ระเบียบการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ
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
ประธานกีฬาเซปกตะกรอจังหวัดเจาภาพ ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชี่ยวชาญ
กีฬาเซปกตะกรอ)รองประธานกรรมการ
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
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬา
ระดับชาติ กกท. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ประกอบดวย
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชีกี่ยฬวชาญ
าเซปกตะกร)อประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาเซปกตะกรอ กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ 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 วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ.2552
กติกาการแขงขันใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ ( ISTAF) ที่สมาคมกีฬาคนพิการ
แหง ประเทศไทยฯ ใชอยูในปจจุบัน โดยอนุโลม คุณสมบัติของนักกีฬา ใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหง
ประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
5. ประเภทการแขงขันและความพิการ จัดใหมีการแขงขันประเภททีมเดี่ยวชาย ตามกลุมความพิการ ดังนี้
5.1 กลุมความพิการทางหู (หูหนวก และหูตึง)
5.2 กลุมความพิการทางปญญา
5.3 กลุมความพิการทางกาย (แขนขาด - ขาขาด โปลิโอ หรือแขน - ขาพิการ) แบงการแขงขัน
ออกเปน 4 กลุม ดังนี้
5.3.1 กลุมความพิการแขน(สามารถลงแขงขันตามขอ 5.3.3.1 หรือ 5.3.3.2 ไดอีก 1 ประเภท)
5.3.2. กลุมความพิการขา(สามารถลงแขงขันตามขอ 5.3.3.1 หรือ 5.3.3.2 ไดอีก 1 ประเภท)
5.3.3 กลุมทั่วไปรวมความพิการแขน-ขา จํานวน 2 รายการ
5.3.3.1 แขน 1 คน ขา 2 คน
5.3.3.2 แขน 2 คน ขา 1 คน
5.3.4 นักกีฬาคนพิการที่จะลงทําการแขงขันเซปกตะกรอ ตองไดรับการตรวจระดับความพิการ
จากคณะกรรมการตรวจระดับความพิการของ กกท. และไดรับการรับรองเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์ลงทําการแขงขัน
6. สนามและอุปกรณ
6.1 สนามมีขนาดและลักษณะเชนเดียวกับกติกาของสพันธเซปกตะกรอนานาชาติ (ISTAF)
6.2 ความสูงของเสา
6.2.1 กลุมความพิการทางหู สูง 1.55 เมตร
6.2.2 กลุมความพิการทางปญญา สูง 1.55 เมตร
6.2.3 กลุมความพิการทางแขน สูง 1.55 เมตร
6.2.4 กลุมความพิการทางขา สูง 1.45 เมตร
6.2.5 กลุมทั่วไปรวมความพิการแขน - ขา สูง 1.55 เมตร
6.3 ความสูงของตาขาย
6.3.1 กลุมความพิการทางหู สูง 1.52 เมตร
6.3.2 กลุมความพิการทางปญญา สูง 1.52 เมตร
6.3.3 กลุมความพิการทางแขน สูง 1.52 เมตร
6.3.4 กลุมความพิการทางขา สูง 1.42 เมตร
6.3.5 กลุมทั่วไปรวมความพิการแขน - ขา สูง 1.52 เมตร
7. จํานวนผูเขารวมการแขงขันแตละทีมประกอบดวย
7.1 ใหแตละจังหวัดสามารถสงทีมนักกีฬาแตละกลุมความพิการ เขารวมการแขงขันไดจังหวัดละ
1 ทีม เทานั้น
7.2 แตละจังหวัดสามารถสงทีมเซปกตะกรอเขาแขงขันโดยสามารถสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันได
ไมเกินทีมละ 5 คน ตามกลุมความพิการ
7.3 ในแตละทีม ใหมีเจาหนาทีม 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 คน ผูชวยผู
