ระเบียบการแขงขันกีฬาฟุตซอล(หูหนวก)
การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2560)
"สมิหลาเกมส" ณ จังหวัดสงขลา
*******************
1. สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
นายกสมาคม นายบุญเลิศ ฆนาพรวรกาญจน
เลขาธิการ
นางสาวปุณิกา เพ็ญสุวรรณ
สถานที่ติดตอ เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง ชั้นที่ 14 ตึก 25 การกีฬาแหงประเทศไทย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท 02 - 1709230 โทรสาร 02 - 1709230
2. คณะกรรมการจัดการแขงขัน
ประธานกีฬาฟุตซอล(หูหนวก)จังหวัดเจาภาพ
สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย(ผูเชี่ยวชาญกีฬาฟุตซอลหูหนวก
)
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพแตงตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง
3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดวย
ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กกท. ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ กรรมการ
ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย(ชนิดกีฬาที่มีการประทวง) กรรมการ
ผูแทนกองนิติการ กกท. กรรมการ
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ กกท. กรรมการและเลขานุการ
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬา
ระดับชาติ กกท. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ประกอบดวย
ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย(ผูเชี่ยวชาญกีฬาฟุตซอลหูหนวก
) ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาฟุตซอลหูหนวก กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล(หูหนวก) 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 ใหใชกติกาการแขงขันฟุตซอลของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ(FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ
ไดประกาศใชแลว
4.2 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวย การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติพ.ศ. 2552
5. คุณสมบัติและสิทธิ์ของผูที่เขารวมการแขงขัน(นักกีฬา)
นักกีฬาที่มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5.1จะตองเปนนักกีฬาที่มีความพิการจริงตามที่ลงสมัครทําการแขงขัน
5.2 ตองมีอายุไมนอยกวา 16 ป
6. ประเภทการแขงขันจัดใหมีการแขงขันประเภททีมชายและทีมหญิง5 คน
-การแขงขันประเภทนี้เรียกวาการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ
7. ประเภทความพิการ
-พิการทางหู
8. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน
8.1 จังหวัดที่สงทีมฟุตซอลเขาแขงขัน จะตองสงชื่อผูเขาแขงขันไดไมเกิน 12 คน และสงไดเพียงแค 1 ทีม และมี
เจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน เพื่อทําหนาที่เปนผูควบคุมทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 คน และผูชวย 2 คน
8
.2 แตละทีมสงรายชื่อผูเลนตัวจริงไดไมเกิน 5 คน และสงรายชื่อผูเลนตัวสํารอง 7 คน แตสามารถทําการ
เปลี่ยนตัวลงสนามแขงขันไดตลอดเวลา
8
.3 หมายเลขประจําตัวนักกีฬาใหกําหนดหมายเลข 1 – 12 และตองติดหมายเลขเสื้อแขงขันใหตรงกับ
หมายเลขในทะเบียนรายชื่อนักกีฬาที่ยื่นใบสมัครตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน
8
.4 สงทะเบียนรายชื่อที่สมัคร พรอมรายชื่อ ผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน และเจาหนาที่ทีม
8 .5 แตละทีมสงรายชื่อผูเลนทีมชาติไดทีมละไมเกิน 3 คนและสามารถลงทําการแขงขันอยูในสนามไดครั้ง
ละไมเกิน 2 คน
8.6 นักกีฬาทีมชาติที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป ไมถือวาเปนทีมชาติ
9. การดําเนินการแขงขัน
