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

1. สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแหงประเทศไทย
นายกสมาคม นายณัยณพ ภิรมยภักดี
เลขาธิการ นายวิธสิทธ ยังประดิษฐ
สถานที่ติดตอ เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง ชั้นที่ 14 ตึก 25 การกีฬาแหงประเทศไทย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท 08 – 4438-8863 โทรสาร 02 – 170-9230
2. คณะกรรมการจัดการแขงขัน
ประธานกีฬาบอคเซียจังหวัดเจาภาพ ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแหงประเทศไทย(
ผูเชี่ยวชาญกีฬาบอคเซี)ยรองประธานกรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง
3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดวย
ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กกท. ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ กรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย(ชนิดกีฬาที่มีการประทวง) กรรมการ
ผูแทนกองนิติการ กกท. กรรมการ
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ กกท. กรรมการและเลขานุการ
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬา
ระดับชาติ กกท. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ประกอบดวย
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแหงประเทศไทย
(ผูเชี่ยวชาญกีฬาบอคเซี)ยประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาบอคเซีย กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาบอคเซีย กรรมการ
ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการ
ผูจัดการทีมไมนอยกวาสองทีม
(ยกเวนคูกรณี) กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพ
กีฬาคนพิการแตงตั้ง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.3 คณะกรรมการประทวง การจัดระดับความพิการ ประกอบดวย
ผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรการกีฬา
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กรรมการ
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกีฬาเวชศาสตร
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญการจัดระดับความพิการตามชนิดกีฬาที่มีการประทวง
กรรมการ
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬา
ระดับชาติ
กรรมการ
หัวหนางานกายภาพบําบัด กรรมการและเลขานุการ

4. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
4.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการชาติ พ.ศ.2552
4.2 ใหใชกติกานานาชาติสหพันธกีฬา Boccia Rules 2014 BISFed (Boccia International Sport
Federation)
5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
5.1 ตองขึ้นทะเบียนเปนนักกีฬาสังกัดจังหวัดตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการแขงขัน
กีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 คุณสมบัติดานความพิการของรางกายเปนไปตามกติกา นานาชาติสหพันธ กีฬา กีฬา บอคเซีย
BISFed(Boccia International Sport Federation)(BOCCIA CLASSIFICATION RULES 1st Edition
January 2014)
6. ประเภทการแขงขันและความพิการ (ไมแยกชาย- หญิง)
6.1 ประเภททีม BC1 และ BC2 (จะตองมี BC1 อยางนอย 1 คน)
6.2 ประเภทคู BC3 (จะตองมีนักกีฬาพิการ CP อยางนอย 1คน)
6.3 ประเภทคู BC4
6.4 ประเภทบุคคล BC1
6.5 ประเภทบุคคล BC2
6.6 ประเภทบุคคล BC3
6.7 ประเภทบุคคล BC4
7. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน
7.1 แตละจังหวัดสงชื่อนักกีฬาไดระดับความพิการ (BC1, BC2.BC3, BC4) ละไมเกิน 3 คน
แต (BC 1+ BC2) รวมกันไมเกิน 5 คน และควรมีนักกีฬาหญิงอยางนอย 1 คน
7.2 จํานวนผูฝกสอนและ/หรือผูชวยเหลือนักกีฬา ไดเทาจํานวนนักกีฬา (ผูฝกสอน 1 คนตอนักกีฬา
1 คน)
7.3 แตละจังหวัดใหมีผูจัดการทีมได 1 คน
หมายเหตุ นักกีฬาทุกคนไดรับสิทธิ์แขงขันไดประเภทบุคคล และคูหรือทีมตามระดับความพิการที่กําหนดใน
กติกา
8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ขอปฏิบัติเปนไปตามกติกานานาชาติสหพันธกีฬา กีฬาบอคเซีย BISFed
8.2 ผูแขงขันจะตองรายงานตัว ณ หองรายงานตัวกอนเวลาแขงขันไมนอยกวา 15 นาที (ประเภท
บุคคล) ไมนอยกวา 20 นาที (ประเภทคูและทีม)
8.3 การประชุมทางเทคนิค กําหนดประชุมกอนการแขงขันอยางนอย 1 วัน
8.4 การแขงขันรายการใดมีนักกีฬามากกวา 5 คน/ทีม/คู จะแขงขันพบกันหมดในกลุมยอยใน
รอคัดเลือก (POOL) และแขงขันแบบพบกันหมด (ROUND ROBIN) เพื่อหาผูชนะเลิศตอไป
8.5 นักกีฬาทีมชาติสามารถลงแขงขันไดตามกติกาทุกประเภท
9. มารยาท
9.1 นักกีฬาตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาที่ดี
9.2 นักกีฬาที่จังหวัดยืนยันรายชื่อเขาแขงขันหากไมแขงขันโดยไมมีเหตุอันควร จะตองถูกตัดสิทธิ์
เขาแขงขันในปตอไป ตามระเบียบของการกีฬาแหงประเทศไทย

