ระเบียบการแข่ งขันกีฬาว่ ายนา้
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) “ช้ างขาวเกมส์ ”
ณ จังหวัดตราด
*********************
1. สมาคมกีฬาว่ายนา้ แห่ งประเทศไทย
นายกสมาคมฯ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เลขาธิการฯ
นายธนาวิชญ์ โถสกุล
สถานที่ติดต่อ
ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9468
โทรสาร 0-2170-9469
2.คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาว่ายน้ าของจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย
บุคคลที่เจ้าภาพแต่งตั้ง
บุคคลที่เจ้าภาพแต่งตั้ง
บุคคลที่เจ้าภาพแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผูแ้ ทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผูแ้ ทนกองนิติการ
กรรมการ
ผูอ้ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงด้านเทคนิคกีฬา ประกอบด้วย
ผูแ้ ทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ลูกขุน (Jury) จานวน3ท่าน
กรรมการ
ผูต้ ดั สิ นชี้ขาด ( Referee )
กรรมการและเลขานุการ

4. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าของสหพันธ์วา่ ยน้ าระหว่างประเทศ ( FINA) ปี ค.ศ.2017 – 2021 (ฉบับภาษาไทย
โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย)
4.3 การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคและการแข่งขันระดับชาติ จะต้องใช้สระว่ายน้ าขนาดมาตรฐาน 50 เมตร เท่านั้น
5. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
5.1 ให้เป็ นไปตามข้อ 22 หมวด 6 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2550
5.2 ห้ามมิให้นกั ว่ายน้ าทีมชาติไทยลงทาการแข่งขัน (ต้องประกาศรายชื่ อแข่งขันในนามทีมชาติ ก่อนส่ งรายชื่อ
คัดตัวแทนภาค)
5.3 อายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬาต้องเกิดปี พ.ศ.2545 ขึ้นไป
5.4 นักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขันระดับชาติ ต้องทาเวลาในรอบคัดเลือกระดับภาคไม่ต่ากว่าเกณฑ์เวลามาตรฐาน
ที่กาหนดไว้
5.5 เวลามาตรฐานสระ 50 เมตร
ประเภทรายการแข่ งขัน
เกณฑ์ เวลามาตรฐานชาย
เกณฑ์ เวลามาตรฐานหญิง
ฟรี สไตล์ 50 เมตร
0 นาที 27.00 วินาที
0 นาที 30.00 วินาที
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
1 นาที 00.00 วินาที
1 นาที 06.50 วินาที
ฟรี สไตล์ 200 เมตร
2 นาที 14.98 วินาที
2 นาที 28.77 วินาที
ฟรี สไตล์ 400 เมตร
4 นาที 47.06 วินาที
5 นาที 10.54 วินาที
ฟรี สไตล์ 800 เมตร
10 นาที 44.48 วินาที
ฟรี สไตล์ 1500 เมตร
19 นาที 26.04 วินาที
กบ 50 เมตร
0 นาที 35.15 วินาที
0 นาที 40.95 วินาที
กบ 100 เมตร
1 นาที 15.70 วินาที
1 นาที 26.74 วินาที
กบ 200 เมตร
2 นาที 40.61 วินาที
3 นาที 06.97 วินาที
กรรเชียง 50 เมตร
0 นาที 31.28 วินาที
0 นาที 36.37 วินาที
กรรเชียง 100 เมตร
1 นาที 08.54 วินาที
1 นาที 18.48 วินาที
กรรเชียง 200 เมตร
2 นาที 33.70 วินาที
2 นาที 50.38 วินาที
ผีเสื้ อ 50 เมตร
0 นาที 29.08 วินาที
0 นาที 32.86 วินาที
ผีเสื้ อ 100 เมตร
1 นาที 06.58 วินาที
1 นาที 14.74 วินาที
ผีเสื้ อ 200 เมตร
2 นาที 27.52 วินาที
2 นาที 45.28 วินาที
เดียวผสม 200 เมตร
2 นาที 31.03 วินาที
2 นาที 49.82 วินาที
เดี่ยวผสม 400 เมตร
5 นาที 25.75 วินาที
5 นาที 55.34 วินาที

