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ระเบียบการแข่งขันกีฬา “ฟุตบอล”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร
1. ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ใช้ข้อบังคับ การแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลั ยชุมชน ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
“มุกดาหารเกมส์” พ.ศ. 2563
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ประกาศใช้แล้ว
2. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2.1. ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2 ต้องเป็ น นั กศึก ษาที่ กาลั งศึกษาอยู่ ในวิ ทยาลั ย ชุมชน ระดับประกาศนี ยบัตรวิ ช าชีพชั้ นสู ง และระดั บ
อนุปริญญา
2.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถเล่นได้ทุกชนิดกีฬา
2.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
2.5 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกคน ต้องแสดงบัตรนักกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบ
ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขัน
3. ประเภทการแข่งขัน
3.1 ประเภททีมชาย
4. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ประเภททีมชาย ได้ไม่เกิน
25 คน แต่ไม่น้อยกว่า 15 คน และผู้ควบคุมทีม ๆ ละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทีม)
4.2 ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาจานวน 18 คน ในวันประชุมผู้ควบคุม
ทีม
5. การดาเนินการแข่งขัน
5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ดาเนินการและรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันตลอดจน ควบคุมการ
ดาเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันนี้ และหากมีปัญหาใดนอกจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาและดาเนินการให้เสร็จสิ้น และรายงานให้คณะกรรมการอานวยการแข่งขัน
ทราบ
5.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มี อานาจในการที่จะพิจารณาการตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่ ดาเนินการตามระเบียบ
การแข่งขันนี้ เช่น ไม่จัดทีมเข้าทาการแข่งขันตามรายการ ในการที่ทีมใดๆ ปฏิบัติการฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันนี้ จน
เป็นเหตุให้มีผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน
5.3 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ กาหนดเวลาในการแข่งขัน
หรือการแข่งขันในวิธีอื่ นๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ กาหนดให้ทาการแข่งขันก็ได้ แต่จะทาให้ทีมหนึ่งทีมใด
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์มิได้
6. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
6.1 การแข่งขัน เข้าแข่งขัน 4 ทีม คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการแข่งขัน
แบบแพ้คัดออก
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6.2 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 45 นาที พักระหว่างครั้งไม่เกิน 15 นาที
6.3 การจัดกาหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขันของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขัน เมื่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต้องถือปฏิบัติ
6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันของคู่แข่งขันใดๆ
ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัย เกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ ทาการแข่งขันได้ ตามความเห็นของ คณะกรรมการเทคนิค
กีฬา ในกรณีเช่นนี้ ทีมผู้เล่นจะต้องรับทราบและผู้ปฏิบัติตาม หากจะเลื่อนโดยเหตุ อื่นนอกจากที่กล่าวนี้ จะต้องแจ้งให้
ทีมที่เข้าแข่งขัน ทราบก่อน
6.5 กาหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กาหนไว้ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
6.6 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องต้องกาหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาผลของการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้
6.7 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนผลการตัดสินไม่ได้
7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
7.1 หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขันตามใบส่งรายชื่อนักกีฬาต้องมีบัตรนักกีฬาที่ออกโดยคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันมาแสดง
7.2 แต่ละจังหวัดที่เข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมฟุตบอลไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันที่ได้กาหนดไว้ ทีม
ใดลงสนามแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน ในสนามให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ทีมใดถึงสนามแข่งขัน แล้วจะต้องลง
สนามทาการแข่งขันตามเวลา ที่กาหนด หากทีมหนึ่งทีมใดไม่ลงทาการแข่งขันหรือเจตนาออกจากการแข่งขันตามเวลา
ที่กาหนด ให้ปรับเป็นแพ้และให้ทีมคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะ หากไม่พร้อมจะลงสนามทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่
7.3 ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงทาการแข่งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลา
การแข่งขัน หรือไม่เข้าแข่งขันตามรายการที่คณะกรรมการกาหนด ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้
7.4 ให้ผู้จัดการทีมของทีมที่จะลงแข่งขันในวันนั้น ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่โดยลาดับหมายเลขให้
ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ ตามแบบฟอร์มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน โดยมีผู้เล่นไม่เกิน 11 คน และผู้เล่น สารองไม่เกิน
7 คน การส่งรายชื่อนี้ ต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการแข่งขัน
ก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมงของทุกวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันของคู่นั้นๆ
7.5 ถ้าปรากฏหลักฐานว่าทีมใดส่งรายชื่อ หรือ นามสกุล ผู้เล่นปลอม หรือจัดผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือผู้ไม่มีสิทธิ์
ตามระเบียบฯ นี้ลงแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในรอบนั้น โดยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศระบุความผิด
และให้คณะกรรมการเทคนิคกีฬาพิจารณาลงโทษต่อไป
7.6 คู่แข่งขันมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจบัญชีรายซื่ อนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน
7.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนได้ 3 คน ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาแข่งขันอีกไม่ได้
7.8 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี การละเมิด
กติกาการแข่งขันจนถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้งดลงทาการแข่งขันในครั้งต่อไป
1 ครั้ง หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
7.9 ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประกันที่ประกาศใช้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบการแข่งขันนี้
ทีมที่เข้าแข่งขันเจ้าหน้าที่ นักกีฬาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
7.10 ในกรณีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมทาร้ายผู้ตัดสิน ให้ปรับทีมเป็นแพ้ และจะรายงานความประพฤตินักกีฬา
ต่อผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งนั้น และผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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8. การแต่งกายของนักกีฬา
8.1 ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้น ผู้รักษาประตู) ตามแบบเครื่องแต่งกายสีของ
เสื้อ กางเกงและถุงเท้าตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งใน การประชุมผู้จั ดการทีมก่อนการแข่งขัน และต้องติด
หมายเลขประจาตัวทางด้านหน้าและ หลังเสื้อ พร้อมทั้งหมายเลขที่ขากางเกงแข่งขันให้ชัดเจนตามที่ได้ระบุหมายเลข
ของผู้เล่นแต่ละคนไว้ในใบสมัคร โดยหมายเลขที่ หน้าอกเสื้อและที่ขากางเกงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ส่วน
ด้านหลังเสื้อต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 25 ซ.ม. ผู้เล่นที่ไม่ติด หมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบี ยนใบสมัคร
โดยเจตนา หรือไม่มีเหตุอันควร หากลงไปแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้ ลงทาการแข่งขัน ปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ้
8.2 การจะมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์ อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่ชื่อจังหวัด เป็นที่ประจักษ์
เกินกว่า 2x3 นิ้วไม่ได้ อนึ่ง ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน ห้ามมีตราหรือเครื่องหมายการค้าที่ที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย
หรือเกี่ยวกับการให้สูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ใส่ลงท้าการแข่งขัน สาหรับชุดแข่งขันนั้นอนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดหรือชื่ อ
นักกีฬาเท่านั้น ในกรณีที่ทีมได้รับการ สนับสนุนจากองค์กรอื่น อนุญาตให้สวมใส่ลงทาการอบอุ่นร่างกายเท่านั้น
8.3 ในกรณีชุดแข่งขันมีสีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีชื่ออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขันใหม่
8.4 ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายที่แถบเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน เครื่องหมายนี้จะต้องนามาเอง
8.5 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้เทปสีพันด้านนอกที่มีความแตกต่างจากสีถุงเท้า และเสื้อและกางเกงชั้นในต้องมีสี
เดียวกับเสื้อและกางเกงส่วนกางเกงนั้นจะต้องไม่คลุมหัวเข่าและไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับทุกชนิด
9. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคน จะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และระเบียบการแข่งขันฟุตบอลของสมาคมฟุต บอล
แห่งประเทศไทย การละเมิดกติกาการแข่งขัน หรือระเบียบการแข่งขัน จนถึงกับผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขันให้ถื อว่าเป็น
ความผิดอย่างร้ายแรง ให้มีการพิจารณาโทษตามระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง และบทลงโทษ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาโทษตามข้อบังคับอีกขั้นหนึ่ง
10. การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขัน ผู้ลง
นามในการประท้วงต้อง เป็นผู้แทนจังหวัดนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ อานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรพร้อมด้วยวางเงินประกัน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลสาเร็จ
เท่านั้น การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์" ประจาปี 2563
11. บทลงโทษ
11.1 ในวันแข่งขัน ถ้านักกีฬาทีมใดไม่มาทาการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะรายงานความประพฤติของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
12. อุปกรณ์การแข่งขัน
ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาตินี้ ให้ใช้ลูกฟุตบอลที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให้
การรับรอง หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (E.A.T.) ให้การรับรอง หรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้การรับรอง
13. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
ประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
และประกาศนียบัตร
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14. กาหนดการแข่งขัน
14.1 อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.2 ประชุมผู้ควบคุมทีม
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.3 วันแข่งขัน 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
15. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมี อานาจพิจารณาชี้ขาด ข้อขัดแย้ง อื่นใดที่
เกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ถือเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด
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ระเบียบการแข่งขันกีฬา “ฟุตซอล”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร
1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ใช้ข้อบังคับ การแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลั ยชุมชน ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
“มุกดาหารเกมส์” พ.ศ. 2563
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอล (FUTSA.) ซองสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยได้ประกาศใช้แล้ว
2. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2 ต้องเป็ น นั กศึกษาที่ กาลั งศึกษาอยู่ในวิทยาลั ยชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง และระดั บ
อนุปริญญา
2.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถเล่นได้ทุกชนิดกีฬา
2.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
2.5 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกคน ต้องแสดงบัตรนักกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันใต้ตรวจสอบ
ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขัน
3. ประเภทการแข่งขัน
ทาการแข่งขัน 1 ประเภท คือ
3.1 ประเภททีมชาย
4. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ให้แต่ละทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ทั้งประเภททีมชาย ได้ไม่เกิน 15
คน และผู้ควบคุมทีมๆ ละ 2 คน ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน)
4.2 ให้แต่ละทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาจานวน 12 คน ในวันประชุมผู้ควบคุมทีม
5. การดาเนินการแข่งขัน
5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ดาเนินการและรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนควบคุมการ
ดาเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันนี้ และหากมีปัญหาใดนอกจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน นี้
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิ จารณาและดาเนินการให้เสร็จสิ้น และรายงานให้คณะกรรมการอานวยการแข่งขัน
ทราบ
5.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มี อานาจในการที่จะพิจารณาการตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่ ดาเนินการตามระเบียบ
การแข่งขันนี้ เช่น ไม่จัดทีมเข้าทาการแข่งขันตามรายการ ในการที่ทีมใดๆ ปฏิบัติการฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันนี้จนเป็น
เหตุให้มีผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน
5.3 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ กาหนดเวลาในการแข่งขัน
หรือการแข่งขันในวิธีอื่นๆเพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ กาหนดให้ทาการแข่งขันก็ได้ แต่จะทาให้ทีมหนึ่งทีมใด
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์มิได้
6. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
6.1 การแข่งขัน เข้าแข่งขัน 4 ทีม คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการแข่งขัน
แบบแพ้คัดออก
6.2 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครั้งๆ ละ 20 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 15 นาที
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6.3 การจัดกาหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขันของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขัน เมื่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต้องถือปฏิบัติ
6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการทาเป็นการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันของคู่แข่งขันใดๆ
ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ทางการแข่งขันได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการเทคนิค
กีฬา ในกรณีเช่นนี้ ทีมที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับ ทราบและปฏิบัติตาม หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กล่าวนี้
จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
6.5 กาหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กาหนดไว้ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
6.6 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของกาหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาผลของการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้
6.7 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนผลการตัดสินไม่ให้
7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
7.1 หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขันตามใบส่งรายชื่อนักกีฬาต้องมีบัตรนักกีฬาที่ออกโดยผู้จัดการแข่งขัน
7.2 แต่ละทีมเข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมฟุตซอลไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันที่ได้กาหนดไว้ ทีมใดลง
สนามแข่งขันแล้ว เหลือผู้เล่นน้อยกว่า 3 คนในสนามให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ทีมใดถึงสนามแข่งขันแล้วจะ ต้องลงสนาม
ทาการแข่งขันตามเวลาที่กาหนด หากทีมหนึ่งทีมใดไม่ลงทาการแข่งขันหรือเจตนาผละออกจากการแข่งขันตามเวลาที่
กาหนด ให้ปรับเป็นแพ้และให้ทีมคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่าน หากไม่พร้อมจะลงสนามทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่
7.3 ในวันแข่งขันทีมใดเจตนาไม่ลงทาการแข่งขัน หรือแสดงเจตนาที่จะไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจนหมดเวลา
การแข่งขัน หรือไม่เข้าแข่งขันตามรายการที่ คณะกรรมการกาหนด ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ปรับที มนั้น
เป็นแพ้
7.4 ให้ผู้จัดการทีมของทีมที่จะลงแข่งขันในวันนั้น ส่งบัญชีรายชื่อนักกี ฬาและเจ้าหน้าที่โดยลาดับหมายเลขให้
ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ตามแบบฟอร์มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน โดยมีผู้เล่นไม่เกิน 5 คน และผู้เล่นสารอง ไม่เกิน 7
คน การส่งรายชื่อนี้ต้องส่งถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือคณะกรรมการดาเนิน การแข่งขันระดับภาค หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมงของทุกวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่ง
ขันของคู่นั้นๆ
7.5 ถ้าปรากฏหลักฐานว่าชุดของจังหวัดใดส่งชื่อ หรือนามสกุลผู้เล่นปลอม ส่งบัญชีรายชื่อที่ มีลายมือชื่อผู้เล่น
ปลอม หรือจัดผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือผู้ไม่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ นี้ ลงแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในรอบนั้น ไม่ว่าจะมี
การประท้วงหรือไม่ก็ตาม โดยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศระบุความผิด ทั้งถอนสิทธิ์ที มนั้นออกจากการ
แข่งขัน และให้คณะกรรมการเทคนิคกีฬาพิจารณาลงโทษต่อไป
7.6 คู่แข่งขันมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจบัญชีรายชื่อ นักกีฬา หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ได้
7.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ ยนได้ตลอดเวลา (ผู้รักษาประตูสารองสามารถใช้สิทธิ์ในการลงเล่นได้ ด้วยการ
เล่นแบบ power play เท่านั้น ถ้าทีมใดใช้เทคนิค ส่งผู้รักษาประตูสารองเข้าร่วมทีมทาการแข่งขันในเกมส์นั้น ถ้ามีการ
ฟ้องร้องจากทีมคู่แข่งขันหรือฝ่าย จัดการแข่งขันได้ทราบข้อเท็จจริงทีมนั้น จะโดนปรับทีมเป็นแพ้ ด้วยผลคะแนน 2 ต่อ
0 ให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาและหมดสิทธิ์ที่จะแข่งในรายการที่ยังเหลืออยู่)
