ระเบียบการแขงขันกีฬายกน้ําหนัก
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
ประธานกีฬายกน้ําหนักจังหวัดเจาภาพ ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชี่ยวชาญ
กีฬายกน้ําหนัก) 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
กีฬายกน้ําหนัก) ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬายกน้ําหนัก กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬายกน้ําหนัก 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 กติกาการแขงขัน ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของคณะกรรมการพาราลิมปกสากล
(IPC POWERLIFTING RULES AND REGULATIONS 2013 – 2016 Version 2 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2557 เปนตนมา)
4.2 กรณีที่มีปญหาในตีความการปรับใช กฎ ขอบังคับ กติกาการแขงขัน ระเบียบ และปญหาอื่นใดที่
เกิดขึ้นในระหวางการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยความเห็นชอบของผูแทนสมาคม วินิจฉัยให
เปนไปตามจารีตประเพณีของกีฬายกน้ําหนัก และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการแขงขัน โดยให การวินิจฉัย
เชนวานั้นถือเปนที่สุด
5. คุณสมบัติของผูรวมการแขงขัน
5.1 คุณสมบัติทั่วไป ใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการ
แหงชาติพ.ศ. 2552
5.2 คุณสมบัติดานความพิการของรางกาย ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของคณะกรรมการ
พาราลิมปกสากล (IPC POWERLIFTING RULES) ดังนี้
5.2.1
ผูพิการทางขา (AMPUTEE) ระดับ A 1 ถึง A 4
5.2.2 ผูพิการประเภท (Les Autres)
5.2.3
ผูพิการทางสมอง (Cerebral Palsy)
5.2.4
ผูพิการทางไขสันหลังและโปลิโอ (Spinal Cord Injury)
ทั้งนี้ ผูที่เคยผานการตรวจวัดความพิการและถือบัตรประจําตัว (PASSPORT) ที่ออกโดย
คณะกรรมการพาราลิมปกสากล (IPC POWERLIFTING) ใหไดรับการยกเวนไมตองเขารับการตรวจวัดความ
พิการ ตามที่การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด
6. ประเภทการแขงขันและพิกัดน้ําหนัก
6.1 ประเภทหญิง แบงการแขงขันออกเปน 10 รุน ดังนี้
6.1.1 รุนน้ําหนักไมเกิน 41.00 กก. น้ําหนักตองไมเกิน 41.00 กก.
6.1.2 รุนน้ําหนักไมเกิน 45.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 41.01 กก. ถึง 45.00 กก.
6.1.3 รุนน้ําหนักไมเกิน 50.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 45.01 กก. ถึง 50.00 กก.
6.1.4 รุนน้ําหนักไมเกิน 55.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 50.01 กก. ถึง 55.00 กก.
6.1.5 รุนน้ําหนักไมเกิน 61.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 55.01กก. ถึง 61.00 กก.
6.1.6 รุนน้ําหนักไมเกิน 67.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 60.01 กก. ถึง 67.00 กก.
6.1.7 รุนน้ําหนักไมเกิน 73.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต67.01 กก. ถึง 73.00 กก.
6.1.8 รุนน้ําหนักไมเกิน 79.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 73.01 กก. ถึง 79.00 กก.
6.1.9 รุนน้ําหนักไมเกิน 86.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 79.01 กก. ถึง 86.00 กก.
6.1.10รุนน้ําหนักเกิน 86.00 กก. ขึ้นไป ตองมีน้ําหนักตั้งแต 86.01 กก.ขึ้นไป
6.2 ประเภทชาย แบงการแขงขันออกเปน 10 รุน ดังนี้
6.2.1 รุนน้ําหนักไมเกิน 49.00 กก. น้ําหนักตองไมเกิน 49.00 กก.
6.2.2 รุนน้ําหนักไมเกิน 54.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 49.01 กก. ถึง 54.00 กก.
6.2.3 รุนน้ําหนักไมเกิน 59.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 54.01 กก. ถึง 59.00 กก.
6.2.4 รุนน้ําหนักไมเกิน 65.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 59.01 กก. ถึง 65.00 กก.
6.2.5 รุนน้ําหนักไมเกิน 72.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 65.01 กก. ถึง 72.00 กก.
6.2.6 รุนน้ําหนักไมเกิน 80.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 72.01 กก. ถึง 80.00 กก.
6.2.7 รุนน้ําหนักไมเกิน 88.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 80.01 กก. ถึง 88.00 กก.

