ระเบียบการแข่ งขันกีฬาชักกะเย่ อ
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) "น่ านเกมส์ "
ณ จังหวัดน่ าน
****************
1. สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายนริ ส สิ งห์วงั ชา
เลขาธิการสมาคม
พันตารวจเอก อานาจ อ่วมขันท์
สถานที่ติดต่อ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ชั้นที่ 21 เลขที่ 286 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
2. คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
ประธานชักกะเย่อของจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่ งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ กกท.
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนกองนิติการ กกท.
ผูอ้ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ กกท.
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย
ประธานฝ่ ายเทคนิคชักกะเย่อ
ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขันชักกะเย่อ
ผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี )
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และกติกา
การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อระดับทวีปเอเชีย (ATWF) ฉบับที่สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง
4.2 ในกรณี ที่เกิดปั ญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรื อกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณี น้ นั ๆ ให้เป็ น
หน้าที่ของผูแ้ ทนสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อเป็ น
ผูต้ ดั สิ น
5. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
5.1 นักกีฬาที่สมัครเข้าทาการแข่งขัน จะต้องเป็ นผูท้ ี่คุณสมบัติวา่ ด้วยการขึ้นทะเบียน เป็ นนักกีฬาของ
สมาคมกีฬาจังหวัดนั้นๆ ตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็ นไปตามประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย และจะต้องได้รับการคัดเลือก
เป็ นตัวแทนระดับภาคมาก่อน
5.3 ไม่เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นระยะเวลาที่สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย หรื อประธานอานวยการแข่งขันหรื อ
การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ลงโทษให้พกั การแข่งขัน
5.4 นักกีฬาชาย, หญิง ต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี ( เกิด ปี พ.ศ. 2543 ขึ้นไป)
6. ประเภทการแข่ งขันรอบคัดเลือกระดับภาค
6.1 ประเภททีมชาย
6.2 ประเภททีมหญิง

ผูเ้ ล่น 8 คน
ผูเ้ ล่น 8 คน

น้ าหนักรวมไม่เกิน 560 กิโลกรัม
น้ าหนักรวมไม่เกิน 480 กิโลกรัม

7. ประเภทการแข่ งขันรอบสุ ดท้ ายระดับชาติ
7.1 ประเภททีมชาย
7.2 ประเภททีมหญิง
7.3 ประเภททีมชาย
7.4 ประเภททีมหญิง

