนและเจ้ าหน้ าที่
วัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ เยาวชนและบุคคลทัว่ ไปสนใจและเข้ าใจวิธีการ
แข่งขันกีฬาทางอากาศประเภทร่ มร่ อน (PARAGLIDING) ซึ่งกีฬานี ้จะช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู ล่นใช้ ความกล้ า
อย่างมีหลักการ มีระเบียบวินยั เคารพในกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น และที่สาคัญคือมีน้าใจเป็ นนักกีฬา ทังในเวลาแข่
้
งขัน และนอกเวลาแข่งขันการกระทาใดๆ โดยเจตนา
อันเป็ นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์จะถูกพิจารณาโทษตามที่คณะกรรมการแข่งขันเห็นสมควร ได้ แก่
8.1 กระทาการหรื อประพฤติปฏิบตั ติ นผิดต่อธรรมเนียมปฏิบตั ิของสมาคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎกติกา ระเบียบ ข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ องว่าด้ วยการเดินอากาศและข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
8.2 กระทาการหรื อประพฤติตน ก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียแก่การแข่งขันหรื อวงการกีฬาทางอากาศ
8.3 ไม่ปฏิบตั ติ ามกติกาการแข่งขันที่คณะกรรมการแข่งขันประกาศใช้ หรื อจงใจฝ่ าฝื น
เพื่อให้ ได้ เปรี ยบผู้อื่น
8.4 เล่นการพนัน
8.5 ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อใช้ สารกระตุ้นระหว่างการแข่งขัน
8.6 ไม่ใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการแข่งขันที่คณะกรรมการแข่งขันกาหนด หรื อใช้ เครื่ องมือ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกาหนดไว้
8.7 นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ต้องอยูร่ ่วมการแข่งขันจนเสร็จสิ ้น
8.8 เพื่อเป็ นการให้ เกียรติแก่นกั กีฬาและเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับรางวัลจากการแข่งขัน นักกีฬาและ
เจ้ าหน้ าที่ที่เข้ าร่วมการแข่งขันทุกท่านต้ องอยูร่ ่วมพิธีปิดการแข่งขันและมอบเหรี ยญรางวัล
หากนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทา่ นใดที่ไม่ทาการแข่งขันจนเสร็จสิ ้นและอยูร่ ่วมพิธีปิดการ
แข่งขันและมอบเหรี ยญรางวัลโดยไม่มีเหตุอนั ควร สมาคมฯจะพิจารณาลงโทษเป็ น
รายบุคคลตามสมควรต่อไป
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9. การประท้ วง
ทีมที่จะประท้ วง จะต้ องวางเงินค่าประท้ วง 3, 000 .- บาท (สามพันบาท) และให้ ถือปฏิบตั ิตาม
ข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 10
10. รางวัลการแข่ งขัน
เป็ นไปตามข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 โดยมีรางวัล ดังนี ้
10.1 ประเภทชาย มีจานวนทังหมด
้
3 เหรี ยญทอง
10.1.1 รางวัลที่ 1, 2 และ 3 (เหรี ยญทอง, เงิน, ทองแดง) ตามข้ อ 2.1
10.2 ประเภทหญิง มีจานวนทังหมด
้
3 เหรี ยญทอง
10.2.1 รางวัลที่ 1, 2 และ 3 (เหรี ยญทอง, เงิน, ทองแดง) ตามข้ อ 2.2
10.3 ประเภททีม มีจานวนทังหมด
้
1 เหรี ยญทอง
10.3.1 รางวัลที่ 1, 2 และ 3 (เหรี ยญทอง, เงิน, ทองแดง) ของการแข่งขันตามข้ อ 2.3
(ในทีม ประกอบด้ วย นักกีฬาที่ได้ คะแนนดีสงู สุด 3 คน ในจังหวัดเดียวกัน
จานวนนักกีฬาในทีมไม่เกิน 6 คน) และต้ องมีทีมจังหวัด ซึ่งจะต้ องมีนกั กีฬา
เกินกว่า 3 คน และต้ องมี 5 จังหวัดขึ ้นไป จึงจะสามารถมอบรางวัลได้
********************************************
ประเภทกีฬาเครื่องบินจาลอง (AEROMODELLING)
1. ประเภทการแข่ งขัน
1.1 เครื่ องบินจาลองบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver
1.2 เครื่ องบินจาลองบินเร็วอ้ อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ ไฟฟ้า
1.3 เครื่ องบินจาลองบินเร็วอ้ อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่ องยนต์น ้ามัน
1.4 เครื่ องบินจาลองบินเร็วอ้ อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B
1.5 เฮลิคอปเตอร์ บนิ ผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C
1.6 เฮลิคอปเตอร์ บนิ ผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner
1.7 ประเภททีมรวมจังหวัด คิดจากคะแนนสูงสุดจากการแข่งขัน ข้ อ 1.1 – ข้ อ 1.6
หมายเหตุ นักกีฬาชาย หรื อหญิง สามารถลงแข่งขันได้
2. การจัดการแข่ งขัน
2.1 ในการแข่งขันกีฬาเครื่ องบินจาลองแต่ละประเภทในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประกอบด้ วย
2.1.1 การแข่งขันเที่ยวบินแรก
2.1.2 การแข่งขันเที่ยวบินที่สอง
2.1.3 การแข่งขันเที่ยวบินที่สาม
2.1.4 การแข่งขันเที่ยวบินที่สี่
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2.2 นักกีฬาทุกคนต้ องเข้ าแข่งขันทัง้ 4 เที่ยวบิน หากไม่สามารถเข้ าแข่งขันได้ ครบ ให้ ถือตาม
หลักเกณฑ์ของสมาพันธ์กีฬาทางอากาศและการบินนานาชาติและสมาคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.3 การยกเลิกการแข่งขัน หรื อเลื่อนวันเวลาแข่งขัน
2.3.1 หากไม่สามารถทาการแข่งขันวันใดวันหนึง่ ตามที่กาหนดไว้ ได้ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันอาจจะพิจารณาเลื่อนการแข่งขันได้ ตามความเหมาะสม
2.3.2 หรื อในเที่ยวบินที่สามและที่สี่อาจพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ าแข่งขันที่ได้ คะแนนรวม
ใน สองเที่ยวบินแรกจานวน 6 คน เข้ าแข่งขันเท่านัน้
2.3.3 หรื อหากไม่สามารถเข้ าเข่งขันได้ ครบ จะใช้ คะแนนในเที่ยวบินล่าสุด ที่นกั กีฬา
ทุกคนบินครบนามาคัดคะแนนเพื่อหาผู้ชนะ 4 ลาดับ
3. จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
3.1 นักกีฬาแต่ละคนสมัครเข้ าทาการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้ คนละ 2 ประเภท ๆ ละ 3 คน
3.2 นักกีฬาแต่ละประเภทในข้ อ 3.1 เข้ าทาการคัดเลือกเพื่อเป็ นนักกีฬาในระดับภาคประเภท
ละไม่เกิน 4 คน เพื่อให้ ได้ สิทธิเข้ าแข่งขันระดับชาติในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
3.3 นักกีฬาแต่ละประเภทในระดับจังหวัดที่ผา่ นการคัดเลือกในระดับภาคได้ เข้ าแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ทีมจะต้ องจัดผู้ชว่ ยเหลือนักกีฬาประเภทกีฬาย่อย ประเภทละ 1 คน
เพื่อทาหน้ าที่ ขานท่าบินช่างเครื่ อง ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขันและอื่น ๆ
โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่สมาคมฯกาหนด
3.4 ให้ แต่ละจังหวัดมีผ้ คู วบคุมทีม จังหวัดละ 1 คน
3.5 นักกีฬาตัวแทนจากจังหวัดเจ้ าภาพ ได้ รับสิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันในระดับชาติโดย
ไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือก (แต่ ต้องสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันฯ ตามระยะเวลาที่ กกท.
กาหนด) และต้ องผ่านคุณสมบัตขิ องสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. การสมัครเข้ าแข่ งขัน
4.1 ให้ นกั กีฬาแต่ละประเภทสมัครเข้ าร่วมคัดเลือกในระดับภาคกับสมาคมกีฬาจังหวัดตาม
หลักเกณฑ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนดและส่งรายชื่อให้ สมาคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในกาหนดเวลา
4.2 จังหวัดและจังหวัดเจ้ าภาพการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคร่วมกับสมาคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทาการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท
เป็ นตัวแทนระดับภาคประเภทละไม่เกิน 4 คน รวมไม่เกิน 24 คน
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5. จานวนเจ้ าหน้ าที่และผู้ตัดสิน
สมาคมกี ฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ์ แต่ง ตังและ
้
มอบหมายระดับชาติ รวม 14 คน ดังนี ้
-ผู้แทนสมาคม (ด้ านเทคนิค)
จานวน 1 คน
-วิทยากร
จานวน 3 คน
-ผู้ตดั สิน
จานวน 10 คน
6. ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
6.1 คณะกรรมการฯอบรมและชี ้แจงการแข่งขันต่อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องก่อนการแข่งขัน 2 วัน
6.2 คณะกรรมการฯชี ้แจงข้ อปฏิบตั ใิ นการแข่งขันต่อผู้จดั การทีมกีฬาเครื่ องบินจาลองทุก
ประเภทก่อนการแข่งขัน 1 วัน
6.3 นักกีฬาผู้เข้ าแข่งขันทุกคนต้ องรายงานตัวและรับฟั งคาชี ้แจงในการแข่งขันก่อนทาการ
