ระเบียบการแขงขันกีฬาวีลแชรเทนนิส
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
ประธานกีฬาวีลแชรเทนนิสจังหวัดเจาภาพ
ประธานกรรมการ
ผูแทนสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ(ผูเชี่ยวชาญ
กีฬาวีลแชรเทนนิ)สรองประธานกรรมการ
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
กีฬาวีลแชรเทนนิ)สประธานกรรมการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาวีลแชรเทนนิส กรรมการ
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาวีลแชรเทนนิส 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. ประเภทความพิการ
4.1 กลุมความพิการทางแขน – ขา และความพิการทางไขสันหลังและโปลิโอ
4.2 กลุมความพิการนั่งรถวีลแชรแขงขันแบบทั่วไป
5. อันดับนักกีฬา
5.1
ใชผลงานที่ผานมาในรอบ 1ป เปนตัวกําหนด พิจารณาโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน
5.2
การพิจารณาจัดอันดับนักกีฬาตามขอ 5.1 ถือเปนสิ้นสุด
6. ประเภทการแขงขัน
การแขงขันแบบทั่วไปแยกประเภทและระดับความพิการ มีการแขงขัน 4 ประเภท ดังนี้
6.1
ประเภทชายเดี่ยว
6.2
ประเภทหญิงเดี่ยว
6.3
ประเภทชายคู
6.4
ประเภทหญิงคู
7. จํานวนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน
แตละสังกัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันได นักกีฬาชายไมเกิน 6 คน และนักกีฬาหญิงไมกิน 6 คน โดยแบง
ออกเปน
7.1
ประเภทชายเดี่ยว 2 คน
7.2
ประเภทหญิงเดี่ยว 2 คน
7.3
ประเภทชายคู 4 คน (2 คู)
7.4
ประเภทหญิงคู 4 คน (2 คู)
8. คุณสมบัติของผูเขารวมแขงขัน
8.1 มีสัญชาติไทย
8.2
ตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ โดยนับจากปที่เกิดจนถึงปที่เขารวมการแขงขันเปนนักกีฬาที่มี
ชื่อในทะเบียนนักกีฬาของสังกัดนั้นๆ เพียงสังกัดเดียวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป กอนพิธีการแขงขันครั้งนี้ กรณี
นักกีฬาไมมีสังกัด ใหขึ้นทะเบียนเปนนักกีฬาของจังหวัดนั้นๆ โดยการรับรองจากสมาคมกีฬาจังหวัด เปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป กอนพิธีเปดการแขงขันครั้งนี้
8.3 เปนนักกีฬาที่มีความพิการเปนไปตามขอ 3 ของระเบียบนี้
8.4
ไมเปนนักกีฬาที่อยูในระยะเวลาที่สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย หรือ กกท. ลงโทษใหพัก
การแขงขัน
9. ผูควบคุมและผูฝกสอน
แตละสังกัดสงรายชื่อเจาหนาที่ได ดังนี้
- ผูควบคุมทีม 1 คน
- ผูฝกสอน 1 คน
10. การสมัครเขารวมการแขงขัน
10.1 จังหวัดตางๆสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตามแบบใบสมัครที่ กกท. กําหนด โดยไดรับการ
รับรองและมี หนังสือนําสงใบสมัครเขารวมการแขงขัน ลงนามโดยผูบริหารของสังกัดนั้นๆ
10.2 นักกีฬาที่สังกัดจังหวัด ใหสงเขารวมการแขงขันตามแบบใบสมัครที่ กกท. กําหนด โดยไดรับการ
รับรองจากสมาคมกีฬาจังหวัด และมีหนังสือนําสงใบสมัครเขารวมการแขงขันลงนามโดยผูวาราชการจังหวัด
นั้นๆ
10.3 ใหสังกัดสงแบบแจงชนิด ประเภท และจํานวนนักกีฬา (Entry form by number) ที่จะเขาทํา
การแขงขันใหเจาภาพไมนอยกวาสามเดือนกอนพิธีเปดการแขงขัน

10.4 ใหสังกัดสงรายชื่อนักกีฬาและเจาหนาที่ (Entry form by name) ที่จะเขาทําการแขงขันให
เจาภาพไมนอยกวาหนึ่งเดือนกอนพิธีเปดการแขงขัน
10.5 สังกัดใดสงรายชื่อนักกีฬาและเจาหนาที่ ไปใหเจาภาพไมทันในเวลาที่กําหนด ตามขอ 10.3 และ
10.4 ใหผูนั้นหมดสิทธิ์เขารวมการแขงขันในครั้งนี้