7.8 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี การละเมิด
กติกาการแข่งขันจนถูกผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้งดลงทาการแข่งขันในครั้งต่อไป
1 ครั้ง หรือผู้ตัดสินให้ออกจาการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงให้ งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
7.9 ระเบีย บการพิจ ารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงที่ประกาศใช้แล้ว เป็นส่ว นหนึ่งของระเบียบการ
แข่งขันนี้ ทีมที่เข้าแข่งขันเจ้าหน้าที่ นักกีฬาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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7.10 ในกรณีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมทาร้ายผู้ตัดสิน ให้ปรับทีมเป็นแพ้ และจะรายงานความประพฤตินักกีฬา
ต่อผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งนั้น และผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
8. การแต่งกายของนักกีฬา
8.1 ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้น ผู้รักษาประตู) ตามแบบเครื่องแต่งกายสีของ
เสื้อ กางเกงและถุงเท้าตามที่ได้แจ้ งไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งในการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน และต้องติด
หมายเลขประจาตัวทางด้านหน้าและหลังเสื้อ พร้อมทั้งหมายเลขที่ขากางเกงแข่งขันให้ชัดเจนตามที่ได้ระบุหมายเลข
ของผู้เล่นแต่ละคนไว้ในใบสมัคร โดยหมายเลขที่หน้าอกเสื้อและที่ขากางเกงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 1 ซ.ม. ส่วน
ด้านหลังเสื้อต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 25 ซ.ม. ผู้เล่นที่ไม่ติด หมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับในทะเบียนใบสมัคร
โดยเจตนาทุจ ริ ต หรื อ ไม่มีเหตุอัน ควร หากลงไปแข่ งขันและมีผู้ ประท้ว ง ให้ คณะกรรมการจัดการแข่งขั นฯ หรื อ
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันระดับภาค ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ และไม่จัดให้ ทาการแข่งขันในรอบต่อไป ยกเว้น จะได้
แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนลงทาการแข่งขัน และผู้ตัดสินได้บันทึกลงในรายงานไว้แล้ว (ทุกกรณีที่เกิด ปัญหากับเสื้อและ
หมายเลข)
8.2 การจะมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์ อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่ชื่อจังหวัด เป็นที่ประจักษ์
เกินกว่า 2x3 นิ้วไม่ได้ อนึ่ง ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน ห้ามนาตราหรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการประชาสัมพันธ์ การขาย
หรือเกี่ยวกับการให้สูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขัน สาหรับด้านหลังชุดแข่งขันนั้น อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด
หรือชื่อนักกีฬาเท่านั้น
8.3 ในกรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมที่มีชื่ออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขัน ทั้ งนี้ โดยการพิจารณา
ของผู้ตัดสินที่ทาหน้าที่ในคู่นั้นๆ
8.4 ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน เครื่องหมายนี้จะต้องนามาเอง
8.5 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้เทปสี พันด้านนอกที่มีความแตกต่างจากสีถุงเท้า เสื้อและกางเกงชั้นในต้องมีสี
เดียวกับเสื้อและกางเกงส่วนกางเกงนั้นจะต้องไม่คลุมหัวเข่า และไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด
8.6 นักกีฬาทีมใดที่ต้องการเล่น (power play) ต้องนาเสื้อที่มีสีเดียวกับผู้รักษาประตูและต้องใช้หมายเลข
ประจาตัวของนักกีฬาเท่านั้นการแต่งกายของผู้รักษาประตู จะต้องมีสีเสื้อสีกางเกงและถุงเท้าที่แตกต่างกับผู้เล่นในทีม
ทุกส่วน
9.มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันฟุตซอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FFA) และระเบียบการแข่งขันฟุตซอลของสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแข่งขันฯ หรือระเบียบการแข่งขันฯ จนถึงกับผู้ตัด สินสั่งยุติการแข่งขันให้ถือว่าเป็น
ความผิดอย่างร้ายแรง ให้มีการพิจารณาโทษตามระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วง บทลงโทษ ให้
เสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาโทษ ตามข้อบังคับอีกชั้นหนึ่ง
10. การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขัน ผู้ลง
นามในการประท้วงต้องเป็นผู้แทน จังหวัดนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ อานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรพร้อมด้วยวงเงินประกัน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เงินนี้ จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลสาเร็จ
เท่านั้น การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” ประจาปี 2563
11. บทลงโทษ
11.1 ในวันแข่งขัน ถ้านักกีฬาทีมใดไม่มาทาการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะรายงานความประพฤติของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
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12. อุปกรณ์การแข่งขัน
ลูกฟุตซอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตซอลกีฬาแห่งชาตินี้ ให้ใช้ลูกฟุตซอลที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ให้การ
รับรอง หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (F.A.T.) ให้การรับรอง หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (S.A.T.) หรือ
ผู้จัดการแข่งขัน ให้การรับรอง
13. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
ประกาศนียบัตร และ ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
และประกาศนียบัตร
14. กาหนดการแข่งขัน
14.1 อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.2 ประชุมผู้ควบคุมทีม
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.3 วันแข่งขัน 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
15. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมี อานาจพิจารณาชี้ขาด ข้อขัดแย้งอื่นใดที่
เกิดขึ้นนอกจากระเบียบนี้ ให้ถือเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด
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ระเบียบการแข่งขันกีฬา “วอลเลย์บอล”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ใช้ข้อบังคับ การแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
“มุกดาหารเกมส์” พ.ศ. 2551
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทยได้ประกาศใช้
2. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2 ต้องเป็ น นั กศึกษาที่ กาลั งศึกษาอยู่ในวิทยาลั ยชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง และระดั บ
อนุปริญญา
2.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถเล่นได้ทุกชนิดกีฬา
2.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
2.5 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกคน ต้องแสดงบัตรนักกี ฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบ
ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขัน
3. ประเภทการแข่งขัน ทาการแข่งขัน 2 ประเภท คือ
3.1 ประเภททีมหญิง ความสูงของตาข่าย 2.24 เมตร
3.2 ประเภททีมชาย ความสูงของตาข่าย 2.43 เมตร
4. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ประเภททีมหญิง ประเภท
ทีมชายได้ไม่เกินทีมละ 16 คน แต่ไม่น้อยกว่า 6 คน และผู้ควบคุมพื้น ๆ ละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม)
4.2 ให้แต่ล ะจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ยื นยันรายชื่อนัก ฬาประเภททีมหญิง ประเภททีมชาย
จานวนทีมละ 12 คนในวันประชุมผู้ควบคุมทีม
5. การดาเนินการแข่งขัน
5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่เป็นการและรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนควบคุมการตัว
เป็นการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันนี้ และหากมีปัญหาใดนอกจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้ให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาและดาเนินการให้เสร็จสิ้น และรายงานให้คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทราบ
5.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มี อานาจในการที่จะพิจารณาการตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่ ดาเนินการตามระเบียบ
การแข่งขันนี้ เช่น ไม่จัดทีมเข้าทาการแข่งขันตามรายการ ในการที่ทีมใดๆปฏิบัติการฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันนี้ จนเป็น
เหตุให้มีผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน
5.3 คณะกรรมการดาเนิน การแข่งขัน มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ กาหนดเวลาในการแข่งขัน
หรือการแข่งขันในวั นอื่น ๆเพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ กาหนดให้ทาการแข่งขันที่ได้ แต่จะทาให้ทีมหนึ่งทีมใด
ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์มิได้
6. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
6.1 การแข่งขัน เข้าแข่งขัน 4 ทีม คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการแข่งขัน
แบบแพ้คัดออก
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6.2 การแข่งขัน 1 เกมส์ แบ่งเป็น 3 เซต การชนะในแต่ละเกมส์ภายใน 2 ใน 3 เซต เซตที่ 1, 2 แข่งขันเซตละ
25 คะแนน เซตที่ 3 แข่งขันเซตละ 15 คะแนน พัก ระหว่างเซต 3 นาที ขอเวลานอกในแต่ละเซต ได้ 2 ครั้งๆ ละ 30
วินาที
6.3 การจั ด ก าหนดการแข่ งขัน การเลื่ อ น หรือสั่ งการแข่ งขัน ของทีมที่ ป ฏิบัติ ผิ ดระเบี ยบการแข่งขั น เมื่ อ
คณะกรรมการแข่งขันได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต้องถือปฏิบัติ
6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการทาเป็นการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันของคู่แข่งขันใดๆ
ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ทางการแข่งขั นได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการเทคนิค
กีฬา ในกรณีเช่นนี้ ทีมที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรั บทราบและปฏิบัติตาม หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กล่าวนี้
จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
6.5 กาหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กาหนดไว้ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
6.6 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของกาหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาผลของการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้
6.7 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนผลการตัดสินไม่ได้
7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
7.1 ทุกทีมต้องไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่แข่งขันตามที่กาหนดไว้
7.2 วอลเลย์บอล ทีมใดที่ไม่พร้อมแข่งขันหลังจากเวลาที่ กาหนด 15 นาที หรือผู้เล่นไม่ครบ 6 คนให้ปรับทีม
นั้นเป็นแพ้ เมื่อถูกปรับเป็นแพ้ด้วยเหตุใดก็ตาม ทีมนั้นต้องแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติ
7.3 ทีมใดมีเจตนาไม่ยอมแข่งขันในขณะที่ยังดาเนินการอยู่ หรือทีมใดที่เจตนาแข่งขันเพื่อไม่ต้องการชัยชนะให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาพิจารณาโทษ
7.4 วอลเลย์ บอล หัวหน้าทีมต้องมีแถบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 8 เซนติเมตร บริเวณใต้หมายเลข
ด้านหน้าเสื้อแข่งขัน
7.5 ถ้าผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมไม่มาประชุม (ก่อนการแข่งขัน 1 วัน) จะไม่อนุญาตให้ ทาหน้าที่และรายงาน
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป
7.6 ในกรณีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีม ทาร้ายผู้ตัดสิน ให้ปรับทีมเป็นแพ้ และจะรายงานความประพฤตินักกีฬา
ต่อผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งนั้น และผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
8.การแต่งกายของนักกีฬา
8.1 วอลเลย์บอล นักกีฬาต้องแต่งกายตามรูปแบบของสหพันธ์ กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติ ต้องมีชุด แข่งขัน
อย่างน้อยที่สุด 1 ชุด (1 สีที่แตกต่างกัน) และต้องนามาแสดงในวันประชุมผู้จัดการทีม ตามวันเวลาและสถานที่ที่จังหวัด
เจ้าภาพกาหนดจึงจะทาหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนได้
8.2 วอลเลย์บอล ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและเสื้อสีเดียวกัน ห้ามสวมใส่รองเท้า
แตะ กางเกงขาสั้น และกางเกงยีนส์
8.3 วอลเลย์บอลในร่ม นักกีฬาทุกทีมต้องใส่ชุดแข่งขันแต่งกายตามสีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้
กาหนด ถ้าวันที่แข่งขันทีมไม่แต่งกายตามสีที่กาหนด จะไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนทาหน้าที่ในวันนั้น
8.4 เครื่องหมายการค้า คาโฆษณาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่มีใช้ชื่อจังหวัดจะมีขนาดเกินกว่า 2x3 นิ้วไม่ได้
8.5 เสื้อนักกีฬา อนุญาตให้มีชื่อจังหวัด ภาค เท่านั้น หรืออาจไม่มีก็ได้
9.มารยาทของนักกีฬา
9.1 ทุกทีมต้องยอมรับคาตัดสินของผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินและควบคุมการ
แข่งขันในครั้งนั้น
9.2 ตลอดการแข่งขัน ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี และจะต้องปฏิบัติ
ตามกติกาการแข่งขันบอลเล่ย์บอลโดยเคร่งครัด
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9.3 การละเมิดกติกาจนถึงผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง จะต้องถูกลงโทษ
จากคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา รายงานให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อ
พิจารณาโทษต่อไป
10. การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขัน ผู้ลง
นามในการประท้วงต้องเป็นผู้แทน ภาคนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมด้วยวงเงินประกัน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เงินนี้ จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลสาเร็จเท่านั้น การ
ประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานั กศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” ประจาปี 2563
11. บทลงโทษ
11.1 ในวันแข่งขัน ถ้านักกีฬาทีมใดไม่มาทาการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะรายงานความประพฤติของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
12. อุปกรณ์ในการแข่งขัน
ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ให้ใช้ลูกวอลเลย์บอลที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติรับรอง หรือสมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ให้การรับรอง
13. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง ประกาศนียบัตร และ ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
14. กาหนดการของการแข่งขันวอลเลย์บอล
14.1 อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.2 ประชุมผู้ควบคุมทีม
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.3 วันแข่งขัน 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
15. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจพิจารณาชี้ขาด ข้อขัดแย้ง อื่นใดที่
เกิดขึ้นนอกเหนือ จากระเบียบนี้ ให้ถือเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด
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ระเบียบการแข่งขันกีฬา “เซปักตระกร้อ”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร
1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ใช้ข้อบังคับ การแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
“มุกดาหารเกมส์” พ.ศ. 2563
1.2 กติกาการแข่งขันเซปักตระกร้อทุกประเภทให้ใช้กติกาและธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมเซปักตระกร้อแห่ง
ประเทศไทยที่ประกาศและใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2 ต้องเป็ น นั กศึกษาที่ กาลั งศึกษาอยู่ในวิทยาลั ยชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง และระดั บ
อนุปริญญา
2.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถเล่นได้ทุกชนิดกีฬา
2.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
2.5 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกคน ต้องแสดงบัตรนักกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันใต้ตรวจสอบ
ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขัน
3. ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขัน 1 ประเภท คือ
3.1 ประเภททีมเดี่ยวชาย
4. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ทั้งประเภททีมชาย ได้ไม่
เกิน 8 คน และผู้ควบคุมทีมๆ ละ 2 คน ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน)
4.2 ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาจานวน 5 คน ในวันประชุมผู้ควบคุม
ทีม
5. ภารดาเนินการแข่งขัน
5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ดาเนินการและรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันตลอดจน ควบคุมการ
ดาเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันนี้ และหากมีปัญหาใดนอกจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาและดาเนินการให้เสร็จสิ้น และรายงานให้คณะกรรมการอานวยการแข่งขัน
ทราบ
5.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มี อานาจในการที่จะพิจารณาการตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่ ดาเนินการตามระเบียบ
การแข่งขันนี้ เช่น ไม่จัดทีมเข้าทาการแข่งขันตามรายการ ในการที่ทีมใดๆ ปฏิบัติการฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันนี้ จน
เป็นเหตุให้มีผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน
5.3 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ กาหนดเวลาในการแข่งขัน
หรือการแข่งขันในวิธีอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ กาหนดให้ทาการแข่งขันก็ได้ แต่จะทาให้ทีมหนึ่งทีมใด
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์มิได้
6. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
6.1 การแข่งขัน เข้าแข่งขัน 4 ทีม คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการแข่งขัน
แบบแพ้คัดออก
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6.2 การแข่งขัน 1 เกมส์ แบ่งเป็น 3 เซต การชนะในแต่ละเกมส์ภายใน 2 ใน 3 เซต เซตที่ 1, 2 แข่งขันเซต ละ
21 คะแนน เซตที่ 3 แข่งขันเซตละ 15 คะแนน พักระหว่างเซต 2 นาที ขอเวลานอกในแต่ละเซต 1 นาที
6.3 การจัดกาหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขันของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขัน เมื่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต้องถือปฏิบัติ
6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันของคู่แข่งขันใด ๆ
ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสั ยเกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ ทาการแข่งขันได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการเทคนิค
กีฬาในกรณีเช่นนี้ ทีมที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่ กล่าวนี้
จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
6.5 กาหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กาหนดไว้ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
6.6 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของกาหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาผลของการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้
6.7 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนผลการตัดสินไม่ได้
7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
