ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัด
การแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬายิงธนู
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงธนูนานาชาติ (FITA)
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู
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) คันธนูโค้งกลับ ชายและหญิง
- ประเภทบุคคล
- ประเภททีม
(๒) คันธนูทดกาลัง ชายและหญิง (เฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี)
- ประเภทบุคคล
- ประเภททีม

๒

ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ประเภทบุคคล ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๘ คน
ในหนึ่งรุ่นอายุ (ชายไม่เกิน ๔ คน, หญิงไม่เกิน ๔ คน)
๕.๒ ประเภททีม ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีมใน
หนึ่งรุ่นอายุ (ชาย ๑ ทีม, หญิง ๑ ทีม)
๕.๓ ประเภททีม ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า
๓ คน และไม่เกิน ๔ คน ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่จะลง แข่งประเภททีมก่อนจะ
เริ่มทาการแข่งขัน จานวน ๓ คน
๕.๔ นักกีฬาสามารถแข่งขันได้เพียงหนึ่งรุ่นอายุเท่านั้น
๕.๕ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
๖.๑ 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 ให้ได้รับถ้วยรางวัลตาม หมวด ๗ ข้อ ๒๖
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
การคิดคะแนน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
ได้ ๕ คะแนน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้ ๒ คะแนน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้ ๑ คะแนน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาดังนี้
(๑) นักกีฬายิงธนูยอดเยี่ยมตามเกณฑ์อายุ ๑๔, ๑๖ และ ๑๘ ปี ชายและหญิง
จานวน ๖ รางวัลโดยพิจารณาจากจานวนเหรียญรางวัลที่นักกีฬาได้รับ
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูยอดเยี่ยมชายและหญิง จานวน ๒ รางวัล โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจากผลคะแนนรวมทีมชนะเลิศชายและทีมชนะเลิศหญิง ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุด
ผู้ฝึกสอนจะได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมด้วย
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาสหพันธ์กีฬายิงธนูนานาชาติ (FITA)

๓

๘.๒ ในกรณีที่มีปัญหาระหว่างทาการแข่งขันกีฬากีฬายิงธนู ในแต่ละวันให้
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู พิจารณาดาเนินการ
๘.๓ แต่ละโรงเรียนกีฬาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้จัดการทีม
หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดเพื่อรับทราบข้อปฏิบัติ
หรือข้อตกลงต่างๆ และยืนยันหรือส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันประเภททีมและบุคคลโรงเรียนกีฬาที่
ไม่เข้าร่วมประชุมโดยไม่มีเหตุผลให้ถือว่ายอมรับมติที่ประชุม
๘.๔ นักกีฬาที่ไม่ลงทาการแข่งขันถือว่าสละสิทธิในการแข่งขัน
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ชุดแข่งขัน ให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันที่โรงเรียนกีฬาจัดให้
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันของสหพันธ์
กีฬายิงธนูนานาชาติ (FITA)
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
๑๒.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายใน ๑๕ นาทีหลังจากการประกาศ
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