9
.1 กติกาแขงขัน ใหใชกติกาการแขงขันฟุตซอล ของ FIFA เปนหลัก
9
.2 ในวันแขงขันผูควบคุมทีม หรือผูฝกสอน นํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ควบคุม การแขงขัน ณสนาม
การแขงขันไมนอยกวา 60 นาที เมื่อถึงเวลากําหนดการแขงขันแลว ทีมใดมีผูเลนนอยกวา 5 คน ใหปรับทีมนั้นแพในการ
แขงขันครั้งนั้น ตามกติกาการแขงขัน (ทีมที่ชนะผาน มีประตูได 2 ประตู ตอ 0)

9.3 คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีหนาที่ดําเนินการแขงขันและรับผิดชอบในการจัดการแขงขัน ตลอดจน
ควบคุมดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบการนี้ หากมีปญหาใดนอกจากที่ไดระบุไวในระเบียบนี้ใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน พิจารณาและดําเนินการใหเสร็จสิ้นไป
9.4 คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีอํานาจในการพิจารณาตัดสิทธิ์ ทีมที่ไมดําเนินการตามระเบียบนี้ เชน ไมสง
รายชื่อและรูปถายผูเลนในใบสมัคร โดยไมจัดทีมเขาแขงขันตามรายการ หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับเปนเงิน 1,000
บาท ในการที่ทีมใดๆ ปฏิบัติการฝาฝนระเบียบการนี้ จนเปนเหตุใหมีผลเสียตอการจัดการแขงขัน
9.5 คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีอํานาจการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกําหนดเวลาในการแขงขัน หรือการ
แขงขันวิธีอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ทําการแขงขันก็ได แตจะทําใหทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชน หรือเสีย
ประโยชนมิได
9.6 ในการแขงขันในแตละสนามจะตองมีผูควบคุมการแขงขัน 1 คน
10. หลักเกณฑและวิธีการจัดการแขงขัน
10.1 กรณีที่มีทีมสมัครเขารวมการแขงขัน ในแตละประเภทความพิการนอยกวา 3 ทีม คณะกรรมการจัดการ
แขงขัน จะไมจัดทําการแขงขัน
10.2 กรณีที่มีทีมสมัครนอยกวา 8 ทีม ใหทําการแขงขันแบบพบกันหมด
10.3 กรณีที่ทีมสมัครเขาทําการแขงขันตั้งแต 12 ทีมขึ้นไป ใหทําการแขงขันแบบแบงการแขงขันออกเปน สาย
4
โดยดําเนินการแขงขันเปนรอบดังนี้
รอบแรกใหแตละสายทําการแขงขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2
ในสาย เพื่อเขาไปแขงขันในรอบสองตอไป การตัดสินลําดับในรอบแรก ในกรณีของคะแนนเสมอกันของ
แตละสายเมื่อเสร็จสิ้นการแขงขัน ตัดสินดวยการจับสลากเพื่อหาทีมเขาไปเลนในรอบสองตอไป
รอบที่สองทําการแขงขันโดยใชวิธีการแขงขันแบบแพคัดออก โดยกําหนดผูแขงขัน ดังนี้
สาย ก.
ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ ก แขงขันกับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ ข
สาย ข.
ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ ข แขงขันกับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ ก
สาย ค.
ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ ค แขงขันกับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ ง
สาย ง.
ใหทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 ของสายที่ ง แขงขันกับทีมที่มีคะแนนเปนที่ 2 ของสายที่ ค
10.4 รอบรองชนะเลิศคูที่ 1 ใหทีมที่ชนะสาย ก. ในรอบที่สองแขงขันกับทีมที่ชนะสาย ค. ในรอบที่สอง คูที่ 2
ใหทีมที่ชนะสาย ข. ในรอบที่สองแขงขันกับทีมที่ชนะสาย ง. ในรอบที่สอง
10.5 รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงตําแหนงชนะเลิศ และใหทีมที่แพในรอบรอง
ชนะเลิศใหครองตําแหนงอันดับที่ 3 รวมกัน (ไมมีชิงอันดับที่ 3)
10.6 การแขงขันในรอบที่สอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศเมื่อหมดเวลาการแขงขันแลวผลปรากฏวา
เสมอกันในเวลาที่แขงขันตามปกติ ใหหาผูชนะดวยการใชวิธี การเตะลูก ณ จุดโทษ เพื่อหาทีมที่ชนะตอไป โดยไมมี
การตอเวลาแขงขัน
