ระเบียบการแขงขันกีฬายิงธนู
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
ประธานกีฬายิงธนูจังหวัดเจาภาพ
ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชี่ยวชาญ
กีฬายิงธนู) 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(ผูเชี่ยวชาญ
กีฬายิงธนู) ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬายิงธนู กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬายิงธนู 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 วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย พ.ศ.
2552
4.2
กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธยิงธนู โลก (WAF) ซึ่งสมาคมกีฬายิงธนูแหงประเทศไทยใช
อยูในปจจุบัน
4.3 ในระหวางการแขงขันไมอนุญาตใหใชไมค้ํายัน แตอนุญาตใหใสขาเทียมได
5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
ใหเปนไปตามขอที่ 21 ของขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการ
แหงชาติ พ.ศ. 2552
6. ประเภทความพิการ
6.1
กลุมพิการแขน-ขา และโปลิโอ
6.1.1 กลุมพิการยืนแขงขัน ST ชาย
6.1.2 กลุมพิการยืนแขงขัน ST หญิง
6.1.3 กลุมพิการนั่งรถวีลแชรแขงขัน W2ชาย
61.4 กลุมพิการนั่งรถวีลแชรแขงขัน W2 หญิง
7. ประเภทการแขงขัน
ประเภทการแขงขันระบบ SINGLE FITA ROUND สําหรับผูที่เคยเปนผูแทนทีมชาติไทย ในการ
แขงขันชิงแชมปโลก(IPC), พาราลิมปกเกมส, เอเชี่ยนพาราเกมส, อาเชี่ยนพาราเกมส และชิงชนะเลิศแหง
เอเชีย
7.1 ประเภทบุคคลหญิง W2 ระยะ 70 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง W2 ระยะ 60 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง W2 ระยะ 50 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง W2 ระยะ 30 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง W2 รอบบุคคล 5
Set Point
7.2 ประเภทบุคคลหญิง ST ระยะ
70 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง ST ระยะ
60 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง ST ระยะ
50 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง ST ระยะ
30 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง ST รอบบุคคล 5
Set Point
7.3 ประเภทบุคคลชาย W2 ระยะ
90 เมตร
ประเภทบุคคลชาย W2 ระยะ
70 เมตร
ประเภทบุคคลชาย W2 ระยะ
50 เมตร
ประเภทบุคคลชาย W2 ระยะ
30 เมตร
ประเภทบุคคลชาย W2 รอบบุคคล 5
Set Point
7.4 ประเภทบุคคลชาย ST ระยะ
90 เมตร
ประเภทบุคคลชาย ST ระยะ
70 เมตร
ประเภทบุคคลชาย ST ระยะ
50 เมตร
ประเภทบุคคลชาย ST ระยะ
30 เมตร
ประเภทบุคคลชาย ST รอบบุคคล 5
Set Point

