ระเบียบการแข่งขัน
การแข่งขันมหกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตาบลคลองชะอุ่น
ประจาปี 2561
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

จัดโดย เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น

คำนำ
ระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาภายในตาบลคลองชะอุ่น
ประจาปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาวอลเลย์บอล กีฬา
เซปักตะกร้อ และกีฬาเปตอง โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดทาระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติสาหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อมิให้เกิดการเอาเปรียบ และเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ทั้งนี้ ระเบียบการฉบับนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้การแข่งขันดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และให้เกิดความยุติธรรมสาหรับทุกฝ่าย

ลงชื่อ
(นายไพฑูรณ์ คงเดิม)
นายกเทศมนตรีตาบลคลองชะอุ่น
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

สำรบัญ
หัวเรื่อง

หน้ำ

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

1

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล

5

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

9

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง

12

ระเบียบกำรแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน
กำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ภำยในตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี 2561
***********
ข้อ 1. ประเภทกำรแข่งขัน
เป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ภายในตาบลคลองชะอุ่น แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1.1 ประเภทนักเรียน ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.2 ประเภทนักเรียน ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.3 ประเภทนักเรียน ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.4 ประเภทประชาชนชาย ภายในตาบลคลองชะอุ่น
1.5 ประเภทประชาชนหญิง ภายในตาบลคลองชะอุ่น
1.6 ประเภทอาวุโส 35 ปีขึ้นไป ภายในตาบลคลองชะอุ่น
ข้อ 2. คุณสมบัติของนักกีฬำ
2.1 เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ในระดับชั้นตามที่กาหนด ในข้อ 1 หรือ
2.2 เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลคลองชะอุ่น เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วันก่อนวันแข่งขัน หรือ
2.3 เป็นผู้ทรี่ ับราชการอยู่ในหน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น หรือ
2.4 เป็นผู้ที่ทางานอยู่ในหน่วยงานเอกชน/โรงงาน ในพื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น โดยมีสัญญาจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร
2.5 นักกีฬาแต่ละทีม แต่ละประเภทกีฬา สามารถรวมกับผู้เล่นต่างหมู่บ้าน/ต่างหน่วยงานได้ไม่จากัด
(เปิดโอเพ่น ภายในตาบลคลองชะอุ่น ยกเว้นประเภทนักเรียน ต้องสังกัดโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่)
2.6 ประเภทอาวุโส 35 ปีขึ้น กาหนดผู้เล่นที่อยู่ในสนาม ตามช่วงอายุ ดังต่อไปนี้
- 35-39 ปี (เกิดพ.ศ. 2522 – 2526) อยู่ในสนามจานวน 2 คน โดยให้ใส่เสื้อ ที่มี
หมายเลข 3 นาหน้า
- 40 ปีขึ้น ไป (เกิดก่อ นพ.ศ. 2522) อยู่ในสนามจานวน 5 คน โดยให้ใส่เสื้อ ที่มี
หมายเลข 4 นาหน้า
ข้อ 3. กำรสมัครเข้ำแข่งขัน
3.1 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 077-398093
3.2 จับสลากแบ่งสายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น

