ระเบียบการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*****************************
1. สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายสินธุ พูนศิริวงศ์
เลขาธิการ
นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
สถานที่ติดต่อ
อาคาร เอส. พี. ซี.
เลขที่ 1 ซอยแจ่มจันทร์ สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-381-7223, 02-381-3344
โทรสาร 02-381-0857, 02-381-0977
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาสนุกเกอร์จังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาสนุกเกอร์
กรรมการ
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาซึ่งสมาคมกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์อาชีพโลก หรือดับเบิลยูพีบีเอสเอ (The World
Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA)) สมาพันธ์บิลเลียดและสนุกเกอร์
นานาชาติ (The International Billiards Snooker Federation) และสหพันธ์กีฬาบิลเลียดแห่ง
เอเชีย (Asian ConFederation of Billiards Sports) รับรองและใช้บังคับ
4.3 การตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด แต่หากเกิดปัญหาใดๆ นอกเหนือจากข้อบังคับหรือ
ระเบียบการแข่งขันฯ กรรมการผู้ตัดสินอาจปรึกษา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันก็ได้
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 นักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี (นับ พ.ศ. เป็นเกณฑ์)
5.3 กาหนดให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบัน เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินจังหวัดละ 1 คน
5.4 การเป็นนักกีฬาทีมชาติ ถ้าประกาศรายชื่อหลังการคัดเลือกระดับภาคฯ แล้วไม่ถือเป็นนักกีฬาทีมชาติ
หมายเหตุ :
นักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบัน หมายถึง นักกีฬาสนุกเกอร์ (สนุกเกอร์ 15 แดงหรือ 6 แดง) ที่สมาคม
กีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ดังนี้
1. การแข่งขันสนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลก
2. การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์เอเชีย
3. การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
4. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์
5. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 สนุกเกอร์ 15 แดง - แบ่งออกเป็น ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีม
6.2 สนุกเกอร์ 6 แดง - แบ่งออกเป็น ประเภทเดี่ยว
7. จานวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด
7.1 เจ้าภาพได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าการแข่งขันในระดับชาติ โดยไม่ต้องแข่งขันในระดับภาค ดังนี้
7.1.1 สนุกเกอร์ 15 แดง ประเภทเดี่ยว จานวน 1 คน
7.1.2 สนุกเกอร์ 6 แดง ประเภทเดี่ยว จานวน 1 คน
7.2 แต่ละจังหวัดมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ (15 แดงและ 6 แดง) ได้ไม่เกินจังหวัด
ละ 5 คน
7.3 แต่ละจังหวัดมีสิทธิ์ที่จะส่งนักกีฬาสนุกเกอร์เข้าแข่งขันได้ ดังนี้
7.3.1 สนุกเกอร์ 15 แดง ประเภทเดี่ยว ไม่เกินจังหวัดละ 2 คน (เจ้าภาพส่งคัดเลือกได้ 1 คน)
7.3.2 สนุกเกอร์ 15 แดง ประเภทคู่ ไม่เกินจังหวัดละ 2 คู่
7.3.3 สนุกเกอร์ 15 แดง ประเภททีม ไม่เกินจังหวัดละ 1 ทีม (ทีมละ 3 คน)