6. ประเภทการแข่ งขัน ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง มีดงั ต่อไปนี้
ประเภทบุคคลชาย
ฟรี สไตล์
ระยะทาง 50,100,200,400,1500 เมตร
กรรเชียง
ระยะทาง 50,100,200 เมตร
กบ
ระยะทาง 50,100,200 เมตร
ผีเสื้ อ
ระยะทาง 50,100,200 เมตร
เดี่ยวผสม
ระยะทาง 200,400 เมตร
ประเภททีมชาย
ผลัดฟรี สไตล์
ระยะทาง 4 X 100 เมตร
ผลัดฟรี สไตล์
ระยะทาง 4 X 200 เมตร
ผลัดผสม
ระยะทาง 4 X 100 เมตร
ประเภทบุคคลหญิง
ฟรี สไตล์
ระยะทาง 50,100,200,400,800 เมตร
กรรเชียง
ระยะทาง 50,100,200 เมตร
กบ
ระยะทาง 50,100,200 เมตร
ผีเสื้ อ
ระยะทาง 50,100,200 เมตร
เดี่ยวผสม
ระยะทาง 200,400 เมตร
ประเภททีมหญิง
ผลัดฟรี สไตล์
ระยะทาง 4 X 100 เมตร
ผลัดฟรี สไตล์
ระยะทาง 4 X 200 เมตร
ผลัดผสม
ระยะทาง 4 X 100 เมตร
ประเภททีมผสม ชาย2 , หญิง2
ผลัดฟรี สไตล์ Mix
ระยะทาง 4 X 100 เมตร
ผลัดผสม Mix
ระยะทาง 4 X 100 เมตร
รายการชาย 19 รายการ, หญิง 19 รายการ, ผสมชาย-หญิง 2 รายการ
รวมรายการทั้งสิ้น 40 รายการ
7. จานวนเจ้ าหน้ าทีแ่ ละผู้ตัดสิ นของสมาคม
7.1 ในการแข่งขันระดับชาติ ต้องมีผแู ้ ทน,วิทยากรและผูต้ ดั สิ นกีฬาว่ายน้ าจากสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศ
ไทยไปรับรองผลการแข่งขัน 22 คนและผูต้ ดั สิ นภูมิภาค 10 คน ประกอบด้วย
7.1.1 ผูแ้ ทนฝ่ ายเทคนิคสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 1 คน T.D. (Technical Delegate)
7.1.2 วิทยากรจากสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย จานวน 2 คน

หมายเหตุ วันแข่งขัน วิทยากรคนที่ 1 ทาหน้าที่ผคู ้ วบคุมการแข่งขัน (Meet director) วิทยากรคนที่ 2 ทา
หน้าที่ผตู ้ ดั สิ นชี้ขาด (Referee)
7.1.3 ผูต้ ดั สิ นจากสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย จานวน 19 คน
7.1.4 ผูต้ ดั สิ นภูมิภาค 5 ภาคๆละ 2 คน รวมจานวน 10 คน
7.2 ในการแข่งขันระดับภาค ต้องมีตวั แทนจากสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทยไปรับรองผลการแข่งขัน
จานวน 5 คน และผูต้ ดั สิ นจากจังหวัดเจ้าภาพ 28 คน ประกอบด้วย
7.2.1 ผูแ้ ทนฝ่ ายเทคนิคสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 1 คน T.D. (Technical Delegate)
7.2.2 วิทยากร จานวน 1 คน
7.2.3 ผูต้ ดั สิ น จานวน 3 คน
7.2.4 ผูต้ ดั สิ นจากจังหวัดเจ้าภาพ 27 คน
หมายเหตุ - ผูต้ ดั สิ นต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย หรื อการกีฬาแห่งประเทศไทย
และผูต้ ดั สิ นที่ผา่ นการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการ
พิจารณาจากสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นกีฬา
- การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ ดั สิ นต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสี ย ในกรณี ที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้อง หรื ออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรื อเกิดการประท้วงฯ
อันเชื่ อได้วา่ ไม่โปร่ งใส หรื อยุติธรรมของการตัดสิ น
8. จานวนนักกีฬาและเจ้ าหน้ าทีค่ วบคุมทีม
8.1 ในระดับจังหวัด ทางจังหวัดสามารถเปิ ดรับสมัครนักกีฬาไม่จากัดจานวน เพื่อทาการคัดเลือกเป็ นตัวแทนจังหวัด
เข้าร่ วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป
8.2 ในระดับภาค แต่ละจังหวัดส่ งนักกีฬาจานวนได้ไม่เกิน 30 คน แบ่งเป็ นนักกีฬาชาย 15 คน หญิง 15 คน
- ประเภทบุคคล จังหวัดส่ งแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน ต่อรายการ
- ประเภททีม จังหวัดส่ งแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม ต่อรายการ
8.3 ในระดับชาติ
8.3.1 หลักการพิจารณานักกีฬาที่จะเข้ามาแข่งขันในระดับชาติ
8.3.1.1 ในแต่ละภาค จะพิจารณานักกีฬาที่ผา่ นเกณฑ์เวลามาตรฐาน จานวนนักกีฬาชาย 30 คน และ
นักกีฬาหญิง 30 คน รวมทั้งสิ้ น 60 คน
8.3.1.2 ในแต่ละภาค ถ้าเกิดกรณี นกั กีฬาชายมีผทู ้ ี่ผา่ นเกณฑ์เวลามาตรฐาน ไม่ครบ 30 คนให้
พิจารณานักกีฬาหญิงที่ผา่ นเกณฑ์เวลามาตรฐาน เพิ่มเติมให้ครบ จานวนรวมทั้งสิ้ น 60 คน
หรื อในกรณี ที่ นักกีฬาหญิงมีผทู ้ ี่ผา่ นเกณฑ์เวลามาตรฐาน ไม่ครบ 30 คน ให้พิจารณา
นักกีฬาชายที่ผา่ นเกณฑ์เวลามาตรฐาน เพิม่ เติมให้ครบ จานวนรวมทั้งสิ้ น 60 คน
8.3.1.3 ในกรณี การพิจารณาข้อ8.3.1.1และข้อ8.3.1.2มีนกั กีฬาไม่ครบ300คนให้พิจารณาลาดับจาก
นักกีฬาภาคอื่นๆให้ครบจานวน300คนโดยใช้คะแนนจาก Point Score

