ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาฟันดาบ
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
ข้อ ๔ รุ่นอายุ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภทบุคคลชาย-หญิง
(๒) ประเภททีมชาย-หญิง

๒
๔.๓ รายการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รายการ ดังนี้
(๑) ดาบฟอยล์
- ประเภทบุคคลชาย-หญิง
- ประเภททีมชาย-หญิง
(๒) ดาบเอเป้
- ประเภทบุคคลชาย-หญิง
- ประเภททีมชาย-หญิง
(๓) ดาบเซเบอร์
- ประเภทบุคคลชาย-หญิง
- ประเภททีมชาย-หญิง
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ นักกีฬา ๑ คน แข่งได้เพียง ๑ รุ่นอายุและไม่เกิน ๓ ประเภททั้งนี้รวมประเภททีมแล้ว
๕.๒ ประเภทบุคคลให้ส่งได้ประเภทละไม่เกิน ๔ คน
๕.๓ ประเภททีมแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬา ๔ คน มีตัวจริง ๓ คน ตัวสารองมีได้
ทีมละไม่เกิน ๑ คน และในทีมต้องเป็นผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลอย่างน้อย ๒ คน (ประเภททีมส่งรายชื่อ
ไม่น้อยกว่า ๓ คน)
๕.๔ ให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ จะลงทาการแข่งขันแต่ละประเภท
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยการยืนยันรายชื่อนั้นต้องระบุว่าเป็นอาวุธ
ประเภทใด เป็นทีมประเภทใดหลังจากยืนยันรายชื่อแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๕ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการการทีม จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน ๓ คน (ประเภทดาบละ ๑ คน)
- ดาบฟอยล์ จานวน ๑ คน
- ดาบเอเป้
จานวน ๑ คน
- ดาบเซเบอร์ จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัล ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
การคิดคะแนน ดังนี้

๓

- ชนะเลิศ
ได้ ๕ คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้ ๓ คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้ ๑ คะแนน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาฟันดาบยอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี, ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี ชายและหญิง
จานวน ๖ รางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
- ให้นับจากจานวนเหรียญรางวัลที่ได้รับตามลาดับ
- ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นนักกีฬาฟันดาบที่ดี
- เป็นนักกีฬาที่แสดงความสามารถดีเด่น
- หากจานวนเหรียญเท่ากันให้พิจารณาจากแต็มได้เสีย
(๒) ผู้ฝึกสอนฟันดาบยอดเยี่ยมชายและหญิง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
จานวน ๒ รางวัล โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดผู้ฝึกสอนจะได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ ประเภทบุคคล
(๑) การจัดการแข่งขันใช้วิธีการจัดแบบคลาสซิกฟอร์มูร่า (Classic formular)
(๒) จัดวางอันดับนักดาบตามลาดับคะแนนใน Ranking ตามระดับ Ranking ที่สูง
ที่สุดไปหาต่าสุด และผู้ที่ไม่มีคะแนน Ranking ให้ใช้วิธีการดาเนินการตามระบบ FIE
(๓) การแข่งขันประเภทบุคคลแข่งขันแบบพบกันหมด (POOL) ในรอบแรก
และแพ้คัดออก (Direct Elimination : DE) จนถึงชิงชนะเลิศ
(๔) รอบแรก Preliminary round ไม่กาหนดมือวางแบ่งสายแข่งขันมีจานวน
ระหว่าง ๖-๗ คนทาการแข่งขันแบบพบกันหมด (POOL) ในสายนั้น ๆ คิด ๕ แต้มใน ๓ นาทีตามกฎ FIE
ตัดนักกีฬาออก ๒๐-๓๐ % เพื่อเข้ารอบแพ้คัดออก DE ๖๔ สาหรับบุคคลชายและ DE ๓๒ สาหรับบุคคลหญิง
หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับจานวนนักกีฬาและกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า ๑๖ คนไม่ตัดออก
(๕) รอบแพ้คัดออก (DE) นักกีฬาที่ผ่านรอบแรกทาการแข่งขันตามตาราง DE คิด
๑๕ แต้มใน ๘ นาที (๓ นาทีพัก ๑ นาทีรวม ๓ ยก) กรณีดาบเซเบอร์เมื่อแข่งขันถึงแต้มที่ ๘ ให้พัก ๑ นาที
(๖) นักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันในรอบ BOUT ติดต่อกันมีสิทธิพักระหว่าง BOUT
๑๐ นาทีเป็นอย่างน้อย
(๗) การรายงานตัวนักกีฬาที่ทาการแข่งขันในประเภทใด ๆ จะต้องรายงานตัวต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนการแข่งขันจะเริ่มอย่างน้อย ๓๐ นาที เช่นเริ่มแข่งเวลา ๑๐.๐๐ น.
ต้องมารายงานตัวที่เวลาไม่เกิน ๐๙.๓๐ น.
(๘) การตรวจอาวุธนักกีฬาสามารถนาอาวุธมาตรวจได้ที่สนามแข่งขัน ตั้งแต่
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
(๙) ดาเนินการแข่งขันไปตามลาดับจนถึงการชิงชนะเลิศไม่มีการชิงอันดับที่ ๓
๘.๒ ประเภททีม
(๑) จัดวางอันดับทีมตามลาดับคะแนนที่เกิดจากผลรวมของคะแนนของนักดาบที่มี
ชื่ออยู่ในทีม จากการแข่งขันในประเภทบุคคลในกรณีที่ทีมมีผลรวมคะแนนเท่ากัน ให้ดูอันดับของนักดาบ
ในทีมจากผลการแข่งขันประเภทบุคคล ทีมใดมีนักดาบอันดับสูงกว่า ให้ทีมนั้นมีอันดับสูงกว่าด้วย

๔
(๒) ทาการแข่งขันในแบบจัดตารางวางมืออันดับแพ้คัดออก (DirectElimination)
(๓) การดาเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามลาดับจนถึงรอบชิงชนะเลิศ และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ๒ให้ครองร่วมกัน
๘.๓ ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๕ ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อประเภทบุคคลและลาดับมือให้กับคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
๘.๖ ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือคาสั่งกรรมการผู้ตัดสิน
ให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน
๘.๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้นาเสนอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
(๑) ชุดแข่งขัน
- อนุโลมตามระเบียบของสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
- นักกีฬาหญิงต้องสวมเกราะ (Plastron) ป้องกันอันตรายต่อร่างกายส่วนหน้าอก
- สวมรองเท้าพื้นยาง
(๒) อุปกรณ์การแข่งขัน
- อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้จัดหามาเองทั้งหมดและส่งมอบให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบตามช่วงเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
- อุปกรณ์การแข่งขันต้องเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกีฬาฟันดาบสมัครเล่น
แห่งประเทศไทยฯให้การรับรอง
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

๕
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