7.3.4 สนุกเกอร์ 6 แดง ประเภทเดี่ยว ไม่เกินจังหวัดละ 2 คน (เจ้าภาพส่งคัดเลือกได้ 1 คน)
8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขันในระดับภาค
8.1 สนุกเกอร์ 15 แดง
8.1.1 ประเภทเดี่ยว
1. กาหนดให้ส่งนักกีฬาได้จังหวัดละ 2 คน (เจ้าภาพส่งคัดเลือกได้ 1 คน)
2. กาหนดแข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เฟรมตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
3. ถ้ามีนักกีฬาไม่เกิน 5 คน ให้แข่งขันแบบพบกันหมด ให้นักกีฬาที่มีคะแนนสูงสุด 3
อันดับแรกเป็นตัวแทนในระดับภาค
4. ถ้ามีนักกีฬาตั้งแต่ 6 – 8 คนให้แบ่งนักกีฬาเป็นสองสาย ให้แต่ละสายแข่งขันแบบ
พบกันหมด ผู้ที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ
ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่ 3 และผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงชนะเลิศ
นักกีฬาที่ได้ตาแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศและอันดับที่ 3 เป็นตัวแทนในระดับภาค
5. ถ้ามีนักกีฬาตั้งแต่ 9 คนขึ้นไปให้จัดการแข่งขันดังนี้
5.1 ถ้าสามารถจัดทาการวางมือได้อย่างมีข้อมูลชัดเจน ให้ทาการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
5.2 ถ้าไม่สามารถจัดทาการวางมือได้อย่างเหมาะสม ให้จัดการแข่งขัน ดังนี้
5.2.1 ถ้าไม่เกิน 16 คน ให้แบ่งเป็น 4 สาย
5.2.2 ถ้ามีนักกีฬาเกิน 16 คน ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก
8.1.2 ประเภทคู่
1. กาหนดให้ส่งนักกีฬาได้จังหวัดละ 2 คู่
2. ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เฟรม
3. ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
4. นักกีฬาที่ได้ตาแหน่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนในระดับภาค
8.1.3 ประเภททีม
1. กาหนดให้ส่งนักกีฬาได้จังหวัดละ 1 ทีม
2. ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เฟรม
3. ใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด
4. นักกีฬาที่ได้ตาแหน่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศเป็นตัวแทนในระดับภาค
8.2 สนุกเกอร์ 6 แดง
8.2.1 สนุกเกอร์ 6 แดงประเภทเดี่ยว
1. กาหนดให้ส่งนักกีฬาได้จังหวัดละ 2 คน (เจ้าภาพส่งคัดเลือกได้ 1 คน)
2. กาหนดแข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เฟรม ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
3. ถ้ามีนักกีฬาไม่เกิน 5 คน ให้แข่งขันแบบพบกันหมด ให้นักกีฬาที่มีคะแนนสูงสุด 3
อันดับแรกเป็นตัวแทนในระดับภาค
4. ถ้ามีนักกีฬาตั้งแต่ 6 – 8 คนให้แบ่งนักกีฬาเป็นสองสาย ให้แต่ละสายแข่งขันแบบพบ
กันหมด ผู้ที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ ผู้

แพ้ในรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่ 3 และผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงชนะเลิศ
นักกีฬาที่ได้ตาแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศและอันดับที่ 3 เป็นตัวแทนในระดับภาค
5. ถ้ามีนักกีฬาตั้งแต่ 9 คนขึ้นไปให้จัดการแข่งขันดังนี้
5.1 ถ้าสามารถจัดทาการวางมือได้อย่างมีข้อมูลชัดเจน ให้ทาการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
5.2 ถ้าไม่สามารถจัดทาการวางมือได้อย่างเหมาะสม ให้จัดการแข่งขัน ดังนี้
5.2.1 ถ้าไม่เกิน 16 คน ให้แบ่งเป็น 4 สาย
5.2.2 ถ้ามีนักกีฬาเกิน 16 คน ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออก
หมายเหตุ :
1. การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามวิธีการของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
2. ให้คัดเลือกนักกีฬาสนุกเกอร์ 15 แดง
2.1 ประเภทเดี่ยว ภาคละ 3 คน
2.2 ประเภทคู่ ภาคละ 2 คู่
2.3 ประเภททีม ภาคละ 2 ทีม

3. ให้คัดเลือกนักกีฬาสนุกเกอร์ 6 แดง - ประเภทเดี่ยว ภาคละ 3 คน
4. ให้มผี ู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนจังหวัดละ 1 คน
9. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขันในระดับชาติ
9.1 สนุกเกอร์ 15 แดง
9.1.1 ประเภทเดี่ยว
1. กาหนดแข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เฟรมตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
2. ให้แบ่งนักกีฬาเป็น 4 สาย แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมด ผู้ที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และ
2 ของแต่ละสาย เข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศ
3. ผู้ชนะในรอบก่อนรองชนะเลิศ เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ
4. ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ครองที่ 3 ร่วม
9.1.2 ประเภทคู่
1. สิทธิ์ของนักกีฬาได้ภาคละ 2 คู่ รวมเป็น 10 คู่
2. ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
3. แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เฟรม ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
9.1.3 ประเภททีม
1. สิทธิ์ของนักกีฬาได้ภาคละ 2 ทีม รวมเป็น 10 ทีม
2. ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
3. แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เฟรม ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
9.2 สนุกเกอร์ 6 แดง
9.2.1 ประเภทเดี่ยว

