
 
 

 

 

ระเบียบการแข่งขนั 

กีฬากระโดดน ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 

(Thailand Diving Championship 2021) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค์  

 1.1 เพ่ือความเป็นเลิศในการพัฒนานักกีฬากระโดดน ้าของประเทศไทย 

 1.2 เพื่อคัดเลือกนักกีฬากระโดดน ้าเข้าร่วมโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมและพิจารณาคัดเลือกเป็นนักกีฬา

เยาวชนทีมชาติและทีมชาติ ประจ าปี 2564 โดยนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นนักกีฬาในสังกัดสโมสร

สมาชิก/ชมรม/หรือศูนย์ฝึก ของสมาคมฯ เท่านั้น 

 1.3 เพ่ือเป็นกิจกรรมทดสอบและจัดกลุ่มตามระดับศักยภาพของนักกีฬา 

 1.4 เพ่ือเป็นกิจกรรมการร่วมมือของส่วนผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา 

 1.5 เพ่ือเป็นการเผยแพร่กีฬากระโดดน ้าให้เป็นที่รู้จัก และแพร่หลาย 

2. สถานที่แข่งขัน       

 สระกระโดดน ้า ศูนย์กีฬาทางน ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3. วันและเวลาแข่งขัน 

 วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564 (จ านวน 2 วัน) 

 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

 เริ่มตรวจ ATK เวลา 06.30 น. บริเวณด้านหลังศูนย์กีฬาทางน ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

4. การรับสมัคร   

 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2564 

 สมัครแข่งขันได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/2LrwwvxGccJXLpih8 หรือสแกน QR Code 
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 ประกาศรายชื่อนักกีฬา วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. บนเว็บไซต์ http://www.swimming.or.th 

และ Facebook : Thailand Swimming Association และแจ้งแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

 สมาคมฯ ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทางเว็บไซต์ http://www.swimming.or.th 

และ Facebook : Thailand Swimming Association ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม  

โทรศัพท ์095 279 5232   คุณสุชาติ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โทรศัพท์ 065 946 3542   คุณศิริรัตน์  เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 

5. กติกาการแข่งขัน    

 5.1 นักกีฬาหญิงใช้ 5 ท่า/นักกีฬาชายใช้ 6 ท่า จาก 5 ใน 6 กลุ่มท่า ในทุกรุ่นการแข่งขัน 

 5.2 ในกลุ่มนักกีฬาขั้นพ้ืนฐาน ส่งแข่งตาม Level ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 5.3 ส่งใบท่าแข่งขัน 1 วันก่อนการแข่งขัน และแก้ไขท่าแข่งขัน 1 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขันจะเริ่มข้ึน 

 5.4 นักกีฬากลุ่มพ้ืนฐานที่เลือกท่าลงแข่งขันในปี 2564 ไม่สามารถเลือกลงแข่งขันท่าเดิมในปีถัดไปได้อีก 

 5.5 ต้องสมัครลงแข่งขันตามรุ่นอายุเท่านั้น 

6. คุณสมบัตินักกีฬา 

 6.1 มีเอกสารรับรองการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR 

ก่อนการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมง 

 6.2 เป็นนักกีฬาในสังกัดสโมสรสมาชิก/ชมรม/ศูนย์ฝึก ของสมาคมกีฬาว่ายน ้าฯ หรือ ประชาชนทั่วไป 

สังกัดอิสระ หรือ ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬาว่ายน ้าฯ 

 6.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

7. การประชุม 

 การประชุมผู้จัดการทีม 

 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. 

 ณ สระกระโดดน ้า ศูนย์กีฬาทางน ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 14.30 น. 