ฝกสอน 1 คน
7.4 นักกีฬาที่มีความพิการทั้งแขน - ขา จะเลือกสมัครเขาแขงขันไดเพียง 1 กลุมความพิการเทานั้น
คือ กลุมความพิการแขน หรือกลุมความพิการขา ยกเวนกลุมทั่วไปรวมความพิการแขน – ขา

7.5 สําหรับกลุมทั่วไปรวมความพิการแขน - ขา โดยใหแตละทีมนํานักกีฬาจากกลุมความพิการแขน
และกลุมความพิการขา มาสงรายชื่อเขาแขงขันไดไมเกิน 5 คน โดยในระบบการแขงขันจะตองมี นักกีฬาความ
พิการตามรายการที5.่ .3. 3.1 มีนักกีฬาพิการแขน 1 คน พิการขา 2 คน
และรายการที5.3.3.2
่
มีนักกีฬาพิการ
แขน 2 คน พิการขา 1 คนอยูในสนามแขงขันตามรายการที่สมัครแขงขัน
8. การสมัครเขาแขงขัน
ใหแตละจังหวัดสงใบสมัครพรอมรายชื่อตามแบบฟอรมที่การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนดไว โดยมี
จํานวนนักกีฬาตามกลุมความพิการที่ไดสมัครไว ไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน เจาหนาที่ 3 คน ภายใน
วัน เวลาที่กําหนดตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
9. กําหนดการแขงขัน
9.1 ดําเนินการแขงขันระหวางวันที่ 20
– 24 กรกฎาคม 2560
9.2 อบรมเจาหนาที่จัดการแขงขัน กรกฎาคม
2560
9.3 ประชุมผูจัดการทีม
กรกฎาคม
2560
9.4 ตรวจระดับความพิการ
17 - 18 กรกฎาคม 2560
9.5 การจับสลากการแขงขันดําเนินการจับสลากในวันประชุมผูจัดการทีมหลังจากนักกีฬาไดผานการ
ตรวจระดับความพิการเรียบรอยแลว
10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูจัดการทีมทุกทีมจะตองเขารวมประชุมดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจาภาพกําหนด
หรือการกีฬาแหงประเทศไทย กําหนด เพื่อรับทราบขอมูลการแขงขัน การนัดหมายตลอดทั้งรับทราบและ
ศึกษาระเบียบการแขงขัน หากติดภารกิจจําเปนใหมีหนังสือมอบอํานาจใหผูฝกสอนคนใดคนหนึ่งเขาประชุม
แทน การมอบอํานาจ ในแตละวันหรือระหวางการแขงขัน ใหผูจัดการทีมลงนามในใบมอบอํานาจและยื่นตอ
นายทะเบียนประจําสนาม
10.2 ในการแขงขันแตละครั้งผูจัดการทีม/ผูฝกสอน จะตองสงรายชื่อนักกีฬากอนเวลาตามตารางการ
แขงขัน 30 นาที
10.3 ทีมใดไมพรอมที่จะลงทําการแขงขัน หรือมาแขงขันไมทันตามเวลาที่กําหนด คณะกรรมการ
จัดการแขงขันจะอนุญาตใหขยายเวลาออกไปไดอีก 10 นาที หากเลยเวลาที่ขยายออกไปใหแลว ทีมนั้นยังไม
พรอมลงทําการแขงขันใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้นทันที และยังมีสิทธิ์เขาแขงขันในครั้งตอไป
10.4 เมื่อถึงกําหนดเวลาการแขงขันแลวทีมใดมีผูเลนนอยกวา 3 คน จะถือวาทีมนั้นแพในการแขงขัน
ครั้งนั้น
10.5 เมื่อคณะกรรมการเรียก หรือประกาศรายชื่อผูที่ลงทําการแขงขัน หากนักกีฬาคนใดในทีมไม
แสดงตัวตามรายชื่อ ที่ไดประกาศในใบสงรายชื่อนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นไมมีสิทธิลงแขงขันในครั้งนั้น โดย
พิจารณาดังนี้
นักกีฬาที่มีรายชื่อลงแขงขันเปนตัวจริงในทีม ใหปรับทีมนั้นเปนแพตามกติกาการแขงขัน ถานักกีฬาที่
มีรายชื่อเปนผูเลนสํารองใหตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้น และยังมีสิทธิเขาแขงขันในครั้งตอไป
10.6 นักกีฬาทุกคนจะตองนําบัตรประจําตัวนักกีฬาแสดงตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน เพื่อ
