ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬายิงปืน
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
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) ประเภททีม
- ทีมชาย
- ทีมหญิง
(๒) ประเภทบุคคล
- บุคคลชาย
- บุคคลหญิง

๒

๔.๓ รายการแข่งขัน ประกอบด้วย
(๑) ปืนสั้นอัดลม
(๒) ปืนยาวอัดลม
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ การแข่งขันประเภทบุคคล ให้ส่งรายชื่อเข้าแข่งขันได้รายการละไม่เกิน ๕ คน
๕.๒ การแข่งขันประเภททีม ให้ส่งได้ประเภทละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน โดยนักกีฬาที่ลง
แข่งขันในประเภททีมจะต้องมีรายการแข่งขันในประเภทบุคคลตามข้อ ๕.๑
๕.๓ นักกีฬาที่แข่งขันในประเภททีมต้องระบุรายชื่อให้ชัดเจน
๕.๔ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 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
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัลตาม หมวด ๗ ข้อ ๒๖ แห่ง
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการคิด
คะแนน ดังนี้
- ชนะเลิศ
ได้ ๕ คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้ ๒ คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้ ๑ คะแนน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
(๑) นักกีฬายิงปืนยอดเยี่ยมชายและหญิง จานวน ๒ รางวัล ให้พิจารณาจากสถิติ
การแข่งขัน
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนยอดเยี่ยมชายและหญิง จานวน ๒ รางวัล มีเกณฑ์การ
พิจารณา โดยการนับคะแนนรวมของแต่ละโรงเรียนกีฬา ซึ่งแบ่งเป็นประเภททีมชาย/ประเภททีมหญิง
ข้อ ๘ วิธีจัดการแข่งขัน
๘.๑ การแข่งขัน จะทาการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ เพียงรอบเดียว

๓

๘.๒ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง,
รองชนะเลิศอันดับสอง ตามลาดับ
๘.๓ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการ
แข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๔ นักกีฬาที่เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
หรือตามคาสั่งกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
รายงานต่อประธานจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาโทษต่อไป
๘.๕ นักกีฬาที่มีชื่อเข้าแข่งขันในประเภททีมคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถลงทาการแข่งขัน
ได้ตามวัน เวลา ที่กาหนด อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย โดยการวินิจฉัยของแพทย์และคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขัน โดยมีเหตุอันควรแล้ว ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่ได้รับมอบอานาจ แจ้งถอนชื่อนักกีฬารายดังกล่าว
ออก และแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่อยู่ในประเภทบุคคลคนใดคนหนึ่งเข้าแทน ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย ๑ วัน หรือ
ในวันประชุมผู้จัดการทีม หรือในวันที่ให้มีการยืนยันส่งรายชื่อนักกีฬาก่อนการแข่งขันในรายการนั้น ๆ เพื่อให้
การแข่งขันในประเภททีม ของทีมนั้นดาเนินไปอย่างสมบูรณ์
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ นักกีฬาปืนสั้นชุดที่ใช้แข่งขันต้องเป็นชุดสุภาพ
๑๐.๒ นักกีฬาปืนยาวชุดที่ใช้แข่งขันให้เป็นไปตามกติกาสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF)
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
๑๒.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากการประกาศ
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

๔

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