8.3.2 กรณี จงั หวัดที่เป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ไม่มีนกั กีฬาว่ายน้ า ผ่านการ
คัดเลือกมาจากระดับภาค หรื อผ่านการคัดเลือกระดับภาคไม่ถึง 8 คน ทางสมาคมฯอนุญาตให้สิทธิ
จังหวัดเจ้าภาพ คัดเลือกนักว่ายน้ าเข้าร่ วมแข่งขันในระดับชาติ ได้ 8 คน โดยให้เป็ นนักกีฬาชาย 4 คน
และนักกีฬาหญิง 4 คน (ต้องเป็ นนักกีฬาที่มีชื่อในการแข่งขันระดับภาค รอบคัดเลือกเท่านั้น) รวม
เป็ นนักกีฬาว่ายน้ าทั้งสิ้ นไม่เกิน 308 คน
8.3.3 กรณี ที่นกั กีฬาว่ายน้ าตัวแทนจังหวัด ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่ งประเทศไทยให้
ไปเก็บตัวฝึ กซ้อมหรื อแข่งขันที่ต่างประเทศซึ้ งตรงกับห้วงเวลาของการแข่งขันคัดเลื อกตัวแทนระดับภาคเพื่อ
เป็ นตัวแทนจังหวัดเข้าร่ วมระดับ ชาติ โดยให้ถื อว่านัก กี ฬ าว่ายน้ าคนนั้น ได้สิ ท ธิ์ ไม่ ต้องท าการคัดเลื อกและ
สามารถท าการแข่ งขันตามรายการที่ ได้ส มัครไว้ในระดับภาคมี ส ถิ ติรับรองจากสมาคมโดยสามารถใช้ก าร
แข่งขันว่ายน้ าชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทยและการแข่งขันระดับนานาชาติซ่ ึ งเป็ นรายการที่สมาคมฯจัดแข่งขัน
และส่ งแข่งขันเป็ นมาตราฐานสากลโดยนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ ต้องมีหนังสื อรับรองจากสมาคมฯ
หมายเหตุ - ประเภทบุคคล จังหวัดส่ งแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน ต่อรายการ
- ประเภททีม จังหวัดส่ งแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม ต่อรายการ
- จานวนเจ้าหน้าที่ทีม ในอัตราเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อนักกีฬาไม่เกิน 6 คน
9. การจัดการแข่ งขัน
9.1 การจัดการแข่ งขันระดับจังหวัด
9.1.1 การแข่งขันไม่มีรอบคัดเลือก
9.1.2 ใช้การจัดลู่ตามแบบกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาว่ายน้ าระหว่างประเทศ
9.1.3 วันเวลาในการแข่งขัน อยูใ่ นดุลพินิจของจังหวัด นั้นๆ
9.2 การจัดการแข่ งขันระดับภาค
9.2.1 การจัดลู่ตามแบบกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาว่ายน้ าระหว่างประเทศ
9.2.2 การแข่งขันจะจัดแบบมีรอบคัดเลือกหรื อแบบ Time Final ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของเจ้าภาพระดับภาค
ร่ วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย
9.2.3 โปรแกรมแข่งขันของสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
การจัดแข่งขัน 2 วัน ( รายละเอียด อยูใ่ นภาคผนวก )
การจัดแข่งขัน 3 วัน ( รายละเอียด อยูใ่ นภาคผนวก )
การจัดแข่งขัน 4 วัน ( รายละเอียด อยูใ่ นภาคผนวก )
การจัดแข่งขัน 5 วัน ( รายละเอียด อยูใ่ นภาคผนวก )
การจัดแบบเดียวกับระดับชาติ
9.2.4 การจับเวลาต้องเครื่ องจับเวลาอัตโนมัติเท่านั้น
9.2.5 การจัดการแข่งขัน ห้ามจัดแข่งขันร่ วมกับรายการแข่งขันอื่นๆ