10.6 บัญชีรายชื่อตามขอ 10.4 ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ยกเวนเปนการแกไขขอผิดพลาดในเรื่อง
การจัดพิมพเอกสารเทานั้น
10.7 การสมัครเขารวมการแขงขัน แตละสังกัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันแตละประเภท ดังนี้
10.7.1 ในประเภทเดี่ยว สงได 2 คน ตอสังกัด
10.7.2 ในประเภทคู สงไดประเภทละ 2 คู ตอสังกัด
11. การรายงานตัวนักกีฬา
11.1 ใหผูควบคุมทีมสงรายชื่อนักกีฬาตามแบบที่กรรมการจัดการแขงขันกําหนดตอผูแทนสมาคม
และผูตัดสินชี้ขาด ในวันที่มีการจัดการแขงขันไมนอยกวา 1 ชั่วโมง กอนจัดสายการแขงขัน
11.2 นักกีฬาตองรายงานตัวตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน กอนถึงกําหนดการแขงขันของตนเองไม
นอยกวา 10 นาที
12. การถอนตัวออกจากการแขงขัน
12.1 ภายหลังสงรายชื่อแลว นักกีฬาไมสามารถเขารวมการแขงขันไดเนื่องจากเจ็บปวย หรือสาเหตุ
อื่นๆ ใหนักกีฬาที่มีรายชื่อในสังกัดลงทําการแขงขันแทนไดแตตองแจงเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กอนจัดสายการแขงขันไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
12.2 นักกีฬาที่ถอนตัวตามขอ 12.1 ในประเภทใดประเภทหนึ่งใหถือวาถอนตัวออกจากการแขงขันใน
ทุกประเภทที่นักกีฬาลงสมัครเขาทําการแขงขัน
13. สถานที่และลูกเทนนิสที่ใช
13.1 แขงขัน ณ สนามกีฬาจิระนคร
13.2 ใหใชลูกเทนนิสที่สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ใหการรับรอง โดยใชลูกเทนนิสแมตซละ 1
กระปอง (3 ลูก) และมีการเปลี่ยนกระปองใหมในเซ็ตสุดทาย
14. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
14.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวย การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ
พ.ศ. 2552
14.2 ใชกติกาการแขงขันวีลแชรของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF)
15. การดําเนินการแขงขัน
15.1 ใชระบบการแขงขันแบบ 2 ใน 3 เซตทุกรอบ และใชไทเบรก 7 ใน 12 แตม เมื่อ 6 เกมส เทากัน
ทุกเซต
15.2 หากมีผูแขงขันตั้งแต 4 คน/คู ขึ้นไปใหแขงขันแบบแพคัดออก
15.3 หากมีผูแขงขัน 3 คน/คู ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด เพื่อหาที่ 1,2 และ 3
15.4 หากมีผูเขาแขงขัน 2 คน ใหแขงขันแบบ 2 ใน 3 แมตช ผูที่ชนะ 2 แมตช ถึงวาเปนผูชนะเลิศ
15.5 ในการแขงขันแบบพบกันหมด ผูชนะได 2 คะแนน ผูแพได 1 คะแนน
15.6 หากการแขงตามขอ 15.3 ผูเลนไดคะแนนเทากัน ผูมีเซตไดเสียดีกวาเปนผูชนะ หากเซตไดเสีย
เทากัน ผูใชเกมสไดเสียดีกวาเปนผูชนะ หากเกมสไดเสียเทากันอีกใหใชจับสลาก

16. การจัดสายการแขงขัน
16.1 การจัดสายการแขงขันใหใชวิธีวางมือ และการจับสลาก โดยการจัดวางอันดับมือในสายการ
แขงขันใหเปนไปตามขอบังคับของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF)
16.2 นักกีฬาที่มาจากสังกัดเดียวกัน จะถูกแยกใหอยูคนละสายการแขงขันและตองดําเนินการ โดย
เปดเผยตอที่ประชุมผูควบคุมทีมหรือผูฝกสอนและนักกีฬา โดยไมรวมถึงจังหวัดเจาภาพ จํานวนรวมกันไมนอย
กวา 2 สังกัด
17. มารยาทและการแตงกาย
17.1
นักกีฬาและเจาหนาที่ทุกคน ตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬา ทั้งแสดงมารยาทที่
ดีตอกัน ปฏิบัติตามกฎขอบังคับ และกติกาการแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสมจะไดรับ
การพิจารณาโทษตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย พ.ศ.