6.2.8 รุนน้ําหนักไมเกิน 97.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 88.01 กก. ถึง 97.00 กก.
6.2.9 รุนน้ําหนักไมเกิน 107.00 กก. ตองมีน้ําหนักตั้งแต 97.01 กก. ถึง 107.00กก.
6.2.10รุนน้ําหนักเกิน 107.00 กก. ขึ้นไปตองมีน้ําหนักตั้งแต 107.01 กก.ขึ้นไป
7. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน
7.1 นักกีฬาหญิง แตละสังกัดจะสงนักกีฬาเขาแขงขันในแตละรุนไดไมเกินรุนละ 3 คน โดยมีความ
พิการประเภทเดียวกันไดไมเกิน 2 คน และเมื่อรวมแลวตองมีนักกีฬาตัวจริงไมเกิน 10 คน และใหมีนักกีฬา
สํารองไดอีกไมเกิน 2 คน
7.2 นักกีฬาชาย แตละสังกัดจะสงนักกีฬาเขาแขงขันในแตละรุนไดไมเกินรุนละ 3 คน โดยมีความ
พิการประเภทเดียวกันไดไมเกิน 2 คน และเมื่อรวมแลวตองมีนักกีฬาตัวจริงไมเกิน 10 คน และใหมีนักกีฬา
สํารองไดอีกไมเกิน 2 คน
7.3 ผูจัดการทีมและผูฝกสอนใหมีไดตามสัดสวนของจํานวนนักกีฬา ดังนี้
7.3.1 นักกีฬาไมเกิน 2 คน ใหมีผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน 1 คน
7.3.2 นักกีฬาไมเกิน 5 คน ใหมีผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน 2 คน
7.3.3 นักกีฬาไมเกิน 8 คน ใหมีผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน 3คน
7.3.4 นักกีฬาไมเกิน 12 คน ใหมีผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน 4 คน
7.3.5 นักกีฬาเกิน 12 คน ใหมีผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน 5 คน
8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 กรณีที่มีขอขัดแยงในการตัดสิน ใหคณะกรรมการควบคุมการแขงขัน (JURY) เปนผูชี้ขาด
8.2 นักกีฬาจะตองรายงานตัวเพื่อชั่งน้ําหนักและตรวจสอบอุปกรณและเครื่องแตงกาย และเพื่อ
แนะนําตัวกอนการแขงขันตามเวลาที่กําหนด หากนักกีฬาที่ไมมารายงานตัวตามที่กําหนดโดยไมแจงเหตุขัดของ
ใหทราบหรือไมมีเหตุอันสมควรอาจถูกตัดสิทธิในการแขงขัน แตยังคงใหนับเปนจํานวนรวมนักกีฬาของทีมนั้น
ดวย
8.3 นักกีฬาที่สงชื่อเขาแขงขันในรุนใดแลว จะตองทําการแขงขันในรุนนั้น เวนแตจะไดขอเลื่อนขึ้นรุน
ถัดไปหรือขอเลื่อนรุนลงมาในวันประชุมผูจัดการทีมการขอเลื่อนรุนนั้นใหเลื่อนรุนขึ้นหรือลงไดเพียงหนึ่งรุน
เทานั้นและใหกระทําไดเพียงครั้งเดียว
* ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการและ กกท.ใหความเห็นชอบ
8.4 นักกีฬาที่ยืนยันรายชื่อเขารวมแขงขันในรุนใดแลว หากไมเขารวมการแขงขันโดยไมแจง
เหตุขัดของใหทราบหรือไมมีเหตุอันสมควร อาจถูกตัดสิทธิในการแขงขันในปตอไป ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
8.5 เมื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาเห็นสมควร ใหนําหลักเกณฑวาดวยการรวมรุนแขงขัน
และวิธีการหาผูชนะการแขงขัน ตามกติกาการแขงขันของคณะกรรมการพาราลิมปกสากล (IPC
POWERLIFTING RULES ) ตามขอ 3 มาบังคับใช
9. มารยาทและวินัยของนักกีฬา
นักกีฬาและเจาหนาที่ทีมจะตองรักษามารยาทอันดี ทั้งการแตงกาย กิริยาวาจา และอื่น ๆ ตลอดเวลา
ที่อยูในสนามแขงขัน ในที่ประชุม หรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวของกับการแขงขันผูที่ฝาฝนอาจถูกวากลาวตักเตือน
และ/หรือรายงานไปยังการกีฬาแหงประเทศไทย หรือหนวยงานตนสังกัด เพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยหรือ
ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการอื่นใด ตามควรแกกรณี

10. การประทวง
10.1 การประทวงดานเทคนิคกีฬา ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของคณะกรรมการพาราลิมปก
สากล (IPC POWERLIFTING RULESAND REGULATIONS) ตามขอ 3
10.2 การประทวงดานคุณสมบัติของนักกีฬา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
11. อุปกรณการแขงขัน
