ระเบียบการแขงขันกีฬาแบดมินตัน
การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 35 ( พ.ศ. 2560 )
"สมิหลาเกมส" ณ จังหวัดสงขลา
************************************

1. สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
นายกสมาคม นายชูเกียรติ สิงหสูง
เลขาธิการ นายศุภชีพ ดิษเทศ
สถานที่ติดตอ 154 สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-216-7972 / 02-216-7728
/ 02-219-2430
2. คณะกรรมการจัดการแขงขัน
ประธานกีฬาแบดมินตันจังหวัดเจาภาพ ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ
(ผูเชี่ยวชาญกีฬาแบดมินตั)นรองประธานกรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง
3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดวย
ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กกท. ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ กรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬาที่มีการประทวง กรรมการ
ผูแทนกองนิติการ กกท. กรรมการ
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ กกท. กรรมการและเลขานุการ
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ประกอบดวย
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชีกี่ยฬวชาญ
าแบดมินตั)นประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาแบดมินตัน กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน กรรมการ
ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการ
ผูจัดการทีมไมนอยกวาสองทีม
(ยกเวนคูกรณี) กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพ
กีฬาคนพิการแตงตั้ง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.3 คณะกรรมการประทวง การจัดระดับความพิการ ประกอบดวย
ผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรการกีฬา
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กรรมการ
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกีฬาเวชศาสตร
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญการจัดระดับความพิการตามชนิดกีฬาที่มีการประทวง
กรรมการ
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ
กรรมการ
หัวหนางานกายภาพบําบัด กรรมการและเลขานุการ

4. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
4
.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ.2552
4
.2 ใหใชกติกาของสมาพันธแบดมินตันโลก (BWF) ฉบับภาษาไทย ลาสุด ของสมาคมแบดมินตันแหง
ประเทศไทยฯ
5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
5.1
ตองเปนนักกีฬาของจังหวัด ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคน
พิการแหงชาติ พ.ศ.2552 ขอ 21
5.2
คุณสมบัติดานความพิการของรางกาย ใหเปนไปตามระเบียบการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการ
แบงประเภทความพิการในการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
6. ประเภทการแขงขัน แบงเปนชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว , ชายคู , หญิงคู และคูผสม แยกเปน
6
.1 กลุมความพิการทางหู
6
.1.1 ประเภทชายเดี่ยว
6
.1.2 ประเภทชายคู
6
.1.3 ประเภทหญิงเดี่ยว
6
.1.4 ประเภทหญิงคู
6
.1.5 ประเภทผสม
6.2 กลุมความพิการทางปญญา
6
.2.1 ประเภทชายเดี่ยว
6
.2.2 ประเภทหญิงเดี่ยว
6
.3 กลุมความพิการทางแขน – ขา แยกเปนกลุม คือ
6.3.1 ประเภทชายเดี่ยว ความพิการทางขา SL3
6.3.2 ประเภทหญิงเดี่ยว ความพิการทางขา SL3
6.3.3 ประเภทชายเดี่ยว ความพิการทางขา SL4
6.3.4 ประเภทหญิงเดี่ยว ความพิการทางขา SL4
6.3.5 ประเภทชายเดี่ยว ความพิการทางแขน SU5
6.3.6 ประเภทหญิงเดี่ยว ความพิการทางแขน SU5
6.3.7 ประเภทชายคู ความพิการทางขา SL3/SL4 ( คะแนนรวมกันไมเกิน 7 คะแนน )
6.3.8 ประเภทชายคูความพิการทางแขน SU5
6.3.9 ประเภทหญิงคู Class SL3/SL4/SU5 ( คะแนนรวมกันไมเกิน 8 คะแนน )
6.3.10 ประเภทคูผสม Class SL3/SL4/SU5 ( คะแนนรวมกันไมเกิน 8 คะแนน )
6.4 ประเภทวีลแชร (WHEELCHAIR)
6.4.1 ประเภทชายเดี่ยว WHEELCHAIR BADMINTON CLASS WH1
6.4.2 ประเภทหญิงเดี่ยว WHEELCHAIR BADMINTON CLASS WH1
6.4.3 ประเภทชายเดี่ยว WHEELCHAIR BADMINTON CLASS WH2
6.4.4 ประเภทหญิงเดี่ยว WHEELCHAIR BADMINTON CLASS WH2
6.4.5 ประเภทชายคู WHEELCHAIR BADMINTON WH1/WH2 ( คะแนนรวมกันไมเกิน3 คะแนน )
6.4.6 ประเภทหญิงคูWHEELCHAIR

