หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “บัวใหญ่เกมส์” ครั้งที่ ๓๒ ประจาปี ๒๕๖๐
๑. กีฬาวอลเลย์บอล ดังนี้
๑.๑ รุ่นและคุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล ทาการแข่งขัน ๔ รุ่น ดังนี้
๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ชาย ) ไม่จากัดภูมิลาเนา
๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (หญิง ) ไม่จากัดภูมิลาเนา
๓. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (ชาย) ไม่จากัดภูมิลาเนา
๔. รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
ไม่จากัดภูมิลาเนา
๑.๒ การดาเนินการแข่งขัน
- ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
- สนาม/ อุปกรณ์ ในการแข่งขันตามระเบียบสากล
- ความสูงของตาข่ายเป็นไปตามระเบียบสากล
- การแข่งขันให้ถือเกณฑ์การแข่งขัน ๒ ใน ๓ และในแต่ละรอบหากมีทีมคะแนน
เท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป
- จานวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน ๑๒ คน และเมื่อส่งรายชื่อแล้วไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงใดๆ
- นักกีฬาคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย กรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงสนามแข่งขัน
- หมายเลขประจาตัวนักกีฬา กาหนดให้ ๑ – ๑๒ เท่านั้น
๑.๓ ค่าสมัครและค่าประกันทีม
ที่
รายการ
ค่าสมัคร
ค่าประกันทีม
2
อายไม่เกิน 14 ปี (ชาย/หญิง)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
3
อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
4
ประชาชนทั่วไป ชาย
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
หมายเหตุ เงินประกันทีมจะคืนให้หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันและปฏิบัติตามกติกาถูกต้อง
๑.๔ เงินรางวัล ตามภาคผนวก
๒. กีฬาเซปักตะกร้อ
๒.๑ รุ่นและคุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขันเซปักตะกร้อ
- รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
ไม่จากัดภูมิลาเนา
- รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
ไม่จากัดภูมิลาเนา
- รุ่นประชาชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย ไม่จากัด ภูมิลาเนา
- รุ่นประชาชนทั่วไป ( ก ) ชาย
ไม่จากัดภูมิลาเนา
- รุ่นประชาชนทั่วไป ( ข ) ชาย
ต้องมีภูมิลาเนาในจังหวัดนครราชสีมา ไม่
น้อยกว่า ๙๐ วัน
๒.๒ การดาเนินการแข่งขัน
- ใช้กติกาการแข่งขัน ของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
- การแข่งขันให้ถือเกณฑ์การแข่งขัน 3 ใน 5 และในรอบสองเป็นต้นไปให้แข่งขันแบบ
๓ ใน ๕ แต่ละรอบหากมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป
- จานวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน ๕ และเมื่อส่งรายชื่อแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงใดๆ
นักกีฬาคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย กรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงสนามแข่งขัน

-๒๒.๓ ค่าสมัครและค่าประกันทีม
ที่
รายการ
ค่าสมัคร
ค่าประกันทีม
๑
อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
๕๐๐
๕๐๐
๒
อายไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓
อายไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔
ประชาชนทั่วไป ชาย ไม่จากัดภูมิลาเนา (ก)
๕๐๐
๕๐๐
๕
ประชาชนทั่วไป ชาย ในเขต (ข)
๕๐๐
๕๐๐
หมายเหตุ เงินประกันทีมจะคืนให้หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันและปฏิบัติตามกติกาถูกต้อง
๒.๔ เงินรางวัล ตามภาคผนวก
๓. กีฬาฟุตซอล จัดการแข่งขัน ๔ รุ่น
๓.๑ รุ่นและคุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขันฟุตซอล (ทุกรุ่นไม่จากัดภูมิลาเนา)
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย
- รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย
- รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
๓.๒ การดาเนินการแข่งขัน
- ใช้กติกาการแข่งขัน ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน
- สนาม/ อุปกรณ์ ในการแข่งขันตามระเบียบสากล
- ทีมใดที่ขาดวินัยในการเล่น เช่น ไม่มาทาการแข่งขัน ออกจากการแข่งขัน และไม่ลงทาการ
แข่งขันต่อ เล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุ เล่นสมยอมกันไม่สมศักดิ์ศรี หรือวิวาทในการ แข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทีมนั้นออก จากการแข่งขันพร้อมทั้งยึดเงิน
ประกันทีม
- นักกีฬาที่ถูกคาดโทษหรือทาโทษ โดยได้ใบเหลือง ๒ ครั้ง (จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม)
ห้ามลงทาการแข่งขันในครั้งถัดไป ๑ นัด
- นักกีฬาที่ได้ใบแดง ๑ ครั้ง ห้ามลงทาการแข่งขันในครั้งถัดไป ๑ นัด
- ผู้เข้าแข่งขันทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรหรือออกจากการแข่งขันที่กาลังดาเนินอยู่ให้ปรับแพ้ และปรับออกจากการแข่งขัน
พร้อมยึดเงินประกันทีม
๓.๓ ค่าสมัครและค่าประกันทีม
ที่
รายการ
ค่าสมัคร
ค่าประกันทีม
๑
อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
๕๐๐
๕๐๐
๒
อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓
อายไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔
ประชาชนทั่วไป ชาย
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
หมายเหตุ เงินประกันทีมจะคืนให้หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันและปฏิบัติตามกติกาถูกต้อง
๓.๔ เงินรางวัลตามภาคผนวก