-2ข้อ 4. หลักฐำนกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน
4.1 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
4.2 ใบรายชื่อนักกีฬาพร้อมแผงรูปถ่ายนักกีฬา
4.3 สาเนาบัตรประชาชนนักกีฬาทุกคน (ประเภทประชาชน)
4.4 บัตรข้าราชการหรือสาเนาสัญญาจ้าง (กรณีที่นักกีฬาเป็นผู้ที่ทางานในหน่วยงานหรือโรงงานใน
พื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น)
4.5 หนังสือรับรองการจากโรงเรียน (ประเภทนักเรียน)
4.6 เงินค่าประกันทีม ทีมละ 500 บาท (ยกเว้นประเภทนักเรียน)
ข้อ 5. วันและเวลำในกำรจัดกำรแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
ข้อ 6. สถำนที่จัดกำรแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
ข้อ 7. วิธีกำรแข่งขัน
7.1 เป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
7.2 การแข่งขันรอบแรกใช้ระบบการแบ่งสาย ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ไม่ได้คะแนน ผล
เสมอจะได้ทีมละ 1 คะแนน ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละสายจะได้
ผ่านเข้ารอบต่อไป หากคะแนนเท่ากัน ใช้วิธีการจับสลากหาทีมเข้ารอบต่อไป (ไม่นับประตูได้
เสีย)
7.3 การแข่งขันรอบต่อไป ใช้วิธีแข่งขันแบบ แพ้คัดออก จนกระทั่งได้ทีมเพื่อชิงที่ 3 และชิงชนะเลิศ
หากเสมอกันให้ตัดสินด้วยการยิงลูกที่จุดโทษ โดยยิงฝ่ายละ 3 คน
7.4 ในวันที่กาหนดให้แต่ละทีมทาการแข่งขัน ทีมที่เข้าแข่งขันต้องพร้อมลงแข่งขันตามวันและเวลา
ที่กาหนด หากทีมใดมาทาการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กาหนดไว้เกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในการ
แข่งขันนัดนั้นทันที
ข้อ 8. กติกำกำรแข่งขัน
8.1 กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
8.2 การแข่งขันแต่ละนัด แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 15 นาที
8.3 ผู้เล่นทีมเดียวกันจะต้องสวมชุดสีเดียวกันอย่างชัดเจน และมีหมายเลขที่เสื้อชัดเจน
8.4 ผู้ควบคุมทีมทุกทีม ต้องส่งใบสมัคร แผงรูปถ่ายนั กกีฬา สาเนาบัตรประชาชนของนักกีฬาทุก
คน ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันในวันสมัครให้เรียบร้อ ย และรายชื่อ นักกีฬาที่ส่งมานี้ถือ เป็นที่
สิ้นสุดไม่สามารถทาการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
8.5 ก่อนลงทาการแข่งขันแต่ละนัดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อผู้เล่นเป็นตัวจริง 7 คน และสารอง 5 คน

-38.6 การเปลี่ยนตัวประเภทประชาชนชาย และประชาชนหญิง สามารถเปลี่ยนตัวได้ทีมละไม่เกิน 3
คน โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ตัดสินทราบก่อนเปลี่ยนตัวทุกครั้ง
8.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น ประเภทประชาชน 35 ปีขึ้นไป ให้เปลี่ยนได้ทีมละ 5 คน โดยต้องเปลี่ยนตาม
ช่วงอายุเดียวกัน หรือ ช่วงอายุที่มากกว่าสามารถลงเล่นแทนช่วงอายุที่น้อยกว่าได้ แต่ช่วงอายุที่
น้อยกว่าไม่สามารถลงเล่นแทนช่วงอายุที่มากกว่าได้ โดยผู้ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วไม่สามารถลง
ทาการแข่งขันในนัดนั้นๆได้อีก
8.8 ไม่ใช้กติกาล้าหน้า
8.9 ผู้เล่นที่โดนคาดโทษใบเหลืองจะถูกหักเงินประกันทีมใบละ 50 บาท โทษใบแดงใบละ 100 บาท
และทีมที่มาทาการแข่งขันไม่ทันกาหนดเวลาจะถูกหักเงินประกันทีมทั้งหมด
8.10 ผู้เล่นที่โดนโทษ 2 ใบเหลือง หรือใบแดง ในนัดใดนัดหนึ่ง จะถูกลงโทษตัดสิทธิ์ในการลงแข่ง
ในนัดถัดไป 1 นัด
8.11 ในการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ หากผู้ เล่นโดนคาดโทษใบเหลืองสะสมครบ
2 ใบ จะถูกลงโทษตัดสิทธิ์ในการลงแข่งในนัดถัดไป 1 นัด
8.12 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมต้อ งเชื่ อ ฟังคาตัดสินของผู้ตัดสินในสนาม คาตัดสินของผู้ตัดสินใน
สนามถือเป็นที่สิ้นสุด
8.13 ในกรณี ที่ ผู้ เ ล่ น เกิ ด การทะเลาะวิ ว าทกั น จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ อ อกจากการแข่ ง ขั นทั้ ง 2 ที ม โดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณา
8.14 กรณีที่มีข้อขัดแย้งนอกเหนือจากกติกาข้างต้น ให้ถือคาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 9. กำรยื่นประท้วง
การยื่นประท้วงทางคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ผู้จัดการทีม หรือหัวหน้า คณะนักกีฬายื่นประท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงินประกันการประท้วง จานวน 1,000 บาท เงินประกันในการประท้วง จะคืนให้เมื่อ
การประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจะริบเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัด
แข่งขัน
ข้อ 10. บทลงโทษ
10.1 นักกีฬาที่กระทาการ ด่าผู้ตัดสินด้วยถ้อยคาหยาบคายอย่างรุนแรงและด่าอย่างต่อ เนื่องไม่ยอม
หยุด หรื อถ่ม น้าลาย ชกต่ อ ย ทาร้ ายร่ างกายผู้ ตัดสิ น บุ คคลนั้นจะถูก ตัดสิ ทธิ์ใ นการเข้ าร่ว ม
แข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบล
คลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี

-410.2 ผู้จัดการทีม/ผู้ควบคุมทีม/เจ้าหน้าที่ทีม ต้อ งยอมรับคาตัดสินของกรรมการตัดสิน และหาก
กระทาผิดต่อผู้ตัดสิน จะต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกับนักกีฬา
10.3 นักกีฬาที่ก่อเหตุชกต่อยกัน หรือ ทาร้ายร่างกายกัน ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ลงมือก่อ นหรือหลังก็
ตาม บุคคลที่ลงมือนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี
10.4 นักกีฬาที่ยกพวกรุมทาร้ายบุคคลอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขันทั้งทีม และ
ห้ามมิให้นักกีฬาทั้งทีมนั้นเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่น
และ เป็นเวลา 1-2 ปี (กรณีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
10.5 นักกีฬาหรือกองเชียร์ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น นอกสนามแข่งขัน จะต้องถูก
ดาเนินคดีลงโทษตามกฎหมาย และถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี (กรณีนี้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
ข้อ 11. รำงวัลกำรแข่งขัน
11.1 ประเภทนักเรียนทุกรุ่น
รางวัลชนะเลิศ
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ เงินบารุงทีม 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ
รับเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเกียรติบัตร
11.2 ประเภทประชาชนชาย
รางวัลชนะเลิศ
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ พร้อมเงินบารุงทีม 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ
รับเงินบารุงทีม 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินบารุงทีม 1,000 บาท
11.3 ประเภทประชาชนชาย 35 ปีขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ พร้อมเงินบารุงทีม 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ
รับเงินบารุงทีม 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินบารุงทีม 2,000 บาท
11.4 ประเภทประชาชนหญิง
รางวัลชนะเลิศ
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ พร้อมเงินบารุงทีม 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รับเงินบารุงทีม 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินบารุงทีม 500 บาท
หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการปรับเปลี่ยน ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ไม่ถึง 3 ทีม
**********************************
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ระเบียบกำรแข่งขัน วอลเลย์บอล
กำรแข่งขันมหกรรมกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ภำยในตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี 2561
***********
ข้อ 1. ประเภทกำรแข่งขัน
เป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลภายในตาบลคลองชะอุ่น แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1.1 ประเภทนักเรียน ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.2 ประเภทนักเรียน ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 ประเภทประชาชนชาย ภายในตาบลคลองชะอุ่น
1.4 ประเภทประชาชนหญิง ภายในตาบลคลองชะอุ่น
ข้อ 2. คุณสมบัติของนักกีฬำ
2.1 เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ในระดับชั้นตามที่กาหนด ในข้อ 1 หรือ
2.2 เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลคลองชะอุ่น เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วันก่อนวันแข่งขัน หรือ
2.3 เป็นผู้ที่รับราชการอยู่ในหน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น หรือ
2.4 เป็นผู้ที่ทางานอยู่ในหน่วยงานเอกชน/โรงงาน ในพื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น โดยมีสัญญาจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร
2.5 นักกีฬาแต่ละทีม แต่ละประเภทกีฬา สามารถรวมกับผู้เล่นต่างหมู่บ้าน/ต่างหน่วยงานได้ไม่จากัด
(เปิดโอเพ่น ภายในตาบลคลองชะอุ่น ยกเว้นประเภทนักเรียน ต้องสังกัดโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่)
ข้อ 3. กำรสมัครเข้ำแข่งขัน
3.1 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 077-398093
3.2 จับสลากแบ่งสายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น
ข้อ 4. หลักฐำนกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน
4.1 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
4.2 ใบรายชื่อนักกีฬาพร้อมแผงรูปถ่ายนักกีฬา
4.3 สาเนาบัตรประชาชนนักกีฬาทุกคน (ประเภทประชาชน)
4.4 บัตรข้าราชการหรือสาเนาสัญญาจ้าง (กรณีที่นักกีฬาเป็นผู้ที่ทางานในหน่วยงานหรือโรงงานใน
พื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น)
4.5 หนังสือรับรองการจากโรงเรียน (ประเภทนักเรียน)