ตรวจสอบกอนลง สนามทุกครั้ง
10.7 ทีมใดไมมารายงานตัวเพื่อทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว และไมแจงไวให
คณะกรรมการทราบลวงหนา หรือออกจากการแขงขันที่กําลังดําเนินการอยูจะถือวาทีมนั้นผิดมารยาทอยาง
รายแรง คณะกรรมการจัดการแขงขันจะปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้นและตลอดการแขงขัน ทั้งนี้
คณะกรรมการจะพิจารณาโทษตามควรแกกรณีตอไปดวย
10.8 ในการแขงขันจะอนุญาตใหนักกีฬาขาพิการใชไมค้ํายันชวยพยุงรางกายในขณะแขงขันได แตไม
อนุญาตใหใชเลน ลูกตะกรอ

10.9 หนาที่ผูจัดการทีม ผูฝกสอนประจําทีม จะตองดูแลนักกีฬาในสังกัด ใหเปนไปตามขอบังคับของ
การกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552 และกติกาการแขงขันของ
สหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ (ISTAF) ที่สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ ใชอยูในปจจุบันโดยอนุโลม
ทั้งนี้บุคคลที่ไมมีชื่อในใบสงรายชื่อ หามลงไปนั่งในที่นั่งของผูเลนสํารองโดยเด็ดขาด หากพบเห็น
คณะกรรมการหรือผูตัดสิน จะเชิญใหออกจากที่นั่งนั้น
10.10
การแขงขันในแตละครั้งเฉพาะกลุมทั่วไปรวมความพิการแขน-ขา ทีมนั้นจะตองมีนักกีฬาที่มี
ความพิการแขนหรือความพิการขาหรือโปลิโอ หรือนักกีฬาที่แพทยตรวจกลุมความพิการแลวจัดอยูในกลุม
ความพิการแขน - ขา โดยรายการแขงขันตามขอ 5.3.3.1 ใหมีนักกีฬาที่มีความพิการแขนอยูในทีม 1 คน และ
นักกีฬาที่มีความพิการขา อยูในทีม 2 คน ในขณะการแขงขัน และการแขงขันตามขอ 5.3.3.2 ใหมีนักกีฬาที่มี
ความพิการแขนอยูในทีม 2 คน และนักกีฬาที่มีความพิการขาอยูในทีม 1 คน ในขณะแขงขันและทั้งสอง
รายการนี้นักกีฬาตองไมมีชื่อซ้ํากัน
11. การแตงกายของนักกีฬาและเจาหนาที่ทีม
11.1 นักกีฬา ที่ลงทําการแขงขันตองแตงกายใหสุภาพและเหมือนกันทุกคน ตองมีหมายเลขกํากับที่
เสื้อ “ทั้งดานหนาและดานหลัง” ประจําตัวตลอดการแขงขันของแตละคนใหเห็นชัดเจน
จะเปลี่ยนแปลงเปนหมายเลขอื่นไมได โดยที่ดานหลังของเสื้อเหนือหมายเลขใหพิมพชื่อ “นักกีฬา” หรือชื่อ
จังหวัด
11.2 ปลอกแขน ที่แสดงความเปนหัวหนาทีม ใหแตละทีมจัดหามาเอง ปลอกแขนตองมีสีตัดกับสีเสื้อ
และมองเห็นไดอยางชัดเจน
11.3 เจาหนาที่ทีม ที่ลงปฏิบัติหนาที่ในสนามแขงขัน ตองแตงกายใหสุภาพ เรียบรอย หามสวม
กางเกงขาสั้น ขาสามสวนหรือสี่สวนและรองเทาแตะลงสนามโดยเด็ดขาด
12. การประทวง
12.1 การประทวงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาใหถือปฏิบัติตามที่ไดบัญญัติไวในขอบังคับการกีฬา
แหงประเทศไทยวาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ.2552
12.2 การประทวงทางเทคนิคกีฬา คณะกรรมการจะไมอนุญาตใหมีการประทวงทางเทคนิคกีฬา
และคําตัดสินของคณะกรรมการผูตัดสินถือเปนสิ้นสุด
13. อุปกรณที่ใชในการแขงขัน
13.1 อุปกรณสนามจะใชอุปกรณจากการกีฬาแหงประเทศไทย ตามที่สหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ
(ISTAF) กําหนด
13.2 ลูกตะกรอใชลูกตะกรอแขงขันรหัสการคา รุน MT 908
14. เกณฑการแพ-ชนะ
14.1 กําหนดผล แพ – ชนะ 2 ใน 3 เซ็ท แตละเซ็ท 21 คะแนน (กรณี 20:20 ตองชนะหางกัน 2
คะแนน แตไมเกิน 25 คะแนน)