10.7การจัดใหมีการแบงสายและการแขงขันพบกันหมดในสาย ใหใชวิธีนับคะแนนของการแขงขันมารวมกัน
ถาทีมที่เขาแขงขันมีคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก เพื่อหาทีมที่เขาไปเลนในรอบตอไป
10.8การจับสลากเพื่อหาทีมเขารอบใหเจาหนาที่ของแตละทีมสงตัวแทนมาทําการจับสลาก หากไมมีตัวแทน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน แตงตั้งบุคคลใดก็ได มาทําการจับสลากแทน และทีมนั้นๆตองยอมรับผลการจับสลากนั้น

11. การนับคะแนนมีหลักเกณฑดังนี้
11.1ทีมชนะได 3 คะแนน (3 คะแนน)
11.2ทีมที่แพไมไดคะแนน (0 คะแนน)
12. วิธีการแขงขันแบงเปน 2 ครึ่งๆ ละ 20 นาที พักระหวางครึ่ง 10 นาที
13. การจัดกําหนดการแขงขัน
การเลื่อนหรือสั่งงดการแขงขันของทีมที่ปฏิบัติ ผิดระเบียบการแขงขันเมื่อคณะกรรมการการจัดการแขงขัน
ไดประกาศไปแลวทุกทีมจะตองปฏิบัติตามทุกประการ
14. คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจที่จะเลื่อนการแขงขันของคูแขงขันใดๆ
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เชน สนามไมอยูในภาวะที่ใชทําการแขงขันได ตามความเห็นของคณะกรรมการ
เทคนิคกีฬา ในกรณีเชนนี้ ทีมที่ตองเขาแขงขันตองรับทราบ และปฏิบัติตาม โดยจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิไดหากจะ
เลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กลาวนี้ จะตองแจงใหทีมที่เขาแขงขันทราบกอนการแขงขัน ไมนอยกวา 24ชั่วโมง
15. กําหนดการแขงขัน
ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไวทีมตางๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไมได
16. ปญหานอกเหนือจากที่ระบุในเรื่องของการแขงขัน
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมกา
จัดการแขงขันถือเปนยุติจะอุทธรณมิได
17.ขอปฏิบัติในการแขงขัน หลักฐานการสมัครเขาแขงขัน
17.1 จังหวัดที่มีความประสงคจะสงทีมเขารวมการแขงขันใหยื่นความจํานง โดยกรอกขอความในใบ
สมัครใหครบถวนตามแบบใบสมัครเขาแขงขัน ใบสมัครดังกลาวตองสงพรอมหลักฐานอีก 3 ขอดังตอไปนี้
17.1.1 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาไมเกิน 12 คน และเจาหนาที่ไมเกิน 4 คน รายชื่อ นักกีฬาใหเรีตามลํ
ยง าดับ
หมายเลขที่สงเขาแขงขันพรอมทั้งลายเซ็นนักกีฬาที่แทจริง (ซึ่งลายเซ็นนี้จะใชตรวจสอบในระหวางที่แขงขัน หากลายเซ็น
ไมเหมือนกันก็จะตัดสิทธิ์การลงแขงขันของนักกีฬาผูนั้นตลอดการแขงขัน) พรอมกับรายชื่อเจาหนาที่ประจําทีม
17.1.2 รูปถายของนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอนและผูชวยผูฝกสอน ขนาด 5ซ.ม. จํานวนคนละ 3 รูป
เปนรูปที่ถายไมเกิน 1 ป โดยถายใบหนาตรงไมสวมหมวก และเขียนชื่อ นามสกุล (ตัวบรรจง) พรอมทั้งชื่อของสังกัดที่สง
ทีมเขาแขงขัน และหมายเลขที่จะใชแขงขัน (เชน นางกอ ขอสกุล หมายเลข 11 หรือ นาย ขอกอสกุล ผูจัดการทีมสังกัด)
ไวดานหลังรูปทั้ง 3 รูป
17.1.3 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ ฉบับตัวจริงพรอมถายเอกสารใหนําบัตรตัวจริงมา
ดวยในวันแขงขัน เมื่อตรวจสอบถูกตองแลวจะคืนบัตรตัวจริงให (ไมรับใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่ไมมีรูปถาย)
17.2 สังกัดที่เขาแขงขันจะตองจัดทีมไปแขงขันตามวัน เวลา และสนามแขงขันที่ไดกําหนดไวทีมใดลงสนามแขง
ขันแลวเหลือผูเลนนอยกวา 5 คน ในสนาม ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ทีมใดถึงสนามแขงขันแลวจะตองลงสนามทําการแขงขัน
ตามเวลาที่กําหนด หากทีมใดที่หนึ่งไมลงทําการแขงขันตามเวลาที่กําหนด ใหปรับคูแขงขันเปนฝายชนะ หากไมพรอมลง
สนามทั้ง 2 ทีม ใหปรับเปนแพทั้งคู ทีมใดที่ถูกปรับเปนแพทุกกรณี จะตองถูกปรับเปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท
ถวน) ตอครั้ง และจะตองทําการแขงขันตามกําหนดการแขงขันในครั้งตอไปตามปกติดวย