2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด 11
17.2
นักกีฬาที่ลงทําการแขงขันตองแตงกายดวยชุดเทนนิสที่สุภาพ และสวมเสื้อคอปก ยกเวนกรณีที่
ไมมีคอปก แตออกแบบขึ้นเปนชุดแขงขันเทนนิส และไดรับอนุญาตจากผูแทนสมาคมหรือผูตัดสินชี้ขาด
17.3 หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแตงกาย หรืออุปกรณการแขงขัน ใหเปนไปตาม
ระเบียบของสหพันธเทนนิสนานาชาติ
17.4 นักกีฬาที่ลงทําการแขงขันประเภทคู ตองแตงกายดวยเครื่องแตงกายที่มีสีเหมือนหรือคลาย
คลึงกัน
17.5 นักกีฬาที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายนี้ จะไมไดรับอนุญาตใหลงทําการแขงขันจนกวา
จะปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบ
18. การประทวง
18.1
การประทวงคุณสมบัตินักกีฬาและการประทวงดานเทคนิคกีฬาใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬา
แหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 10
18.2 ระหวางการแขงขัน นักกีฬามีสิทธิรองขอผูตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับกติกาการแขงขัน
ยกเวนการประทวงในขอเท็จจริง (ลูกลงหรือออก เปนตน)
18.3 คําตัดสินของผูชี้ขาดถือเปนที่สิ้นสุด
19. กําหนดเวลาการแขงขัน
19.1 กําหนดการแขงขันแตละวัน จะเริ่มการแขงขันประเภทเดี่ยว และตามดวยประเภทคู โดย
คณะกรรมการจัดการแขงขัน จะประกาศใหทราบลวงหนากอนการแขงขันในแตละวัน
19.2 หากมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดําเนินการแขงขันตามรายการที่กําหนด คณะกรรมการจัดการ
แขงขันมี
19.3 สิทธิเปลี่ยนระบบแขงขัน, วัน และเวลาการแขงขัน รวมทั้งสถานที่การแขงขันไดตามความ
จําเปนและเหมาะสม โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงใหทราบ ณ กองอํานวยการแขงขัน
19.4 นักกีฬาที่ไมสามารถลงทําการแขงขันตามกําหนดภายในเวลา 15 นาที หลังประกาศเรียกจะถูก
ปรับแพ
19.5 นักกีฬาที่ไมสามารถลงทําการแขงขันตามกําหนดและถอนตัวออกจากการแขงขันโดยไมมีเหตุผล
อันควรจะถูกพิจารณาโทษตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ
พ.ศ. 2552

20. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน
ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯหรือการกีฬาแหงประเทศไทย
และผูตัดสินที่ผานการอบรมฯ ดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยและไดรับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผู
ตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินตองตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีที่มีสวนเกี่ยวของ
หรืออาจจะมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไม
โปรงใสหรือยุติธรรมของการตัดสิน
21. หลักเกณฑในการพิจารณานักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน
หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาดีเดน
21.1 เปนนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ
21.2 เปนนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเลนที่สูง
21.3 เปนนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
21.4 เปนนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
21.5 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
22.หลักเกณฑการพิจารณาผูฝกสอนดีเดน
22.1 ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขันและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆเทานั้น
22.2 ผูฝกสอนดีเดน ตองเปนผูที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก ที่สุด
ถาเหรียญทองเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ
22.3 เปนผูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย
22.4 อื่น ๆ ตามมติขอตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูตัดสิน
23. กําหนดจํานวนรายการแขงขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แขงขัน จํานวน
8 รายการ
- เหรียญชุบทอง จํานวน
12 เหรียญ ประกาศนียบัตร 12 ใบ
- เหรียญชุบเงิน จํานวน
12 เหรียญ ประกาศนียบัตร 12 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 12 เหรียญ ประกาศนียบัตร 12 ใบ
24. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
24.1 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแตง กายของ นักกีฬาให
เปนไปตามระเบียบฯ
24.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทยเทานั้น
25. โลโกผูใหการสนับสนุน
- การจะมีเครื่องหมายการคา
คําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาที่มิใชสิทธิ
ประโยชนของเกมสการแขงขันหรือชื่อจังหวัด ใหมีขนาดไมเกิน
2 x 3 นิ้ว และหามนําตราหรือ
เครื่องหมายการคาที่เปนการประชาสัมพันธการขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใสลงทําการ
แขงขันโดยเด็ดขาด

- อนุญาตใหใชชื่อจังหวัดหรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน
5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด
มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน 5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว
26. การประชุมผูจัดการทีมจะตองมีผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน
สมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
27. กําหนดการแขงขัน
ระหวางวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560
อนุญาตใหนักกีฬาคนพิการเลนไดในกลุมความพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง เทานั้น ตามที่ผานการตรวจ
ระดับความพิการ