BADMINTON WH1/WH2 ( คะแนนรวมกันไมเกิน3 คะแนน )
6.4.7 ประเภทคูผสมWHEELCHAIR BADMINTON WH1/WH2( คะแนนรวมกันไมเกิน3 คะแนน )

6.5 กลุมคนแคระ (DWARFS) SS6
6.5.1 ประเภทชายเดี่ยว SS6
6.5.2 ประเภทหญิงเดี่ยว SS6
6.5.3 ประเภทชายคู SS6
6.5.4 ประเภทหญิงคู SS6
6.5.5 ประเภทคูผสม SS6
หมายเหตุนักกีฬาคนพิการที่มีความรุนแรงกวา หรือพิการมากกวาที่กําหนดไว มีสิทธิเลือกที่จะแขงขันในกลุม
ใดก็ได แตจะเลือกไดกลุมเดียวเทานั้น หากนักกีฬาแตละกลุมไมครบ 4 คน อาจจะจัดรวมกลุม
7. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน
7.1
จํานวนนักกีฬาของแตละจังหวัดที่สงเขาแขงขัน ประเภทเดี่ยว ชาย - หญิงสงได 2 คน สวน
ประเภทคู สงได 2 คู นักกีฬาสามารถเลือกแขงขันไดเพียงหนึ่งกลุมความพิการเทานั้น
7
.2 จํานวนผูฝกสอน ใหกําหนดจํานวนผูฝกสอน 1 คน และผูชวยผูฝกสอน รวมในอัตราจากนักกีฬา 3
คน ตอผูฝกสอน 1 คน
8. วิธีการจัดการแขงขัน
8
.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยอาจจะเปนการแขงขันแบบพบกันหมดหรือ
แบบแพคัดออกหรือใชทั้งสองแบบรวมกัน
8.2
ในการแขงขันแบบแพคัดออกใหมีการชิงตําแหนงที่ 1 ที่ 2 เทานั้น และสวนตําแหนงที่ 3 ใหผูแพ
ในรอบรองชนะเลิศครองตําแหนงรวมกัน
8
.3 ระบบการนับคะแนน แมทชหนึ่งตองชนะใหมากที่สุดใน 3 เกม เวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอื่น
ฝายที่ได 21 คะแนนกอนเปนฝายชนะ ยกเวนถามีคะแนน 20 คะแนน เทากัน ฝายชนะตองมี คะแนนนํา 2
คะแนน ถามีคะแนน 29 เทากันฝายที่ได 30 คะแนน กอนเปนฝายชนะ ฝายที่ชนะการตีโตจะได 1 คะแนน
ฝายที่ชนะการตีโตจะชนะไดก็ตอเมื่ออีกฝายหนึ่งทําเสีย หรือลูกไมอยูในการเลนเนื่องจากลูกตกลงพื้นสนาม
ของอีกฝายหนึ่ง การพักระหวางเกม เมื่อฝายหนึ่งมีคะแนนถึง 11 คะแนนในแตละเกมส ใหพักในระหวางเกมส
ไดไมเกิน 60 วินาที การพักระหวางเกมที่ 1 กับเกมที่ 2 และระหวางเกมที่ 2กับเกมที่ 3 ใหพักไดไมเกิน 120
วินาที จะอนุญาตใหผูเลนไดรับคะแนนนําระหวางการแขงขันในขณะที่ลูกไมอยูในการเลนสําหรับกติกาขออื่น
ๆ ใหเปนไปตามกติกาของสหพันธแบดมินตันโลก ( BWF) ฉบับภาษาไทย ลาสุดของสมาคมแบดมินตันแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
8 .4 ลูกขนไกที่ใชในการแขงขัน ใหจังหวัดเจาภาพเปนผูกําหนด แตใหเปนไปตามกติกาของสหพันธ
แบดมินตันโลก (BWF) ฉบับภาษาไทย ลาสุดของสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ
8.5
ประเภทเดี่ยวและคู นักกีฬาคนใดไมพรอมที่จะลงสนามแขงขัน เมื่อถึงกําหนดเวลาทําการ
แขงขันหรือหลังจากที่เจาหนาที่จัดการแขงขันไดเรียกลงสนามไปแลว 5 นาที จะถูกปรับเปนแพ
8.6
นักกีฬาจะเปลี่ยนลูกขนไกตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการตัดสินเทานั้น
8.7
ระหวางการแขงขัน หากนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บ อนุญาตใหแพทยเขาไปปฐมพยาบาลไดและลง
ความเห็นวาจะทําการแขงขันตอไปได หรือไม
9. มารยาทและวินัยของนักกีฬา
9.1
นักกีฬาตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาที่ดี และตองปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบ
กติกาการแขงขันทุกประการ หากประพฤติไมเหมาะสม หรือมีการละเมิดจะไดรับการพิจารณาโทษตามกรณี
9.2
นักกีฬาที่สังกัดยืนยันรายชื่อเขาแขงขัน หากไมเขาแขงขัน โดยไมมีเหตุอันควรจะถูกตัดสิทธิ์เขา
แขงขันในครั้งนี้และครั้งตอไป