17.3 ในวันแขงขันทีมใดเจตนาไมลงทําการแขงขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไมรวมการแขงขันตอไปจนหมดเวลา
การแขงขันตามรายการที่คณะกรรมการกําหนด ถือวาทีมนั้นผิดมารยาทอยางรายแรง ใหปรับทีมนั้นเปน แพในครั้งนั้น
และถูกลงโทษปรับเงิน 1,000 บาท อาจพิจารณาตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขันในครั้งตอไปดวย การพิจารณาโทษของ
นักกีฬาและทีมที่เขาแขงขัน หรือพิจารณาการกระทําอันใดที่มีการละเมิดซึ่งไมปรากฏอยูในระเบียบนี้รวมทั้งการพิจารณา
รายงานของผูตัดสินที่มีเหตุการณไมปกติ ในการแขงขันใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยประธานฯ หรือ

รองประธานกับกรรมการอีกอยางนอย 5 คนเปนผูพิจารณา ผลของการพิจารณานั้นเปนสิ้นสุด ผูเขาแขงขันจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบการแขงขันนี้ ผูแทนสังกัด เจาหนาที่นักกีฬาของทีมที่เขาแขงขัน จะตองทราบ จะอางวาไมทราบระเบียบนี้
ดวยประการใดๆ มิได
18. การแตงกายของนักกีฬา
18.1 ผูเลนแตละชุด ตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกัน (ยกเวนผูรักษาประตู และหามใชชุดแตงกาย
สีดํา)ตามแบบเครื่องแตงกายสีของเสื้อ , กางเกง และถุงเทา ตามที่ไดแจงในวันสมัคร หรือแจงในการประชุมผูจัดการทีม
กอนการแขงขัน และตองติดหมายเลขประจําตัวทางดานหนาและหลังเสื้อพรอมทั้งหมายเลขที่ขากางเกงแขงขันใหชัดเจน
ตามที่ระบุหมายเลขของผูเลนแตละคนไวในใบสมัคร โดยเลขหรือติด หมายเลขไมตรงกับทะเบียนใบสมัคร โดยมีผู
ประทวง ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันปรับทีมนั้นใหแพ และไมจัดใหทําการแขงขันในรอบตอไป ยกเวนจะไดแจง ใหผู
ตัดสินทราบกอนลงทําการแขงขัน และผูตัดสินไดบันทึงลงในรายงานไวแลว
18.2 ในกรณีที่เครื่องแตงกายมีสีคลายคลึงกันใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือผูตัดสินดําเนินการ
ใหทีมใดทีมหนึ่งเปลี่ยนสีเสื้อ เพื่อความสะดวกในการตัดสิน
18.3ผูที่เปนหัวหนาทีมตองติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อดานซายใหชัดเจน เครื่องหมายนี้จะตองจัดหามา
ใหพรอม
19. มารยาทของนักกีฬาตลอดเวลาการแขงขัน
นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และตองปฏิบัติตามกติกาฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) และระเบียบการแขงขันของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการฟุตบอลนานาชาติการแขงขัน
จนถึงกับผูตัดสินตองสั่งยุติการแขงขันใหถือวาเปนความผิดอยางรายแรงใหพิจารณาโทษตามระเบียบการพิจารณา และ
บทลงโทษของสมาคมฯ
20. การประทวง
ใหดําเนินการประทวงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬา นับตั้งแตหมดเวลาการแขงขัน และผูลงนามในการประทวง
ตองเปนผูแทนของทีมนั้นๆหรือผูไดรับอํานาจจากทีมนั้นๆ การประทวงตองทําเปนลายลักษณอักษร พรอมดวยวางเงิน
ประกัน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) เงินนี้จะคืนใหเมื่อการประทวงเปนผล สําหรับการประทวงเรื่องคุณสมบัติ
ของผูเลน ใหผูประทวงทําเปนลายลักษณอักษรเชนกัน (ประทวงคุณสมบัติภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการแขงขัน
หรือกอนการแขงขัน)
21. อุปกรณการแขงขัน
ลูกฟุตซอลที่ใชในการแขงขันฟุตบอลกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยนี้ใหใชลูกฟุตซอลที่สหพันธฟุตซอลของ
นานาชาติ (FIFA) หรือสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย (FAT) ใหการรับรอง
22. ขนาดของสนามที่ใชทําการแขงขัน
22.1 ขนาดความกวางไมเกิน 20 เมตร และไมต่ํากวา 18 เมตร ขนาดความยาวไมเกิน 42 เมตร และไมต่ํากวา
40 เมตร
22.2 ขนาดของประตูสูง 2.00 เมตร กวาง 3.00 เมตร
23. กําหนดการแขงขัน
- อบรมเจาหนาที่จัดการแขงขัน