ประเภทการแขงขันระบบ RECURVE 18เมตร
7.5 ประเภทบุคคลหญิง W2
ระยะ 18 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง ST ระยะ
18 เมตร
ประเภทบุคคลชาย W2
ระยะ 18 เมตร
ประเภทบุคคลชาย ST ระยะ
18 เมตร
7.6 ประเภทบุคคลหญิง W2 ระยะ
18 เมตร รอบบุคคล 5 Set Point
ประเภทบุคคลหญิง ST ระยะ
18 เมตร รอบบุคคล 5 Set Point
ประเภทบุคคลชาย W2 ระยะ
18 เมตร รอบบุคคล 5 Set Point
ประเภทบุคคลชาย ST ระยะ
18 เมตร รอบบุคคล 5 Set Point
7.7 ประเภทคูผสม 2 คน Mix Team (ชาย 1 คน +หญิง 1 คน) ระยะ 18 เมตร
ประเภททีม Open หญิง W2+ST ( 3 คน) ระยะ 18 เมตร
ประเภททีม Open ชาย W2+ST ( 3 คน) ระยะ 18 เมตร
ประเภทการแขงขันระบบ COMPOUND
7.8 ประเภทบุคคลหญิง Compound Open ระยะ 50 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง Compound Round ระยะ 50 เมตร
ประเภทบุคคลชาย Compound Open ระยะ 50 เมตร
ประเภทบุคคลชาย Compound Round ระยะ 50 เมตร
ประเภทคูผสม ระยะ 50 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง Compound Open ระยะ 30 เมตร
ประเภทบุคคลชาย Compound Open ระยะ 30 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง Compound Open ระยะ 18 เมตร
ประเภทบุคคลชาย Compound Open ระยะ 18 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง Compound Round Open ระยะ 18 เมตร
ประเภทบุคคลชาย Compound Round Open ระยะ 18 เมตร
8. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน
8.1 สมาคมกีฬาจังหวัด
ที่จะสงนักกีฬายิงธนูสามารถสงนักกีฬายิงธนูเขาแขงขันไดประเภทละ
ไมเกิน 4 คน
8.2 นักกีฬาแตละคนสามารถทําการแขงขันไดกลุมความพิการเดียวเทานั้น
8.3 ในการแขงขันใหมีเจาหนาที่ทีม 4 คน ตอหนึ่งสังกัด เพื่อทําหนาที่
- ผูควบคุมทีม 1 คน, ผูชวยผูควบคุมทีม 1 คน
- ผูฝกสอน 2 คน ( นักกีฬาชาย, นักกีฬาหญิง )
8.4 นักกีฬาสามารถแขงไดประเภทคันธนูชนิดเดียวเทานั้น
9. หลักเกณฑการแขงขัน
9.1
กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธกีฬายิงธนู โลก(WAF) ซึ่งสมาคมกีฬายิงธนูแหงประเทศไทย
ใชอยูในปจจุบัน
9.2
นักกีฬาที่เขาแขงขันทุกคนจะตองนําคันธนูและลูกธนูที่ใชสําหรับแขงขันมาเอง
9.3 การแขงขันระยะ 18 เมตร ทั้งประเภทคันธนูโคงกลับและคันธนูทดกําลัง ใชหนาเปา 5 สี
เสนผาศูนยกลาง 40 ซ.ม. ยิงแขงขันรอบละ 30 ลูก จํานวน 2 รอบ รวม 60 ลูก คะแนนเต็ม 600 คะแนน

-- การแขงขัน Compound ระยะ 18 เมตร ใหนับ 10 วงใน (INTER 10) เปนวงคา 10 คะแนน
-- การแขงขันระบบ SetPoint ระยะ 18 เมตร ในประเภทบุคคล, ใชหนาเปา 5 สี เสนผาศูนยกลาง
40 ซ.ม.
-- การแขงขัน Compound Round Open ระยะ 18 เมตร ใหยิง 5 ชุดๆ ละ 3 ลูก คะแนนเต็ม
150 คะแนน
-- การแขงขันระบบคูผสม ระยะ 18 เมตร ยิงแขงขันรอบละ 4 ลูก (คนละ 2 ลูก) จํานวน 4 รอบ
คะแนนเต็ม160 คะแนน หนึ่งสังกัดสงแขงขันได 1 ทีม ( ชาย 1 คน + หญิง 1 คน )
-- การแขงขันระบบทีม Open (W2 และ ST) หนึ่งสังกัดสงแขงขันได 1 ทีมชาย, 1 ทีมหญิง ใน 1
ทีมใหรวมClass ไดระยะ 18 เมตร
-- การแขงขันระยะ 90 เมตร ใชหนาเปา 5 สี เสนผาศูนยกลาง 122 ซ.ม. ยิงแขงขันรอบละ
36ลูก คะแนนเต็ม 360 คะแนน
-- การแขงขันระยะ 70 เมตร ใชหนาเปา 5 สี เสนผาศูนยกลาง 122 ซ.ม. ยิงแขงขันรอบละ
36 ลูก คะแนนเต็ม 360 คะแนน
-- การแขงขันระยะ 60 เมตร ใชหนาเปา 5 สี เสนผาศูนยกลาง 122 ซ.ม. ยิงแขงขันรอบละ
36 ลูก คะแนนเต็ม 360 คะแนน
-- การแขงขันระยะ 50 เมตร ใชหนาเปา 5 สี เสนผาศูนยกลาง 80 ซ.ม. ยิงแขงขันรอบละ
36 ลูก คะแนนเต็ม 360 คะแนน
-- การแขงขันระยะ 30 เมตร ใชหนาเปา 5 สี เสนผาศูนยกลาง 80 ซ.ม. ยิงแขงขันรอบละ
36 ลูก คะแนนเต็ม 360 คะแนน
9.4
ในการแขงขันระยะ 90, 70, 60, 50 และ 30 เมตร จะยิงระยะละ 1 รอบ โดยแตละรอบจะยิง 36
ลูก ตอ 1 รอบ
นักกีฬาชาย
รอบบุคคล 5 Set Point
นักกีฬาหญิง
รอบบุคคล 5 Set Point
9
.5 ในระหวางการแขงขันประเภทยืนยิงไมอนุญาตใหใชไมค้ํายัน แตอนุญาตใหใสขาเทียมและ
อนุญาตใหใชเกาอี้นั่งยิง แตเทาจะตองแตะอยูบนพื้น
9.6 การแขงขันระยะ 50 เมตร และ 30 เมตร รอบCompound Open ใชหนาเปา 5 สี ขนาด 80 ซ.
ม. ยิงแขงขันรอบละ 36 ลูก จํานวน 2 รอบ คะแนนรวม 720 คะแนน ตอหนึ่งระยะยิงแขงขัน
9.7 การแขงขันรอบ
Compound Round 50 เมตร ใหยิงแขงขัน 5 ชุดๆละ 3 ลูก คะแนนเต็ม 150
คะแนน
10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1
หนาที่ผูจัดการทีมและผูฝกสอนประจําทีมผูจัดการทีมตองอยูภายในบริเวณพื้นที่การแขงขัน
ตลอดตั้งแตเริ่มจนจบการแขงขัน เพื่อผูตัดสินจะไดประสานงานไดสะดวกเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ ในเวลาแขงขัน
และเมื่อมีสัญลักษณใด ๆ ที่ทางฝายจัดการแขงขันไดจัดไวใหตองติดแสดงไวใหชัดเจนตลอดการแขงขัน เชน
ปลอกแขนผูฝกสอนและปลอกแขนผูจัดการทีม เปนตน
10
.2 การประชุมหัวหนาทีม
ใหหัวหนาทีมกีฬายิงธนูทุกภาค ที่สงนักกีฬาเขาแขงขันไปพรอมกันในวันแรกของการแขงขัน เวลา
09.00 น. เพื่อ
-- สงรายชื่อนักกีฬาของการแขงขันครั้งสุดทายเพื่อจัดลงในผลัดและชองยิง
-- จับฉลากชองยิง

