ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
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
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาแฮนด์บอล
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ (IHF) รับรองโดยสมาคม
กีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๙ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
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 ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภททีมหญิง
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ในแต่ละรุ่นอายุ
ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๗ คนและไม่เกิน ๑๖ คน

๒
๕.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีมและแต่ละรุ่นอายุประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ 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 โรงเรียนกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมให้พิจารณาจานวนเหรียญทอง
ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงิน เหรียญทองแดงตามลาดับ ถ้าเหรียญรางวัลยังเท่ากัน ให้ครองถ้วย
รางวัลร่วมกัน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาแฮนด์บอลยอดเยี่ยมประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาจากนักกีฬา
ทีมทีช่ นะเลิศ
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลยอดเยี่ยม ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร โดยพิจารณาจากทีมที่ชนะเลิศ
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ ระบบการจัดการแข่งขัน
(๑) มีทีมเข้าแข่งขันตั้งแต่ ๓-๕ ทีม ให้แข่งขันแบบพบกับหมด
(๒) มีทีมตั้งแต่ ๖ ทีม ขึ้นไป โรงเรียนกีฬาจังหวัดเจ้าภาพพิจารณาร่วมกัน
ตามความเหมาะสม
๘.๒ เวลาในการแข่งขัน
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๒๐ นาที
พัก ๑๐ นาที
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๒๕ นาที
พัก ๑๐ นาที
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ครึ่ง ๆ ละ ๓๐ นาที
พัก ๑๐ นาที
ในการแข่งขันถ้ายังเสมอกันให้ตัดสินด้วยการยิงลูก ๗ เมตร ฝ่ายละ ๕ คน ถ้ายัง
เสมอกันให้ยิงลูก ๗ เมตร แบบ SUDDEN DEATH สาหรับการแข่งขันตั้งแต่รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าหมดเวลาการแข่งขันปกติ ยังเสมอกัน ให้ต่อเวลาพิเศษออกไป ๑๐ นาที ครึ่งละ ๕ นาที ถ้ายังเสมอกันให้
ตัดสินด้วยการยิงลูก ๗ เมตร ฝ่ายละ ๕ คน ถ้ายังเสมอกันให้ยิงลูก ๗ เมตร แบบ SUDDEN DEATH

๓
๘.๓ การคิดคะแนนการแข่งขันให้ถือผล แพ้-ชนะ ดังนี้
(๑) ชนะได้ ๒ คะแนน
(๒) เสมอได้ ๑ คะแนน
(๓) แพ้ได้ ๐ คะแนน
(๔) ไม่มีการแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะทาการแข่งขันไม่ได้คะแนน
๘.๔ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด
๘.๕ ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมทีม ใช้บัตรประจาตัวที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันออกให้และต้องนาไปแสดงเมื่อมีการแข่งขัน กรณีที่มีข้อสงสัยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
อาจขอหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (นักกีฬาต่างประเทศ) เพื่อตรวจสอบ
๘.๖ ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน หากมีการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อระเบียบกติกาการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
๘.๗ การแต่งกายของนักกีฬา ชุดแข่งขันของนักกีฬาต้องมีสีเดียวกันทั้งหมด ยกเว้น
ผู้รักษาประตู
๘.๘ หมายเลขประจาตัวนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน ให้กาหนดตั้งแต่หมายเลข ๑-๙๙ และ
ต้องตรงกับหมายเลขในใบส่งรายชื่อของนักกีฬา
๘.๙ ในแต่ละนัดที่ลงทาการแข่งขันให้ส่งรายชื่อนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน
๑๖ คน
๘.๑๐ เจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน ๔ คน ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
๒ คน
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ การแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาของสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ (IHF)
ซึ่งสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยกาหนดใช้ในปัจจุบัน
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขันเป็นอุปกรณ์แข่งขันที่ สหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ (IHF)
ให้การรับรองหรือสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรองหรือ สถาบันการพลศึกษา ให้การรับรอง
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ บทลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๔
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