10. การประทวง
10.1
การประทวงการแขงขันใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬา
คนพิการแหงชาติ พ.ศ.2552
10.2
การประทวงความพิการใหยึดถือระเบียบการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแบง ประเภท
ความพิการในการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
10.3
การประทวง ตองทําเปนลายลักษณอักษร และวางเงินประกัน 500 บาท (หารอยบาทถวน)
และจะคืนใหหากการประทวงมีผล โดยยื่นประทวงภายใน 30 นาที นับแตการแขงขันสิ้นสุด หรือกอนการ
แขงขันที่มีผลตอผูประทวงในเกมตอไป ทั้งนี้กรณีใดกรณีหนึ่งที่เร็วกวา
11. อุปกรณการแขงขัน
ใหเปนไปตามกติกาของสหพันธแบดมินตันโลก (BWF) ฉบับภาษาไทย ลาสุดของสมาคมแบดมินตันแหง
ประเทศไทยฯ และของสหพันธแบดมินตันคนโลก (BWF)
11.1 สนามและอุปกรณ
11.1.1 สนามมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เหมือนกับในกติกาแบดมินตัน ของคนปกติสวนสนาม
ที่ใชกับกีฬาคนพิการประเภทยืน แขน – ขา กลุมประเภทคู SL3 , กลุม SL4 และกลุม SU5 ใชสนาม
แบดมินตันของคนปกติ สวนกลุมอื่นดูในภาพ
11.1.2 เสา ตองมีความสูงแนวตั้ง วัดเมื่อขึ้นเนตแลว ดังนี้
11.1.2.1 วีลแชรแบดมินตัน เสาสูง 1.55 เมตร
11.1.2.2 แบดมินตันยืนแขงขันเสาสูง 1.55 เมตร
11.1.3 ความสูงของตาขายตรงกึ่งกลางสนามกับความสูงของตาขายบริเวณเหนือเสนเขตขาง
ประเภทคูมี
ดังตอไปนี้
11.1.3.1 วีลแชรแบดมินตัน ตรงกึ่งกลางสนาม 1.524 และเหนือเสนเขตขาง 1.55 เมตร
11.1.3.2 แบดมินตันยืนแขงขัน ตรงกึ่งกลางสนาม 1.524 และเหนือเสนเขตขาง 1.55 เมตร