แข่งขันในแต่ละวัน อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง
6.4 นักกีฬาผู้เข้ าแข่งขันต้ องนาเครื่ องบินจาลอง พร้ อมวิทยุบงั คับให้ คณะกรรมการฯตรวจสอบ
ภายในเวลาที่กาหนด
6.5 การจัดละดับการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคนในแต่ละเที่ยวบินตามที่คณะกรรมการฯกาหนด
6.6 ผลการแข่งขันถือตามประกาศอย่างเป็ นทางการเมื่อใบประกาศผลการแข่งขันได้ ติดบน
ป้ายติดประกาศแล้ ว
6.7 การปฏิบตั ใิ นการแข่งขันให้ พิจารณาถึงความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินเป็ น
อันดับแรก
6.8 นักกีฬาทางอากาศฯ ต้ องติดหมายเลขประจาตัวนักกีฬาทางอากาศของประเทศไทย
และเครื่ องหมายสัญชาติบนอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ ในการแข่งขัน
7. มารยาทของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ประจาทีม
นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ประจาทีมผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมและขาดมารยาทอันดีงาม ไม่มี
น ้าใจนักกีฬาหรื อฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ คณะกรรมการฯ พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
และเสนอทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อดาเนินการต่อไป ดังนี ้
7.1 กระทาการหรื อประพฤติปฏิบตั ติ นผิดต่อธรรมเนียมปฏิบตั ิของสมาคมกีฬาทางอากาศและ
การบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎกติกา ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องว่า
ด้ วยการเดินอากาศและข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550
7.2 กระทาการหรื อประพฤติตน ก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียแก่การแข่งขันหรื อวงการกีฬาทางอากาศ
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7.3 ไม่ปฏิบตั ติ ามกติกาการแข่งขันที่คณะกรรมการแข่งขันประกาศใช้ หรื อจงใจฝ่ าฝื น เพื่อให้
ได้ เปรี ยบผู้อื่น
7.4 เล่นการพนัน
7.5 ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อใช้ สารกระตุ้นระหว่างการแข่งขัน
7.6 ไม่ใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการแข่งขันที่คณะกรรมการแข่งขันกาหนด หรื อใช้ เครื่ องมือนอก
เหนือจากที่คณะกรรมการกาหนดไว้
7.7 นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ต้องอยูร่ ่วมการแข่งขันจนเสร็จสิ ้น
7.8 เพื่อเป็ นการให้ เกียรติแก่นกั กีฬาและเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับรางวัลจากการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
ที่เข้ าร่วมการแข่งขันทุกท่านต้ องอยูร่ ่วมพิธีปิดการแข่งขันและมอบเหรี ยญรางวัล หากนักกีฬา
และเจ้ าหน้ าที่ทา่ นใดที่ไม่ทาการแข่งขันจนเสร็จสิ ้นและไม่อยูร่ ่วมพิธีปิดการแข่งขันและมอบ
เหรี ยญรางวัลโดยไม่มีเหตุอนั ควร สมาคมฯจะพิจารณาลงโทษเป็ นรายบุคคลตามสมควรต่อไป
8. การประท้ วง
ทีมที่จะประท้ วง จะต้ องวางเงินค่าประท้ วง 3, 000 .- บาท และให้ ถือปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 10
9. รางวัลการแข่ งขัน
ให้ เป็ นไปตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยทัง้ 6 ประเภทการแข่งขันมีรางวัล ดังนี ้
9.1 ประเภทบุคคล มีจานวนทังหมด
้
6 เหรี ยญทอง
9.1.1 รางวัลที่ 1, 2 และ 3 (เหรี ยญทอง, เงิน, ทองแดง) ตามข้ อ 1.1 –1.6
9.2 ประเภททีม มีจานวนทังหมด
้
1 เหรี ยญทอง
9.2.1 รางวัลที่ 1, 2 และ 3 (เหรี ยญทอง, เงิน, ทองแดง) คิดจากคะแนนรวมของนักกีฬา
จากจังหวัดที่เข้ าแข่งขันตามข้ อ 1.1 –1.6 (ในทีมจังหวัดประกอบด้ วย นักกีฬาไม่เกิน 18 คน)
และจะต้ องมีทีมของจังหวัด 5 จังหวัดขึ ้นไป จึงจะสามารถมอบรางวัลได้
*******************************
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รวมเหรียญชิงชนะเลิศ และเกียรติบัตร กีฬาทางอากาศ
การแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครัง้ ที่ 34 "น่ านเกมส์ "
ลาดับ
1
2
3