- ประชุมผูจัดการทีม
- ทําการแขงขัน

24. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯหรือการกีฬาแหงประเทศไทยและผูตัดสิน
ที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจากสมาคมกีฬา คนพิการ
แหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของหรืออาจจะ
มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไมโปรงใสหรือยุติธรรมของ
การตัดสิน
25. หลักเกณฑในการพิจารณานักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน
หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
25.1 เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ
25.2 เปนนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเลนที่สูง
25.3 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
25.4 เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบกติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหงประเทศไทย
25.5 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
26. หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
26.1 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
26.2 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุดถาเหรียญ
ทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
26.3 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหงประเทศไทย
26.4 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
27. รางวัลการแขงขัน
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ.
2552 หมวด 9
รายการที่แขงขัน จํานวน
1 รายการ
27.1 เหรียญรางวัลมอบใหแกนักกีฬาที่ชนะการแขงขัน
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง จํานวน
12 เหรียญ ประกาศนียบัตร 16 ใบ
รางวัลที่
2 เหรียญชุบเงิน จํานวน
12 เหรียญ ประกาศนียบัตร 16 ใบ
รางวัลที่
3 เหรียญชุบทองแดง จํานวน 24 เหรียญ ประกาศนียบัตร 32 ใบ (ครองเหรียญรวม)
(ผูฝกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร)
27.2 เกียรติบัตรมอบใหทั้งนักกีฬาและผูฝกสอนที่ชนะการแขงขัน
27.3 โลรางวัลและเกียรติบัตรมอบใหนักกีฬาดีเดน 1 คนและผูฝกสอนดีเดน 1 คน
28. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
28.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือแตงกาย
ดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาใหเปนไปตามระเบียบฯ
28.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น

29. โลโกผูใหการสนับสนุน
- การจะมีเครื่องหมายการคา
คําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาที่มิใชสิทธิ
ประโยชนของเกมสการแขงขันหรือชื่อจังหวัด ใหมีขนาดไมเกิน
2 x 3 นิ้ว และหามนําตราหรือเครื่องหมาย
การคาที่เปนการประชาสัมพันธการขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใสลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตใหใชชื่อจังหวัดหรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน
5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด
มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน 5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
30. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทนสมาคมฯ จะตอง
ทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
31. ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจพิจารณาชี้ขาด ขอขัดแยงอื่นใดที่
เกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบนี้ ใหถือขอสรุปของคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
*อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผานการตรวจ
ระดับความพิการ

