ระเบียบการแขงขันกีฬาโกลบอล
การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 35 ( พ.ศ. 2560 )
“สมิหลาเกมส” ณ จังหวัดสงขลา
************************
1. สมาคมกีฬาคนตาบอดแหงประเทศไทย
นายกสมาคม นายสุธน จิตรมั่น
เลขาธิการ นายวินิตย จันทรมนตรี
สถานที่ติดตอ 161/241 ซ.อินทามระ 41 ถนนสุทธิสาร เขตดินแดง กทม. 10320
โทร 0 2693 6655 โทรสาร 0 2693 6799
2. คณะกรรมการจัดการแขงขัน
ประธานกีฬาโกลบอลจังหวัดเจาภาพ ประธานกรรมการ
ผูแทน
สมาคมกีฬาคนตาบอดแหงประเทศไทย(ผูเชี่ยวชาญกีฬาโกลบอล) รองประธานกรรมการ
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
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ประกอบดวย
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชี่ยวชาญ
กีฬาโกลบอล) ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาโกลบอล กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาโกลบอล กรรมการ
ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการ
ผูจัดการทีมไมนอยกวาสองทีม
(ยกเวนคูกรณี) กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจาภาพ
กีฬาคนพิการแตงตั้ง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.3 คณะกรรมการประทวง การจัดระดับความพิการ ประกอบดวย
ผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรการกีฬา
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กรรมการ
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกีฬาเวชศาสตร
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญการจัดระดับความพิการตามชนิดกีฬาที่มีการประทวง
กรรมการ
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ
กรรมการ
หัวหนางานกายภาพบําบัด กรรมการและเลขานุการ

4. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
4.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวย การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
4.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาคนตาบอดนานาชาติ (IBSA) ป ค.ศ. 2014 - 2017 ฉบับ
ภาษาไทย ภายใตการรับรอง ของสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ
5. ประเภทความพิการ
กลุมความพิการทางตา
6. การแบงกลุมประเภทการแขงขัน
6.1 ประเภททีมชาย
6
.2 ประเภททีมหญิง
โดยมีนักกีฬาที่มีความพิการทางตา กลุม B1 , B2 , B3 ตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาคนตาบอด
นานาชาติ (IBSA) ที่ไดกําหนดไว
7. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน
7
.1 จํานวนนักกีฬาชาย 6 คน , หญิง 6 คน (ผูเลนตัวจริง 3 คน , และผูเลนสํารอง 3 คน)
7.2 จํานวนผูจัดการทีมๆ ละ 1คน ผูฝกสอนทีมละ 1 คน และผูชวยผูฝกสอน ทีมละ 2 คน
8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 การแขงขันจะดําเนินการไปตามกติกาของสมาคมกีฬาคนตาบอดนานาชาติ (IBSA) ฉบับภาษาไทย
ภายใตการรับรองของสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ ในกรณีที่มีขอขัดแยงใหคณะกรรมการ ควบคุม
การแขงขันเปนผูชี้ขาด
8.2 ทีมนักกีฬาจะตองสงรายชื่อและรายงานตัวกอนการแขงขัน 30 นาที
8.3 การประชุมทางเทคนิคกําหนดประชุมกอนการแขงขัน 1 วัน
8.4 ทีมใดที่ไมมีผูแทนเขารวมการประชุมผูจัดการทีมหรือไมไดแจงตอประธานที่ประชุม เพื่อยืนยันเขา
รวมแขงขัน ให ปรับเปนหมดสิทธิ์เขารวมการแขงขัน และแจงตอการกีฬาแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษ
ตอไป
9. มารยาทและวินัยของนักกีฬา
นักกีฬาตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาที่ดีนักกีฬาที่สังกัดยืนยันรายชื่อเขาแขงขันแลว
หากไมเขาแขงขันโดยไมมีเหตุอันควรจะถูกตัดสิทธิ์เขาแขงขันในตอไป หรือเปนไปตามขอบังคับของการกีฬา
แหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
10. การประทวง
การประทวงใหเปนไปตามขอบังคับของการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการ
แหงชาติ พ.ศ. 2552
11. อุปกรณการแขงขัน
11.1 ประตู
มีความกวาง 9 เมตร เสาประตูมีรูปทรงกลม และมีความสูง 1.30 เมตร คานประตูตองมีความ
แข็งแรง เสาประตูจะตองอยูนอกสนามแตอยูในแนวเสนประตู การวัดจะใชวัดภายในของประตู ขนาดของเสา
ประตูและคานประตูตองมีเสนผาศูนยกลางไมเกินกวา 15 เซนติเมตร ประตูจะตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและ
ปลอดภัย