ผูเ้ ล่น 8 คน
ผูเ้ ล่น 8 คน
ผูเ้ ล่น 4 คน
ผูเ้ ล่น 4 คน

น้ าหนักรวมไม่เกิน
น้ าหนักรวมไม่เกิน
น้ าหนักรวมไม่เกิน
น้ าหนักรวมไม่เกิน

560
480
280
240

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

8. จานวนนักกีฬาผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน รอบคัดเลือกระดับภาค และรอบสุ ดท้ ายระดับชาติ
8.1 ให้แต่ละจังหวัดส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม คือ ทีมชาย 1 ทีม ทีมหญิง 1 ทีม
8.2 จานวนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันในแต่ละทีมดังนี้ จานวนผูเ้ ล่น 8 คน ผูเ้ ล่นสารอง 2 คน
8.3 เจ้าหน้าที่ทีม 3 คน ดังนี้ ผูจ้ ดั การทีม 1 คน ผูฝ้ ึ กสอน 1 คน เพื่อช่วยกากับการแข่งขัน และผูด้ ูแลทีม 1 คน
เพื่อดูแลลูกทีมทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน แต่จะไม่อนุ ญาตให้ติดต่อสื่ อสารกับลูกทีม ระหว่างการแข่งขันและ
จะต้องอยูใ่ นตาแหน่งที่กาหนดให้โดยผูต้ ดั สิ นประจาการแข่งขันเท่านั้น
8.4 เจ้าภาพการแข่งขันระดับภาคทุกภาค จะต้องจัดให้มีการแข่งขันเมื่อมีทีมจังหวัดสมัครเข้าแข่งขัน
ประเภทละ 3 ทีมขึ้นไป
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8.5 การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคทุกภาคจะกาหนดจัดการแข่งขันเมื่อใด ให้เป็ นไปตามความพร้อม
ของจังหวัดเจ้าภาพ ภายใต้ขอ้ บังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
โดยแจ้งให้สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน
8.6 การแข่งรอบคัดเลือกระดับภาค จะต้องมีผแู ้ ทนจากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทยเป็ นผูค้ วบคุม
การดาเนิ นการจัดการแข่งขัน และให้ผแู้ ทนสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย มีอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เทคนิค
สนามกีฬาชักกะเย่อของภูมิภาคร่ วมปฏิบตั ิหน้าที่ได้
9. หลักเกณฑ์ และวิธีคัดเลือกทีมเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
9.1 แต่ละจังหวัด คัดเลือกตัวแทนเพื่อส่ งเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาค ประเภทละ 1 ทีม (ทีมชาย
และทีมหญิง)
9.2 ทีมที่ได้สิทธิ เข้าร่ วมการแข่งในรอบสุ ดท้าย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คือทีมชนะเลิศ และ
รองชนะเลิศของแต่ละประเภท จากการแข่งในรอบคัดเลือกตัวแทนภาค ทีมจังหวัดเจ้าภาพ ประเภททีมชาย 1 ทีม
ทีมหญิง 1 ทีม และทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภททีม 8 คน ชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ผา่ นมา
10. วิธีการจัดการแข่ งขัน ในการแข่ งขันระดับภาค และระดับชาติ
10.1 ประเภททีม 4 คน ชาย หญิง
10.1.1ในกรณี ที่มีทีมเข้าแข่งขันไม่เกิน 7 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 2 สาย
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่คะแนนอันดับ 1 และอันดับ 2 ในสาย
รอบรองชนะเลิศ
คู่ที่ 1 ที่ 1 สาย ก.

พบ

ที่ 2 สาย ข.

คู่ที่ 2 ที่ 1 สาย ข.

พบ

ที่ 2 สาย ก.