พื้นที่การเล่น

พื้นที่ส่งลูก

เสนสงลูกสั้น

เสนสงลูกยาว

สนามแขงขันและสงลูก วีลแชรประเภทเดี่ยว กลุม WH1 , WH2

พื้นที่การเล่น

พื้นที่ส่งลูก

เสนสงลูกสั้น เสนสงลูกยาว
สนามแขงขันและสงลูก วีลแชรประเภทคู WH1 , WH2

พื้นที่การเล่น

พื้นที่ส่งลูก

เสนสงลูกสั้น เสนสงลูกยาว
สนามแขงขันและสงลูก ประเภทเดี่ยว กลุม SL3
11.2 การสงลูก
11.2.1 ผูสงลูกและผูรับลูก ตองยืนในสนามสงลูกทแยงมุมตรงขาม โดยเทาไมเหยียบเสนเขต
ของสนามที่สงลูก
11.2.2 ตามกติกาของ BWF ใชเฉพาะความพิการประเภทแขน ขา วีลแชรแบดมินตัน เมื่อเริ่ม
เลนรถวีลแชรของผูสงลูก และผูรับลูกตองอยูนิ่งกับที่
11.2.3 การสงลูกของแบดมินตันยืนทุกสวนของลูกขนไกขณะกระทบแรกเก็ตตองอยูต่ํากวาเอวผู
สงลูกสวนวีลแชรแบดมินตันการสงลูกที่ถูกตองทุกสวนของลูกขนไกขณะกระทบแรกเกตตองอยูต่ําต่ํากวารักแร
ของผูสงลูกเสมอ
11.2.4 แบดมินตัน ในการเลนประเภทคู คูขาจะอยูในตําแหนงใดก็ได โดยไมบังทั้งผูสงลูก
และผูรับลูก
11.3 ประเภทเดี่ยว
11.3.1 สนามสงลูกและรับลูก
11.3.1.1 ผูเลนจะสงลูกและรับลูกในสนามสงลูกขวามือ เมื่อผูสงลูกทําแตมไมได หรือ
แตมที่ไดเปนเลขคูในเกมนั้น
11.3.1.2 ผูเลนจะสงลูกและรับลูกในสนามสงลูกดานซายมือ เมื่อผูสงลูกไดแตมเปน
เลขคี่ในเกมนั้น