-6ข้อ 5. วันและเวลำในกำรจัดกำรแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
ข้อ 6. สถำนที่จัดกำรแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
7. วิธีกำรแข่งขัน
7.1 เป็นการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
7.2 การแข่งขันรอบแรกใช้ระบบการแบ่งสาย ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ ได้ 0 คะแนน ทีมที่
ไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนดการ ได้ 0 คะแนน ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับ 1 และอันดับ 2
ของแต่ละสายจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป หากคะแนนเท่ากัน ใช้วิธีการจับสลากหาทีมเข้ารอบต่อไป
7.3 การแข่งขันรอบต่อไป ใช้วิธีแข่งขันแบบ แพ้คัดออก จนกระทั่งได้ทีมเพื่อชิงที่ 3 และชิงชนะเลิศ
7.4 ในวันที่กาหนดให้แต่ละทีมทาการแข่งขัน ทีมที่เข้าแข่งขันต้องพร้อมลงแข่งขันตามวันและเวลาที่
กาหนด หากทีมใดมาทาการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กาหนดไว้เกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในการ
แข่งขันนัดนั้นทันที
ข้อ 8. กติกำกำรแข่งขัน
8.1 กติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ วอลเล่ย์บอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้
8.2 การแข่งขันแต่ละนัด แข่งขันระบบ 2 ใน 3 เซต เซตละ 25 คะแนน หากเสมอกัน 1 ต่อ 1 เซต ให้
แข่งขันในเซตที่ 3 (เซตตัดสิน)โดยแข่งขันเซตละ 15 คะแนน
8.3 ผู้เล่นทีมเดียวกันจะต้องสวมชุดสีเดียวกันอย่างชัดเจน และมีหมายเลขที่เสื้อชัดเจน
8.4 ผู้ควบคุมทีมทุกทีม ต้องส่งใบสมัคร แผงรูปถ่ายนักกีฬา สาเนาบัตรประชาชนของนักกีฬาทุกคน
ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันในวันสมัครให้เรียบร้อย และรายชื่อนักกีฬาที่ส่งมานี้ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่
สามารถทาการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
8.5 ก่อนลงทาการแข่งขันแต่ละนัดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อผู้เล่นเป็นตัวจริง 6 คน และสารอง 6 คน
8.6 การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนตัวได้เซตละไม่เกิน 6 คน โดยต้องแจ้งให้ เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ตัดสิน
ทราบก่อนเปลี่ยนตัวทุกครั้ง
8.7 การขอเวลานอก อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ นอกเหนือจากเวลานอกเทคนิค (คะแนนที่ 8 และ
คะแนนที่ 16) ทีมละไม่เกิน 2 ครั้งในแต่ละเซต
8.8 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมต้องเชื่อฟังคาตัดสินของผู้ตัดสินในสนาม คาตัดสินของผู้ตัดสินในสนาม
ถือเป็นที่สิ้นสุด