รอบชิงชนะเลิศ
ผูช้ นะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
ผูแ้ พ้รอบรองชนะเลิศ ชิงที่ 3
10.1.2 ในกรณี ที่มีทีมเข้าแข่งขันเกิน 8 ทีม ขึ้นไปให้แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 4 สาย
รอบแรก แข่งในแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 และอันดับ 2 ในสาย
รอบ 8 ทีม
ที่ 1 สาย ก.
พบ ที่ 2 สาย ข.
ที่ 1 สาย ค.
พบ ที่ 2 สาย ง.
ที่ 1 สาย ข.
พบ ที่ 2 สาย ก.
ที่ 1 สาย ง.
พบ ที่ 2 สาย ค.
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รอบรองชนะเลิศ
คู่ที่ 1 ผูช้ นะคู่ที่ 1 รอบ 8 ทีม พบ ผูช้ นะคู่ที่ 2 รอบ 8 ทีม
คู่ที่ 2 ผูช้ นะคู่ที่ 3 รอบ 8 ทีม พบ ผูช้ นะคู่ที่ 4 รอบ 8 ทีม
รอบชิงชนะเลิศ
ผูช้ นะ รอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
ผูแ้ พ้ รอบรองชนะเลิศ ชิงที่ 3
10.2 ประเภททีม 8 คน ชาย หญิง
10.2.1 ในกรณี ที่มีทีมเข้าแข่งขันไม่เกิน 7 ทีม ให้ใช้วธิ ี การแข่งขันแบบพบกันหมด
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อหาทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 - 4 เข้าแข่งขันใน
รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
ทีมคะแนนอันดับ 1
พบ ทีมคะแนนอันดับ 4
ทีมคะแนนอันดับ 2
พบ ทีมคะแนนอันดับ 3
รอบชิงชนะเลิศ
ผูช้ นะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
ผูแ้ พ้รอบรองชนะเลิศ ชิงที่ 3
10.2.2 ในกรณี ที่มีทีมเข้าแข่งขัน 8 ทีมขึ้นไป ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 2 สาย
รอบแรก แข่งแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 ถึง 4 ของแต่ละสาย
เข้าแข่งขันในรอบ 8 ทีม
รอบ 8 ทีม
คู่ที่ 1 ที่ 1 สาย ก.
พบ ที่ 4 สาย ข.
คู่ที่ 2 ที่ 2 สาย ข.
พบ ที่ 3 สาย ก.
คู่ที่ 3 ที่ 1 สาย ข.
พบ ที่ 4 สาย ก.
คู่ที่ 4 ที่ 2 สาย ก.
พบ ที่ 3 สาย ข.
รอบรองชนะเลิศ
คู่ที่ 1 ผูช้ นะคู่ที่ 1 รอบ 8 ทีม พบ ผูช้ นะคู่ที่ 2 รอบ 8 ทีม
คู่ที่ 2 ผูช้ นะคู่ที่ 3 รอบ 8 ทีม พบ ผูช้ นะคู่ที่ 4 รอบ 8 ทีม
รอบชิงชนะเลิศ
ผูช้ นะ รอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
ผูแ้ พ้ รอบรองชนะเลิศ ชิงที่ 3
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10.3 คะแนนการแข่ งขัน
การแข่งขันในรอบแรก ใช้วธิ ี การแข่งขันแบบดึง 2 ครั้ง ทีมที่ชนะการแข่งขัน 2 ครั้ง ติดต่อกันจะได้คะแนน
3 คะแนน ส่ วนทีมที่แพ้ท้ งั 2 ครั้ง จะได้ 0 คะแนน ทีมที่ชนะการแข่งขันทีมละครั้ง จะได้ทีมละ 1 คะแนน
การแข่งขันในรอบ 8 ทีม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใช้วธิ ี การแข่งขันแบบ 2 ใน 3 ทีมที่ชนะการ
แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อ 0 จะได้คะแนน 3 คะแนน ทีมที่แพ้จะได้ 0 คะแนน ทีมที่ชนะการแข่งขัน 2 ต่อ 1 จะได้คะแนน 2
คะแนน ทีมที่แพ้ จะได้คะแนน 1 คะแนน
ในกรณี ที่มีคะแนนเท่ากันในอันดับใดก็ตาม และมีผลต่อการเข้ารอบหรื ออันดับการเข้ารอบ ให้ พิจารณาทีม
ที่มีน้ าหนักรวมน้อยกว่าเป็ นทีมชนะ หรื ออันดับดีกว่า และหากมีน้ าหนักรวมเท่ากันให้ใช้วธิ ี จบั สลาก
11. การแต่ งกายและอุปกรณ์
11.1 นักกีฬาผูแ้ ข่งขันจะต้องสวมใส่ ชุดกีฬาที่เหมาะสมอันประกอบด้วยกางเกงขาสั้น เสื้ อเชิ้ตกีฬาหรื อเสื้ อ
แขนยาว ถุงเท้ายาวถึงเข่า หรื อถุงเท้ากีฬา ชุดกีฬาแต่ละทีมจะต้องเป็ นชุดเหมือนกัน
11.2 การแต่งกายสาหรับผูฝ้ ึ กสอน และผูด้ ูแลทีมให้ใส่ ชุดเหมือนกับนักกีฬาในทีม หรื อจะใส่ กางเกงขายาว
พร้อมเสื้ อแจ็คเก็ตสวมทับก็ได้ โดยให้สีเหมือนกับชุดนักกีฬา
11.3 เครื่ องป้ องกันศีรษะผูด้ ึงเชือก
ผูฝ้ ึ กสอน และผูด้ ูแลทีม จะได้รับอนุญาตให้สวมเครื่ องป้ องกันศีรษะต่อไปนี้ หมวกพลาสติก ป้ องกันลูกตา
และใบหน้า หรื อ ผูโ้ พกหัวโดยเครื่ องป้ องกันศีรษะจะต้องมีสีเดียวกันกับชุดกีฬาของนักกีฬาในทีม เครื่ องป้ องกัน
ศีรษะบางประเภทที่จะต้องใส่ ตามความเชื่อทางศาสนาอาจจะได้รับอนุ ญาตให้สวมใส่ ได้ ทั้งนี้ให้ข้ ึนอยูก่ บั การ
พิจารณาเป็ นรายกรณี ไป
11.4 เสื้ อผ้าป้ องกันการบาดเจ็บ
เสื้ อผ้าป้ องกันผิวหนังสามารถสวมใส่ ให้อยูใ่ ต้ชุดกีฬาได้ตามความเหมาะสม และการได้รับอนุญาตจาก
ผูต้ ดั สิ น ในส่ วนของเข็มขัดป้ องกันการบาดเจ็บ จะอนุ ญาตให้สวมใส่ ทบั บนชุดกีฬาเท่านั้น สาหรับเสื้ อผ้าป้ องกัน
การบาดเจ็บของผูค้ ดั ท้ายจะต้องมีความหนาไม่เกิน 5 เซ็นติเมตร และจะต้องสวมใส่ ไว้ใต้ชุดนักกีฬา ให้อยูร่ ะหว่าง
เชือกกับลาตัวอุปกรณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นห่วง ตะขอหรื อมีเหลี่ยมความคมเพื่อใช้สาหรับการล็อคเชื อกจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้บนเสื้ อผ้าป้ องกันการบาดเจ็บโดยเด็ดขาด และวัสดุที่นามาใช้จะต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือป้ องกัน
การบาดเจ็บของนักกีฬาเท่านั้น
11.5 การใช้เรซิ่ น (ยางเหนียว)
