ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
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
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬากอล์ฟ
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
ข้อ ๔ รุ่นอายุ และประเภทการแข่งขัน
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 ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภททีมหญิง
(๓) ประเภทบุคคลชาย
(๔) ประเภทบุคคลหญิง
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ประเภททีมชาย ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นอายุละ
๑ ทีม โดยประกอบด้ว ยนั กกีฬารุ่ น ละไม่น้อยกว่า ๓ คนและไม่เกิน ๔ คน

๒

๕.๒ ประเภททีมหญิง ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นอายุละ
๑ ทีม โดยประกอบด้วยนักกีฬารุ่นละไม่น้อยกว่า ๒ คน และไม่เกิน ๓ คน
๕.๓ ประเภทบุคคลให้ใช้ผู้เล่นจากรายชื่อประเภททีมยกเว้นโรงเรียนกีฬาที่ไม่ส่งนักกีฬา
เข้าแข่งขันในประเภททีม ส่งนักกีฬาได้รุ่นอายุละไม่เกิน ๒ คน
๕.๔ เจ้ าหน้ าที่ทีมแต่ล ะทีมและแต่ล ะรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จั ดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึ กสอนนักกีฬาชาย
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึ กสอนนักกีฬาชาย
จานวน ๑ คน
(๔) ผู้ฝึ กสอนนักกีฬาหญิง
จานวน ๑ คน
(๕) ผู้ช่วยผู้ฝึ กสอนนักกีฬาหญิง
จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัลตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
การคิดคะแนน ดังนี้
รางวัลถ้วยรวมให้พิจารณาจากโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
ถ้ามีจานวนเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลาดับ และหากยังมีจานวน
เหรียญเท่ากันอีก ให้ครองถ้วยรางวัลร่วมกัน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
(๑) นักกีฬากอล์ฟยอดเยี่ยมตามเกณฑ์อายุ ๑๔, ๑๖ และ ๑๘ ปี ชาย-หญิง จานวน
๖ รางวัล โดยพิจารณาจากผลคะแนนรวมต่าสุดของแต่ละบุคคล
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟยอดเยี่ยมชายและหญิง จานวน ๒ รางวัลเกณฑ์
การพิจารณา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมให้พิจารณาจากจานวนเหรียญทอง ทีมชนะเลิศชายและทีมชนะเลิศหญิง
ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดผู้ฝึกสอนจะได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมด้วย
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ การแข่งขันแบบ Stroke Play ดังนี้
(๑) ประเภททีมชายและบุคคลชาย ให้แข่งขัน ๒-๓ วัน วันละ ๑๘ หลุม
(๒) ประเภททีมหญิงและบุคคลหญิง ให้แข่งขัน ๒ วัน วันละ ๑๘ หลุม
๘.๒ การคิดคะแนนให้คิดคะแนนแบบไม่มีแต้มต่อ (Gross Score)

๓

๘.๓ เมื่อมีเหตุต้องหยุดการแข่งขันให้ฟังเสียงสัญญาณ ซึง่ นักกีฬาต้องหยุดการแข่งขัน
ทันทีและเมื่อได้ยินสัญญาณให้ทาการแข่งขันต่อไป ลูกกอล์ฟของนักกีฬาเข้าแข่งขันจะต้องอยู่ในตาแหน่งเดิม
หรือใกล้เคียงตาแหน่งเดิมที่สุดก่อนหยุดการแข่งขัน
๘.๔ ประเภททีมชาย ให้คิดคะแนนจากนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๓ คน ที่มีคะแนนที่ดีที่สุด
โดยการคิดคะแนนให้คิดแบบวันต่อวัน
๘.๕ ประเภททีมหญิง ให้คิดคะแนนจากนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๒ คน ที่มีคะแนนที่ดีที่สุด
โดยการคิดคะแนนให้คิดแบบวันต่อวัน
๘.๖ ประเภทบุคคลให้แข่งขันพร้อมกับประเภททีม และคะแนนของแต่ละคนในการแข่งขัน
ประเภททีม ให้ถือเป็นคะแนนบุคคลโดยอัตโนมัติ ผู้ทาคะแนนต่าสุดเป็นผู้ชนะ
๘.๗ เมื่อการแข่งขันครบตามข้อ ๘.๑ แล้วหากปรากฏว่า นักกีฬาประเภททีมหรือ
ประเภทบุคคลทาคะแนนต่าสุดเท่ากัน ให้ตัดสินโดยนาทีมหรือนักกีฬาประเภทบุคคลที่มีคะแนนเท่ากันนั้นมา
แข่งขันแบบแพ้คัดออก (Elimination or Sudden Death Play-off) ตามหลุมที่คณะกรรมการกาหนดจนกว่า
จะปรากฏผลแพ้ชนะสาหรับทีม หรือนักกีฬาบุคคลที่มีคะแนนเสมอกันในลาดับอื่น ให้เปรียบเทียบคะแนนทีม
หรือคะแนนบุคคล รวม ๙ หลุม (หลุม ๑๐-๑๘) คะแนนรวม ๖ หลุ ม (หลุม ๑๓-๑๘) และคะแนนรวม
๓ หลุม (หลุม ๑๖-๑๘) ของการแข่งขันวันสุดท้ายจนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะหากยังคงไม่ปรากฏผลแพ้
ชนะ ให้เปรียบเทียบคะแนนวันสุดท้ายหลุมต่อหลุมย้อนหลังจากหลุม ๑๘ จนถึง หลุม ๑ และคะแนนหลุม
ต่อหลุมของวันแรก ตามลาดับจนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะ
๘.๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
(๑) นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬากอล์ฟ กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
(๒) ให้นักกีฬาทุกประเภทเข้าแข่งขันตามลาดับ กลุ่ม เวลา และหลุมตามที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด โดยให้รายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟก่อน
เริ่มการแข่งขันของตนไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และรายงานตัวต่อกรรมการปล่อยตัว ณ หลุมที่กาหนดก่อนเวลา
เริ่มการแข่งขันของตนไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
(๓) ให้นักกีฬาเข้าแข่งขันส่งมอบใบจดคะแนน (Score Card) ให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟด้วยตนเอง พร้อมให้นักกีฬาในกลุ่มทันทีที่กลุ่มของตนเสร็จสิ้นการแข่งขัน หากนักกีฬา
เข้าแข่งขันใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
(๔) ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาเข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับเป็น
นักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
(๕) นักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทใดหรือทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ ี่กาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือไม่ลงทาการแข่งขันตามตารางการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ในกรณี
ดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อ พิจารณา
โทษตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่ งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน

๔

ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันที่ต้นสังกัดจั ดให้แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือ
กติกาของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬาเข้าแข่งขันต้องจัดเตรียม อุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟให้การรับรอง
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