-78.9 ในกรณี ที่ ผู้ เ ล่ น เกิ ด การทะเลาะวิ ว าทกั น จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ อ อกจากการแข่ ง ขั น ทั้ ง 2 ที ม โดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณา
8.10 กรณีที่มีข้อขัดแย้งนอกเหนือจากกติกาข้างต้น ให้ถือคาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 9. กำรยื่นประท้วง
การยื่นประท้วงทางคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ผู้จัดการทีม หรือหัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงินประกันการประท้วง จานวน 1,000 บาท เงินประกันในการประท้วง จะคืน ให้เมื่อ
การประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจะริบเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัด
แข่งขัน
ข้อ 10. บทลงโทษ
10.1 นักกีฬาที่กระทาการ ด่าผู้ตัดสินด้วยถ้อยคาหยาบคายอย่างรุนแรงและด่าอย่างต่อ เนื่องไม่ยอม
หยุด หรื อถ่ม น้าลาย ชกต่ อ ย ทาร้ ายร่ างกายผู้ ตัดสิ น บุ คคลนั้นจะถูก ตัดสิ ทธิ์ใ นการเข้ าร่ว ม
แข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบล
คลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี
10.2 ผู้จัดการทีม/ผู้ควบคุมทีม/เจ้าหน้าที่ทีม ต้อ งยอมรับคาตัดสินของกรรมการตัดสิน และหาก
กระทาผิดต่อผู้ตัดสิน จะต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกับนักกีฬา
10.3 นักกีฬาที่ก่อเหตุชกต่อยกัน หรือ ทาร้ายร่างกายกัน ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ลงมือก่อ นหรือหลังก็
ตาม บุคคลที่ลงมือนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี
10.4 นักกีฬาที่ยกพวกรุมทาร้ายบุคคลอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขันทั้งทีม และ
ห้ามมิให้นักกีฬาทั้งทีมนั้นเข้าร่วมแข่งขันกี ฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่น
และ เป็นเวลา 1-2 ปี (กรณีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
10.5 นักกีฬาหรือกองเชียร์ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น นอกสนามแข่งขัน จะต้องถูก
ดาเนินคดีลงโทษตามกฎหมาย และถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขั นตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี (กรณีนี้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
ข้อ 11. รำงวัลกำรแข่งขัน
11.1 ประเภทนักเรียนทุกรุ่น
รางวัลชนะเลิศ
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ เงินบารุงทีม 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ
รับเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเกียรติบัตร

-811.2 ประเภทประชาชนชาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
11.3 ประเภทประชาชนหญิง
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ พร้อมเงินบารุงทีม 2,000 บาท
รับเงินบารุงทีม 1,000 บาท
2
รับเงินบารุงทีม 500 บาท
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ พร้อมเงินบารุงทีม 3,000 บาท
1
รับเงินบารุงทีม 2,000 บาท
2
รับเงินบารุงทีม 1,000 บาท

หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการปรับเปลี่ยน ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ไม่ถึง 3 ทีม
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ระเบียบกำรแข่งขัน เซปักตะกร้อ
กำรแข่งขันมหกรรมกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ภำยในตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี 2561
***********
ข้อ 1. ประเภทกำรแข่งขัน
เป็นการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภายในตาบลคลองชะอุ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.1 ประเภทนักเรียน ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.2 ประเภทนักเรียน ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 ประเภทประชาชนชาย ภายในตาบลคลองชะอุ่น
ข้อ 2. คุณสมบัติของนักกีฬำ
2.1 เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ในระดับชั้นตามที่กาหนด ในข้อ 1 หรือ
2.2 เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลคลองชะอุ่น เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วันก่อนวันแข่งขัน หรือ
2.3 เป็นผู้ที่รับราชการอยู่ในหน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น หรือ
2.4 เป็นผู้ที่ทางานอยู่ในหน่วยงานเอกชน/โรงงาน ในพื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น โดยมีสัญญาจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร
2.5 นักกีฬาแต่ละทีม แต่ละประเภทกีฬา สามารถรวมกับผู้เล่นต่างหมู่บ้าน/ต่างหน่วยงานได้ไม่จากัด
(เปิดโอเพ่น ภายในตาบลคลองชะอุ่น ยกเว้นประเภทนักเรียน ต้องสังกัดโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่)
ข้อ 3. กำรสมัครเข้ำแข่งขัน
3.1 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 077-398093
3.2 จับสลากแบ่งสายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น
ข้อ 4. หลักฐำนกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน
4.1 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
4.2 ใบรายชื่อนักกีฬาพร้อมแผงรูปถ่ายนักกีฬา
4.3 สาเนาบัตรประชาชนนักกีฬาทุกคน (ประเภทประชาชน)
4.4 บัตรข้าราชการหรือสาเนาสัญญาจ้าง (กรณีที่นักกีฬาเป็นผู้ที่ทางานในหน่วยงานหรือโรงงานใน
พื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น)
4.5 หนังสือรับรองการจากโรงเรียน (ประเภทนักเรียน)
ข้อ 5. วันและเวลำในกำรจัดกำรแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
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ดาเนินการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
ข้อ 7. วิธีกำรแข่งขัน
7.1 เป็นการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
7.2 การแข่งขันรอบแรกใช้ระบบการแบ่งสาย ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน ทีมที่ไม่
มาทาการแข่งขันตามกาหนดการ ได้ 0 คะแนน ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับ 1 และอันดับ 2 ของ
แต่ละสายจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป หากคะแนนเท่ากัน ใช้วิธีการจับสลากหาทีมเข้ารอบต่อไป
7.3 การแข่งขันรอบต่อไป ใช้วิธีแข่งขันแบบ แพ้คัดออก จนกระทั่งได้ทีมเพื่อชิงที่ 3 และชิงชนะเลิศ
7.4 ในวันที่กาหนดให้แต่ละทีมทาการแข่งขัน ทีมที่เข้าแข่งขันต้องพร้อมลงแข่งขันตามวันและเวลาที่
กาหนด หากทีมใดมาทาการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กาหนดไว้เกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในการ
แข่งขันนัดนั้นทันที
ข้อ 8. กติกำกำรแข่งขัน
8.1 กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF)
8.2 การแข่งขันแต่ละนัด แข่งขันระบบ 2 ใน 3 เซต เซตละ 21 คะแนน หากเสมอกัน 1 ต่อ 1 เซต ให้
แข่งขันในเซตที่ 3 (เซตตัดสิน) โดยแข่งขันเซตละ 15 คะแนน
8.3 ผู้เล่นทีมเดียวกันจะต้องสวมชุดสีเดียวกันอย่างชัดเจน และมีหมายเลขที่เสื้อชัดเจน
8.4 ผู้ควบคุมทีมทุกทีม ต้องส่งใบสมัคร แผงรูปถ่ายนักกีฬา สาเนาบัตรประชาชนของนักกีฬาทุกคน
ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันในวันสมัครให้เรียบร้อย และรายชื่อนักกีฬาที่ส่งมานี้ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่
สามารถทาการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
8.5 ก่อนลงทาการแข่งขันแต่ละนัดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อผู้เล่นเป็นตัวจริง 3 คน และสารอง 2 คน
8.6 การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนตัวได้ เซตละไม่เกิน 2 คน โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ตัดสิน
ทราบก่อนเปลี่ยนตัวทุกครั้ง
8.7 การขอเวลานอก แต่ละทีมขอเวลานอกได้ เซตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 นาที
8.8 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมต้องเชื่อฟังคาตัดสินของผู้ตัดสินในสนาม คาตัดสินของผู้ตัดสินในสนาม
ถือเป็นที่สิ้นสุด
8.9 ในกรณี ที่ ผู้ เ ล่ น เกิ ด การทะเลาะวิ ว าทกั น จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ อ อกจากการแข่ ง ขั น ทั้ ง 2 ที ม โดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณา
8.10 กรณีที่มีข้อขัดแย้งนอกเหนือจากกติกาข้างต้น ให้ถือคาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นที่สิ้นสุด
