ระเบียบการแข่งขันแฮนด์บอลชายหาด
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
****************************
1. สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายสมบัติ คุรุพันธ์
เลขาธิการ
พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ
สถานที่ติดต่อ
สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
สนามกีฬาแห่งชาติ ประตู 19
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 - 2612 - 4619
โทรสาร 0 - 2612 - 4748
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝุายกีฬาแฮนด์บอลชายหาดของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
ผู้แทนของจังหวัดที่ส่งเข้าแข่งขันจังหวัดละ 1 คน
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
ให้เป็นไปตามหมวด 10 ข้อ 33 และข้อ 34 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝุายจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาดจังหวัดเจ้าภาพ
รองประธานกรรมการ
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
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บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

3.3 คณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาท
ผู้แทนสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
ประธานฝุายกีฬาแฮนด์บอลชายหาดของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้ควบคุมการแข่งขันของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
หัวหน้าผู้ตัดสินสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ฉบับทีส่ หพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ ประกาศใช้อยู่
ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2014)
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามหมวด 6 ข้อ 22 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550
5.2 นักกีฬาจะต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี (พ.ศ. 2542)
5.3 อนุญาตให้นักกีฬาที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันได้
5.4 ห้ามนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในประเภทแฮนด์บอลในร่ม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้
ลงแข่งขันและทาหน้าที่ ในประเภทแฮนด์บอลชายหาด
5.5 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องมีสถานะเดียวและทีมเดียวเท่านั้น
6. ประเภทการแข่งขัน
- ประเภททีมชาย
- ประเภททีมหญิง
7. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ควบคุมทีม
ระดับภาค
- นักกีฬาทีมชาย จานวนไม่เกิน 15 คน ผู้ควบคุมทีม จานวนไม่เกิน 3 คน โดยทาการตัดนักกีฬา
ออกเหลือ 10 คนในวันประชุมผู้จัดการทีม และจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬา เพื่อลงทาการแข่งขันทุกครั้ง
- นักกีฬาทีมหญิง จานวนไม่เกิน 15 คน ผู้ควบคุมทีม จานวนไม่เกิน 3 คน โดยทาการตัดนักกีฬา
ออกเหลือ 10 คนในวันประชุมผู้จัดการทีม และจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬา เพื่อลงทาการแข่งขันทุกครั้ง
ระดับชาติ
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- ส่งรายชื่อนักกีฬา ไม่เกินทีมละ 10 คน ณ วันที่ส่งรายชื่อ Entry Form by Name ก่อนการแข่งขัน
2 เดือน ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงสถานะเดียว และทีมเดียวเท่านั้น

