ระเบียบการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
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
ประธานกีฬาวอลเลยบอลจังหวัดเจาภาพ ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ
(ผูเชี่ยวชาญกีฬาวอลเลยบอล)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
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ประกอบดวย
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชีกี่ยฬวชาญ
าวอลเลยบอล
) ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาวอลเลยบอล กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล 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 ใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติพ.ศ.2552
4.2 ใชกติกาการแขงขันวอลเลยบอลนั่งสําหรับผูพิการ World Para Volley Sitting Volleyball
Rules หรือ World Para Volley Standing Volleyball Rules ขององคกรกีฬาวอลเลยบอลโลกสําหรับ
ผูพิการ (World Para Volley หรือ WPV) ฉบับปจจุบัน
4.3 ระเบียบและกติกาการแขงขันหากมีขอขัดแยงใดๆตองไดรับความเห็นชอบจาก กกท.
5. ประเภทความพิการ แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
5.1 กลุมความพิการทางหู
5.2 กลุมความพิการทางแขน - ขา / โปลิโอ
6. ประเภทการแขงขัน จัดใหมีการแขงขันประเภททีม(ชาย – หญิง)
6.1 ประเภททีมยืน กลุมพิการทางหู
6.2 ประเภททีมยืน กลุมพิการแขน – ขา / โปลิโอ
6.3 ประเภททีมนั่ง กลุมพิการแขน – ขา / โปลิโอ
7. ขอกําหนดและจํานวนผูเขารวมการแขงขัน
7.1 สมาคมกีฬาจังหวัด และศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด เปนผูรวมพิจารณาสงทีมเขารวม
การแขงขัน จํานวน 1 ทีมตอ 1 หนึ่งประเภทการแขงขัน
7.2 นักกีฬาในกลุมพิการทางหู สามารถเขารวมการแขงขันได เฉพาะประเภทยืนเทานั้น
7.3 นักกีฬาในกลุมพิการแขน-ขา/โปลิโอ สามารถเขารวมการแขงขันไดทั้ง 2 ประเภท คือประเภททีม
ยืน (ขอ 6.2) และประเภททีมนั่ง (ขอ 6.3)
7.4 แตละทีมสามารถสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 12 คน และเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 3 คน
ประกอบดวย ผูฝกสอน 1 คน และผูชวยผูฝกสอน 2 คน
7.5 กําหนดใหใชหมายเลขเสื้อตั้งแต 1 ถึง 20 เทานั้น
8. การดําเนินการแขงขัน
8.1 ในการแขงขันประเภททีมยืน กลุมพิการแขน-ขา/โปลิโอ จะตองมีนักกีฬาที่มีความพิการขาและ/
หรือโปลิโอ ลงทําการแขงขันในสนามรวมจํานวนไมนอยกวา 4 คน
8.2 ในการแขงขันประเภททีมนั่ง กลุมพิการแขน-ขา/โปลิโอ นักกีฬาจะตองเปนนักกีฬาที่มีความพิการ
เฉพาะขาเทานั้น ตามกติกาการแขงขันของ WPV
8.3 จังหวัดที่เขารวมการแขงขันตองสงผูฝกสอน/ผูแทนทีม เขารวมการประชุมผูจัดการทีมเพื่อยืนยัน
รายชื่อ-นามสกุล และหมายเลขเสื้อของนักกีฬา รวมทั้งรายชื่อของเจาหนาที่ทีมตามวัน-เวลา และสถานที่ ที่
จังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกําหนด
8.4 ในวันแขงขัน นักกีฬาและเจาหนาที่ทีม ตองรวบรวมบัตรประจําตัวนักกีฬาและเจาหนาที่ทีมซึ่ง
ทางจังหวัดเจาภาพเปนผูออกให นํามายื่นตอผูควบคุมการแขงขันกอนเริ่มกอนเริ่มพิธีการ กอนแขงขันไมนอย
กวา 30 นาที ณ สนามแขงขันขันและเมื่อถึงเวลาทําการแขงขันหากมีทีมใดมีนักกีฬาไมครบจํานวนตามกติกาฯ
ใหถือวา “ทีมนั้นไมพรอมทําการแขงขัน” ในนัดนั้น
8.5 ใชลูกวอลเลยบอล เบอร 5 สําหรับการแขงขัน ซึ่งไดรับการรับรองจาก FIVB