ประเภท
การแข่ งขัน
กีฬาร่มบิน
(PARAMOTOR)
กีฬาร่มร่อน
(PARAGLIDING)
กีฬาเครื่ องบินจาลอง
(AEROMODELLING)
รวม

เหรียญชิง

เหรียญรางวัลแยกตามประเภท
ทอง
เงิน
ทองแดง

เกียรติบัตร

5

10

10

10

30

7

12

12

12

36

7

24

24

24

72

19

46

46

46

138

หมายเหตุ : เหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้ าภาพเป็ นผู้ดาเนินการจัดเตรี ยมไว้ ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็ นผู้ดาเนินการให้

(ภาคผนวก)
1. หลักเกณฑ์ การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ ละแมทช์ การแข่ งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตดั สินต้ องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกี ฬาแห่งประเทศไทย หรื อการกี ฬาแห่งประเทศไทย และ
ผู้ตดั สินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้ องขึ ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้ รับการพิจารณา
จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ น
ผู้ตดั สินกีฬา
- การปฏิบตั หิ น้ าที่ของผู้ตดั สินต้ องตระหนัก และคานึงถึงการมีสว่ นได้ ส่วนเสีย ในกรณีที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
หรื ออาจจะมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการปฏิบตั หิ น้ าที่ เพื่อมิให้ เกิดคาครหาหรื อเกิดการประท้ วงฯ อันเชื่อได้ วา่
ไม่โปร่งใส หรื อยุตธิ รรมของการตัดสิน
2. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่ น และผู้ฝึกสอนดีเด่ น
หลักเกณฑ์ การพิจารณานักกีฬาดีเด่ น
1. เป็ นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็ นนักกีฬาที่มีทกั ษะและเทคนิคการเล่นที่สงู
3. เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน ้าใจเป็ นนักกีฬา
4. เป็ นนักกีฬาที่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้ อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตดั สิน
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หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่ น
1.ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้ องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้ าร่วมการแข่งขัน และปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
ฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานันๆ
้ เท่านัน้
2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีมารยาทดี มีนกั กีฬาได้ รับเหรี ยญรางวัล เหรี ยญทองรวมมากที่สดุ ถ้ า
เหรี ยญทองเท่ากัน ให้ พิจารณาเหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดงตามลาดับ
3. เป็ นผู้ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้ อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตดั สิน
3. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้ นกั กีฬาผู้ที่ได้ รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผู้รับรางวัลด้ วยตนเอง และแต่งกายด้ วยชุดแข่งขัน หรื อ
แต่งกายด้ วยชุดวอร์ มทังชุ
้ ด ซึง่ เป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของ
นักกีฬาให้ เป็ นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ ใช้ เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนันๆ
้
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ ใช้ เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
4. โลโก้ ผ้ ูให้ การสนับสนุน
- สาหรับเครื่ องหมายการค้ า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้ มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ ้ว และห้ ามนาตรา หรื อเครื่ องหมายการค้ าที่เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรื อเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ ใช้ ชื่อจังหวัด หรื อชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี ้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
5. การประชุมผู้จัดการทีม จะต้ องมีผ้ จู ดั การทีม หรื อผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อย
ทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจะต้ องยอมรับ และปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมทุกประการ
ทังนี
้ ้ กกท. ไม่อนุญาตให้ นกั กีฬาเข้ าร่วมประชุมผู้จดั การทีม เพื่อทาหน้ าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้ อง
ทารายงานเสนอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
**********************************************************************************************************