9.3 การจัดการแข่ งขันระดับชาติ
9.3.1 ภาคเช้า แข่งขันรอบคัดเลือก เริ่ มเวลา 08 .30 น. เพื่อคัดนักกีฬา อันดับ 1 ถึง อันดับ 8 เข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ
ภาคบ่าย แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เริ่ มเวลา 16.30 น.
9.3.2 การจัดลู่ตามแบบกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาว่ายน้ าระหว่างประเทศ ทั้งในรอบคัดเลือก และ
รอบชิงชนะเลิศ
9.3.3 การสละสิ ทธิ์ ให้ผจู ้ ดั การทีมทาหนังสื อแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
เท่านั้น หากแจ้งสละสิ ทธิ์ หลังจากการประชุมผูจ้ ดั การทีม นักกีฬาจะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขันของ
รายการที่เหลือในวันนั้นๆ และจะถูกลงโทษห้ามแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งต่อไป
9.3.4 หากมีการสละสิ ทธิ์ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะถูกปรับรายการละ 1,000บาท และจะถูก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พิจารณาตัดสิ ทธิ์ ลงทาการแข่งขันของรายการ ที่เหลือในวันนั้นๆ
และจะถูกลงโทษห้ามแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งต่อไป
9.3.5 การจับเวลาต้องเครื่ องจับเวลาอัตโนมัติเท่านั้น
9.3.6 การจัดการแข่งขัน ห้ามจัดแข่งขันร่ วมกับรายการแข่งขันอื่นๆ
10. ข้ อปฏิบัติในการสมัครและทาการแข่ งขันคัดเลือกนักกีฬา
ให้เป็ นไปตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
10.1 ระดับจังหวัด
การคัดเลือกนักกีฬาระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็ จก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขันระดับภาค ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
10.2
ระดับภาค
10.2.1 การคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ให้แล้วเสร็ จก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขันระดับชาติ ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
10.2.2 ให้จงั หวัดส่ งแบบฟอร์ มแจ้งชนิ ดประเภท รายการแข่งขัน และจานวนนักกีฬาให้เจ้าภาพในระดับ
ภาคก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขันระดับภาค ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
10.3 ระดับชาติ
10.3.1 ให้ระดับภาค ส่ งแบบฟอร์ ม แจ้งชนิดประเภทและจานวนนักกีฬา (By Number) ที่จะเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขันระดับชาติ ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
10.3.2 การส่ งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (By Name) ให้ส่งก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขันระดับชาติ ไม่นอ้ ย
กว่า 60 วัน
10.3.3 การส่ งรายการแข่งขัน ( By Event ) ให้ส่งก่อนพิธีเปิ ดการแข่งขันระดับชาติ ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
10.3.4 รายชื่อนักกีฬาที่ผา่ นเกณฑ์ และรายการแข่งขัน ทางจังหวัดต่างๆที่จดั ส่ งมาให้ เจ้าภาพแล้ว จะไม่
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิม่ เติม หรื อเปลี่ยนตัวบุคคลใดๆ ทั้งสิ้ น

11. การแต่ งกายของนักกีฬา
ปฏิบตั ิตามระเบียบของสหพันธ์กีฬาว่ายน้ าระหว่างประเทศ (FINA)
12. มารยาทของนักกีฬาหรื อเจ้ าหน้ าที่
12.1 เจ้าหน้าที่หรื อผูฝ้ ึ กสอนผูใ้ ดละเมิดข้อบังคับ ถือว่าผูน้ ้ นั กระทาการขัดต่อเจตนารมณ์ ของการส่ งเสริ มกีฬา
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ ทธิ์ ผูท้ ี่ละเมิดข้อบังคับ ออกจากการแข่งขันครั้งนั้น
หรื อครั้งต่อไปแล้วแต่กรณี
12.2 กรณี นกั กีฬาขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 อยูใ่ นทีมของผูจ้ ดั การหรื อผูฝ้ ึ กสอนกีฬาผูใ้ ด ให้ประธานกรรมการ
จัดการแข่งขัน พิจารณาตัดสิ ทธิ์ ผนู ้ ้ นั ออกจากการแข่งขันครั้งนั้น หรื อครั้งต่อไปแล้วแต่กรณี
12.3 การแข่งขันที่มีนกั กีฬาหรื อเจ้าหน้าที่ ละเมิดข้อบังคับ ให้ถือว่ารางวัล หรื อตาแหน่งนั้นเป็ นโมฆะพร้อม
ให้เลื่อนลาดับนักกีฬาตาแหน่งถัดไปเข้าแทน
12.4 เจ้าหน้าที่หรื อนักกีฬาผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งภายใน
หรื อภายนอกสนามแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พิจารณาดาเนิ นการตัดสิ ทธิ์ ผนู ้ ้ นั ออกจาก
การแข่งขันครั้งนั้นหรื อครั้งต่อไปแล้วแต่กรณี
12.5 การประชุ มผูจ้ ดั การทีม จะต้องมีผจู ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอนของแต่ละทีมเข้าร่ วมประชุ มอย่างน้อยทีมละ 1
คน หากจังหวัดใดไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มจะต้องยอมรับ และปฏิ บตั ิตามมติของที่ประชุ มทุกประการ และผูแ้ ทน
สมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
13. การประท้วงเทคนิคกีฬา
13.1 การประท้ วงคุณสมบัติของนักกีฬา
13.1.1 หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็ นผูย้ นื่ ประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
ประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา
13.1.2 พร้อมวางเงินประกัน 5,000 บาท (ในกรณี การประท้วงเป็ นผลคณะกรรมการฯ จะคืนเงิน
ประกัน)
13.2 การประท้วงเทคนิคนักกีฬา

13.2.1 การประท้วงจะต้องทาหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหลังจากประกาศผลการแข่งขัน
รายการนั้นๆภายใน 30 นาที
13.2.2 เจ้าหน้าที่หรื อผูฝ้ ึ กสอนของจังหวัดนั้นๆ จะต้องเป็ นผูย้ นื่ ต่อ ผูต้ ดั สิ นชี้ขาด ( Referee )
พร้อมวางเงินประกัน 3,000 บาท(ในกรณี การประท้วงเป็ นผล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะคืนเงิน ประกัน)
หมายเหตุ ถ้าคาประท้วงได้วนิ ิจฉัยฟังไม่ข้ ึน ให้ริบเงินประกันดังกล่าวตกเป็ นทุนสาหรับส่ งเสริ มการ
กีฬาของเจ้าภาพ