11.3.2 ผูสงลูกและผูรับลูกจะตีโตลูกจนกวาจะเสียหรือลูกไมอยูในการเลน
11.3.3 แตมและการสงลูก
11.3.1.1 ถาผูรับลูกทําเสียหรือลูกไมอยูในการเลน เพราะตกลงพื้นสนามของผูรับลูก
ผูสงลูกหมดสิทธิ์สงลูก และผูรับลูกจะไดเปนผูสงลูก โดยผูรับลูกเปนฝายไดแตม
11.4 ความผิดวีลแชรแบดมินตัน องคประกอบทั้งหมดของรถวีลแชร ถือเปนสวนหนึ่งของรางกายผู
เลน
11.5 การเลนตอเนื่องสําหรับวีลแชรแบดมินตัน
11.5.1 ควรเลนตอเนื่องจนจบการแขงขัน ยกเวนมีการอนุญาตตามกติกา
11.5.2 ผูเลนสามารถออกจากสนามไดไมเกิน 3 นาที ระหวางการแขงขัน เพื่อสวนปสสาวะ
โดยตองออกไปพรอมเจาหนาที่
11.5.3 ผูเลนสามารถออกไปซอมรถวีลแชรไดแตตองเร็วที่สุด โดยออกไปพรอมกับเจาหนาที่
11.6 ขอจํากัดของการเคลื่อนไหว
11.6.1 วีลแชรแบดมินตัน
11.6.1.1 ขณะที่มีการตีโตลูกไปมา ลําตัวตองแตะกับเบาะนั่งของรถวีลแชรตลอดเวลา
11.6.1.2 ขณะที่เลนเทาของผูเลนจะตองอยูบนที่วางเทาและใหขอเทาทั้งสองขางติดกับที่วางเทา
11.6.1.3 ตลอดเวลาของการเลน สวนหนึ่งสวนใดของเทาตองไมตกหรือหลุดมาแตะพื้น และ
ผูเลนไมสามารถใชเทาพยุงขณะเลน หรือใชเทาในการหยุดรถได
11.6.1.4 ขณะเลนผูเลนไมสามารถใชมือแตะพื้นเพื่อพยุงตัว
11.6.1.5 ขณะเลนที่วางรองเทาตองไมสัมผัสพื้น
11.7 อุปกรณรถวีลแชร
11.7.1 รางกายของผูเลนอาจจะติดกับรถวีลแชรดวยสายรัดได
11.7.2 รถวีลแชรสามารถมีอุปกรณอยูดานหลัง ซึ่งอาจยื่นออกมาจากตัวถังรถวีลแชรก็ได
11.7.3 ภายใตสถานการณพิเศษ กรรมการผูชี้ขาดอาจแนะนําใหกรรมการผูตัดสินพักการเลน
ชั่วคราวไดการซอมแซมอุปกรณใดๆของผูเลนใหถือวาอยูภายใตสถานการณพิเศษ
12.การแตงกายของนักกีฬา
นักกีฬาจะแตงกายดวยชุดสีเดียวกันหรือหลายสีรวมกันลงสนามก็ได หากใชลวดลายศิลป (Abstract)
ตองไมมีการโฆษณาเนื้อหาเชิงธุรกิจพาณิชย หรือการสงเสริมการขายตัวอักษรหรือสัญลักษณ โฆษณาบนเครื่อง
แตงกาย ตองไมเกินขนาดที่ไดกําหนดไว ดังนี้
จะมีเครื่องหมายการคา หรือคําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาที่มิใชชื่อจังหวัดเปน
ที่
ประจักษ ซึ่งชื่อจังหวัด อาจปรากฏดานหลังของเสื้อเปน อักษรไทย หรืออังกฤษ มีขนาดตามขอบังคับ กกท.
วาดวยการแขงขันกีฬา คนพิการแหงชาติ พ.ศ. 255 2 ในลักษณะแนวนอน อยูใกลสวนบนของเสื้อ โดยมีสีของ
ตัวอักษรตัดกับสีเสื้อเพื่อใหมองเห็นไดชัดเจน ลําดับแถวของตัวอักษรเปนดังตอไปนี้ ชื่อนักกีฬา ชื่อจังหวัดหรือ
ภาค การโฆษณาสัญลักษณโฆษณาจะปรากฏไดที่แขนเสื้อขางซายและขวา คอปกเสื้อขางซายและขวา หัวไหล
ดานหนาซาย หัวไหลดานหนาขวา หนาอกซาย หนาอกขวา บริเวณกลางหนาอก สัญลักษณโฆษณาแตละชิ้นมี
ขนาดไมเกิน 20 ตร.ซม. แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 5 ชิ้น โดยมี 1 ชิ้นตอ 1 แหง/การโฆษณาที่มีลักษณะ
เปนแถบยาวตองมีความสูงไมเกิน 10 ซม. บริเวณดานหนาของเสื้อ หลังของเสื้อมีความสูงไมเกิน 5 ซม. ถุงเทา
และรองเทาแตละขางจะมีสัญลักษณโฆษณาได 2 ชิ้น ขนาดไมเกิน 20 ตร.ซม.กรรมการผูชี้ขาดมีสิทธิ์วินิจฉัย
แตเพียงผูเดียว หากขอความ โฆษณามีผลกระทบขัดแยงตอสิทธิประโยชนของ
การแขงขัน หรือการ
ดําเนินการถายทอดโทรทัศน หรือขอความโฆษณาที่ละเมิดตอขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการ
แขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552 หรือพิจารณาแลวมีภาพหรือขอความที่ไมเหมาะสม กรรมการผูชี้ขาด
จะจํากัดขอบเขตโฆษณาบนเสื้อ

13. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯหรือการกีฬาแหงประเทศไทย
และผูตัดสินที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผู
ตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของ
หรืออาจจะมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไม
โปรงใสหรือยุติธรรมของการตัดสิน
14. หลักเกณฑในการพิจารณานักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน
หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
14.1 เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ
14.2 เปนนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเลนที่สูง
14.3 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
14.4 เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
14.5 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
15.หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
15.1 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
15.2 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุด
ถาเหรียญทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
15.3 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
15.4 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
16. กําหนดจํานวนรายการแขงขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แขงขัน จํานวน
29 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
42 เหรียญ ประกาศนียบัตร 42 ใบ
- เหรียญชุบเงิน จํานวน
42 เหรียญ ประกาศนียบัตร 42 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 84 เหรียญ ประกาศนียบัตร 84 ใบ (ครองเหรียญรวม)
17. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
17.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาให
เปนไปตามระเบียบฯ
17.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น
18. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน
สมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป

19. กําหนดการแขงขัน
ตรวจแบงกลุมความพิการ
(CLASSIFICATION)
อบรมผูตัดสินและเจาหนาที่ วันที่...
.........................เวลา 09.00 น.
ประชุมผูจัดการทีม วันที่.................
.......................เวลา 13.00 น.
จัดการแขงขันวันที่
……………………………………………………………………
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผานการ
ตรวจระดับความพิการ
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