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การยื่นประท้วงทางคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ผู้จัดการทีม หรือหัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงินประกันการประท้วง จานวน 1,000 บาท เงินประกันในการประท้วง จะคืนให้เมื่อ
การประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจะริบเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัด
แข่งขัน
ข้อ 10. บทลงโทษ
10.1 นักกีฬาที่กระทาการ ด่าผู้ตัดสินด้วยถ้อยคาหยาบคายอย่างรุนแรงและด่าอย่างต่อ เนื่องไม่ยอม
หยุด หรื อถ่ม น้าลาย ชกต่ อ ย ทาร้ ายร่ างกายผู้ ตัดสิ น บุ คคลนั้นจะถูก ตัดสิ ทธิ์ใ นการเข้ าร่ว ม
แข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบล
คลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี
10.2 ผู้จัดการทีม/ผู้ควบคุมทีม/เจ้าหน้าที่ทีม ต้อ งยอมรับคาตัดสิน ของกรรมการตัดสิน และหาก
กระทาผิดต่อผู้ตัดสิน จะต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกับนักกีฬา
10.3 นักกีฬาที่ก่อเหตุชกต่อยกัน หรือ ทาร้ายร่างกายกัน ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ลงมือก่อ นหรือหลังก็
ตาม บุคคลที่ลงมือนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้าร่วมแข่ง ขัน
กีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี
10.4 นักกีฬาที่ยกพวกรุมทาร้ายบุคคลอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขันทั้งทีม และ
ห้ามมิให้นักกีฬาทั้งทีมนั้นเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่น
และ เป็นเวลา 1-2 ปี (กรณีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
10.5 นักกีฬาหรือกองเชียร์ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น นอกสนามแข่งขัน จะต้องถูก
ดาเนินคดีลงโทษตามกฎหมาย และถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี (กรณีนี้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
ข้อ 11. รำงวัลกำรแข่งขัน
11.1 ประเภทนักเรียนทุกรุ่น
รางวัลชนะเลิศ
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ เงินบารุงทีม 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ
รับเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเกียรติบัตร
11.2 ประเภทประชาชนชาย
รางวัลชนะเลิศ
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ พร้อมเงินบารุงทีม 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ
รับเงินบารุงทีม 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินบารุงทีม 500 บาท
หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการปรับเปลี่ยน ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ไม่ถึง 3 ทีม
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ระเบียบกำรแข่งขัน เปตอง
กำรแข่งขันมหกรรมกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ภำยในตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี 2561
***********
ข้อ 1. ประเภทกำรแข่งขัน
เป็นการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีม 2 คน ภายในตาบลคลองชะอุ่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1.1 ประเภทนักเรียนชาย ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.2 ประเภทนักเรียนหญิง ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.3 ประเภทนักเรียนชาย ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.4 ประเภทนักเรียนหญิง ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.5 ประเภทประชาชน (ไม่จากัดเพศ) ภายในตาบลคลองชะอุ่น
ข้อ 2. คุณสมบัติของนักกีฬำ
2.1 เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ในระดับชั้นตามที่กาหนด ในข้อ 1 หรือ
2.2 เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลคลองชะอุ่น เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันก่อนวันแข่งขัน หรือ
2.3 เป็นผู้ที่รับราชการอยู่ในหน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น หรือ
2.4 เป็นผู้ที่ทางานอยู่ในหน่วยงานเอกชน/โรงงาน ในพื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น โดยมีสัญญาจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร
2.5 นักกีฬาแต่ละทีม แต่ละประเภทกีฬา สามารถรวมกับผู้เล่นต่างหมู่บ้าน/ต่างหน่วยงานได้ไม่จากัด
(เปิดโอเพ่น ภายในตาบลคลองชะอุ่น ยกเว้นประเภทนักเรียน ต้องสังกัดโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่)
ข้อ 3. กำรสมัครเข้ำแข่งขัน
3.1 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 077-398093
3.2 จับสลากแบ่งสายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น
ข้อ 4. หลักฐำนกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน
4.1 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
4.2 ใบรายชื่อนักกีฬาพร้อมแผงรูปถ่ายนักกีฬา
4.3 สาเนาบัตรประชาชนนักกีฬาทุกคน (ประเภทประชาชน)
4.4 บัตรข้าราชการหรือสาเนาสัญญาจ้าง (กรณีที่นักกีฬาเป็นผู้ที่ทางานในหน่วยงานหรือโรงงานใน
พื้นที่ตาบลคลองชะอุ่น)
4.5 หนังสือรับรองการจากโรงเรียน (ประเภทนักเรียน)
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ข้อ 5. วันและเวลำในกำรจัดกำรแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
