ระเบียบการแขงขันกีฬาวีลแชรฟนดาบ
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
ประธานกีฬาวีลแชรฟนดาบจังหวัดเจาภาพ
ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชี่ยกีวชาญ
ฬาวีลแชรฟนดาบ)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(ผูเชี่ยกีวชาญ
ฬาวีลแชรฟนดาบ)ประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาวีลแชรฟนดาบ กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวีลแชรฟนดาบ 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. ขอบังคับกติกาการแขงขัน
4.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
4.2 ใหใชกติกาการแขงขันดาบสากลของ (FIE / ISMWSF)
5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
5
.1 ตองเปนนักกีฬาของสังกัด ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการ
แหงชาติ พ.ศ.2552
5.2 คุณสมบัติดานความพิการของรางกายใหเปนไปตามระเบียบการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการ
แบงประเภทความพิการในการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.3
ประเภทความพิการ นักกีฬาที่มีความพิการทางดานไขสันหลังและโปลิโอ และความพิการทาง
แขน-ขา
- Class A ระดับความพิการ 3-4 (คือ พิการเอวใชไดดี สามารถโยกไปมาได เชน พิการขาขาดหนึ่ง
หรือสองขาง และพิการเปนโปลิโอ ขางใดขางหนึ่ง)
- Class B ระดับความพิการ 2 (คือ พิการไมสามารถโยกไปมาไดสะดวกเชน คนพิการที่เปนอัมพาต
หรือพิการเปนโปลิโอ ขาสองขางตั้งแตเอวลงมา)
- Class C ระดับความพิการ 1 (คือ พิการไมสามารถโยกไปมาไดเลย เชนคนพิการที่เปนอัมพาต
และพิการเปนโปลิโอระดับสูง)
6. ประเภทการแขงขัน
6.1 ดาบฟอยล
- ประเภทบุคคลหญิง คลาส
A และ B , C
- ประเภทบุคลชาย คลาส A และ B , C
- ประเภททีมหญิง
- ประเภททีมชาย
6.2 ดาบเอเป
- ประเภทบุคคลหญิง คลาส
A และ B , C
- ประเภทบุคลชาย คลาส A และ B , C
- ประเภททีมหญิง
- ประเภททีมชาย
6.3 ดาบเซเบอร
- ประเภทบุคลชาย คลาส A และ B , C
- ประเภททีมชาย
7. จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่
7.1 สังกัดที่สงนักกีฬาวีลแชรฟนดาบเขารวมการแขงขันจะสงชื่อผูเขาแขงขันประเภทบุคคล
ได 3 คน และประเภททีมได 1 ทีม (แขง 3 คน , สํารอง 1 คน) ไดทั้ง 3 ประเภทดาบ
7.2 นักกีฬาคนหนึ่งจะลงทําการแขงขัน ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมได จํานวน 2 ดาบ
มีเจาหนาที่2 คน เพื่อทําหนาที่
- ผูควบคุมทีม 1 คน
- ผูฝกสอน 1 คน

8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสหพันธกีฬาฟนดาบสากล
8.2 เครื่องแตงกายของผูแขงขันใชตามระเบียบของสหพันธกีฬาฟนดาบสากล
8.3 ผูเขาแขงขันมาสายหรือไมพรอมที่จะลงทําการแขงขันหลังจากเลยกําหนดเวลาไปแลว 3 นาที
ปรับนักกีฬาคนนั้นหรือผูนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนี้
9. วิธีจัดการแขงขัน
9.1 รอบแรกจัดการแขงขันเพื่อจัดอันดับ
9.2 รอบสองจัดการแขงขันแบบแพคัดออก
10. มารยาทและวินัยของนักกีฬา
10.1 เคารพผูตัดสิน และเคารพคูตอสู และสัมผัสมือเมื่อจบการแขงขัน
10.2 หามทิ้ง โยน อุปกรณ ในระหวางแขงขัน หรือเสร็จสิ้นการแขงขัน
10.3 เจาหนาที่ที่ไมเกี่ยวของ ใหอยูนอกบริเวณสนามแขงขัน
11. การประทวง
นักกีฬาประทวงผานผูจัดการทีมเปนลายลักษณอักษร และวางเงินประกันจํานวน 1,000 บาท (หนึ่ง
พันบาทถวน) ถาการประทวงไมเปนผล คือไมมีการแกไขคําตัดสิน เงินที่วางประกันดังกลาวจะตกเปนกองทุน
สําหรับสงเสริมกีฬาคนพิการของจังหวัดเจาภาพ
12. อุปกรณการแขงขันและสถานที่
1
2.1 สถานที่แขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
1
2.2 อุปกรณในการแขงขัน ผูเขาแขงขันเปนผูจัดหามาเองทั้งหมด และนําสงใหคณะกรรมการ
แขงขัน ตรวจสอบกอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หรือตามชวงเวลาที่คณะกรรมการเทคนิคการแขงขันกําหนด
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
20 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
35 เหรียญ ประกาศนียบัตร 35 ใบ
- เหรียญชุบเงิน จํานวน
35 เหรียญ ประกาศนียบัตร 35 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 70 เหรียญ ประกาศนียบัตร 70 ใบ
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 หามนําตราหรื อ
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
วันที่ ...................... กรกฎาคม 2560
- อบรมเจาหนาที่เทคนิค
- ประชุมผูจัดการทีม
- กําหนดการแขงขัน ........... วัน
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผาน
การตรวจระดับความพิการ
************************

