ระเบียบการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*******************
1. สมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายระวี เซกัล
เลขาธิการสมาคม
นางอัจฉรินทร์ สุทธิสวัสดิ์
สถานที่ติดต่อ:
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 16
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-170-7464 โทรสาร: 02-170-7465
มือถือ : 089-299-8806
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝุายกีฬาคริกเก็ตของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ผู้แทนสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย
ผู้แทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาคริกเก็ตฯ 1 คน
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค
ผู้แทนสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้แทนของสมาคมฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้นคู่กรณี)
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาพันธ์กีฬาคริกเก็ต ประมวลกฎ (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 2003
4.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัย ในกรณีนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่
ของผู้แทนสมาคมกีฬาคริกเก็ตฯ และกรรมการดาเนินการแข่งขันฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
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ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
หมวด 6 คุณสมบัตินักกีฬา ข้อ 22 และกาหนดให้นักกีฬาคริกเก็ต ทีมชาติ ชุดใหญ่ ไม่สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 ประเภททีมชายเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี นับปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป
6.2 ประเภททีมหญิงเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี นับปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป

7. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและเจ้าหน้าที่
7.1 ให้แต่ละจังหวัดสามารถขึ้นทะเบียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้จังหวัดละ 2 ทีม คือ ทีมชาย 1 ทีม
และทีมหญิง 1 ทีม ทั้งนี้แต่ละทีมสามารถขึ้นทะเบียนนักกีฬาได้ไม่เกินทีมละ 20 คน โดยให้ยืนยันรายชื่อ
นักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค จานวน 15 คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม และยืนยันรายชื่อนักกีฬา
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จานวน 15 คน ณ วันที่ส่งรายชื่อ Entry Form By Name ก่อนการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
7.2 ให้แต่ละจังหวัดสามารถขึ้นทะเบียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
และเจ้าหน้าที่ 3 คนประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
8. ระเบียบการแข่งขัน
8.1 การแข่งขันจะแข่งขัน 15 Over
8.2 การแข่งขันที่ไม่เสร็จสิ้นหรือถูกยกเลิก
ก. ถ้าการแข่งขันยังคงไม่เสร็จสิ้น ผู้ชนะจะเป็นทีมที่สามารถทาคะแนนเฉลี่ยต่อโอเวอร์ได้เร็ ว
กว่า ตลอดการแข่งขัน โดยมีเงื่อนไขว่ามีการขว้างอย่างน้อย 7 โอเวอร์ต่อทีมที่ทาการตีภายหลัง ในกรณี
ที่ทีมที่ทาการตีก่อนต้องออกจากการแข่งขันโดยยังไม่ครบจานวนเต็มทั้งหมดของโอเวอร์ ดังนั้น แล้วค่า
คะแนนเฉลี่ยจะถูกคานวณตามจานวนเต็มทั้งหมดของโอเวอร์ ไม่ใช่จานวนของโอเวอร์ที่ทีมต้องสิ้นสุดการ
แข่งขัน ถ้าหากค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ทีมที่เสียวิกเก็ตน้อยกว่าใน 7 โอเวอร์แรกของอินนิ่งจะเป็นผู้ชนะ
ข. ถ้าหากมีการยกเลิกการแข่งขัน จานวนของโอเวอร์ของทีมที่ตีภายหลังจะต้องถูกปรับเปลี่ยน
ให้เป็นจานวนโอเวอร์ที่น้อยกว่า ( อย่างน้อยที่สุด 7 โอเวอร์ ) จานวนโอเวอร์ที่แบ่งจากทีมที่ทาการตีก่อน
คะแนนเปูาหมายที่ต้องทาให้ได้ผลชนะจะต้องถูกคานวณโดยการคูณจานวนโอเวอร์ที่ถูกปรับเปลี่ยนด้วย
ค่าคะแนนเฉลี่ยต่อโอเวอร์ของทีมที่ทาการตีก่อน
ค. ถ้าหากมีคะแนนเท่ากันในการแข่งขัน
- รอบแรก ดูทีมที่มีจานวนอัตราคะแนนสุทธิมาก ของทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
- รอบสองและรอบชิงชนะเลิศ ใช้วิธีการ Bowl Out 5 ลูก ตัดสินผู้ชนะ
8.3 กรรมการผู้ตัดสินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8.4 การแข่งขันใช้สนามที่ผู้จัดการแข่งขันกาหนด
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9. การจัดการแข่งขัน
9.1 ระดับภาค
9.1.1 ให้ แต่ล ะจั งหวัดส่ งรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่ว มการแข่งขันได้ไม่เกิน 20 คน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
9.1.2 ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จานวน 15 คน ต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีม เมื่อยืนยันเสร็จจะไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9.1.3 ทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ โดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก ได้แก่
ก. เจ้าภาพกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (ทีมชาย 1 ทีม ,ทีมหญิง 1 ทีม)
ข. ทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ทีมชาย 1 ทีม ,ทีมหญิง 1 ทีม)
ค. ภาคใดที่มีทีมสมัครแข่งขันประเภทละไม่เกิน 2 ทีม (ทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม)
ให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติโดยไม่ต้องทาการคัดเลือก
9.1.4 ให้ทาการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ จาก 5 ภาคๆ ละ 4 ทีม คือ ชาย 2 ทีม และ
หญิง 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ และในแต่ละภาคใช้วิธีการจัดการแข่งขันดังนี้
ก. หากมีจานวนทีม 3-5 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด โดยแข่งขัน 15 โอเวอร์ คัดเอา
ทีมที่ได้อันดับ 1 และอันดับ 2 ได้สิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ข. หากมีจานวนทีม 6-10 ทีมให้แบ่งเป็น 2 สาย โดยวิธีจับฉลากแบ่งสาย และ
ดาเนินการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย คัดเลือกทีมที่ได้อันดับ 1 และอันดับ 2 ของ
แต่ละสายเข้าไปเล่นรอบสอง และคัดเอาทีมอันดับ 1 และทีมอันดับ 2 ได้สิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ค. หากมีจานวนทีมส่งแข่งขัน 11-12 ทีม ให้แบ่งสายดังนี้
จานวนทีม
11
12