10. การประทวง
การประทวงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาและเทคนิคกีฬาใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย
วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 10
11. คุณสมบัติผูตัดสิน
ตองเปนผูตัดสินที่ผานการอบรมหลักสูตรผูตัดสินกีฬาบอคเซียในระดับนานาชาติและ/หรือ หลักสูตรที่
ไดรับการอนุมัติจากการกีฬาแหงประเทศไทย
12. อุปกรณการแขงขัน
ใชลูกบอคเซีย ทําดวยหนังแทหรือหนังเทียม มีน้ําหนักไมนอยกวา 263 กรัมและไมเกิน 287 กรัม
(275 + 12กรัม) มีขนาดเสนรอบวงไมนอยกวา 262 มิลลิเมตรและไมเกิน 278 มิลลิเมตร 270 + 8 มิลลิเมตร)
รวมทั้งรางและรถวีลแชรจะตองถูกตอง ตามที่สหพันธบอคเซียนานาชาติ กําหนดไวในกติกา ซึ่งผูเลนสามารถ
นํามาเองไดแตจะตองไดรับการตรวจกอนการแขงขัน และการสุมตรวจระหวางการแขงขัน หรือใช อุปกรณของ
คณะกรรมการจัดการแขงขันก็ได
13. การตรวจระดับความพิการ
นักกีฬาควรจะเขารับการตรวจในวันแรกของการตรวจระดับความพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เขา
แขงขันเปนครั้งแรก หรือไมเคยตรวจระดับความพิการมากอน เวนแตผูที่ไดรับการตรวจระดับความพิการ
(Class) เปน C แลว (เพื่อชวยใหการจัดรายการแขงขันไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น)
14. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยหรือการกีฬาแหงประเทศไทยและผูตัดสิน
ที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจากสมาคมกีฬา
แหงประเทศไทย เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของ
หรืออาจจะมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไม
โปรงใสหรือยุติธรรมของการตัดสิน
15. หลักเกณฑในการพิจารณานักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน
หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
15.1 เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ
15.2 เปนนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเลนที่สูง
15.3 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
15.4 เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
15.5 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
16.หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
16.1 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
16.2 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุด
ถาเหรียญทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
16.3 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
16.4 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน

17. กําหนดจํานวนรายการแขงขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แขงขัน จํานวน
7 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
19 เหรียญ ประกาศนียบัตร 19 ใบ
เหรียญชุบเงิน จํานวน
19 เหรียญ ประกาศนียบัตร 19 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 35 เหรียญ ประกาศนียบัตร 35 ใบ
หมายเหตุ การมอบเหรียญรางวัลประเภทบุคคล BC3 และประเภทคู BC3 จะตองมอบเหรียญรางวัลใหกับ
ผูชวยเหลือนักกีฬา ตามกติกานานาชาติสหพันธกีฬา Boccia Rules 2014 BISFed (Boccia International
Sport Federation)
18. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
18.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาให
เปนไปตามระเบียบฯ
18.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น
19. โลโกผูใหการสนับสนุน
- การจะมีเครื่องหมายการคา
คําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาที่มิใชสิทธิ
ประโยชนของเกมสการแขงขันหรือชื่อจังหวัด ใหมีขนาดไมเกิน
2 x 3 นิ้วและหามนําตราหรือ
เครื่องหมายการคาที่เปนการประชาสัมพันธการขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใสลงทําการ
แขงขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตใหใชชื่อจังหวัดหรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน
5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด
มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน 5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
20. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน
สมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป

21. กําหนดการแขงขัน
- อบรมเจาหนาที่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ สนามแขงขัน
- ตรวจอุปกรณการแขงขันและประชุมผูจัดการทีม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ณ สนามแขงขัน เวลา 13.00 – 16.00 น.
..... กําหนดแขงขัน 5 วัน

วัน-เดือน-ป
20 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560
22 ก.ค. 2560

23 ก.ค. 2560

24 ก.ค. 2560

ตารางการแขงขันบอคเซีย
เวลาแขงขัน
ประเภท
รอบ
09.00 น.
คู BC3
เปนตนไป
คู BC4
รอบคัดเลือก
ทีม (BC1+ BC2)
09.00 น.
คู BC3
ชิงชนะเลิศ
เปนตนไป
คู BC4
มอบเหรียญรางวัลประเภททีม/คู
ทีม (BC1+ BC2)
09.00 น.
บุคคล BC1
เปนตนไป
บุคคล BC2
รอบคัดเลือก
บุคคล BC3
บุคคล BC4
09.00 น.
บุคคล BC1
เปนตนไป
บุคคล BC2
รอบสอง
บุคคล BC3
บุคคล BC4
09.00 น.
บุคคล BC1
เปนตนไป
บุคคล BC2
รอบรองชนะเลิศ/รอบชิงชนะเลิศ
บุคคล BC3
มอบเหรียญรางวัล
บุคคล BC4

หมายเหตุ. กําหนดการแขงขันเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมตามจํานวนนักกีฬ/สนามแข
า
งขัน
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผาน
การตรวจระดับความพิการ