-๓๔. ทีมนักกีฬาทีมใดไม่มาตามกาหนดเวลา ภายใน ๑๕ นาที คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
ให้ทีมนั้นหมดสิทธิการแข่งขันและให้ผู้ควบคุมทีมนานักกีฬามารายงานตัวก่อนแข่งขันไม่น้อยกว่า๓๐ นาที
หากมีเหตุไม่สามารถมาแข่งขันได้/มาทาการแข่งขันล่าช้า ให้แจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรงก่อนการ
แข่งขัน ๒ ชั่วโมง เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
๕. หลักฐานการสมัคร กีฬาทุกประเภท
๕.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้สมัครแข่งขัน (เฉพาะรุ่นที่กาหนดอายุและภูมิลาเนา)
คนละ ๑ ฉบับ
๕.๒ ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา ทีมละ ๑ ชุด
๕.๓ บัญชีรายชื่อนักกีฬาทีมละ ๑ ชุด
๖. การประท้วงการแข่งขัน
๖.๑ ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น(จะประท้วงคาตัดสินของคณะกรรมการ
ตัดสินมิได้)
๖.๒ ผู้ควบคุมทีม หรือผู้ฝึกสอนทีมใดต้องการประท้วงต้องยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมหลักฐานและวางเงินประกัน๕๐๐บาทต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน ๒๔
ชั่วโมง หลังจากการแข่งขัน หากการประท้วงเป็นผลทีมที่ถูกประท้วงจะต้องถูกปรับเป็น
แพ้และถูกถอนทีมออกจากการแข่งขันรายการนี้ทันที หากการประท้วงไม่เป็นผล
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยึดเงินวางประกันผู้ประท้วง
๖.๓ การประท้วงทุกกรณีจะไม่มีผลกับการแข่งขันในรอบที่ผ่านมา จะมีผลในการแข่งขันคู่นั้น
เท่านั้น
๗. เงินค่าสมัคร ให้ถือเป็นเงินอุทิศให้สาหรับค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน ในครั้งนี้
๘. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาราชการ
ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ โทร ๐-๔๔๔๖-๑๖๓๙ ต่อ ๓๓
หมายเหตุ กรณีทีมสมัครน้อยกว่า ๘ ทีม จะไม่จัดการแข่งขันฯในรุ่นนั้น และกรณีสมัครทางโทรศัพท์ต้องมี
ใบยืนยันการสมัครทางโทรสารประกอบด้วยหากไม่มีถือว่าไม่ได้ทาการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๙. วันจับสลากแบ่งสาย ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองบัวใหญ่และสถานที่ที่กาหนด
๑๐ วันแข่งขัน
๑๐.๑ กีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างวันที่
๑๐.๒ กีฬาเซปักตะกร้อ ระหว่างวันที่
๑๐.๓ กีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่

๒๘ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๘ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๘ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
๑. นายยรรยง ชิณวงศ์ 082-3763437 กีฬาเซปักตะกร้อ และฝ่ายที่พัก
๒. นายสุริยา บริบูรณ์ 061-3232889 กีฬาวอลเลย์บอลและฝ่ายที่พัก
๓. นางสุรีพร ร่วมสมุห์ 081-7902341 กีฬาฟุตซอลและฝ่ายที่พัก

