ระเบียบการแขงขันกีฬาวีลแชรบาสเกตบอล
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
ประธานกีฬาวีลแชรบาสเกตบอลจังหวัดเจาภาพ
ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชีกี่ยฬวชาญ
าวีลแชรบาสเกตบอล
)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
าวีลแชรบาสเกตบอล
) ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาวีลแชรบาสเกตบอล กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวีลแชรบาสเกตบอล 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
ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
ใหใชกติกาของสหพันธวีลแชรบาสเกตบอล ( IWBF 2010) ใหใชผูตัดสินในสนาม 3 คน
5. ประเภทความพิการ
5.2 กลุมความพิการทางแขน-ขา
5.2 กลุมความพิการทางไขสันหลังและโปลิโอ
6. ประเภทของการแขงขัน
การแขงขันแบบทั่วไปแยกประเภททีม/ ชาย-หญิง
7. จํานวนนักกีฬาที่เกี่ยวของ
7.1 จังหวัดที่สงนักกีฬาวีลแชรบาสเกตบอลเขาแขงขันจะสงชื่อเขาแขงขันไดไมเกินทีมละ 12 คน และ
สงทีมเขาแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม
7.2 ผูเกี่ยวของกับทีมประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ฝกสอน 1 คน และผูชวยผูฝกสอน 1คน
7.3 ทีมหนึ่งใหมีผูเลนนักกีฬาทีมชาติไทยไดไมเกิน 3 คน และลงแขงขันแตละครั้งไดไมเกิน 2 คน
ทีมหนึ่งสงผูเลนอยางนอย 7 คน
8. การแตงกายของนักกีฬา
8.1 ใหนักกีฬาที่เขาแขงขันแตงกายใหถูกตองตามกติกาของวีลแชรบาสเกตบอลที่ใชในปจจุบัน
8.2 นักกีฬาตองมีชุดแขงขัน 2 ชุด ใน 1 ชุดตองมีสีขาว
9 . การดําเนินการแขงขัน
9.1 ในวันแขงขันผูควบคุมทีม ผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน ณ สนามแขงขันกอนเวลาการแขงขันตามกําหนดการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที
เมื่อถึงเวลาแขงขันตามกําหนดการแขงขันทีมใดไมพรอมที่จะลงแขงขันภายหลังจากเลยกําหนดเวลาการแขงขัน
ไปแลว 15 นาที ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
9.2 ในวันแขงขันหากนักกีฬาของทีมใดแตงกายไมเรียบรอยหรือบกพรองตามที่กําหนดไวใหเจาหนาที่
ผูควบคุมการแขงขันพิจารณาหามนักกีฬาคนนั้นหรือทีมนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายเรียบรอยและ
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเวลาการแขงขันแบงอออกเปน 4 ควอเตอร ๆ ละ 10 นาที ระหวางควอเตอรที่
1 และ 2 พัก 2 นาที ระหวางควอเตอรที่ 3 และ 4 พัก 2 นาที และพักครึ่งเวลาระหวางควอเตอรที่ 2 และ 3
พัก 10 นาทีลูกบาสเกตบอลที่ใชแขงขัน ใชลูกบาสเกตบอลทีมชาย เบอร 7 ทีมหญิงเบอร 6 รถวีลแชรที่ใชใน
การแขงขันตองถูกตองตามกติกากําหนด
10. วิธีจัดการแขงขัน
ฝายจัดการแขงขันจะพิจารณาจัดการแขงขันใหเหมาะสมกับจํานวนทีมที่สมัครเขารวมแขงขัน กรณี
เกิดปญหาในการดําเนินการจัดการแขงขัน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันบาสเกตบอล
และถือเปนที่สิ้นสุด
11. การนับคะแนน
ชนะได 2 คะแนน แพได 1 คะแนน ไมมาทําการแขงขันได 0 คะแนน ถา 3 ทีม มีคะแนนเทากันใหใช
วิธีจับสลาก ถา 2 ทีม มีคะแนนเทากัน ใหถือคูกรณี