สาย A
3
3

สาย B
3
3

สาย C
3
3

สาย D
2
3

ให้แต่ละสายแข่งขันแบบพบกันหมด คัดเอาทีมที่ได้คะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละ
สายเข้ารอบสอง จับฉลากเพื่อแข่งขันแบบแพ้คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
9.2 ระดับชาติ
9.2.1 ให้แต่ละทีมจังหวัดที่ ผ่านการคัดเลือกและได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ พิจารณาคัดเลือก
นักกีฬาที่ได้แจ้งไว้ในรอบคัดเลือกระดับภาคให้เหลือรายชื่อนักกีฬาไม่เกิน 15 คน โดยใช้รายชื่อ
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ตามข้อ 9.1.1 เท่านั้น แล้วจัดส่ งรายชื่อนักกีฬาดังกล่าวพร้อมหลักฐานให้ แก่การกีฬาแห่ ง
ประเทศไทยภายเวลาที่กาหนด
9.2.2 ทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ (แต่ละประเภท) ประกอบด้วย
ก. ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
=
1 ทีม
ข. ทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 =
1 ทีม
ค. ทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละภาค 5 ภาค
=
10 ทีม
(ประเภททีมชาย 12 ทีม และทีมหญิง 12 ทีม) รวมทั้งหมด
=
12 ทีม
ง. หากทีมใดทีมหนึ่งสละสิทธิ์ หรือทีมไม่ครบตามจานวนที่กาหนด 12 ทีม ให้สมาคมฯ เป็น
ผู้พิจารณาคัดสรรให้ครบตามจานวน 12 ทีม
9.2.3 ให้จัดการแข่งขันและดาเนินการแข่งขันเช่นเดียวกับ ข้อ 9.1.4 ของระเบียบนี้ตลอดจน
เสร็จสิ้นการแข่งขัน
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 คณะกรรมการฯดาเนินการอบรมและชี้แจงการดาเนินการต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการ
แข่งขัน 2 วัน
10.2 คณะกรรมการฯดาเนินการชี้แจงการปฏิบัติในการแข่งขันต่อผู้จัดการทีมคริกเก็ตก่อนเริ่มการ
แข่งขัน 1 วัน
10.3 นักกีฬาผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องรายงานตัวและรับฟังคาชี้แจงในการแข่งขันก่อนทาการแข่งขัน
ในแต่ละวันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

11. การแต่งกายของนักกีฬาและกรรมการ
11.1 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม แต่งกายสุภาพ ในกรณีสวมชุดกีฬาที่มีผู้สนับสนุนต้องไม่ขัดกับผู้สนับสนุน
หลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้
11.2 คณะกรรมการแต่งกายสุภาพตามที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกาหนด
12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีมผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมและขาดมารยาทอันดีงามหรือฝุาฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามระเบี ย บข้ อบั งคั บ ตามที่ ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อบั งคั บการกี ฬาแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ ว ยการแข่ งขั นกี ฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีและเสนอทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
13. รางวัลการแข่งขัน
13.1 ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยทั้ง 2 ประเภทการแข่งขันมีรางวัลการแข่งขันดังนี้
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(1) อันดับที่ 1 เหรียญชุบทอง พร้อมประกาศนียบัตร
(2) อันดับที่ 2 เหรียญชุบเงิน พร้อมประกาศนียบัตร
(3) อันดับที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร (ครองเหรียญร่วมกัน)
(4) โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
(5) โล่รางวัลผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ทีมชาย 1 รางวัล ทีมหญิง 1 รางวัล
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
13.2 รางวัลนักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักกีฬา
ประกอบด้วย
ประธานกรรมการดาเนินการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ
ประธานกรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการ
กรรมการดาเนินการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขัน
กรรมการ
เงื่อนไขการพิจารณา ประกอบด้วย
(1) เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขัน และคาตัดสินของผู้ตัดสิน/
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(2) มีมารยาทดีทั้งในและนอกเวลาทาการแข่งขัน
(3) มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชม
(4) นักกีฬาเยาวชนต้องไม่เป็นผู้ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด และอบายมุขทั้งปวง
(5) มีทักษะฝีมือและผลการแข่งขันดี
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ ถือเป็นที่สุด

14. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
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15. กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน
จานวน 2 รายการ (ประเภททีมชาย 1 รายการ ทีมหญิง 1 รายการ)
- เหรียญชุบทอง
จานวน 30 เหรียญ ประกาศนียบัตร 36 ใบ (รวมทีมชาย, ทีมหญิง)
- เหรียญชุบเงิน
จานวน 30 เหรียญ ประกาศนียบัตร 36 ใบ (รวมทีมชาย, ทีมหญิง)
- เหรียญชุบทองแดง
จานวน 60 เหรียญ ประกาศนียบัตร 72 ใบ (รวมทีมชาย, ทีมหญิง)
- สาหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผู้ที่ได้รับจะมี ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ตามระเบียบที่กาหนด
16. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
17. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย
หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
18. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คนหากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุม ทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า
ร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทนและผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทราบต่อไป

19. ปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้
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ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินงานการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณา คาตัดสินของ
คณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและอุทธรณ์ไม่ได้
20. กาหนดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

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

หน้า 7 / 7