7.1 หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขันตามใบส่งรายชื่อนักกีฬาต้องมีบัตรนักกีฬาที่ออกโดยผู้จัดการแข่งขัน
7.2 ภาคใดที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันแล้ว จะต้องนาทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กาหนด โดยเมื่อส่ง
รายชื่อนักกีฬาที่จะแข่งขันในแต่ละครั้งแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตลอดการแข่งขัน และนักกีฬาที่มีรายชื่อตาม “ใบส่ง
รายชื่อนักกีฬา” แต่ละครั้ง ให้ปฏิบัติดังนี้
7.2.1 ต้องรายงานตัวให้ครบทุกคน
7.2.2 ในการแข่งขันแต่ละครั้งผู้ควบคุมที ม/ผู้ฝึกสอน จะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาก่อนเวลาตามตาราง
การแข่งขัน 30 นาที
7.2.3 เมื่อคณะกรรมการเรียก หรือประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทาการแข่งขัน หากนักกีฬาคนใดในทีมไม่
แสดงตัวตามรายชื่อที่ได้ประกาศในใบส่งรายชื่อนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในครั้งนั้น โดยพิจารณาดังนี้
นักกีฬาที่มีรายชื่อลงแข่งขันเป็นตัวจริงในทีม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ตามกติกาการแข่งขัน ถ้านักกีฬาที่มีรายชื่อเป็นผู้เล่น
สารองให้ตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้น และยังมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้พิจารณาบนพื้นฐานความเป็นจริงของ
จานวนนักกีฬาที่มาทาการแข่งขันในครั้งนั้น
7.3 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขัน หรือมาแข่งขันไม่ทันตามเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 10 นาที หากเลยเวลาที่ขยายออกไปให้แล้ว ทีมนั้นยังไม่พร้อมลงทาการแข่งขันให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นทันที และยังมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในครั้งต่อไป
7.4 ในระหว่างการแข่งขันทีมไพเจตนาผละจากการแข่งขันที่กาลังดาเนินการอยู่ ให้ถือว่าทีมนั้นผิด มารยาท
อย่างร้ายแรงให้ปรับทีมที่กระทาผิดนั้นเป็นแพ้ในนัดนั้น หรือตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการ
แข่งขันรายงานตามสายงานเพื่อพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีต่อไป
7.5 นั กกีฬาจะต้องน าบั ตรนักกีฬา ซึ่งเป็นบัตรประจาตัวที่เจ้าภาพหรือผู้ จัดการแข่งขันออกให้ แสดงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบก่อนลงสนามทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ประจาทีม
จะต้องมีบัตรนักกีฬา ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนามทุกครั้งเช่นเดียวกัน
7.6 หน้าที่ของผู้ควบคุมทีม และผู้ฝึกสอน จะต้องดูแลนักกีฬาภายในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและ
ธรรมเนียมปฏิบัติในการแข่งขันของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บุคคลที่ไม่ มีชื่อในใบส่งรายชื่อ
ห้ามลงไปนั่งในที่นั่งของนักกีฬา สารองโดยเด็ดขาด
7.7 ระเบีย บการพิจารณามารยาท วินั ย และข้อประท้วงที่ประกาศใช้แล้ว เป็นส่ วนหนึ่งของระเบียบการ
แข่งขันนี้ ทีมที่เข้าแข่งขันเจ้าหน้าที่ นักกีฬาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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7.8 ในกรณีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมทาร้ายผู้ตัดสิน ให้ปรับทีมเป็นแพ้ และจะรายงานความประพฤตินักกีฬา
ต่อผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งนั้น และผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
8. การแต่งกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
8.1 นักกีฬา ที่ลงทาการแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพและเหมือนกันทุกคน ต้องมีหมายเลขกากับที่เสื้อ “ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง” ประจาตัวตลอดการแข่งขันของแต่ละคนให้เห็นชัดเจน จะเปลี่ยนแปลงเป็นหมายเลขอื่นไม่ได้
โดยที่ด้านหลังของเสื้อเหนือหมายเลขให้พิมพ์ชื่อ “นักกีฬา” หรือ “จังหวัด” สาหรับเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้มี
ขนาดไม่เกินกว่า 2x3 นิ้วตามข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชุดแข่งขัน ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีชุด
แข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด และเป็นสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หากทั้งสองทีมที่เป็นคู่แข่งขันใส่เสื้อสีเดียวกัน ทีมเจ้าบ้าน
จะต้องเป็นทีมที่เปลี่ยนสีเสื้อ ในกรณีที่แข่งขันสนามกลาง ทีมที่มีชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขันจะต้องเป็นทีมที่จะต้อง
เปลี่ยนสีเสื้อ หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะถือว่าเป็นการ เจตนาหลีกเลี่ยงที่จะไม่ลงทาการแข่งขัน จะปรับเป็น
แพ้ ใ นการแข่ ง ขั น ครั้ ง นั้ น การแจ้ ง สี เ สื้ อ ในวั น ประชุ ม ผู้ จั ด การที ม ให้ ทุ ก ที ม แจ้ ง สี เ สื้ อ ที่ จ ะใช้ ใ นการแข่ ง ขั น ต่ อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน การแต่งกายนักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดที่เหมือนกัน ทั้งทีม และต้องติด
หมายเลขเสื้อตามกติกาการแข่งขัน หากทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องตามที่ กาหนด เจ้าหน้าที่ ควบคุมการ
แข่งขัน พิจารณาห้ามนักกีฬาคนนั้นลงทาการแข่งขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อย และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเรื่อง
ของเวลาการแข่งขันด้วย
8.2 ปลอกแขน ที่แสดงความเป็นหัวหน้าทีม ให้แต่ละทีมจัดหามาเอง ปลอกแขนต้องมีสีตัดกับสีเสื้อ มองเห็น
ได้อย่างชัดเจน
8.3 เจ้าหน้าที่ทีมที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน ต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและ
รองเท้าแตะลงสนามโดยเด็ดขาด เจ้าหน้าที่ทีมคนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่อนุญาตให้ลงปฏิบัติหน้าที่
9. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ แห่งประเทศไทยและระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย การละเมิดกติกา
การแข่งขันฯ หรือระเบียบการแข่งขันฯ จนถึงกับผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขันให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้มีการ
พิจ ารณาโทษตามระเบี ย บ การพิจ ารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงบทลงโทษ ให้เสนอสถาบันวิทยาลั ยชุมชน
พิจารณาโทษตามข้อบังคับอีกชั้นหนึ่ง
10. การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขัน ผู้ลง
นามในการประท้วงต้องเป็น ผู้แทนทีมนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมด้วยวางเงินประกัน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลสาเร็จเท่านั้น การ
ประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” ประจาปี 2563
11. บทลงโทษ
11.1 ในวันแข่งขัน ถ้านักกีฬาทีมใดไม่มาทาการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะรายงานความประพฤติของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
12. อุปกรณ์การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด ประกอบด้วย
12.1 ลูกตะกร้อ เพื่อการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมขาย
12.2 เก้าอี้ผู้ตัดสิน เสาตะกร้อ เน็ตตระกร้อ และสนามแข่งขัน
13. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
ประกาศนียบัตร และ ถ้วยรางวัล
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รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
14. กาหนดการแข่งขัน
14.1 อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.2 ประชุมผู้ควบคุมทีม
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.3 วันแข่งขัน 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
15. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจพิจารณาชี้ขาด ข้อขัดแย้ง อื่นใดที่
เกิดขึ้นนอกเหนือ จากระเบียบนี้ ให้ถือเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด
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ระเบียบการแข่งขันกีฬา “แชร์บอล”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร
1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ใช้ข้อบังคับ การแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
“มุกดาหารเกมส์” พ.ศ. 2563
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน แชร์บอลของสหพันธ์แชร์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมแชร์บอลแห่งประเทศไทยได้
ประกาศใช้
2. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2 ต้องเป็ น นั กศึกษาที่ กาลั งศึกษาอยู่ในวิทยาลั ยชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง และระดั บ
อนุปริญญา
2.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถเล่นได้ทุกชนิดกีฬา
2.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
2.5 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกคน ต้องแสดงบัตรนักกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันใต้ตรวจสอบ
ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขัน
3. ประเภทการแข่งขัน
ทาการแข่งขัน 1 ประเภท คือ
3.1 ประเภททีมหญิง
4. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแชร์บอล
4.1 ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันประเภททีมหญิงได้ไม่เกิน 15
คน แต่ไม่น้อยกว่า ใน 7 คน และผู้ควบคุมทีมๆ ละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม)
4.2 ให้แต่ละจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาจานวน 12 คน ในวันประชุมผู้ควบคุม
ทีม
5. การดาเนินการแข่งขัน
5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ดาเนินการและรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันตลอดจนควบคุมการ
ดาเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันนี้ และหากมีปัญหาใดนอกจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้ให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาและดาเนินการให้เสร็จสิ้น และรายงานให้คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทราบ
5.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มี อานาจในการที่จะพิจารณาการตั ดสิทธิ์ทีมที่ไม่ดาเนินการตามระเบียบ
การแข่งขันนี้ เช่น ไม่จัดทีมเข้า ทาการแข่งขันตามรายการ ในการที่ทีมใดๆ ปฏิบัติการฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันนี้ จน
เป็นเหตุให้มีผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน
5.3 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ กาหนดเวลาในการแข่งขัน
หรือการแข่งขันในวิธีอื่นๆเพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ กาหนดให้ทาการแข่งขันก็ได้ แต่จะทาให้ทีมหนึ่งทีมใด
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์มิได้
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
6.1 การแข่งขัน เข้าแข่งขัน 4 ทีม คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการแข่งขัน
แบบแพ้คัดออก
6.2 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 20 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที
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6.3 การจัดกาหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขันของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขันเมื่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต้องถือปฏิบัติ
6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน จะเปลี่ยนการแข่งขันของคู่แข่งขันใดๆ
ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ทาการแข่งขันได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการเทคนิค
กีฬา ในกรณีเช่นนี้ ที มที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กล่าวนี้
จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
6.5 กาหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กาหนดไว้ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
6.6 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของกาหนดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาผลของการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้
6.7 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนผลการตัดสินไม่ได้
7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
7.1 หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขันตามใบส่งรายชื่อนักกีฬาต้องมีบัตรนักกีฬาที่ออกโดยคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันมาแสดง
7.2 แต่ละจังหวัดที่เข้าแข่งขันจะต้องจัดทีมแชร์บอลไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันที่ได้ กาหนดไว้
ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน ในสนามให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ทีมใดถึงสนามแข่งขันแล้วจะต้องลง
สนามทาการแข่งขันตามเวลาที่กาหนด หากทีมหนึ่งทีมใดไม่ลงทาการแข่งขันหรือเจตนาออกจากการแข่งขันตามเวลาที่
กาหนดให้ปรับเป็นแพ้และให้ทีมคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะหากไม่พร้อมจะลงสนามทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่
7.3 แชร์บอลทีมใดที่ไม่พร้อมแข่งขันหลังจากเวลาที่กาหนด 15 นาที หรือผู้เล่นไม่ครบ 7 คนให้ปรับทีมนั้นเป็น
แพ้เมื่อถูกปรับเป็นแพ้ด้วยเหตุใดก็ตาม ทีมนั้นต้องแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติ
7.4 ทีมใดมีเจตนาไม่ยอมแข่งขันในขณะที่ยังดาเนินการอยู่ หรือทีมใดที่เจตนาแข่งขันเพื่อไม่ต้อ งการชัยชนะ
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการเทคนิคการกีฬาพิจารณาโทษ
7.5 แชร์บอล หัวหน้าทีมต้องมีแถบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 8 เซนติเมตร บริเวณใต้หมายเลขด้านหน้า
เสื้อแข่งขัน
7.6 แชร์บอล ถ้าผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมทีมไม่มาประชุมทางเทคนิค (ก่อนการแข่งขัน 1 วัน) จะไม่อนุญาตให้
ทาหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมทีมและรายงานให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป
7.7 ในกรณีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมทาร้ายผู้ตัดสิน ให้ปรับทีมเป็นแพ้ และจะรายงานความประพฤติ นักกีฬา
ต่อผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งนั้น และผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
8. การแต่งกายของนักกีฬา
8.1 แชร์บอลนักกีฬาต้องแต่งกายตามรูปแบบของสหพั นธ์กีฬาแชร์บอลนานาชาติ ต้องมีชุ ดแข่งขันอย่างน้อย
ที่สุด 1 ชุด (1 สีที่แตกต่างกัน) จะไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนทาหน้าที่จนกว่าทีมนั้นจะหาชุดแข่งขันเพิ่มมาเป็น 1 ชุด (1 สี)
และต้องนามาแสดงในวันประชุมผู้จัดการทีมตามวัน เวลาและสถานที่ที่จังหวัดเจ้าภาพกาหนด จึงจะทาหน้าที่เป็นผู้
ฝึกสอนได้
8.2 แชร์บอล ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและเสื้อสีเดียวกัน ห้ามสวมใส่รองเท้า
แตะ กางเกงขาสั้น และกางเกงยีนส์
8.3 แชร์บอล นักกีฬาทุกทีมต้องใส่ชุดแข่งขันแต่งกายตามสี ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ กาหนด ถ้า
วันที่แข่งขันทีมไม่แต่งกายตามสีที่กาหนด จะไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนทาหน้าที่ในวันนั้น
8.4 ชุดแข่งขันแชร์บอลทีมหญิง สามารถใช้ชุดแข่งขันตามแบบของสมาคมแชร์บอลประเทศไทย หรือใช้ชุดการ
แข่งขันดังนี้
8.4.1 เสื้อไม่รัดรูปที่มีความยาวถึงบริเวณเอว
8.4.2 กางเกงที่มีขายาวจากเป้าได้ ไม่เกิน 5 เซนติเมตร
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8.5 เครื่องหมายการค้า คาโฆษณาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่มิใช่ชื่อจังหวัดจะมีขนาดเกินกว่า 2 x 3 นิ้วไม่ได้
8.6 เสื้อนักกีฬา อนุญาตให้มีชื่อจังหวัดหรือภาค หรืออาจไม่มีก็ได้
10. การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขัน ผู้ลง
นามในการประท้วงต้องเป็น ผู้แทนทีมนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมด้วยวางเงินประกัน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลสาเร็จเท่านั้น การ
ประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อบั งคับการแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” ประจาปี 2563
11. บทลงโทษ
11.1 ในวันแข่งขัน ถ้านักกีฬาทีมใดไม่มาทาการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะรายงานความประพฤติของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
12. อุปกรณ์ในการแข่งขัน
12.1 เก้าอี้ เป็นเก้าอี้ชนิด 4 ขา มีความแข็งแรงมั่นคง ไม่มีพนักพิง สูง 35-40 เซนติเมตร ขนาดของที่นั่งกว้าง
30-35 เซนติเมตร หรือเป็นเก้าอี้ที่มีขนาดใกล้เคียงและเป็นชนิดเดียวกันทั้งสองตัว เก้าอี้วางไว้ที่จุดกึ่งกลางของเส้นหลัง
โดยให้ขาหน้าของเก้าอี้ทั้งสองขาวางอยู่บนเส้นสนาม
12.2 ตะกร้า ขนาดสูง 30-35 เซนติเมตร ปากตะกร้าเป็นรูปทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30-35 เซนติเมตร ทา
ด้วยหวายหรือพลาสติกที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่น หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เกิดอันตราย มีน้าหนักเบาเท่ากัน
12.3 ลูกบอล ใช้ลูกแชร์บอล หรือลูกฟุตบอลขนาดเบอร์ 4-5 หรือลูกที่ฝ่ายจัดการแข่งขันรับรอง ซึ่งฝ่ายจัดการ
แข่งขัน จะต้องแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบก่อนในระเบียบการแข่งขัน
12.4 นาฬิกาจับเวลา 2 เรือน ใช้สาหรับจับเวลานอก และเวลาแข่งขัน
12.5 ใบบันทึกการเข่งขัน
12.6 ป้ายคะแนน
12.7 สัญญาณหมดเวลาการแข่งขัน (นกหวีด ระฆัง กริ่ง ฯลฯ)
12.8 ป้ายบอกจานวนครั้งของการฟาวล์บุคคล (ถ้ามี)
13. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง ประกาศนียบัตร และ ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
14. กาหนดการแข่งขัน
14.1 อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.2 ประชุมผู้ควบคุมทีม
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.3 วันแข่งขัน 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
15. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจพิจารณาชี้ขาด ข้อขัดแย้ง อื่นใดที่
เกิดขึ้นนอกเหนือ จากระเบียบนี้ ให้ถือเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด
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ระเบียบการแข่งขันกีฬา “เปตอง”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร
1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ใช้ข้อบังคับ การแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
“มุกดาหารเกมส์” พ.ศ. 2563
1.2 ให้ใช้กติกาสากลการเล่นเปตองของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.) ที่ได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2551 ณ กรุงดักกา ประเทศเซเนกัส
2. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2 ต้องเป็ น นั กศึกษาที่ กาลั งศึกษาอยู่ในวิทยาลั ยชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง และระดั บ
อนุปริญญา
2.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถเล่นได้ทุกชนิดกีฬา
2.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
2.5 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกคน ต้องแสดงบัตรนักกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันใต้ตรวจสอบ
ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขัน
3. ประเภทการแข่งขัน
3.1 ประเภทชายเดี่ยว (นักกีฬา 1 คน สารอง 1 คน รวมเป็น 2 คน) (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
3.2 ประเภทหญิงเดี่ยว (นักกีฬา 1 คน สารอง 1 คน รวมเป็น 2 คน) (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
3.3 ประเภททีมชาย (นักกีฬา 3 คน สารอง 1 คน รวมเป็น 4 คน) (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