11.1 บารเบลลที่ใชในการแขงขัน ใชตรา ELEIKO ที่คณะกรรมการพาราลิมปกสากล (IPC
POWERLIFTING RULES) ใหการรับรองอยางเปนทางการ
11.2 อุปกรณการแขงขันอื่น ๆ ใหเปนไปตามกติกาการแขงขันของคณะกรรมการพาราลิมปกสากล
(IPC POWERLIFTING RULESAND REGULATIONS) ตามขอ 3และ/หรือเปนไปตามที่สมาคมกีฬาคนพิการ
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เห็นวามีมาตรฐานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
12. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯหรือการกีฬาแหงประเทศไทย
และผูตัดสินที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปน
ผูตัดสินกีฬา
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
14.หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
14.1 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
14.2 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุด
ถาเหรียญทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
14.3 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
14.4 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน

15. กําหนดจํานวนรายการแขงขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แขงขัน จํานวน
20 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
20 เหรียญ ประกาศนียบัตร 20 ใบ
- เหรียญชุบเงิน จํานวน
20 เหรียญ ประกาศนียบัตร 20 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 20 เหรียญ ประกาศนียบัตร 20 ใบ
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 และหามนําตราหรือเครื่องหมาย
การคาที่เปนการประชาสัมพันธการขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใสลงทําการแขงขันโดย
เด็ดขาด
- 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. กําหนดการ
19.1 การอบรมเจาหนาที่จัดการแขงขัน วันที่..................
19.2 การประชุมเทคนิค (ประชุมผูจัดการทีม) ใหกระทําในวันพิธีเปดการแขงขัน เวลา 10.00 น.
19.3 การแขงขัน ใหกระทําหลังวันพิธีเปดการแขงขัน โดยมีกําหนดการขั้นตน ดังนี้
วัน,เดือน,ป ประเภท
รุน
เวลาชั่งน้ําหนัก เวลาแขงขัน
ชาย
49.00 กก.,54.00 กก.
08.00 น.
10.00 น.
หญิง
41.00 กก.,45.00 กก.,
11.00 น.
13.00 น.
วันที่ 1
50.00 กก.
ชาย
59.00 กก.
12.30 น.
14.30 น.
ชาย
65.00 กก.
08.00 น.
10.00 น.
หญิง
55.00 กก.,61.00 กก.,
11.00 น.
13.00 น.
วันที่ 2
67.00 กก.
ชาย
72.00 กก.,80.00 กก.
12.30 น.
14.30 น.
ชาย
88.00 กก.,97.00 กก.
08.00 น.
10.00 น.
หญิง
73.00 กก., 79.00 กก., 86.00 กก.,
11.00 น.
13.00 น.
วันที่ 3
+86.00 กก.
ชาย
107.00 กก., +107.00 กก.
12.30 น.
14.30 น.

หมายเหตุ
1. กําหนดการแขงขันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากไดรับการยืนยันรายชื่อนักกีฬาในวันประชุม
ประชุมผูจัดการทีม
2. พิธีมอบเหรียญรางวัลจะกระทําเมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันแตละรอบ
สถิติขั้นต่ํา
เพื่อประโยชนในการคัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขัน และเพื่อใชเปนเกณฑในการขอยกน้ําหนักครั้ง
แรก จึงกําหนดสถิติขั้นต่ําไว ดังนี้
นักกีฬาชาย
สถิติขั้นต่ํา
นักกีฬาหญิง
สถิติขั้นต่ํา
49.00 กก.
35.00
41.00 กก.
28.00
54.00 กก.
40.00
45.00 กก.
28.00
59.00 กก.
40.00
50.00 กก.
30.00
65.00 กก.
42.00
55.00 กก.
30.00
72.00 กก.
42.00
61.00 กก.
32.00
80.00 กก.
45.00
67.00 กก.
32.00
88.00 กก.
48.00
73.00 กก.
35.00
97.00 กก.
53.00
79.00 กก.
35.00
107.00 กก.
55.00
86.00 กก.
40.00
+107.00 กก.
55.00
+86.00 กก.
40.00
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผาน
การตรวจระดับความพิการ

