ระเบียบการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*************************
1. สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม

นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร

เลขาธิการ

นายปภาวิน อัตถศิลปกิจ

สถานทีต่ ิดต่อ

สานักงานสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
(สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษา) 154 อาคารนิมิบุตร
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2215-0618, 080-611-8666
โทรสาร 0-2215-0618
e-mail woodball_thailand@hotmail.co.th

2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาวู้ดบอลของจังหวัดเจ้าภาพ

ประธานกรรมการ

ผู้แทนสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

กรรมการ

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ

ประธานฝ่ายกีฬาวู้ดบอลของจังหวัดเจ้าภาพ

กรรมการ
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ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการ

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้ใช้กติกาการ
แข่งขันของสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ พ.ศ.2554
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามหมวด 6 ข้อ 22 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2550
5.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องอายุไม่เกิน 20 ปี
6. ประเภทการแข่งขัน รวม 8 ประเภท คือ
6.1 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี (Stroke Competition) ประเภททีม
 ประเภททีม ชาย
จานวนนักกีฬา 4 – 6 คน
 ประเภททีม หญิง
จานวนนักกีฬา 4 – 6 คน
6.2 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี (Stroke Competition) ประเภทบุคคล
 ประเภทบุคคล ชาย
 ประเภทบุคคล หญิง
(หมายเหตุ การแข่งขันแบบนับจานวนการตี (Stroke Competition) ประเภทบุคคลนั้นเป็นนักกีฬาที่ลงทา
การแข่งขันแบบนับจานวนการตีประเภททีม)
6.3 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท (Fairway Competition) ประเภททีม
 ประเภททีม ชาย
จานวนนักกีฬา 4 คน
 ประเภททีม หญิง
จานวนนักกีฬา 4 คน
- ประกอบด้วย เดี่ยว มือ 1
เดี่ยว มือ 2
คู่ 1 คู่
6.4 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท (Fairway Competition) ประเภทบุคคล
 ประเภทบุคคล ชาย
จานวนนักกีฬา 4 คน
 ประเภทบุคคล หญิง
จานวนนักกีฬา 4 คน
(หมายเหตุ การแข่งขันแบบนับจานวนเกท (Fairway Competition) ประเภทบุคคลนั้นเป็นนักกีฬาที่ลงทา
การแข่งขันแบบนับจานวนเกทประเภททีม)
หมายเหตุ นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้แบบเดียวเท่านั้น คือแบบนับจานวนการตี หรือแบบนับจานวนเกท
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7. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุมทีม
7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จานวนไม่เกิน 11 คน (ส่งชื่อประเภททีมแบบนับจานวน
การตีได้ไม่เกิน 6 คน และมีสิทธิ์เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 6 คน แบบนับจานวนเกทจานวน 5 คน เบิกเบี้ยเลี้ยง
ได้ไม่เกิน 4 คน) โดยแบ่งออกแต่ละประเภท ดังนี้
7.1.1 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันได้ ประเภทละ 1 ทีม คือ ประเภททีมชาย 1 ทีม ประเภททีมหญิง 1 ทีม จานวนนักกีฬาไม่น้อยกว่า
4 แต่ไม่เกิน 6 คน
7.1.2 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม คือ ประเภททีมชาย 1 ทีม ประเภททีมหญิง 1 ทีม จานวนนักกีฬา 4 คน
หมายเหตุ - ในระดับภาค ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 5 คน และ
ให้ยืนยันรายชื่อนักกีฬาในวันประชุมผู้จัดการทีม จานวน 4 คน หลังจากส่งรายชือ่ นักกีฬาแล้วไม่
อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากได้สิทธิเป็นตัวแทน สามารถนาคนที่ 5 มารวมได้อีก
- ในระดับชาติ ให้แต่ละจังหวัดที่ได้สิทธิ ยืนยันรายชื่อนักกีฬา จานวน 4 คนสุดท้าย ภายใน
ระยะเวลาที่ กกท. กาหนด หลังจากส่งรายชื่อนักกีฬาแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
7.2 จานวนเจ้าหน้าที่ทีม จานวน 2 คน ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน และผู้ฝึกสอนที มหญิง 1 คน
กรณีที่จังหวัดใดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครบทั้งประเภททีมชายและประเภททีมหญิง (แบบนับจานวน
การตี) ให้มีผู้จัดการทีมได้อีก 1 คน รวมเป็น 3 คน
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค
ให้สิทธิ์จังหวัดเจ้าภาพ และแชมป์เก่า สามารถทาการแข่งขันในระดั บชาติได้ โดยไม่ต้องทาการคัดเลือก
ระดับภาค (แต่ต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ภายในระยะเวลาที่ กกท. กาหนด) ส่วนการคัดเลือกนักกีฬา
ระดับภาคให้ทาการคัดเลือกในการแข่งขันแบบนับจานวนการตี ประเภททีม และการแข่งขันแบบนับจานวนเกท
