
 

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาเทดิพระเกียรตจัิงหวัดชลบุรี ประจ าปี 2559 

 
1.  ประเภทการแข่งขัน 
 1.1  ประเภทประชาชนทัว่ไป - ชาย 

1.2  ประเภทเยาวชน - ชาย  อายไุมเ่กิน  18  ปี  (ไมเ่กิดก่อน พ.ศ. 2541) 
2.  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 2.1  ให้สง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนั ได้ทีมละไมเ่กิน 5 คน แตไ่มต่ ่ากวา่ 3 คน 
 2.2  ให้มีผู้ควบคมุทีมได้ทีมละ  1  คน   
 2.3  นกักีฬา 1 คน  สง่ช่ือเข้าแขง่ขนัได้เพียง 1 รุ่น และ 1 ทีมเทา่นัน้  
3.  การรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ 

3.1  ประเภทประชาชนทัว่ไป-ชาย   จ านวน  12  ทีม 
      3.2  ประเภทเยาวชนชาย อายไุมเ่กิน 18 ปี  (ไมเ่กิดก่อน พ.ศ. 2541)   จ านวน  12  ทีม 

ตัง้แตแ่ตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป  ถึงวนัพฤหสับดีท่ี  22  กนัยายน  2559  เวลา  16.30  น.  ณ  ส านกังานสมาคมกีฬา- 
แหง่จงัหวดัชลบรีุ  ตัง้อยูท่ี่ชัน้ 1  โรงยิมเนเซียม  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต ิร.9  ชลบรีุ  ถนนพระยาสจัจา   
ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ  โทรศพัท์  038-467299 , 467644  โดยจะจบัฉลากแบง่สายการแขง่ขนั 
และชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนัฯ  ในวนัศกุร์ท่ี  23  กนัยายน  2559  เวลา  13.30  น.  ณ  ส านกังานสมาคมกีฬา 
แหง่จงัหวดัชลบรีุ 
4. หลักฐานการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

4.1  รูปถ่ายปัจจบุนั ขนาด 1  นิว้  (หน้าตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาด า)  จ านวน  1  รูป  
4.2  ส าเนาบตัรประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาบตัร      จ านวน  1  ฉบบั   
       และต้องน าบัตรประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดงก่อนลงท าการแข่งขันทุกครัง้ 
4.3  เงินประกนัทีมๆ ละ  500  บาท  โดยจะคืนให้หลงัจากเสร็จสิน้การจดัแขง่ขนั ฯ 

5.  ก าหนดการจัดแข่งขัน    
          ระหวา่งวนัท่ี  26 – 30  กนัยายน  2559  ณ  โรงยิมเนเซียม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบรีุ 
ถนนพระยาสจัจา  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ  
6.  ข้อบังคับและกตกิาการแข่งขัน 

6.1  ให้ใช้ระเบียบการแขง่ขนัโครงการแขง่ขนัมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรตจิงัหวดัชลบรีุ ประจ าปี 2559 
 6.2  ให้ใช้กติกาการแขง่ขนัเซปักตะกร้อของสหพนัธ์เซปักตะกร้อนานาชาต ิซึง่สมาคมตะกร้อแหง่ประเทศไทย  
ประกาศใช้ในปัจจบุนั 
 



 
 
7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
 -    ในวนัแขง่ขนันกักีฬาต้องไปรายงานตวัตอ่เจ้าหน้าท่ีจดัการแขง่ขนั  ณ  สนามแขง่ขนัก่อนการแขง่ขนั 
ไมน้่อยกวา่ 30 นาที และลงท าการแขง่ขนัตามโปรแกรมภายใน 15 นาที เม่ือถึงเวลาแขง่ขนัหากทีมใดไมพ่ร้อม 
ลงท าการแขง่ขนัให้ปรับเป็นแพ้ 
8.  การด าเนินการแข่งขัน 

รอบแรก   ใช้วิธีการแขง่ขนัแบบพบกนัหมดในสาย เพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี  1 และ 2 ของแตล่ะสาย                      
              เข้ารอบท่ี 2 ตอ่ไป 

 รอบสอง  ใช้วิธีการแขง่ขนัแบบแพ้คดัออก โดยให้ทีมท่ีมีคะแนนอนัดบัท่ี 1 ของแตล่ะสาย พบกบั  
                             ทีมท่ีมีคะแนนอนัดบั 2 ของแตล่ะสาย ตามสายการแขง่ขนั 
 รอบรองชนะเลิศ  ใช้วิธีการแขง่ขนัแบบแพ้คดัออก เพ่ือหาทีมชนะเข้าไปท าการแขง่ขนัในรอบ ชิงชนะเลิศ 
 รอบชิงชนะเลิศ   ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศจะแขง่ขนัชิงต าแหนง่ท่ี 3 และทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ  

การให้คะแนนในการแข่งขัน 
- ทีมชนะได้   2     คะแนน 
-  ทีมแพ้ได้   1     คะแนน 
-  ทีมท่ีไมม่าแขง่ขนัได้ 0      คะแนน   

ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป 
9.  ข้อปฏิบัตใินการแข่งขัน 
  9.1   ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องยอมรับค าตดัสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 
จดัการแขง่ขนั กรรมการผู้ตดัสินและเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีในการแขง่ขนัอยา่งเคร่งครัด 
  9.2   ตลอดเวลาการแขง่ขนั ผู้แขง่ขนัต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกบัความเป็นนกักีฬาท่ีดีและต้องปฏิบตัิ 
ตามกตกิาการแขง่ขนัอยา่งเคร่งครัด 
  9.3   ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ  
10.  รางวัลการแข่งขัน  
             10.1  ประเภทประชาชนทัว่ไป - ชาย 
             -  ชนะเลิศ         ได้รับถ้วยรางวลั     พร้อมเงินรางวลั    5,000  บาท 
             -  รองชนะเลิศอนัดบั 1   ได้รับถ้วยรางวลั     พร้อมเงินรางวลั    3,000  บาท 
                      -  รองชนะเลิศอนัดบั 2  ได้รับถ้วยรางวลั     พร้อมเงินรางวลั   2,000  บาท  (มี 2 ทีม) 
             10.2  ประเภทเยาวชนชาย (อายไุมเ่กิน  18  ปี)             
             -  ชนะเลิศ         ได้รับถ้วยรางวลั     พร้อมเงินรางวลั    5,000  บาท 
             -  รองชนะเลิศอนัดบั 1   ได้รับถ้วยรางวลั     พร้อมเงินรางวลั    3,000  บาท 
                      -  รองชนะเลิศอนัดบั 2  ได้รับถ้วยรางวลั     พร้อมเงินรางวลั   2,000  บาท  (มี 2 ทีม) 
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