9. วิธีการจัดการแขงขัน
9.1 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะพิจารณาวิธีการจัดการแขงขันใหเหมาะสมกับจํานวนทีมที่สมัคร
เขารวมแขงขัน
9.2 ในกรณีมีการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด กําหนดใหศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดนั้นๆ เปน
ผูกําหนดวิธีการจัดการแขงขัน และพิจารณาใหทีมที่มีจํานวนครั้งของการชนะการแขงขันที่มากที่สุด เปน
ตัวแทนจังหวัดเขารวมการแขงขันในระดับชาติตอไป
9.3 ในการแขงขันระดับชาติ กรณีทีมที่ไมมาทําการแขงขันตามกําหนดไมวากรณีใดๆ ได 0 คะแนน
หากผูจัดการทีมหรือเจาหนาที่ทีม มิไดแจงตอผูควบคุมการแขงขันอยางเปนลายลักอักษรกอนกําหนดการ
แขงขัน ใหถือวาสละสิทธิ์ในการเขารวมการแขงขันในนัดนั้นและผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดดังกลาว ตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลตอผูควบคุมการแขงขันทราบในวันถัดไป ทั้งนี้ทีมดังกลาวตองมาทํา
การแขงขันตอไปจนครบกําหนดการแขงขัน
9.4 ในการแขงขันระดับชาติ หากผลการแขงขันในแตละสายมีทีมตั้งแต 2 ทีม หรือมากกวา 2 ทีม มี
คะแนนเทากัน จะพิจารณาการจัดอันดับโดยการจับสลากเพื่อหาทีมเขาแขงขันในรอบตอไป
10. การประทวง
กําหนดใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬา
คนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 10 (ขอ 32)
ขอ 32 ใหประธานกรรมการอํานวยการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประทวงสองคณะ คือ
(1) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายพัฒนา
กีฬาเปนเลิศเปนประธานกรรมการ ประธานจัดการแขงขันผูแทนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยกีฬาที่มีการ
ประทวง ผูแทนกองนิติการ กกท . เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ เปนกรรมการและ
เลขานุการ และหัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(2) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬา ประกอบดวยกรรมการตามระเบียบและกติกา
การแขงขันชนิดกีฬาที่มีการประทวงไดกําหนดไว ถาระเบียบและกติกาดังกลาวมิไดกําหนดในเรื่องการประทวง
หรือคณะกรรมการพิจารณาการประทวงไวเปนอยางอื่น ใหผูแทนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬาที่มีการ
ประทวงเปนประธานกรรมการ ประธานจัดการแขงขันกีฬาที่มีการประทวงและผูจัดการทีมไมนอยกวาสองทีม
ในชนิดกีฬาที่มีการประทวง ยกเวนคูกรณี เปนกรรมการ เจาภาพพิจารณาแตงตั้งบุคคลใดบุคลหนึ่งตามที่
เห็นสมควรเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการพิจารณาการประทวงตาม
(1) และ (2) มีอํานาจพิจารณาการประทวง คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาการประทวงใหเปนที่สุด
ขอ
33 การประทวงใหปฏิบัติดังนี้
(1) การประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหนาคณะนักกีฬาเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณะอักษรตอ
ประธานกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติของนักกีฬากอนการแขงขันแตละครั้ง ไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมง พรอมวางเงินประกัน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) การประทวงตามระเบียบและกติกาแตละชนิดกีฬา
ที่ กกท. กําหนด
(2) การประทวงเทคนิคกีฬา ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ กําหนดไว คํา
ประทวงที่เปนลายลักษณอักษรใหยื่นตอประธานกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬาพรอมวางเงิน
ประกัน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบและกติกาการแขงขันดังกลาวนั้น

ขอ 34 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเห็นวาคําประทวงเปนผลและไดวินิจฉัยใหเปนไป
ตามคําประทวงแลว ใหผูยื่นประทวงไดรับเงินประกันการประทวงคืนแตถาคําประทวงไมเปนผลใหเงินประกัน
ดังกลาวตกเปนทุนสําหรับสงเสริมการกีฬาของเจาภาพ
11. ปญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในระเบียบนี้
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการแขงขันเปนผูพิจารณา คําตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเปน
เด็ดขาดและอุทธรณไมได
12. รางวัลการแขงขัน
12.1 กําหนดจํานวนรายการแขงขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แขงขัน จํานวน
6 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
72 เหรียญ ประกาศนียบัตร 90 ใบ
- เหรียญชุบเงิน จํานวน
72 เหรียญ ประกาศนียบัตร 90 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน
144 เหรียญ ประกาศนียบัตร 180 ใบ (ครองเหรียญรวม)
12.2 หลักเกณฑการมอบรางวัลใหนักกีฬา และการนับจํานวนเหรียญรางวัลใหพิจารณาตามที่บัญญัติไว
ในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ.2552 หมวดที่ 9 (ขอ 31)
ดังนี้
- มีทีมเขารวมการแขงขัน 4 ทีมขึ้นไป ผูชนะจะไดรับรางวัลที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
- มีทีมเขารวมการแขงขัน 3 ทีม ผูชนะจะไดรับรางวัลที่ 1 และที่ 2
- มีทีมเขารวมการแขงขัน 2 ทีม ผูชนะจะไดรับรางวัลที่ 1
12.3 ในการจัดการแขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่ไดรับรางวัลที่ 3 (รวมกัน) โดยจะตองทําการแขงขันครบ
ทุกนัดตามกําหนดการแขงขัน
13. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯหรือการกีฬาแหงประเทศไทย
และผูตัดสินที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผู
ตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของ
หรืออาจจะมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไม
โปรงใสหรือยุติธรรมของการตัดสิน
14. หลักเกณฑในการพิจารณานักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน
หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
14.1 เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ
14.2 เปนนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเลนที่สูง
14.3 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจนักกีฬา
14.4 เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
14.5 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน

15.หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
15.1 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
15.2 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุด
ถาเหรียญทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
15.3 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
15.4 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
16. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
16.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาให
เปนไปตามระเบียบฯ
16.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น
17. 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
18. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน
สมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
19. ปฏิทินดําเนินการจัดการแขงขัน
19.1 อบรมเจาหนาที่จัดการแขงขัน ในวันที่ .............. กรกฎาคม 2560 เวลา ...........น.
19.2 ประชุมผูจัดการทีม ในวันที่ .............
กรกฎาคม 2560 เวลา ...........น.
19.3 กําหนดการแขงขัน ระหวางวันที่ ..............กรกฎาคม 2560 เวลา ...........น.
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผานการตรวจ
ระดับความพิการ