-- ทําความตกลงและความเขาใจ ซึ่งเกี่ยวกับ กฎ กติกา ขอบังคับอันควรยกเวน หรือเพิ่มเติม
ตามสภาพสนามแขงขัน เพื่อถือปฏิบัติเฉพาะกาล
11. การแตงกายของนักกีฬาและผูฝกสอน
11.1
นักกีฬาที่เขาแขงขันแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามกําหนดของสมาคมฯ จะมีเครื่องหมาย
การคาคําโฆษณาหรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาที่มิใชชื่อจังหวัดภาคที่เห็นประจักษเกินกวา 2 x 3 นิ้วไมได
11.2 ขณะทําการแขงขันทั้งผูฝกสอนและนักกีฬา ตองแตงกายชุดแขงขันใหเหมือนกัน
12. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแขงขันนักกีฬาทุกคนตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬาที่ดี หากมีการ
ประพฤติไมเหมาะสมหรือละเมิดตอกฎกติกา การแขงขัน คณะกรรมการอํานวยการแขงขันจะพิจารณาโทษ
ตามควรแกกรณี
13. การยืนยันรายชื่อนักกีฬา และการรายงานตัว
ใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาในวันประชุมผูจัดการทีมและนักกีฬารายงานตัวพรอมกับตรวจ
อุปกรณแขงขันกับผูตัดสินในวันแรกของการแขงขัน
14. การประทวงเทคนิคกีฬา
หัวหนาคณะนักกีฬาเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการพิจารณา ภายใน 15
นาที หลังการแขงขัน พรอมวางเงินประกัน 1,000 บาท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเห็นวา
คําประทวงเปนผล และไดวินิจฉัยใหเปนไปตามคําประทวงแลว ใหผูยื่นประทวงไดรับเงินประกันการประทวง
คืน แตถาคําประทวงไมเปนผลใหเงินประกันดังกลาว ตกเปนทุนสําหรับสงเสริมการกีฬาของเจาภาพ
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. กําหนดจํานวนรายการแขงขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แขงขัน จํานวน
42 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
48 เหรียญ ประกาศนียบัตร 48 ใบ
- เหรียญชุบเงิน จํานวน
48 เหรียญ ประกาศนียบัตร 48 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 48 เหรียญ ประกาศนียบัตร 48 ใบ
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 และ หามนําตราหรือ
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
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผาน
การตรวจระดับความพิการ