ข้อ 6. สถำนที่จัดกำรแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
ข้อ 7. วิธีกำรแข่งขัน
7.1 เป็นการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม ทีมละ 2 คน
7.2 การแข่งขันรอบแรกใช้ระบบการแบ่งสาย ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน ทีมที่ไม่
มาทาการแข่งขันตามกาหนดการ ได้ 0 คะแนน ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับ 1 และอันดับ 2
ของแต่ละสายจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป หากคะแนนเท่ากัน ใช้วิธีการจับสลากหาทีมเข้ารอบต่อไป
7.3 การแข่งขันรอบต่อไป ใช้วิธีแข่งขันแบบ แพ้คัดออก จนกระทั่งได้ทีมเพื่อชิงที่ 3 และชิงชนะเลิศ
7.4 ในวันที่กาหนดให้แต่ละทีมทาการแข่งขัน ทีมที่เข้าแข่งขันต้องพร้อมลงแข่งขันตามวันและเวลาที่
กาหนด หากทีมใดมาทาการแข่งขันช้ากว่า เวลาที่กาหนดไว้เกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในการ
แข่งขันนัดนั้นทันที
ข้อ 8. กติกำกำรแข่งขัน
8.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และ ระเบียบการ
แข่งขันตามที่สานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กาหนด
8.2 การแข่งขันแต่ละนัด แข่งขันระบบ 2 ใน 3 เกม เกมละ 11 คะแนน
8.3 ผู้เล่นทีมเดียวกันจะต้องสวมชุดสีเดียวกันอย่างชัดเจน และมีหมายเลขที่เสื้อชัดเจน
8.4 ผู้ควบคุมทีมทุกทีม ต้องส่งใบสมัคร ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันในวันสมัครให้เรียบร้อย และรายชื่อ
นักกีฬาที่ส่งมานี้ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถทาการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
8.5 ก่อนลงทาการแข่งขันแต่ละนัดให้แต่ละทีมส่งรายชื่อผู้เล่นเป็นตัวจริง 2 คน และสารอง 1 คน
8.6 การใช้ลูกบูล ให้แต่ละทีมเตรียมลูกบูลสาหรับแข่งขันมาเอง โดยผู้เล่นจะใช้ลูกบูลคนละ 3 ลูก
8.7 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมต้องเชื่อฟังคาตัดสินของผู้ตัดสินในสนาม คาตัดสิน ของผู้ตัดสินในสนาม
ถือเป็นที่สิ้นสุด
8.8 ในกรณี ที่ ผู้ เ ล่ น เกิ ด การทะเลาะวิ ว าทกั น จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ อ อกจากการแข่ ง ขั น ทั้ ง 2 ที ม โดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณา
8.9 กรณีที่มีข้อขัดแย้งนอกเหนือจากกติกาข้างต้น ให้ถือคาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นที่สิ้นสุด
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ข้อ 9. กำรยื่นประท้วง
การยื่นประท้วงทางคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ผู้จัดการทีม หรือหัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงินประกันการประท้วง จานวน 1,000 บาท เงินประกันในการประท้วง จะคืนให้
เมื่อการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจะริบเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัด
แข่งขัน
ข้อ 10. บทลงโทษ
10.1 นักกีฬาที่กระทาการ ด่าผู้ตัดสินด้วยถ้อยคาหยาบคายอย่างรุนแรงและด่าอย่างต่อเนื่องไม่ยอมหยุด
หรือถ่มน้าลาย ชกต่อย ทาร้ายร่างกายผู้ตัดสิน บุคคลนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันตลอด
การแข่งขัน และห้ามมิให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ
เป็นเวลา 1-2 ปี
10.2 ผู้จัดการทีม/ผู้ควบคุมทีม/เจ้าหน้าที่ทีม ต้องยอมรับคาตัดสินของกรรมการตัดสิน และหากกระทา
ผิดต่อผู้ตัดสิน จะต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกับนักกีฬา
10.3 นักกีฬาที่ก่อเหตุชกต่อยกัน หรือทาร้ายร่างกายกัน ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ลงมือก่อนหรือหลังก็ตาม
บุคคลที่ลงมือนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
รายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี
10.4 นักกีฬาที่ยกพวกรุมทาร้ายบุคคลอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขันทั้งทีม และห้าม
มิให้นักกีฬาทั้งทีมนั้นเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ เป็น
เวลา 1-2 ปี (กรณีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
10.5 นักกีฬาหรื อกองเชียร์ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น นอกสนามแข่งขัน จะต้อ งถูก
ดาเนินคดีลงโทษตามกฎหมาย และถูกตัดสิทธิ์ในลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน และห้ามมิให้เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ทั้งในและนอกตาบลคลองชะอุ่นและ เป็นเวลา 1-2 ปี (กรณี นี้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
ข้อ 11. รำงวัลกำรแข่งขัน
11.1 ประเภทนักเรียนทุกรุ่น
รางวัลชนะเลิศ
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ เงินบารุงทีม 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ
รับเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเกียรติบัตร
11.2 ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ พร้อมเงินบารุงทีม 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ
รับเงินบารุงทีม 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินบารุงทีม 500 บาท
หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการปรับเปลี่ยน ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ไม่ถึง 3 ทีม