 ณ สระกระโดดน ้า ศูนย์กีฬาทางน ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

8. รางวัลการแข่งขัน 

 8.1 นักกีฬาชนะเลิศอันดับ 1,2 และ 3 จะได้รับเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามล าดับ 

 8.2 นักกีฬายอดเยี่ยมชายและหญิงไม่จ ากัดอายุที่ลงแข่งขันครบ 3 อุปกรณ์ ชิงถ้วยรางวัล จ านวน 2 ใบ 

และสโมสรยอดเยี่ยม จ านวน 1 ใบ "จะต้องมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนั้น ๆ อย่างน้อย 3 คน" 
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 8.3 วุฒิบัตรส าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

 8.4 มีที่พักให้ส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างจังหวัดและเจ้าหน้าที่ 

 8.5 เสื้อที่ระลึกส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

 8.6 มีอาหารและน ้าดื่มส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

 8.9 นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน จะได้รับการตรวจ ATK จากสมาคม

ในวันแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันทุกคน 

8. รายการแข่งขัน 

รายการ ชาย หญิง 
สปริงบอร์ด 1 เมตร √ √ 

สปริงบอร์ด 3 เมตร √ √ 

แฟลตฟอร์ม √ √ 

 

9. รุ่นอายุการแข่งขัน 

 กลุ่มท่ัวไป (Open) รุ่นอายุ 19 ปี ขึ้นไป  เกิด พ.ศ. 2545 ลงไป 

กลุ่ม A   รุ่นอายุ 16 – 18 ปี   เกิดระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2548 

กลุ่ม B    รุ่นอายุ 14 – 15 ปี  เกิดระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2550 

กลุ่ม C    รุ่นอายุ 12 ปี – 13 ปี  เกิดระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2552 

กลุ่ม D (ท่าพ้ืนฐาน) ไม่ก าหนดอายุ  

10. การประท้วงการแข่งขัน 

 10.1 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนท าหนังสือการประท้วงพร้อมเงินประกันจ านวน 1,000 บาท (หนึ่ง

พันบาทถ้วน) หลังจากประกาศผลการแข่งขันในรายการนั้นอย่างเป็นทางการไม่เกิน 30 นาที และถ้า

คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาการประท้วงเป็นผล จะส่งเงินประกันคืนให้ผู้ประท้วง แต่ถ้าการประท้วง

ไม่เป็นผล ผู้ประท้วงจะไม่ได้รับเงินประกันคืน 

 10.2 การประท้วงคุณสมบัติจะต้องประท้วงให้เสร็จสิ้นในการประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น 

 10.3 กรณีท่ีมีข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน ค าตัดสินของผู้ตัดสินชี้ขาดหรือผู้ควบคุมการแข่งขันถือ

เป็นข้อยุติ 

11. การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย 

 11.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจ าเป็นต้องด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามค าแนะน าและข้อก าหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท้องที่จังหวัดปทุมธานี 

อย่างเคร่งครัด เช่น การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากตลอดการชมหรือการปฏิบตัิ
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หน้าที่ ยกเว้นนักกีฬาในขณะท าการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอความร่วมมือให้

ทางผู้เข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดโดยเคร่งครัด 

 11.2 เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีการจัดเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถฉุกเฉิน ในกรณีมีความจ าเป็นจะต้องขนย้ายผู้ป่วยไปส่ง

โรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาการแขงขัน 

 11.3 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่จะมีการปฏิบัติในกรณีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ 

เจ้าหน้าที่อ่ืนใด บาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการแขง่ขัน คณะกรรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ทั้งสิ้น 

 11.4 ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรรมการจัดการ

แข่งขันจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 11.5 นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่าง

น้อย 48 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน โดยผู้ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจคัดกรองตามมาตรการตรวจคัด

กรองที่สมาคมฯ ก าหนด และต้องส่งผลการตรวจคัดกรองของผู้เขา้ร่วมการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 

 11.6 นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่อื่นใดที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีผลการตรวจเป็นลบ ไม่มี

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในกรณีที่ผู้ใดเข้าร่วมการแข่งขันแล้วติดเชื้อโควิด-19 คณะกรรรมการ

จัดการแข่งขันจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

12. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์ใหท้ราบโดยเร็ว 

13. ข้อพิพาทอื่นใดอันเนื่องจากการแข่งขันและระเบียบการฉบับนี้ ให้ผู้ตัดสินชี้ขาดหรือผู้ควบคุมการ

แข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยผลการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

      ประกาศ  ณ  วันที่ พฤศจิกายน  2564 

 

 

      ลงชื่อ 

       (นางสาวศุภลักษณ์  อินทรพิชัย) 

      เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 