กําหนดการแขงขัน ระหวางวันที่ ............................กรกฎาคม 2560
วันที่ 1
เวลา 09.00 –15.00 น. อบรมเจาหนาที่
วันที่ 2
เวลา 08.00 –11.00 น. นักกีฬายิงทดสอบศูนยเล็งระยะ 90
, 70 , 60 , 50 , 30 เมตร
เวลา 08.30 – 09.45 น. ตรวจอุปกรณนักกีฬา กลุมที่ฝกซอมภาคเชา
เวลา 10.00–11.00 น. ประชุมผูจัดการทีม
เวลา 13.00 –15.00 น. นักกีฬายิงทดสอบศูนยเล็ง ระยะ 18 เมตร
เวลา 13.30 –14.00 น. ตรวจอุปกรณนักกีฬา กลุมที่ฝกซอมภาคบาย
วันที่ 3
เวลา 08.00 –08.45 น. Warm up และยิงทดสอบศูนย
เวลา 09.00 –09.45 น. แขงขันระยะ 18 เมตร ยิง 30 ลูก (3 ลูก x10 ชุด) ใชหนาเปา 5 สี ขนาด 40 ซม.
เวลา 10.00 –10.45 น. แขงขันระยะ 18 เมตร ยิง 30 ลูก (3 ลูก x10 ชุด) ใชหนาเปา 5 สี ขนาด 40 ซม.
เวลา 12.30 –13.00 น. ซอมระยะหนาเปา
เวลา 13.00–13.55 น. แขงขันระยะ 18 เมตร ประเภทบุคคลหญิง และบุคคลชาย RecurveW2, ST
ระบบ Set Point ใชหนาเปา 5 สี ขนาด 40ซม.
เวลา 14.00 –14.55 น. แขงขันระยะ 18 เมตร ประเภทบุคคล หญิงและบุคคลชายCompound Open
ระบบนับคะแนนรวม 5 ชุดๆละ 3 ลูก ใหหนาเปา 5 สี ขนาด 40 ซ.ม.
เวลา 15.30 น. พิธีมอบรางวัล

วันที่ 4
เวลา 08.00–08.45 น.
เวลา 09.00–09.45 น.
เวลา 10.00–10.45 น.
เวลา 12.30–13.00 น.
เวลา 13.00–13.45 น.
เวลา 14.00–14.55 น.
เวลา 15.00–15.30 น.
เวลา 15.45– 17.30น.
และประเภททีม
เวลา 17.45 น.
วันที่ 5
เวลา 09.00 – 12.00 น.

เวลา 12.15 น.

Warm up และยิงทดสอบศูนยเล็ง ระยะ 90 เมตร (ชาย) และ 70 เมตร(หญิง)
Recurveแขงขันระยะ 90 เมตรชาย, 70เมตรหญิง ยิง36 ลูก (6 ลูก x6
ชุด) ใชหนาเปา 5 สี ขนาด 122 ซม. Compound Open ระยะ 50 เมตร
ชาย – หญิง ใชหนาเปา 5 สี ขนาด 80 ซ.ม.
Recurveแขงขันระยะ 70 เมตรชาย, 60เมตรหญิง ยิง36 ลูก (6 ลูก x6
ชุด) ใชหนาเปา 5 สี ขนาด 122 ซม. Compound Open ระยะ 50 เมตร
ชาย – หญิง ใชหนาเปา 5 สี ขนาด 80 ซ.ม.
ซอมระยะหนาเปา
Recurveแขงขันระยะ 50 เมตร ชายและหญิง ยิง 36 ลูก (6 ลูก x6 ชุด)
Compound Open ระยะ 30 เมตร ชาย – หญิง ใชหนาเปา 5 สี ขนาด
80 ซ.ม.
Recurve แขงขันระยะ 30 เมตร ชายและหญิงยิง 36 ลูก (6 ลูก x 6 ชุด)
Compound Open ระยะ30 เมตร ชาย – หญิง ใชหนาเปา 5 สี ขนาด 80 ซ.ม.
Warm up และยิงทดสอบศูนยเล็ง
แขงขันระยะ 18 เมตร ประเภทคูผสม (Mix TeamRecurve)
แขงขันระยะ 18 เมตร ประเภททีมRecurve Open ชาย (W2 + ST , 3 คน)
Recurve Open หญิง (W2+ST , 3 คน)
Recurve แขงขันระยะ 70 เมตร ประเภทบุคคลหญิง W2,STระบบ Set
Point
พิธีมอบรางวัล
Recurveแขงขันระยะ 70 เมตร ประเภทบุคคลชาย W2,STระบบ Set
Point
Compound Round ระยะ 50 เมตร บุคคลชายและบุคคลหญิง Open
แขงขันระยะ 50 เมตร ประเภทคูผสม (Mix TeamCompound)
พิธีมอบรางวัล