1. กาหนดแข่งขันในระบบ 4 ใน 7 เฟรมตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
2. ให้แบ่งนักกีฬาเป็น 4 สาย แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมด ผู้ที่มีคะแนนเป็นที่ 1
และ 2 ของแต่ละสาย เข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศ
3. ผู้ชนะในรอบก่อนรองชนะเลิศ เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ
4. ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ครองที่ 3 ร่วม
หมายเหตุ
1. รายละเอียดทางเทคนิคเพื่อการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามวิธีการของสมาคมกีฬาบิลเลียด
แห่งประเทศไทย
2. รูปแบบการแข่งขันประเภททีม (แบบสลับมือ) ในการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดง
2.1 กาหนดให้สัญลักษณ์ประจาทีมที่ 1 เป็น A1, A2 และ A3
กาหนดให้สัญลักษณ์ประจาทีมที่ 2 เป็น B1, B2 และ B3
2.2 ลาดับการเล่น
เฟรมที่ 1 A1 แข่งขันกับ B1
เฟรมที่ 2 A2 แข่งขันกับ B2
เฟรมที่ 3 แข่งขันประเภทคู่ [(A1+A2),(A1+A3),(A2+A3)
VS (B1+B2),(B1+B3),(B2+B3)]
เฟรมที่ 4 A1 แข่งขันกับ B2
เฟรมที่ 5 A2 แข่งขันกับ B1

เฟรมที่ 6 แข่งขันประเภทคู่ [(A1+A2),(A1+A3),(A2+A3)
VS (B1+B2),(B1+B3),(B2+B3)]
เฟรมที่ 7 แล้วแต่จะเลือก (นักกีฬาที่เลือกต้องมีชื่อในใบรายชื่อที่ส่งด้วย)
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 ในการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ 15 แดง ประเภททีม ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อ และนักกีฬารายงานตัว
ก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10.2 นักกีฬาต้องมาถึงสนามแข่งขันก่อนการแข่งขัน ถ้ามาไม่ทันเวลาตามเวลาการแข่งขันจะถูกปรับ
แพ้ 1 เฟรม และถ้ามาไม่ทันหลังจากเริ่มการแข่งขันเกิน 15 นาที จะถูกปรับให้แพ้ในแมทช์นั้น
11. การตัดสิทธิ์การแข่งขัน
นักกีฬาที่ไม่มาทาการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันควร การตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
12. การแต่งกายของนักกีฬา
ให้แต่งกายตามกติกาสากลของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
13. มารยาทของนักกีฬาผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม

ให้เป็นไปตามกติกาสากลของสมาพันธ์บิลเลียด และสนุกเกอร์นานาชาติ (The International
Billiards Snooker Federation) และสหพันธ์กีฬาบิลเลียดแห่งเอเชีย (Asia Confederation of
Billiards Sports)
14. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัด
ใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาต
ให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้
การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
15. การประท้วง
15.1 การประท้วงในเรื่องกติกาและเทคนิค ให้เป็นไปตามกติกาสากลของสมาพันธ์บิลเลียด และสนุก
เกอร์นานาชาติ (The International Billiards Snooker Federation) และสหพันธ์กีฬาบิลเลียดแห่ง
เอเซีย (Asian ConFederation of Billiards Sports)
15.2 การประท้วงคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
16. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด ต้องมีดังนี้
16.1 ผู้ตัดสินต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
16.2 ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และผู้ตัดสินที่ ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
ได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
16.3 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อัน
เชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน
17. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองเหรียญร่วม)
รางวัลนักกีฬาดีเด่น จานวน 1 รางวัล จะได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น จานวน 1 รางวัล จะได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตร
กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้

- รายการที่แข่งขัน จานวน.....4......รายการ
- เหรียญชุบทอง จานวน.....7.........เหรียญ ประกาศนียบัตร......7.....ใบ
- เหรียญชุบเงิน จานวน.....7.........เหรียญ ประกาศนียบัตร......7......ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จานวน.....14.........เหรียญ ประกาศนียบัตร.......14.....ใบ
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
18. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
18.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬา
แห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
18.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก
ที่สุด ถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
19. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
19.1 ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน
หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของ
นักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ
19.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัด
นั้นๆ ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
20. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
20.1 สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์
ของเกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด

20.2 อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
***********************************************