14. นักกีฬาว่ายนา้ ดีเด่ น และผู้ฝึกสอนกีฬาว่ ายนา้ ดีเด่ น
14.1 นักกีฬาว่ายน้ าดีเด่น มี 2 รางวัล โดยแยกเป็ นฝ่ ายชาย และฝ่ ายหญิง โดยจะพิจารณาผูท้ ี่มีคะแนนสู งสุ ด
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
14.1.1 ผูท้ ี่ได้เหรี ยญทอง ทาสถิติดีกว่ากีฬาเอเชี่ยนเกมส์
1000 คะแนน
14.1.2 ผูท้ ี่ได้เหรี ยญทอง ทาสถิติดีกว่ากีฬาซี เกมส์และประเทศไทย
300 คะแนน
14.1.3 ผูท้ ี่ได้เหรี ยญทอง ทาสถิติดีกว่าสถิติประเทศไทย
250 คะแนน
14.1.4 ผูท้ ี่ได้เหรี ยญทอง ทาสถิติดีกว่าสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
50
คะแนน
14.1.5 ผูท้ ี่ได้เหรี ยญทอง
10
คะแนน
14.1.6 ผูท้ ี่ได้เหรี ยญเงิน
2
คะแนน
14.1.7 ผูท้ ี่ได้เหรี ยญทองแดง
1
คะแนน
14.1.8 เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
14.1.9 เป็ นนักกีฬาที่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่ง
ประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ - ในกรณี ผทู ้ ี่วา่ ยผลัดคนแรก สามารถทาเวลาได้ดีกว่าสถิติในข้อ 14.1.1,14.1.2,14.1.3,14.1.4
จะไม่ถูกนามาพิจารณานักกีฬาดีเด่น
14.2 ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาว่ายน้ าดีเด่น มี 2 รางวัล โดยแยกเป็ นผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาว่ายน้ าชาย และผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬา
ว่ายน้ าหญิง โดยจะพิจารณาผูฝ้ ึ กสอนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
14.2.1 ต้องเป็ นผูฝ้ ึ กสอนของจังหวัดที่มีชื่อเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 อย่างเป็ นทางการ
14.2.2 ต้องมีผลงาน โดยพิจารณาจากนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงที่ทาคะแนนได้สูงสุ ดในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36
14.2.3 ต้องเป็ นผูม้ ีความประพฤติตวั เหมาะสมเป็ นแบบอย่างที่ดี ของนักกีฬา และผูฝ้ ึ กสอนทั้งในและ
นอกสนามแข่งขัน
14.2.4 ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่ละเมิดข้อบังคับ หรื อการกระทาที่ขดั ต่อเจตนารมณ์ของการส่ งเสริ มกีฬา
15. เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร
15.1 ชนะที่ 1 ได้เหรี ยญทอง และประกาศนียบัตร
15.2 ชนะที่ 2 ได้เหรี ยญเงิน และประกาศนียบัตร
15.3 ชนะที่ 3 ได้เหรี ยญทองแดง และประกาศนียบัตร
15.4 ชนะที่ 4 – 8 ได้ประกาศนียบัตร
หมายเหตุ ทีมว่ายผลัดที่ชนะลาดับที่ 1 – 3 จะได้รับเหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตรทุกคน
ที่ลงทาการแข่งขันรอบคัดเลือก หรื อรอบชิงชนะเลิศ
ส่ วนทีมว่ายผลัดที่ชนะลาดับที่ 4 – 8 ให้ประกาศนียบัตร ทุกคนที่ลงทาการแข่งขันรอบ
คัดเลือก หรื อรอบชิงชนะเลิศ

16. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
16.1 ให้นกั กีฬาผูท้ ี่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรื อ
แต่งกายด้วยชุ ดวอร์ มทั้งชุด ซึ่ งเป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของ
นักกีฬาให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
16.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น
17. โลโก้ ผ้ ใู ห้ การสนับสนุน
- การจะมี เครื่ องหมายการค้ า ค าโฆษณ า หรื อสั ญ ลั ก ษณ์ อั น เป็ นการโฆษณ าที่ มิ ใ ช่ สิ ทธิ
ประโยชน์ของเกมส์ การแข่งขัน หรื อชื่ อจังหวัด ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว อนึ่ง ชุ ดที่ใช้ในการแข่งขัน
ห้ามนาตรา หรื อเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นการประชาสัมพันธ์การขาย หรื อเกี่ ยวกับบุ หรี่ และเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ใส่ ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรื อชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม.
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน 5 ซม.
********************************

รายการแข่ งขันว่ ายนา้ กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 36
ณ จังหวัดตราด
วันที 1