3.4 ประเภททีมหญิง (นักกีฬา 3 คน สารอง 1 คน รวมเป็น 4 คน) (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
3.5 ประเภทคู่ผสม (นักกีฬา 2 คน สารอง 1 คน รวมเป็น 3 คน) (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
4. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ให้แต่ละภาคที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ประเภททีมชาย ทีมหญิง ได้ไม่
เกินทีมละ 6 คนแต่ไม่น้อยกว่า 4 คน และผู้ควบคุมทีมๆ ละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม)
4.2 ให้แต่ละภาคที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาทีมชาย ทีมหญิง จานวนประเภทละ 4
คน ในวันประชุมผู้ควบคุมทีม
4.3 ให้แต่ละภาคที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ประเภทเดี่ยวชาย ประเภท
เดี่ยวหญิงได้ไม่เกินทีมละ 4 คน แต่ไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้ควบคุมทีมๆ ละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม)
4.4 ให้แต่ละทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาประเภทเดียวชายเดี่ยว ประเภทหญิงเดี่ยว
ประเภทจานวนประเภทละ 2 คน ในวันประชุมผู้ควบคุมทีม
4.5 ให้แต่ละภาคที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ประเภทคู่ผสม ได้ไม่เกินทีมละ
4 คน แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้ควบคุมทีมๆ ละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม)
4.6 ให้แต่ละทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาประเภทประเภทคู่ผสม จานวน 3 คน ใน
วันประชุมผู้ควบคุมทีม
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4.7 ให้ทาการเปลี่ยนตัวนักกีฬาสารองลงทาการแข่งขันได้ โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนักกีฬาชาย หญิง ลงทา
การแข่งขัน ทีมชาย ทีมหญิงเดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง และคู่ผสม ระหว่างเกมส์การแข่งขันได้ตลอดเวลา (เปลี่ยนนักกีฬา
สารองได้ 1 เกมส์ / 1 ครั้ง)
5. การดาเนินการแข่งขัน
5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ดาเนินการและรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนควบคุมการ
ดาเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันนี้ และหากมีปัญหาได้นอกจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันให้พิจารณาและดาเนินการให้เสร็จสิ้น และรายงานให้คณะกรรมการอานวยการแข่งขัน
ทราบ
5.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มี อานาจในการที่จะพิจารณาการตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่ ดาเนินการตามระเบียบ
การแข่งขันนี้ เช่น ไม่จัดทีมเข้าทาการแข่งขันตามรายการ ในการที่ทีมใดๆปฏิบัติการฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันนี้ จนเป็น
เหตุให้มีผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน
5.3 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ กาหนดเวลาในการแข่งขัน
หรือการแข่งขันในวิธีอื่นๆเพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กาหนดให้ทาการแข่งขันก็ได้ แต่จะทาให้ทีมหนึ่งทีมใดให้
รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์มไิ ด้
6. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
6.1 การแข่งขัน เข้าแข่งขัน 4 ทีม คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการแข่งขัน
แบบแพ้คัดออก
6.2 ใช้วิธีแข่งขันแบบไม่จากัดเวลา คะแนนแข่งขัน ใช้ 13 คะแนน โดยรอบคัดเลือกใช้ 11 คะแนนการแข่งขัน
1 เกมส์ แบ่งเป็น 3 เซต การชนะในแต่ละเกมส์ภายใน 2 ใน 3 เซต
6.3 การจั ด ก าหนดการแข่ ง ขั น การเลื่ อ น หรื อ สั่ ง งดแข่ ง ขั น ของที ม ที่ ป ฏิ บั ติ ผิ ด ระเบี ย บการแข่ ง ขั น เมื่ อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต้องถือปฏิบัติ
6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน จะเปลี่ยนการแข่งขันของคู่แข่งขันใดๆ
ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ทาการแข่งขันได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการเทคนิค
กีฬา ในกรณีเช่นนี้ ทีม ที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิ บัติตาม หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กล่าวนี้
จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
6.5 กาหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กาหนดไว้ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
6.6 หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของกาหนดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาผลของการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้
6.7 การตัดสินของผู้ตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือเปลี่ยนผลการตัดสินไม่ได้
7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
7.1 ทุกทีมต้องไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่แข่งขันตามที่กาหนดไว้
7.2 ที ม หรื อ นั ก กี ฬ าภาคใด ไม่ ส ามารถลงท าการแข่ ง ขั น ได้ ภายใน 15 นาที นั บ ตั้ ง แต่ สั ญ ญาณเวลาที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน ทีมหรือนักกีฬาจังหวัดนั้นจะเสียคะแนนให้จังหวัดคู่แข่งขัน
1 คะแนน และทุกๆ 5 นาที อีก 1 คะแนน ถ้าครบ 1 ชั่วโมง ยังลงสนามแข่งขันไม่ได้ ให้ปรับเป็นแพ้ในเกมส์นั้น เกมส์
ต่อไปถ้าพร้อมลงทาการแข่งขันก็ให้ลงทาการแข่งขันได้)
7.3 ถ้าผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมไม่มาประชุม (ก่อนการแข่งขัน 1 วัน) จะไม่อนุญาตให้ทาหน้าที่และรายงาน
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป
7.4 ในกรณีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมทาร้ายผู้ตัดสิน ให้ปรับทีมเป็นแพ้ และจะรายงานความประพฤตินักกีฬา
ต่อผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งนั้น และผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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8. การแต่งกายของนักกีฬาแต่ละจังหวัด
8.1 นักกีฬาตัวแทนจังหวัด ต้องแต่งกายชุดนักกีฬาลงทาการแข่งขันให้สุภาพเรียบร้อยเป็นทีมเดียวกัน โดย
สวมกางเกงขายาว หรือกางเกงสามส่วน (ห้ามสวมกางเกงยีนส์และหรือทรงยีนส์ลงทาการแข่งขัน) รองเท้ากีฬาหุ้มส้น
และถุงเท้า สวมเสื้อแขนสั้น หรือเสื้อแขนยาวทับในกางเกง (ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้ารัดส้นลงทาการแข่งขัน)
8.2 เสื้อแข่งขันของนักกีฬาที่ลงทาการแข่งขัน จะต้องพิมพ์ชื่อ ภาค หรือ จังหวัดเป็นภาษาไทยอยู่ด้านหลังเสือ
8.3 ชุดแต่งกายของนั กกีฬา จะมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์ อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่ชื่อ
จังหวัดหรือภาคเป็นที่ประจักษ์ไม่เกิน 2 x3 นิ้ว นักกีฬาที่แต่งกายผิดระเบียบ ผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
มีสิทธิ์สั่งให้เปลี่ยนให้ถูกต้อง
9. มารยาทของนักกีฬา
9.1 ทุกทีมต้องยอมรับคาตัดสินของผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินและควบคุมการ
แข่งขันในครั้งนั้น
9.2 ตลอดการแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี และจะต้องปฏิบัติ
ตามกติกาการแข่งขันเปตองโดยเคร่งครัด
9.3 การละเมิดกติกาจนถึงผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ถือเป็น ความผิดอย่างร้ายแรง จะต้องถูกลงโทษ
จากคณะกรรมการเข้าเนินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา รายงานให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ
เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป
10. การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขัน ผู้ลง
นามในการประท้วงต้องเป็น ผู้แทนทีมนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมด้วยวางเงินประกัน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลสาเร็จเท่านั้น การ
ประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการแข่งขันกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” ประจาปี 2563
11. บทลงโทษ
11.1 ในวันแข่งขัน ถ้านักกีฬาทีมใดไม่มาทาการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะรายงานความประพฤติของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
12. อุปกรณ์การแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตอง ลูกเป้า และเทปวัดระยะมาเอง ลูกเปตองจะต้องเป็นลูกเปตองซึ่งถูกผลิตจาก
ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว (จากสหพันธ์เปตองนานาชาติ FIPJP. จากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย หรือ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน) ให้การรับรองสาหรับใช้ในการแข่งขันได้ และต้องมีลักษณะ ดังนี้
12.1 เป็นโลหะ
12.2 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 7.05 - 8.00 เซนติเมตร
12.3 มีน้าหนักระหว่าง 650 - 800 กรัม และต้องมีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขแสดงน้าหนักปรากฏ
อยู่บนลูกอย่างชัดเจน
12.4 เป็นลูกที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FI.P.P.),จากสมาคมเปตองแห่ง
ประเทศไทย หรือจากการที่กีฬาแห่งประเทศไทย และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ไม่ว่าจะใช้ตะกั่วบัดกรี หรือนาเอาดิน
ทราย มาติดเพิ่มหรือใส่ไป ในลูกเปตอง ในลักษณะที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริต แต่อย่างไรก็ตามชื่อของผู้เล่น (เจ้าของ
ลูกเปตอง) ชื่อย่อ สัญลักษณ์ หรือคุณสมบัติของผู้ผลิต สามารถสลักบนลูกเปตองได้
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13. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
ประกาศนียบัตร และ ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
และประกาศนียบัตร
14. กาหนดการแข่งขัน
14.1 อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.2 ประชุมผู้ควบคุมทีม
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
14.3 วันแข่งขัน 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
15. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจพิจารณาชี้ขาด ข้อขัดแย้ง อื่นใดที่
เกิดขึ้นนอกเหนือ จากระเบียบนี้ ให้ถือเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “ชักเย่อ”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1. วิธีการแข่งขัน
1.1 จัดหาสถานที่กว้างเพียงพอและขีดเส้นยาวลงบนพื้นหนึ่งเส้นเป็นเส้นแบ่งแดนห่างจากเส้น แบ่งเขตแดน
ออกไปข้างละ 2 เมตร เขียนเส้นยาวขนานกับเส้นแบ่งเขตแดนของแต่ละฝ่าย
1.2 กาหนดผู้เล่นทีมละ 15 คน ชาย 5 คน หญิง 10 คน (รวมภาค)
1.3 นาเชือกมาวางลงตรงที่พื้นตามยาวให้เชือกพาดผ่านเส้นแบ่งแดน โดยให้กึ่งกลางซึ่งทาเครื่องหมายเด่นชัด
ไว้ทับเส้นเขตแดนของแต่ละฝ่ายพอดีถึงกลางเชือกข้างละ 2 เมตร ให้เครื่องหมายของแต่ละฝ่ายไว้ (ผูกผ้า) ผู้เล่นทั้งสอง
ทีมอยู่คนละแดนยืนเป็นแถวตอนเดียว ผู้เล่นแบ่งเป็นทีมละ 15 คน
1.4 ให้ผู้เล่นทั้งสองทีมจับเชือกไว้ ทุกคนเป็นแถวตอนหลังเครื่องหมายที่ผูกเชือกไว้ทางฝ่ายตน แล้วดึงเชือกให้
ตึงพอประมาณให้ผ้าแดงที่ผูกไว้กึ่งกลางเชือกอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งแดนพอดี
1.5 เมื่อได้สัญญาณเริ่มเล่นให้แต่ละทีมออกแรงดึงเชือกลากให้จุดกึ่งกลางเชือกเข้ามาในเขตแดนตน
1.6 ทีมใดลากให้จุดกึ่งกลางเทือกเข้ามาในเขตแดนตนถือเป็นผู้ชนะ และทีมใดชนะ 2 ใน 3 ครั้ง ของการ
แข่งขันแต่ละคู่จะเป็นผู้ชนะโดยเด็ดขาด
2. กติกาการแข่งขัน
2.1 ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องจับเชือกไว้ที่หลังเครื่องหมายที่อยู่ทางฝ่ายตน และยืนหลังเส้นเขตแดนของตน ก่อน
เริ่มเล่น
2.2 ขณะดึงห้ามให้ส่วนใดๆ ของร่างกายถูกพื้น ยกเว้นเท้า
2.3 ห้ามนาเชือกไปผูกหรือพันไว้กับสิ่งอื่นใด โดยเฉพาะการพันเอวและฟันแขนหรือพันลาตัว
2.4 ผู้ฝ่าฝืนกติกาจะถูกปรับแพ้
3. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3.1 ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันกีฬาชักเย่อ ชายได้ไม่เกิน 10 คน หญิงได้ไม่เกิน 15 คนและ
ผู้ควบคุมทีมๆ ละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม)
3.2 ให้แต่ละทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาชักเย่อ ชาย 10 คน และหญิง 15 คน ใน
วันประชุมผู้ควบคุมทีม
4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
4.2 ต้องเป็ น นั กศึกษาที่กาลั งศึกษาอยู่ในวิทยาลั ยชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง และระดั บ
อนุปริญญา
4.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงแข่งขันได้ทุกชนิดกีฬา
4.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
4.5 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องแสดงบัตรนักกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบทุก
ครั้งที่ลงสนามแข่งขัน
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “วิ่งผลัดกินวิบาก”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1. วิธีการแข่งขัน
1.1 จัดหาสถานที่กว้างเพียงพอ สาหรับการยืนของผู้เล่น
1.2 กาหนดผู้เล่นวิทยาลัยฯ ละ 1 คน ชาย หรือ หญิง ก็ได้
1.3 ให้ผู้เล่นฟังสัญญาณนกหวีดจากกรรมการ ถ้าได้ยินเสียงกรรมการเป่านกหวีดให้วิ่งไปยังฐานแรกที่เตรียมไว้
1.4 ผู้เล่นจะต้องเล่นให้ครบทุกฐานที่กาหนด
1.5 ทีมใดทาเวลาในการเล่นฐานสุดท้ายเร็วที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะ
2. กติกาการแข่งขัน
2.1 ผู้เล่นต้องฟังสัญญาณนกหวีดจากกรรมการเป็น สาคัญ ผู้เล่นต้องวิ่งกินวิบากไปเรื่อยๆ โดยจะเริ่มต้นจาก
ฐานแรกจนถึงฐานสุดท้าย คือ
2.2.1 งมเหรียญบาทในน้า
2.2.2 เป่าแป้งร้อยเข็ม
2.2.3 กินแตงโม
2.2.4 กินขนมไข่
2.2.5 กินกล้วยน้าว้าสุก
2.2.6 ดื่มน้าอัดลม
2.2.7 เป่าลูกโป่งให้แตก
2.3. ผู้ฝ่าฝืนกติกาจะถูกปรับแพ้
3. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3.1 ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันกีฬาวิ่งผลัดกินวิบาก ชายหรือหญิง 1 คน และผู้ควบคุมทีมๆ
ละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม)
3.2 ให้แต่ละทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยัน รายชื่อนักกีฬาวิ่งผลัดกินวิบาก 1 คน ในวันประชุมผู้
ควบคุมทีม
4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
4.2 ต้องเป็ น นั กศึกษาที่กาลั งศึกษาอยู่ในวิทยาลั ยชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง และระดั บ
อนุปริญญา
4.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงแข่งขันได้ทุกชนิดกีฬา
4.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่ วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
4.5 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องแสดงบัตรนักกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบทุก
ครั้งที่ลงสนามแข่งขัน
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “วิ่งผลัดซุปเปอร์แมนหิมะ”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1. วิธีการแข่งขัน
1.1 จัดหาสถานที่กว้างเพียงพอ สาหรับการยืนของผู้เล่นทั้ง 4 ทีม (4 ภาค)
1.2 กาหนดผู้เล่นทีมละ 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน
1.3 ให้ผู้เล่นแต่ละทีมยืนสลับกัน โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายๆ ละ 2 คน โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชาย 2 คน และอีกฝ่าย
หนึ่งเป็นผู้หญิง 2 คน - ระยะห่าง 10 เมตร ตามแนววิ่ง
1.4 ให้ผู้เล่นฟังสัญญาณนกหวีดจากกรรมการ ถ้าได้ยินเสียงกรรมการเป่านกหวีดให้ฝ่ายผู้หญิง เป็นฝ่ายเริ่ม
ก่อน โดยฝ่ายหญิงคนแรกสวมกางเกงในและถือน้าแข็งไว้ในมือวิ่งไป 10 เมตร จากนั้น ถอดกางเกงในส่งน้าแข็งให้ผู้เล่น
อีกฝ่าย พร้อมสวมกางเกงในและถือ น้าแข็งไว้ในมือวิ่งไป 10 เมตร จากนั้ นก็เปลี่ยนให้ฝ่ายหญิงสลับกันจนครบทั้งทีม
1.5 ทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดหรือวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนเป็นทีมผู้ชนะ
2. กติกาการแข่งขัน
2.1 ระหว่างการแข่งขันกางเกงในต้องอยู่ในสภาพที่เต็มตัวและน้าแข็งไม่หล่นจากมือขณะวิ่ง
2.2 การเปลี่ยนกางเกงในและน้าแข็งต้องถอด ณ จุดที่กาหนด และคนสวมกางเกงในจะต้องเข้ามาสวม ณ จุดที่
กาหนดจะเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นไม่ได้ ผู้เล่นจะต้องใส่และถอดกางเกงในด้วยตนเองโดยที่ยังอุ้มน้าแข็งอยู่ในมือ
2.3 ทีมที่ฝ่าฝืนกติกาจะถูกปรับเป็นแท้
3. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3.1 ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันกีฬาวิ่งผลัดซุปเปอร์แมนหิมะ ชายได้ไม่เกิน 3 คน หญิงได้ไม่
เกิน 3 คน และ – ผู้ควบคุม ทีมละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม)
3.2 ให้แต่ละทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาวิ่งผลัดซุปเปอร์แมนหิมะชาย 3 คนและ
หญิง 3 คน ในวันประชุมควบคุมทีม
4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
4.2 ต้ องเป็ น นั กศึ กษาที่ กาลั ง ศึก ษาอยู่ ในวิท ยาลั ย ชุมชน ระดับ ประกาศนีย บัต รวิ ช าชีพ ชั้น สู ง และระดั บ
อนุปริญญา
4.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถสงแข่งขันได้ทุกชนิดกีฬา
4.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
4.5 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องแสดงบัตรนักกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบทุก
ครั้งที่ลงสนามแข่งขัน
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ระเบียบการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “วิ่งผลัดกระสอบ”
กีฬานักศึกษาวิยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2563 “มุกดาหารเกมส์”
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1. วิธีการแข่งขัน
1.1 จัดหาสถานที่กว้างเพียงพอ สาหรับการยืนของผู้เล่นทั้ง 2 ทีม
1.2 กาหนดผู้เล่นทีมละ 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน
1.3 ให้ผู้เล่นแต่ละทีมยืนสลับกัน โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายๆ ละ 2 คน โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชาย 2 คน และอีกฝ่าย
หนึ่งเป็นผู้หญิง 2 คน - ระยะห่าง 10 เมตรตามแนววิ่ง
1.4 ให้ผู้เล่นฟังสัญญาณนกหวีดจากกรรมการ ถ้าได้ยินเสียงกรรมการเป่านกหวีดให้ฝ่ายผู้หญิง เป็นฝ่ายเริ่ม
ก่อน โดยฝ่ายหญิงคนแรกสวมกระสอบที่ขาวิ่งไป 10 เมตร จากนั้นถอดกระสอบและยื่นกระสอบให้ฝ่ายชาย ฝ่ายชายก็
วิ่งมา 10 เมตร จากนั้นก็เปลี่ยนให้ฝ่ายหญิงสลับกันจบครบทั้งทีม
1.5 ทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดหรือวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนเป็นทีมผู้ชนะ
2. กติกาการแข่งขัน
2.1 ระหว่างการแข่งขันขาของผู้ที่วิ่งต้องไม่ออกมานอกกระสอบ
2.2 การเปลี่ยนกระสอบต้องถอดกระสอบ ณ จุดที่กาหนด และคนสวมกระสอบจะต้องเข้ามาสวมกระสอบ ณ
จุดถอดกระสอบจะเคลื่อนย้ายกระสอบไปจุดอื่นไม่ได้
2.3 ทีมที่ฝ่าฝืนกติกาจะถูกปรับเป็นแพ้
3. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3.1 ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันกีฬาวิ่งผลัดกระสอบ ชาย ได้ไม่เกิน 3 คน หญิง ได้ไม่เกิน 3
คน และผู้ควบคุมทีม ๆ ละ 2 คน คือ (ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม)
3.2 ให้แต่ละทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาวิ่งผลัดกระสอบ ชาย 3 คน และหญิง 3
คน ในวันประชุมผู้ควบคุมทีม
4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
4.2 ต้ องเป็ น นั กศึ กษาที่ กาลั ง ศึก ษาอยู่ ในวิท ยาลั ย ชุมชน ระดับ ประกาศนีย บัต รวิ ช าชีพ ชั้น สู ง และระดั บ
อนุปริญญา
4.3 นักศึกษาหนึ่งคนสามารถสงแข่งขันได้ทุกชนิดกีฬา
4.4 รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภทที่เข้าร่วมแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น
4.5 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องแสดงบัตรนักกีฬาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบทุก
ครั้งที่ลงสนามแข่งขัน