14.2 ทีมชนะได 2 คะแนน ทีมแพได 1 คะแนน
ทีมที่ไมพรอมหรือไมมาทําการแขงขันจะไมไดคะแนน และตองถูกพิจารณาลงโทษตอไป
14.3 กรณีที่มีทีมที่ไดคะแนนเทากันในการแขงขันรอบแรกใหถือผลการแขงขันของทีมชนะไดอันดับ ที่
สูงกวาหากมีทีมที่ไดคะแนนเทากันมากกวาสองทีมใหใชวิธีจับสลากเพื่อจัดอันดับที่ดีกวาเขาแขงขันในรอบ
ตอไป

15. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯหรือการกีฬาแหงประเทศไทย
และผูตัดสินที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผู
ตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของ
หรืออาจจะมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไม
โปรงใสหรือยุติธรรมของการตัดสิน
16. หลักเกณฑในการพิจารณานักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน
หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
16.1 เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ
16.2 เปนนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเลนที่สูง
16.3 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
16.4 เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
16.5 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
17. หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
17.1 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
17.2 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุด
ถาเหรียญทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
17.3 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
17.4 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
18. รางวัลการแขงขัน
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการ
แหงชาติ พ.ศ.2552 หมวด 9
รายการที่แขงขัน จํานวน
6 รายการ
18.1 เหรียญรางวัลมอบใหแกนักกีฬาที่ชนะการแขงขัน
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง จํานวน
30 เหรียญ ประกาศนียบัตร 48 ใบ
รางวัลที่
2 เหรียญชุบเงิน จํานวน
30 เหรียญ ประกาศนียบัตร 48 ใบ
รางวัลที่
3 เหรียญชุบทองแดง จํานวน 60 เหรียญ ประกาศนียบัตร 96 ใบ (ครองเหรียญรวม)
(ผูฝกสอนรับเฉพาะเกียรติบัตร)
18.2 เกียรติบัตรมอบใหทั้งนักกีฬาและผูฝกสอนที่ชนะการแขงขัน
18.3 โลรางวัลและเกียรติบัตรมอบใหนักกีฬาดีเดน 1 คนและผูฝกสอนดีเดน 1 คน

19. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
19.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาให
เปนไปตามระเบียบฯ
19.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น
20. 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
21. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน
สมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
22. ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจพิจารณาชี้ขาด ขอขัดแยง
อื่นใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบนี้ ใหถือขอสรุปของคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันเปน
ที่สิ้นสุด
*อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผานการ
ตรวจระดับความพิการ