วันที่4

101

ฟรีสไตล์

200เมตร

ชาย

401

ผีเสื้อ

100เมตร

ชาย

102

กรรเชียง

200เมตร

หญิง

402

ฟรีสไตล์

200เมตร

หญิง

103

กรรเชียง

100เมตร

ชาย

403

กบ

100เมตร

ชาย

104

กบ

100เมตร

หญิง

404

ผีเสื้อ

200เมตร

หญิง

105

ผีเสื้อ

200เมตร

ชาย

405

เดี่ยวผสม

400เมตร

ชาย

106

ผลัดฟรีสไตล์

4X100เมตร

หญิง

406

กรรเชียง

100เมตร

หญิง

107

ผลัดฟรีสไตล์ 4X100เมตร
วันที่2

ชาย

407

ผลัดMIXฟรีสไตล์ 4X100เมตร
วันที่5

201

ผีเสื้อ

50เมตร

หญิง

501

ผีเสื้อ

50เมตร

ชาย

202

กรรเชียง

50เมตร

ชาย

502

กบ

50เมตร

หญิง

203

ฟรีสไตล์

100เมตร

หญิง

503

ฟรีสไตล์

100เมตร

ชาย

204

เดี่ยวผสม

200เมตร

ชาย

504

ฟรีสไตล์

800เมตร

หญิง

205

กบ

200เมตร

หญิง

505

กรรเชียง

200เมตร

ชาย

ชาย

506

206

ผลัดฟรีสไตล์ 4X200เมตร
วันที่3

ผลัดMIXผสม
4X100เมตร
วันที่6

301

กรรเชียง

50เมตร

หญิง

601

ฟรีสไตล์

50เมตร

หญิง

302

ฟรีสไตล์

50เมตร

ชาย

602

กบ

50เมตร

ชาย

303

เดี่ยวผสม

400เมตร

หญิง

603

ฟรีสไตล์

400เมตร

หญิง

304

กบ

200เมตร

ชาย

604

ฟรีสไตล์

1500เมตร

ชาย

305

ผีเสื้อ

100เมตร

หญิง

605

เดี่ยวผสม

200เมตร

หญิง

306

ฟรีสไตล์

400เมตร

ชาย

606

ผลัดผสม

4X100เมตร ชาย

307

ผลัดฟรีสไตล์

4X200เมตร

หญิง

607

ผลัดผสม

4X100เมตร หญิง

ภาคผนวก
1. จานวนเหรียญ
ประเภทบุคคล ทอง 32 เหรี ยญ เงิน 32 เหรี ยญ ทองแดง 32 เหรี ยญ รวม 96 เหรี ยญ
ประเภททีม ทอง 64 เหรี ยญ เงิน 64 เหรี ยญ ทองแดง 64 เหรี ยญ รวม 192 เหรี ยญ
รวมทั้งสิ้ น
ทอง 96 เหรี ยญ เงิน 96 เหรี ยญ ทองแดง96 เหรี ยญ รวม 288 เหรี ยญ
สารอง
เหรี ยญทอง 5 เหรี ยญ เงิน 5 เหรี ยญ ทองแดง 5 เหรี ยญ รวม 15 เหรี ยญ
2. จานวนประกาศนียบัตร
2.1 นักกีฬาว่ายน้ า
ประเภทบุคคล อันดับที่ 1 – 8 จานวน 32 รายการ จานวนใบประกาศนียบัตร 256 ใบ
ประเภททีม อันดับที่ 1 – 8 จานวน 8 รายการ จานวนใบประกาศนียบัตร 512 ใบ
รวมใบประกาศนียบัตรทั้งสิ้ น 768 ใบ สารอง ใบประกาศนียบัตร 10 ใบ
2.2 ประกาศนียบัตรผูแ้ ทนสมาคมและผูต้ ดั สิ นจากสมาคม
32 ใบ
2.3 ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ผฝู ้ ึ กสอน
100 ใบ
2.4 ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ นและเจ้าหน้าที่ ของจังหวัดเจ้าภาพ 100 ใบ
3. จานวนผู้ช่วยผู้ตัดสิ นและเจ้ าหน้ าที่ ของจังหวัดเจ้ าภาพ
3.1 กรรมการจับเวลา ลู่ละ 2 คน 8 ลู่ สารอง 2 คน รวมทั้งสิ้ น 18 คน
3.2 กรรมการดูการกลับตัว ลู่ละ 2 คน 8 ลู่
รวมทั้งสิ้ น 16 คน
3.3 กรรมการเชือกฟาล์ว 2 คน
3.4 กรรมการเดินใบเวลา 4 คน
3.5 กรรมการรับรายงานตัว 6 คน
3.6 กรรมการเดินตะกร้าเสื้ อผ้า 16 คน
3.7 กรรมการเส้นชัย 6 คน
3.8 กรรมการผูป้ ระกาศ 2 คน
3.9 กรรมการบันทึกเวลาและคอมพิวเตอร์ 4 คน
3.10 กรรมการทาผลการแข่งขัน 4 คน
3.11 เจ้าหน้าที่เครื่ องเสี ยง 2 คน
3.12 ฝ่ ายพิธีการ 10 คน
3.13 ธุ รการทัว่ ไป 5 คน
3.14 สวัสดิการ 5 คน
รวมผู้ช่วยผู้ตัดสิ น และเจ้ าหน้ าทีท่ ้งั สิ้น 100 คน

************************************************

โปรแกรมการแข่ งขันว่ายนา้ ในระดับภาค สาหรับการแข่ งขัน 2 วัน
วันที่ หนึ่ง
รายการ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ประเภท
ฟรี สไตล์ 800 เมตร
ฟรี สไตล์ 50 เมตร
ผีเสื้ อ 100 เมตร
ผีเสื้ อ 100 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร
กรรเชียง 50 เมตร
กรรเชียง 50 เมตร
กบ 200 เมตร
กบ 200 เมตร
ฟรี สไตล์ 200 เมตร
ฟรี สไตล์ 200 เมตร
เดี่ยวผสม 400 เมตร
ผีเสื้ อ 50 เมตร
ผีเสื้ อ 50 เมตร
กรรเชียง 100 เมตร
กรรเชียง 100 เมตร