ประเภททีม เท่านั้น โดยนักกีฬาที่แข่งขันแบบนับจานวนการตี ประเภททีมจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประเภท
บุคคลแบบนับ จานวนการตี และนักกีฬาที่แข่งขันแบบนับจานวนเกท ประเภททีมจะได้สิทธิ์ เข้าร่ว มแข่งขัน
แบบนับจานวนเกท ประเภทบุคคลด้วย
9. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
การแข่งขันในระดับภาค
9.1 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี - ประเภททีม
ในการตัดสินประเภททีม จะนับคะแนนรวมจากผู้เล่นที่ดีที่สุด 4 คนในทีมของแต่ละรอบการแข่งขัน
แข่งขันรอบละ 12 เกท รวมทั้งสิ้น 48 เกท ทีมที่คะแนนรวมน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน
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ทีมที่มีผู้เล่นตีน้อยครั้งที่สุดเป็นทีมชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้
ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย
9.2 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท – ประเภททีม
ในการแข่งขันแบบนับ จานวนเกท ผู้เล่นที่มีจานวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ(โดยการแข่งขัน
ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ ใช้จานวนเกท 12 เกท) กรณีที่ได้จานวนเกทที่ชนะเท่ากัน จะจัดให้มี
การแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย
ให้ทาการคัดเลือกนักกีฬา ภาคละ 2 ทีม คือ ทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม รวม 5 ภาค รวมเป็น
ทีมชาย 10 ทีม และทีมหญิง 10 ทีม การคัดเลือกในแต่ละภาคใช้วิธีการจับสลากลงสายการแข่งขัน โดยใช้ผลแพ้
ชนะ 2 ใน 3 คู่ (นานักกีฬาที่ถูกจัดเป็นมือวางของแต่ละทีมในแต่ละรอบการแข่งขัน มาประกบคู่ โดยเริ่มจาก
เดี่ยวมือ 1 พบเดี่ยวมือ 1 ประเภทคู่ พบกับประเภทคู่ และเดี่ยวมือ 2 พบกับเดี่ยวมือ 2 ของแต่ละทีม เพื่อหา
ทีมที่ชนะในรอบนั้นๆ ถ้านักกีฬาจังหวัดใดมาลงทะเบียนทาการแข่งขันไม่ครบทั้ง 4 คน จะไม่สามารถลงทา
การแข่งขันได้ในรอบนั้นๆ และถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การแข่งขัน โดยให้ทีมจังหวัดฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะ
ในรอบนั้นๆ)
การแข่งขันในระดับชาติ
9.3 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี – ประเภททีม
นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคทั้ง 10 ทีม ทีมชายและทีมหญิง ทีมจังหวัดเจ้าภาพ และทีม
แชมป์เก่า รวมทั้งสิ้น 12 ทีม
ในการตัดสินประเภททีม จะนับคะแนนรวมจากผู้เล่นที่ดีที่สุด 4 คนในทีมของแต่ละรอบการแข่งขัน
แข่งขัน(รอบละ 12 เกท) รวมทั้งสิ้น 48 เกท ทีมที่คะแนนรวมน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน
ทีมที่มีผู้เล่นตีน้อยครั้งที่สุดเป็นทีมชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้
ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย
9.4 การแข่งขันแบบนับจานวนการตี - ประเภทบุคคล
ในการแข่งขันแบบนับจานวนการตีผู้เล่นทุกคนจะถูกตัดสินจากจานวนครั้งที่ตี โดยผู้เล่นที่ตีน้อยครั้ง
ที่สุดจะเป็นผู้ชนะ(จานวน 72 เกท) ในกรณีที่มีจานวนครั้งการตีที่เท่ากัน ให้นับว่าผู้ใดตีได้จานวนครั้งที่ตีน้อย
ที่สุดในแต่ละเกทของ 12 เกท สุ ดท้ายเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน
9.5 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท – ประเภททีม
นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคทั้ง 10 ทีม ทีมชายและทีมหญิง ทีมจังหวัดเจ้าภาพ และทีมแชมป์เก่า
รวมทั้งสิ้น 12 ทีม
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ในการแข่งขันแบบนับจานวนเกท ผู้เล่นที่มีจานวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (โดยการแข่งขัน
ตั้งแต่รอบแรกจนถึงชิงชนะเลิศ จะใช้จานวนเกท 12 เกท) กรณีที่ได้จานวนเกทที่ชนะเท่ากัน จะจัดให้มีการ
แข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสิ นสุดท้าย จะใช้ผล
แพ้ ช นะ 2 ใน 3 คู่ (น านั ก กี ฬ าที่ ถู กจั ด เป็ น มื อ วางของแต่ ล ะที ม ในแต่ ล ะรอบการแข่ ง ขั น มาประกบคู่
โดยเริ่ มจาก เดี่ ย วมื อ 1 พบเดี่ ย วมื อ 1 ประเภทคู่ พบกั บประเภทคู่ และเดี่ ยวมื อ 2 พบกั บเดี่ ยวมื อ 2
ของแต่ละทีมเพื่อหาทีมที่ชนะในรอบนั้นๆ โดยในรอบรองชนะเลิศ ทีมที่ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้จะ
ครองที่ 3 ร่วม ถ้านักกีฬาจังหวัดใดมาลงทะเบียนทาการแข่งขันไม่ครบทั้ง 4 คน จะไม่สามารถลงทาการ
แข่งขันได้ในรอบนั้นๆ และถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การแข่งขัน โดยให้ทีมจังหวัดฝ่ายตรงข้ ามเป็นผู้ชนะใน
รอบนั้นๆ)
9.6 การแข่งขันแบบนับจานวนเกท – ประเภทบุคคล
ในการแข่งขันแบบนับจานวนเกท ผู้เล่นที่มีจานวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (โดยการแข่งขันตั้งแต่
รอบแรกจนถึ ง ชิ ง ชนะเลิ ศ จะใช้ จ านวนเกท 12 เกท) กรณี ที่ ไ ด้ จ านวนเกทที่ ช นะเท่ า กั น จะจั ด ให้ มี
การแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย โดย
ในรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศ และผู้แพ้จะครองที่ 3 ร่วม
การจัดสายการแข่งขัน และการวางอันดับมือประเภทบุคคล
(1) นักกีฬาที่ได้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติครั้งที่ผ่านมา จะเป็น
นักกีฬาวางอันดับที่ 1,2,3, และ 4 ตามลาดับ
(2) นักกีฬาที่เหลือให้ใช้วิธีจับสลาก
(3) ถ้านั กกีฬาที่ได้ช นะเลิศ รองชนะเลิ ศ และรองชนะเลิ ศอันดับ 2 ระดับชาติครั้งที่ผ่ านมา
นักกีฬาคนใดคนหนึ่ง หรือทั้ง 4 คน ไม่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนั้ นๆ ให้ที่ประชุมร่วมกับผู้แทน
สมาคมฯ พิจารณาจากจานวน นักกีฬาที่ร่วมในทีม ซึ่งมีอันดับคะแนนสะสมของสหพันธ์ฯ
และของสมาคมฯ ที่ดีที่สุดมากกว่า เป็นนักกีฬาวางอันดับ ขึ้นทดแทนนักกีฬาที่ไม่เข้าร่วม
ดังกล่าวข้างต้น แต่หากว่าพิจารณาไม่ได้หรือไม่มี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนสมาคมฯ และ
ถือเป็นสิ้นสุด
(5) นักกีฬาที่อยู่ในภาคเดียวกัน จะไม่พบกันในการแข่งขันรอบแรก
9.7 การเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬา และการถอนตัว
การส่งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาในระดับชาติ ไม่ อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
หรือรายการแข่งขันใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การถอนตัวอย่างเป็นทางการ รายชื่อตกหล่น หรือพิมพ์ผิด ไม่ให้มีการ
ถอนตัวภายหลังการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น การบาดเจ็บ หรือป่วยด้วยเหตุผลอื่น ๆ
โดยแพทย์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ แต่งตั้งไว้ได้ตรวจ และออกใบรับรองว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้
การขอถอนตัวด้วยเหตุผลอื่นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายหลังการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
ให้อยู่ในการพิจารณาของประธานอานวยการแข่งขันฯ ประธานจัดการแข่งขันฯ และหรือผู้ตัดสินชี้ขาด เท่านั้น
และผลการพิจารณาให้ถือเป็นสิ้นสุด ผู้ถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่ามีความผิด
ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
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10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
เป็นหน้าที่ของจังหวัดที่ ผ่านการคัดเลือกระดับภาคแล้ว ที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่ อผู้เข้า
แข่งขันของตนให้ถูกต้อง และการกรอกรายชื่อตามแบบฟอร์มก่อนยื่นต่อ กกท. เมื่อดาเนินการจัดกลุ่มการแข่งขัน
เสร็จสิ้น และประกาศแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือสับเปลี่ยนบุคคลอย่างใดไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่
จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ที่เกิดจาการเขียนผิดหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจดู
รายการแข่งขันของตนเองและไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด โดยไปถึงสนามก่อนเวลาแข่งขันของ
ตนเองอย่างน้อย 30 นาที นักกีฬาที่สิทธิ์อุทธรณ์ผลการตัดสินต่อ กรรมการผู้ชี้ขาด และคาวินิจฉัยถือว่าสิ้นสุ ด
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขกลุ่มการแข่งขันได้ในกรณีที่มีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อ
ตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด
11. การแต่งกายของนักกีฬา
ชุดแต่งกาย นักกีฬาต้องแต่งกายชุดสุภาพ เสื้ อคอปกแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขาสั้นหรือขายาวมีหู
พร้อมคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย รองเท้ากีฬา สาหรับการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาต้องสวมชุดเหมือนกันทั้งทีม
12. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคน ต้องประพฤติตนให้สมกับนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามกติก าการ
แข่ งขั น ทุก ประการ หากมี การประพฤติ ตนไม่ เ หมาะสม หรือ ละเมิด ต่ อกฎกติ ก าการแข่ง ขั น คณะกรรมการ
อานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
13. การประท้วง
การประท้วงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬา ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การประท้วงที่เกี่ยวกับเทคนิคการกีฬา ให้ผู้ฝึกสอนยื่น
ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมวางเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) การประท้วงที่ต้องวางเงิน
ประกัน ผู้ยื่น ประท้ว งจะได้รับ เงิน ประกัน การประท้ว งคื น ต่อ เมื่อการประท้ว งมีผ ลชนะ มิฉ ะนั้น ให้ริบ เงิน
ประกันนั้นเป็นทุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในครั้งนั้น

14. คุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสิน กรรมการผู้ชี้ขาด และกรรมการกากับเส้น
เป็นกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ชี้ขาด คือ ผู้ที่สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสมาคมฯทาหน้าที่ชี้ขาด
กีฬาวู้ดบอลในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นกรรมการกากับเส้นที่ได้รับการอบรมจากวิทยากรของสมาคมฯ
15. รางวัลการแข่งขัน
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ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2550
รางวัลที่ 1

เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2

เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3

เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร

โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย – หญิง จานวน 2 รางวัล และประกาศนียบัตร
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีม ชาย –หญิง จานวน 2 รางวัล และประกาศนียบัตร
16. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
17. สนามแข่งขันจะต้องได้มาตรฐาน และมีไม่น้อยกว่า 24 สนาม
18. หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาวู้ดบอลดีเด่น
18.1 ผลงานการแข่งขัน และจานวนเหรียญทองที่ได้รับ
18.2 ความสาคัญในการพิจารณาคือ ประเภทบุคคล และประเภททีม ตามลาดับ
18.3 มารยาทและการแสดงออกถึงการเป็นนักกีฬาที่ดีในขณะแข่งขัน
18.4 มีความประพฤติที่ดีทั้งใน และนอกสนามแข่งขัน
18.5 มีพัฒนาการทางฝีมือเป็นที่ยอมรับ
18.6 ให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณานักกีฬาดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด
19. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ฝึกสอนดีเด่น
19.1 ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
19.2 มีผลงานการแข่งขันของนักกีฬา และจานวนเหรียญทองที่ได้รับ
19.3 มีความประพฤติดี
19.4 มีมารยาทและการแสดงออกถึงการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี
19.5 ให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด
20. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬ าแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
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- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
21. กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน

จานวน......8............รายการ

- เหรียญชุบทอง

จานวน......24........เหรียญ ประกาศนียบัตร.....24.......ใบ

- เหรียญชุบเงิน

จานวน.....24.........เหรียญ ประกาศนียบัตร.....24.......ใบ

- เหรียญชุบทองแดง

จานวน......34........เหรียญ ประกาศนียบัตร....34........ใบ

หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
22. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
23. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่ สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์ การขาย
หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
24. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คนหากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า

9

ร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทราบต่อไป
************************************

กาหนดการแข่งขันวู้ดบอล
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
**************
วันที่

มีนาคม 2561 - อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน

วันที่

มีนาคม 2561 - ประชุมผู้จัดการทีม

วันที่

มีนาคม 2561 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจานวนเกท ประเภททีมหญิง

วันที่

มีนาคม 2561 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจานวนเกท ประเภททีมชาย

วันที่

มีนาคม 2561 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจานวนเกท บุคคลหญิง

วันที่

มีนาคม 2561 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจานวนเกท บุคคลชาย

วันที่

มีนาคม 2561 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจานวนการตี ประเภททีมชาย ทีมหญิง

วันที่

มีนาคม 2561 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจานวนการตี ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง
********************************