12. การประทวง
การประทวงทางเทคนิคกีฬา และคุณสมบัติของนักกีฬา ใหเปนไปตามขอบังคับของการกีฬาแหง
ประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 10
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 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
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. กําหนดจํานวนรายการแขงขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แขงขัน จํานวน
2 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
24 เหรียญ ประกาศนียบัตร 30 ใบ
- เหรียญชุบเงิน จํานวน
24 เหรียญ ประกาศนียบัตร 30 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 48 เหรียญ ประกาศนียบัตร 60 ใบ (ครองเหรียญรวม)
17. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
17.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาให
เปนไปตามระเบียบฯ
17.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น

18. 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
19. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน
สมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
20. กําหนดการแขงขัน
ดําเนินการแขงขันตั้งแตวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560
ประชุมผูจัดการทีมวันที่ .......... กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
อบรมเจาหนาที่ วันที่ ..........กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผาน
การตรวจระดับความพิการ
*******************************************************************

ระเบียบการแขงขันกีฬาวีลแชรบาสเกตบอล 3 คน
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
ประธานกีฬาวีลแชรบาสเกตบอลจังหวัดเจาภาพ
ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชีกี่ยฬวชาญ
าวีลแชรบาสเกตบอล
)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
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬา
ระดับชาติ กกท. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ประกอบดวย
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชีกี่ยฬวชาญ
าวีลแชรบาสเกตบอล
) ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาวีลแชรบาสเกตบอล กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวีลแชรบาสเกตบอล 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 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
4.2 ใหใชกติกาสหพันธวีลแชรบาสเกตบอล (IWBF 2010)
4.3 ใหใชผูตัดสิน 2 คน
5. ประเภทความพิการ
5.1 กลุมความพิการแขน – ขา
5.2 กลุมความพิการไขสันหลัง และโปลิโอ
6. ประเภทของการแขงขัน
การแขงขันแบบ 3 คน ชาย
– หญิง
7. การแตงกายของนักกีฬา
7.1 ใหนักกีฬาเขาแขงขันแตงกายใหถูกตองตามกติกาของวีลแชรบาสเกตบอลที่ใชในปจจุบัน
7.2 ชุดแขงขัน 2 ชุด ใน 1 ชุดตองมีสีขาว
8. การดําเนินการแขงขัน
8.1 ในวันแขงขันผูคุมทีม ผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขัน ณ สนามแขงขันกอนเวลาการแขงขัน ตามกําหนดการแขงขัน ไมนอยกวา 20 นาที
8.2 เมื่อถึงกําหนดเวลาแขงขัน ทีมใดไมพรอมจะลงทําการแขงขัน เลยกําหนดเวลาการแขงขันไปแลว
15 นาที ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
8.3 เวลาการที่ใชในการแขงขันควอเตอรละ7นาที 2 ควอเตอร ขอเวลานอกได 1 ครั้ง ๆ ละ 50 วินาที
9. จํานวนนักกีฬาที่เกี่ยวของ
9.1 จังหวัดที่สงนักกีฬาวีลแชรบาสเกตบอลเขาแขงขัน 3 คน ไดไมเกิน 5 คน (ชาย , หญิง)
9.2 ผูเกี่ยวของประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 คน
10. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯหรือการกีฬาแหงประเทศไทย
และผูตัดสินที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผู
ตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของ
หรืออาจจะมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไม
โปรงใสหรือยุติธรรมของการตัดสิน
11. หลักเกณฑในการพิจารณานักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน
หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
11.1 เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ
11.2 เปนนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเลนที่สูง
11.3 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
11.4 เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
11.5 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน

12. หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
12.1 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
12.2 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุด
ถาเหรียญทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
12.3 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
12.4 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
13. กําหนดจํานวนรายการแขงขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แขงขัน จํานวน
2 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
10 เหรียญ ประกาศนียบัตร 14 ใบ
- เหรียญชุบเงิน จํานวน
10 เหรียญ ประกาศนียบัตร 14 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 20 เหรียญ ประกาศนียบัตร 28 ใบ (ครองเหรียญรวม)
14. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
14.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาให
เปนไปตามระเบียบฯ
14.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น
15. 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
16. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน
สมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
17. กําหนดการแขงขัน
ดําเนินการแขงขันตั้งแตวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560
ประชุมผูจัดการทีมวันที่ .......... กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
อบรมเจาหนาที่ วันที่ ..........กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
หมายเหตุ นอกเหนือจากระเบียบนี้ ใหยึดถือวีลแชรบาสเกตบอล 5 คนเปนหลัก
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผาน
การตรวจระดับความพิการ