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

วันที่ สอง
รายการ
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

ประเภท
ฟรี สไตล์ 1500 เมตร
ฟรี สไตล์ 50 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร
กบ 100 เมตร
กบ 100 เมตร
ผีเสื้ อ 200 เมตร
ผีเสื้ อ 200 เมตร
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
เดี่ยวผสม 400 เมตร
กบ 50 เมตร
กบ 50 เมตร
ฟรี สไตล์ 400 เมตร
ฟรี สไตล์ 400 เมตร

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

โปรแกรมการแข่ งขันว่ายนา้ ในระดับภาค สาหรับการแข่ งขัน 3 วัน
วันที่ หนึ่ง
รายการ
101
103
105
107
109

ประเภท
กรรเชียง 50 เมตร
กบ 100 เมตร
ผีเสื้ อ 200 เมตร
ฟรี สไตล์ 200 เมตร
เดี่ยวผสม 400 เมตร

วันที่ สอง
รายการ
201
203
205
207
209
211

ประเภท
ฟรี สไตล์ 400 เมตร
กรรเชียง 100 เมตร
กบ 200 เมตร
ผีเสื้ อ 50 เมตร
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร

วันที่ สาม
รายการ
301
303
305
307
309

ประเภท
ฟรี สไตล์ 1500 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร
กบ 50 เมตร
ผีเสื้ อ 100 เมตร
ฟรี สไตล์ 50 เมตร

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

รายการ
102
104
106
108
110

ประเภท
กรรเชียง 50 เมตร
กบ 100 เมตร
ผีเสื้ อ 200 เมตร
ฟรี สไตล์ 200 เมตร
เดี่ยวผสม 400 เมตร

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

รายการ
202
204
206
208
210
212

ประเภท
ฟรี สไตล์ 400 เมตร
กรรเชียง 100 เมตร
กบ 200 เมตร
ผีเสื้ อ 50 เมตร
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

รายการ
302
304
306
308
310

ประเภท
ฟรี สไตล์ 800 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร
กบ 50 เมตร
ผีเสื้ อ 100 เมตร
ฟรี สไตล์ 50 เมตร

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

โปรแกรมการแข่ งขันว่ายนา้ ในระดับภาค สาหรับการแข่ งขัน 4 วัน
วันที่ หนึ่ง
รายการ
101
102
103
104
105
106
107
108

วันที่ สาม
รายการ
301
302
303
304
305
306
307
308

ประเภท
ฟรี สไตล์ 400 เมตร
ฟรี สไตล์ 800 เมตร
กบ 50 เมตร
กบ 50 เมตร
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร

ประเภท
ฟรี สไตล์ 400 เมตร
กบ 200 เมตร
กบ 200 เมตร
ผีเสื้ อ 50 เมตร
ผีเสื้ อ 50 เมตร
กรรเชียง 100 เมตร
กรรเชียง 100 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

วันที่ สอง
รายการ
201
202
203
204
205
206
207
208

ประเภท
เดี่ยวผสม 400 เมตร
เดี่ยวผสม 400 เมตร
ผีเสื้ อ 100 เมตร
ผีเสื้ อ 100 เมตร
ฟรี สไตล์ 200 เมตร
ฟรี สไตล์ 200 เมตร
กบ 100 เมตร
กบ 100 เมตร

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

วันที่ สี่
รายการ
401
402
403
404
405
406
407
408

ประเภท
ฟรี สไตล์ 1500 เมตร
กรรเชียง 50 เมตร
กรรเชียง 50 เมตร
ผีเสื้ อ 200 เมตร
ผีเสื้ อ 200 เมตร
ฟรี สไตล์ 50 เมตร
ฟรี สไตล์ 50 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ประเภท
ฟรี สไตล์ 400 เมตร
กรรเชียง 50 เมตร
กบ 100 เมตร

หญิง
หญิง
หญิง

โปรแกรมการแข่ งขันว่ายนา้ ในระดับภาค สาหรับการแข่ งขัน 5 วัน
วันที่ หนึ่ง
รายการ การประเภท
รายการ
101
ฟรี สไตล์ 400 เมตร ชาย
102
103
กรรเชียง 50 เมตร
ชาย
104
105
กบ 100 เมตร
ชาย
106

วันที่ สอง
รายการ
201
203
205

ประเภท
เดี่ยวผสม 400 เมตร
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
ผีเสื้ อ 200 เมตร

วันที่ สาม
รายการ
301
303
305
307

ประเภท
กรรเชียง 100 เมตร
ผีเสื้ อ 50 เมตร
กบ 200 เมตร
ฟรี สไตล์ 1500 เมตร

วันที่ สี่
รายการ
401
403
405

ประเภท
ฟรี สไตล์ 200 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร

วันที่ ห้ า
รายการ
501
503
505
507

ประเภท
ฟรี สไตล์ 50 เมตร
กบ 50 เมตร
ผีเสื้ อ 100 เมตร
ฟรี สไตล์ 800 เมตร

หญิง
หญิง
หญิง

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

ชาย
ชาย
ชาย

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

รายการ
202
204
206

ประเภท
เดี่ยวผสม 400 เมตร
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
ผีเสื้ อ 200 เมตร