11.2 ลูกบอล
ในการแขงขันจะใชลูกบอลที่มีน้ําหนัก 1,250 กรัม และมีกระดิ่งที่มีเสียงดังอยูภายใน จะมีเสนรอบวง
ของลูกบอลประมาณ 76 เซนติเมตร และมีรู 8 รู เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร วัสดุที่ใชเปนยางที่มี
ความแข็งแรง ซึ่งไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการเทคนิคของสมาคมกีฬาคนตาบอดนานาชาติ (IBSA)
11.3 เครื่องแตงกาย
ผูเลนทุกคนจะตองสวมเสื้อยืดตามที่ถูกกําหนดไวของเกมการแขงขัน เสื้อยืดทุกตัวจะตองมีหมายเลขที่
ติดไวอยางถาวร ทั้งที่ดานหนาและดานหลังหมายเลขจะตองอยูระหวางหมายเลข 1– 9 และตองสูงไมนอยกวา
20 เซนติเมตร (IBSA)
11.4 แวนตาและคอนแทคสเลนสหามผูเลนใสแวนตาหรือคอนแทคสเลนส
11.5 อุปกรณบังตา
ผูเลนทุกคนจะตองใสที่ปดตาตลอดเวลาที่อยูในสนามตั้งแตเริ่มการแขงขัน จนกระทั่งจบการแขงขัน
ของแตละครึ่งเวลา ซึ่งรวมไปถึงชวงเวลาปกติและชวงตอเวลา และการโยนลูกโทษ ในชวงการขอเวลานอก
ผูเลนสํารองที่เปลี่ยนตัวเขาไปอยูในสนามจะตองใสที่ปดตาดวย
12. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนตาบอดแหงประเทศไทย หรือการกีฬาแหงประเทศไทย
และผูตัดสินที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาคนตาบอดแหงประเทศไทย เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผู
ตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของ
หรืออาจจะมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไม
โปรงใสหรือยุติธรรมของการตัดสิน
13. หลักเกณฑในการพิจารณานักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน
หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
13.1 เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ
13.2 เปนนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเลนที่สูง
13.3 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
13.4 เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
13.5 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
13.6 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
13.7 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุด
ถาเหรียญทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
13.8 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห งประเทศ
ไทย
13.9 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน

14. กําหนดจํานวนรายการแขงขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แขงขัน จํานวน
2 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
18 เหรียญ ประกาศนียบัตร 18 ใบ
เหรียญชุบเงิน จํานวน
18 เหรียญ ประกาศนียบัตร 18 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 36 เหรียญ ประกาศนียบัตร 36 ใบ
หมายเหตุ
รางวัลที่ 3 ครองรวม (ถาจัดการแขงขันแบบพบกันหมดใหมีรางวัลที่ 3 ทีมเดียว)
จํานวนเหรียญรางวัล จํานวน 9 เหรียญ/ทีม (เจาหนาที่ประจําทีม 3 เหรียญ นักกีฬา 6 เหรียญ)
15. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
15.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตงกายของนักกีฬาให
เปนไปตามระเบียบฯ
15.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทย
เทานั้น
16. โลโกผูใหการสนับสนุน
การจะมีเครื่องหมายการคา
คําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาที่มิใชสิทธิ
ประโยชนของเกมสการแขงขันหรือชื่อจังหวัด ใหมีขนาดไมเกิน
2 x 3 นิ้ว และหามนําตราหรือ
เครื่องหมายการคาที่เปนการประชาสัมพันธการขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใสลงทําการ
แขงขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตใหใชชื่อจังหวัดหรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน
5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด
มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน 5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
17. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน
สมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
18. กําหนดการแขงขัน
วันที่
กรกฎาคม 2560 อบรมเจาหนาที่เทคนิค 1 วัน
วันที่
กรกฎาคม 2560 ประชุมผูจัดการทีม เวลา 14.30 น. ณ สนามแขงขัน
แขงขันระหวางวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560 กําหนดการแขงขัน 5 วัน
(อาจลดจํานวนวันแขงขันลงไดตามจํานวนทีมที่สมัคร)
การมอบเหรียญรางวัล จะมอบพรอมกันทั้ง ชาย – หญิง ในวันสุดทายของการแขงขัน
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผาน
การตรวจระดับความพิการ