การใช้เรซิ่ นมีไว้เพื่อช่วยในการจับยึดเชื อก และการใช้เรซิ่ นจะอนุ ญาตให้ใช้เฉพาะกับมือเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ในการแข่งขันประเภทในร่ ม การใช้เรซิ่ นจะต้องได้รับอนุญาตและได้รับคาแนะนาจากผูต้ ดั สิ นเท่านั้น
11.6 รองเท้า
รองเท้าที่ใช้สาหรับการแข่งขัน เป็ นรองเท้ากีฬาทัว่ ไปพื้นเรี ยบ พื้นรองเท้าไม่ควรกว้างหรื อยาวกว่าส่ วนบน
ของรองเท้า พื้นรองเท้าควรทาจากยางที่ช่วยยึดทาให้ติดกับลู่ยางให้มากที่สุด และจะต้องไม่เป็ นพื้นที่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายให้แก่พ้นื ลู่ยางหรื อพื้นสนามแข่งขัน ขนาดความกว้างและความยาวสู งสุ ดของพื้นรองเท้าจะต้องไม่เกินความ
ยาวของเท้าเปล่าของผูเ้ ล่น 20 เปอร์ เซ็นต์ วัสดุที่ใช้ประกอบพื้นรองเท้า ควรเป็ นผืนผ้าที่แห้งและสะอาดปราศจาก
สารเคมี และสารหล่อลื่นใดๆ กรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้งเกี่ยวกับรองเท้า ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการแข่งขันเป็ นผูต้ ดั สิ นชี้ขาด
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12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทมี
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม จะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็ นนักกีฬาที่ดี ปฏิบตั ิตามกติกาการ
แข่งขันและกฎระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด เพื่อให้การแข่งขันดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรื อละเมิดต่อกติกาการแข่งขันจะพิจารณาโทษตามควรแต่กรณี
13. การประชุ มผู้จัดการทีม
จะต้องมีผูจ้ ดั การทีม หรื อผู้ฝึกสอนของแต่ละที มเข้าร่ วมประชุ มอย่างน้อยที มละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่ มี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุ มทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุ ญาตให้นกั กีฬาเข้าร่ วม
ประชุ มผูจ้ ดั การทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผูแ้ ทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่ งประเทศไทยทราบ
ต่อไป
14. หลักเกณฑ์ การพิจาณาผู้ตัดสิ นลงทาการตัดสิ นในแต่ ละแมทช์ การแข่ งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิ น
- ผูต้ ดั สิ นต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่ งประเทศไทย หรื อการกี ฬาแห่ งประเทศไทย และผูต้ ดั สิ นที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกี ฬาแห่ งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นกีฬา
- การปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูต้ ดั สิ นต้องตระหนัก และคานึ งถึงการมีส่วนได้ส่วนเสี ย ในกรณี ที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง
หรื ออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิ บตั ิหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรื อเกิดการประท้วงฯ อันเชื่ อได้ว่าไม่โปร่ งใส
หรื อยุติธรรมของการตัดสิ น
15. การประท้วง
15.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
15.2 การประท้วงเทคนิค ให้ประท้วงโดยใช้แบบฟอร์มที่สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทยเป็ นผูก้ าหนดขึ้น
เท่านั้น ให้ยนื่ ประท้วงต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์พร้อมเงินประกันจานวน 2,000 บาท หากคาประท้วงไม่เป็ น
ผล ให้ริบเงินประกันดังกล่าวตกเป็ นทุนสาหรับส่ งเสริ มการกีฬาของเจ้าภาพ
16. บทลงโทษ
ในการแข่งขันระดับชาติ ถ้านักกีฬาไม่มาทาการแข่งขันหรื อนักกีฬาที่ไม่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อ กกท. มาทาการ
แข่งขันหรื อผูฝ้ ึ กสอนไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอนั สมควร จะถูกพิจารณาโทษงดเบี้ยเลี้ยงและถูกตัดสิ ทธิ์ ใน
การแข่งขันในปี นั้นและปี ต่อไป ตามข้อบังคับการกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
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17. รางวัลการแข่ งขัน
ให้เป็ นไปตามที่บญั ญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
รางวัลที่ 1
เหรี ยญชุบทอง
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรี ยญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรี ยญชุบทองแดง
และประกาศนียบัตร
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย – หญิง จานวน 2 รางวัล และประกาศนียบัตร
โล่รางวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นทีม ชาย – หญิง จานวน 2 รางวัล และประกาศนียบัตร
- สาหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนื อจากนักกีฬาผูท้ ี่ได้รับจะมี ผูจ้ ดั การทีม, ผูฝ้ ึ กสอน, ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
ตามระเบียบที่กาหนด
18. กาหนดจานวนรายการแข่ งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน

จานวน......4........รายการ

- เหรี ยญชุบทอง

จานวน......28........เหรี ยญ ประกาศนียบัตร......28......ใบ

- เหรี ยญชุบเงิน

จานวน.......28.......เหรี ยญ ประกาศนียบัตร.......28.....ใบ

- เหรี ยญชุบทองแดง

จานวน.......28.......เหรี ยญ ประกาศนียบัตร.....28.......ใบ

หมายเหตุ : เหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็ นผูด้ าเนินการจัดเตรี ยมไว้ให้
ในส่ วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น กกท. เป็ นผูด้ าเนินการให้
19. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่ น และผู้ฝึกสอนดีเด่ น
หลักเกณฑ์ การพิจารณานักกีฬาดีเด่ น
1. เป็ นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็ นนักกีฬาที่มีทกั ษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
4. เป็ นนักกีฬาที่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ น
หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่ น
1. ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่ วมการแข่งขัน และปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะผูฝ้ ึ กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีมารยาทดี มีนกั กีฬาได้รับเหรี ยญรางวัล เหรี ยญทองรวมมากที่สุด ถ้า
เหรี ยญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดงตามลาดับ
3. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ น
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20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ี่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรื อ
แต่งกายด้วยชุดวอร์ มทั้งชุด ซึ่งเป็ นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของ
นักกีฬาให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
21. โลโก้ ผ้ ใู ห้ การสนับสนุน
- สาหรับเครื่ องหมายการค้า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิ ประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรื อเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นการประชาสัมพันธ์การขาย
หรื อเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรื อชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
22. กาหนดการแข่ งขัน

กาหนดการแข่ งขันกีฬาชักกะเย่ อ
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) "น่ านเกมส์ "
ณ จังหวัดน่ าน
***************
วันที่ 21 มีนาคม 2561

09.00 น.

- อบรมเจ้าหน้าที่จดั การแข่งขัน

วันที่ 22 มีนาคม 2561

09.00 น.

- ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา

13.00 น.

- ประชุมผูจ้ ดั การทีม

วันที่ 23 มีนาคม 2561

09.00 น.

- แข่งขันประเภท 4 คน ชาย - หญิง รอบแรก

วันที่ 24 มีนาคม 2561

09.00 น.

- แข่งขันประเภท 4 คน ชาย - หญิง รอบ 8 ทีม, รอบรองชนะเลิศ,
ชิงที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ
- พักการแข่งขัน 1 วัน

วันที่ 25 มีนาคม 2561
วันที่ 26 มีนาคม 2561

09.00 น.

- แข่งขันประเภท 8 คน ชาย - หญิง รอบแรก

วันที่ 27 มีนาคม 2561

09.00 น.

- แข่งขันประเภท 8 คน ชาย - หญิง รอบ 8 ทีม, รอบรองชนะเลิศ,
ชิงที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ กาหนดการแข่ งขันนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