ชาย
ชาย
ชาย

รายการ
302
304
306

ประเภท
กรรเชียง 100 เมตร
ผีเสื้ อ 50 เมตร
กบ 200 เมตร

หญิง
หญิง
หญิง

รายการ
402
404
406

ประเภท
ฟรี สไตล์ 200 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร

หญิง
หญิง
หญิง

รายการ
502
504
506

ประเภท
ฟรี สไตล์ 50 เมตร
กบ 50 เมตร
ผีเสื้ อ 100 เมตร

ชาย
ชาย
ชาย

****************************************************

หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกนักกีฬาว่ายนา้ ระดับภาค
1. จังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับภาค จะส่ งนักกีฬาชาย ได้ไม่เกิน 15 คน นักกีฬาหญิง ได้ไม่เกิน 15 คน
2. รายการแข่งขันประเภทบุคคล แต่ละจังหวัดส่ งแข่งขันได้ รายการละไม่เกิน 2 คน ส่ วนประเภททีมแต่ละจังหวัด
ส่ งแข่งขันได้ รายการละไม่เกิน 1 ทีม
3. จานวนนักกีฬาในแต่ละภาค ประกอบไปด้วย นักกีฬาชาย และนักกีฬาหญิง รวมกัน 60 คน
4. นักกีฬาที่ผา่ นการคัดเลือกในระดับภาค จะ ต้ องผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน ที่กาหนดไว้ในระเบียบกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
5. วิธีการพิจารณาหานักกีฬา ชาย 30 คน หญิง 30 คน
5.1 นักกีฬาที่ลงแข่งขันชนะลาดับที่ 1 ประเภทบุคคล และผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน ถ้าจานวนยังไม่ครบให้พิจารณา
5.2 นักกีฬาที่ลงแข่งขันชนะลาดับที่ 2 ประเภทบุคคล (นักกีฬาต้องไม่ซ้ ากับนักกีฬาที่ชนะลาดับที่ 1 ประเภทบุคคล)
และผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน ถ้าจานวนยังไม่ครบให้พิจารณานักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน ในลาดับ
ต่อไปจนกว่าจะครบจานวน
5.3 กรณี ที่นกั กีฬาเกิน จานวน 30 คน
5.3.1 ให้พิจารณานักกีฬาที่มีท่ารอง และผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน ว่าใครมีลาดับที่ดีกว่ากัน
5.3.2 ในกรณี ที่มีลาดับที่ท่ารอง และผ่ านเกณฑ์ เวลามาตรฐานเท่ากันให้พิจารณาว่า ใครมีรายการที่ผา่ นเกณฑ์
เวลามาตรฐานมากกว่ากัน
5.3.3 ในกรณี ที่มีลาดับที่ท่ารอง และผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐานเท่ากัน และมีรายการที่ผา่ นเกณฑ์ เวลา
มาตรฐานเท่ากันให้ตดั สิ นโดยวิธีการจับสลาก
5.4 กรณี ที่ได้จานวนนักกีฬาชายไม่ครบ 30 คน หรื อ นักกีฬาหญิงไม่ครบ 30 คน ให้พิจารณานักกีฬาชาย หรื อ
หญิงที่ผา่ นเกณฑ์ เพิ่มให้ครบ 60 คน ในภาคนั้น
6. ให้ตวั แทนแต่ละจังหวัด จัดทารายชื่ อนักกีฬาที่ผา่ นเกณฑ์คดั เลือกของตนใหม่ ว่าจังหวัดใดได้นกั กีฬาชายกี่คน
และนักกีฬาหญิงกี่คน แล้วให้กรอกรายชื่อนักกีฬาใน แบบฟอร์ มที่ 1 ( ENTRY FORM BY NAME )
7. ให้ตวั แทนแต่ละจังหวัด จัดทารายการแข่งขันของนักกีฬาที่ผา่ นเกณฑ์คดั เลือกใหม่ โดยให้กรอกรายการ
แข่งขันของนักกีฬาที่ผา่ นเกณฑ์คดั เลือก ลงในแบบฟอร์ มที่ 2 ( ENTRY FORM BY EVENT ) พร้อมทั้ง
กรอกเวลาที่แข่งขันได้ ในระดับภาค ลงไปด้วย
8. นักกีฬาที่ผา่ นเกณฑ์ คัดเลือกในระดับภาค จะต้องลงแข่งขันในระดับชาติ ตามรายการที่สมัครทาการแข่งขัน
ระดับภาค ห้ามสละสิ ทธิ์ ให้ผอู ้ ื่น
9. สาหรับประเภททีม จังหวัดใดที่มีนกั กีฬาผ่านเกณฑ์ คัดเลือกในระดับภาค ตั้งแต่ 4 คน มีสิทธิ์ สมัครส่ ง
แข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ แต่ ห้ามใส่ เวลา
10. สาหรับเจ้าหน้าที่ประจาทีมให้พิจารณา ในอัตราส่ วน นักกีฬา 6 คน ต่อ ผูฝ้ ึ กสอน 1 คน