8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
8.1 ระดับภาค
8.1.1 ทาการคัดเลือกนักกีฬา จานวน 5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม คือ ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รวม 10 ทีม
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ
8.1.2 ให้สิทธิ์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) จานวน 2 ทีม
คือ ทีมชาย, ทีมหญิง และให้สิทธิ์ทีมชนะเลิศในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2560) ประเภท
ทีมชาย และประเภททีมหญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ โดยไม่ต้องทา
การคัดเลือกระดับภาค แต่ต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตามระเบียบและข้อบังคับ กกท. ว่า
ด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เท่านั้น
8.1.3 ระบบการจัดการแข่งขัน
- มีทีมสมัคร 2 ทีม ให้ทาการจับสลากเพื่อหาลาดับที่ 1 และ 2
- มีทีมเข้าแข่งขันตั้งแต่ 3 – 5 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกับหมด
- มีทีมตั้งแต่ 6 ทีม ขึ้นไป ให้สมาคมฯ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดเจ้าภาพ
พิจารณาร่วมกันตามความเหมาะสม
8.2 ระดับชาติ
ประเภททีมชาย จานวน 12 ทีม ประกอบด้วย
- ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561)
- ทีมชนะเลิศในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2560)
- ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศจากการแข่งขันฯ คัดเลือกระดับภาค จาก 5 ภาค รวม 10 ทีม
8.2.1 แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับสลาก
8.2.2 ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติไม่ครบจานวน 12 ทีม ให้จัดการแข่งขันตามทีมที่เข้าร่วมฯ
โดยสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย พิจารณาทีมเพิ่มจากลาดับที่ 3 ของแต่ละภาค โดย
การประลอง
8.2.3 ลาดับและวิธีการจับสลาก
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ในกรณีที่ทีมแชมป์เก่า , ทีมรองแชมป์ ครั้งที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งขัน ให้จับสลาก
ลงสายการแข่งขันก่อน โดยต้องไม่อยู่ในสายเดียวกันหลังจากนั้นจึงดาเนินการจับสลากทีมที่เหลือ
เข้าสาย จังหวัดเจ้าภาพสามารถเลือกสายได้ตลอดเวลา
8.2.4 รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย
8.2.5 ในกรณีที่มี 4 สาย นาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 -2 ของแต่ละสาย เข้าทาการแข่งขัน ในรอบ
ก่อนรองชนะเลิศ
8.2.6 ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันในรอบแรก ให้หาทีมที่มีลาดับที่สูงกว่า
เพื่อเข้าแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยวิธีจับสลาก
8.2.7 รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลากให้ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1 วาง และจับ
ทีมที่ได้อันดับที่ 2 ประกบคู่แข่งขัน ทีมที่แข่งขันกันในรอบแรกจะไม่แข่งขันกันอีกในรอบนี้ เพื่อหา
ผู้ชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
8.2.8 การประกบคู่แข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ดังนี้
- ผู้ชนะคู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 3
- ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 4
แล้วนาทีมที่ชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ส่วนทีมแพ้ครองอันดับ 3 ร่วมกัน
ประเภททีมหญิง จานวน 12 ทีม ประกอบด้วย
- ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561)
- ทีมชนะเลิศในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2560)
- ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศจากการแข่งขันฯ คัดเลือกระดับภาค จาก 5 ภาค รวม 10 ทีม
8.2.1 แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับสลาก
8.2.2 ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติไม่ครบ จานวน 12 ทีม ให้จัดการแข่งขันตามทีมที่เข้าร่วมฯ
โดยสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย พิจารณาทีมเพิ่มจากลาดับที่ 3 ของแต่ละภาค โดย
การประลอง
8.2.3 ลาดับและวิธีการจับสลาก
ในกรณีที่ทีมแชมป์เก่า , ทีมรองแชมป์ ครั้งที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งขัน ให้จับสลาก
ลงสายการแข่งขันก่อน โดยต้องไม่อยู่ในสายเดียวกันหลังจากนั้นจึงดาเนินการจับสลากทีมที่เหลือ
เข้าสาย จังหวัดเจ้าภาพสามารถเลือกสายได้ตลอดเวลา
8.2.4 รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย
8.2.5 ในกรณีที่มี 4 สาย นาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 -2 ของแต่ละสาย เข้าทาการแข่งขัน ในรอบ
ก่อนรองชนะเลิศ
8.2.6 ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันในรอบแรก ให้หาทีมที่มีลาดับที่สูงกว่า
เพื่อเข้าแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยวิธีจับสลาก
8.27 รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลากให้ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1 วาง และจับ
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ทีมที่ได้อันดับที่ 2 ประกบคู่แข่งขัน ทีมที่แข่งขันกันในรอบแรกจะไม่แข่งขันกันอีกในรอบนี้ เพื่อหา
ผู้ชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
8.2.8 การประกบคู่แข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ดังนี้
- ผู้ชนะคู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 3
- ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 4
แล้วนาทีมที่ชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ส่วนทีมแพ้ครองอันดับ 3 ร่วมกัน
8.3 เวลาในการแข่งขัน
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 10 นาที หากเสมอกันใช้การเล่นแบบ Shoot - Out ให้เป็นไป
ตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ
9. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
9.1 แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬา จานวนไม่เกิน 10 คน และเจ้าหน้าที่ทีม จานวนไม่เกิน 3 คน
9.2 แต่ละนัดที่ลงทาการแข่งขัน ต้องส่งรายชื่อนักกีฬา ไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 10 คน และ
เจ้าหน้าที่ทีม จานวนไม่เกิน 3 คน และนักกีฬาต้องอยู่ในสนามแข่งขัน ไม่เกิน 4 คน และต้อง
มีผู้รักษาประตูอยู่ตลอดเวลาการแข่งขัน
9.3 ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
10. การแต่งกายของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ฉบับที่สมาคมฯ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน

11. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
11.1 ปฏิบัติตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตามกติกาของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยที่มีใช้
อยู่ในปัจจุบัน
11.2 ผู้แทนสมาคมฯหรือวิทยากร สามารถพิจารณาจากรายงานของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสินที่ทาหน้าที่
เพื่อพิจารณาลงโทษผู้เล่นที่เจตนาหรือแสดงเจตนาที่จะกระทาผิดกติกาที่ทาให้ ผู้เล่นฝุายตรงข้ามได้รับ
บาดเจ็บ หรือแสดงออกถึงความไม่มีน้าใจนักกีฬา (Unsportsmanlike Conduct 8.6, 16.6 d) โดยการสั่งพัก
ไม่ให้ลงทาการแข่งขันในนัดต่อไป หรือให้ออกจากการแข่งขันตลอดรายการ และแจ้งผลการพิจารณาการ
ลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้จัดการทีม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด และการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย เพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป
11.3 ผู้แทนสมาคมฯหรือวิทยากร สามารถพิจารณาจากรายงานของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสินที่ทาหน้าที่
เพื่อพิจารณาส่งรายงานพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจาทีม ที่แสดงออกถึงความไม่มีนาใจนั
้ กกีฬา
(Unsportsmanlike Conduct) ต่อนายกสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็น
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ลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาตามระเบียบและข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
12. การประท้วง
12.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
12.2 ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้ประท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อประธานพิจารณาการประท้วง
ก่อนการแข่งขัน พร้อมทั้งวางเงินประกันการประท้วง จานวน 5,000 บาท
12.3 ประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ผู้จัดการทีมทาเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณา
การประท้วงเทคนิคกีฬา ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที หลังจากการแข่งขันคู่นั้นได้สิ้นสุดลง พร้อมทั้ง
วางเงินประกันการประท้วง จานวน 5,000 บาท
13. บทลงโทษ
กรณีผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฝุาฝืนระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ในชนิดกีฬานั้นๆ นอกจากจะต้องดาเนินการตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ดังกล่าวแล้ว ให้มผี ลบังคับใช้
ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในบทลงโทษ ตั้งแต่
ข้อ 36 - 41 ตามแต่กรณีพิพาท
14. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด ต้องมีดังนี้
หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่า
ไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน

15. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร สาหรับนักกีฬา จานวน 20 ชุด
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร สาหรับนักกีฬา จานวน 20 ชุด
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร สาหรับนักกีฬา จานวน 40 ชุด (ครองร่วม)
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หมายเหตุ : - เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึก มอบให้ทีมละ 10 ชุด (นักกีฬา จานวน 10 คน)
และเจ้าหน้าที่ทีม หรือผู้ฝึกสอน มอบประกาศนียบัตร จานวน 3 คน
- รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
- รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย 1 รางวัล และทีมหญิง 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
- เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
16. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ
และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผู้ ฝึ กสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบั ญชี กกท. ในการเข้าร่ว มการแข่งขันและปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก
ที่สุดถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
17. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า
ร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทราบต่อไป
18. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
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- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจานวน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจานวน 1 แถว
19. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกาย
ด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
20. กาหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18 - 28 มีนาคม 2561
อบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน วันที่ 16 มีนาคม 2561
ประชุมผู้จัดการทีม ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.

********************************
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