โปรแกรมปาเป้า กีฬาประเพณี สาธารณสุขศรี สะเกษครัง้ ที่30
กำหนดกำรแข่งขัน
วันที่ 13 มกรำคม 2561 ประเภท ทีมชาย 3 คน / เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.แข่งขันถึงรอบรองชนะเลิศ
ประเภท ทีมหญิง 3 คน เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.แข่งถึงรอบรองชนะเลิศ

วันที่ 14 มกรำคม 2561 ประเภท คู่ผสม เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.แข่งถึงรอบชิงชนะเลิศ
และประเภท VIP เริ่มแข่งขันเวลา 13.00น.แข่งขันถึงรอบชิงชนะเลิศ
เวลา 17.00 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศทุกประเภท และ พิธีมอบเหรียญรางวัล

*หมายเหตุ* เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. จับสลากแบ่งสายเวลา 09.00 น
เริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น. สาหรับทีมที่ แข่งขันเวลา 13.00 น. ให้เริ่มลงทะเบียนได้ในเวลา 12.00 น.
**ในแต่ละ CUP ให้ส่งทีมลงทาการแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม**

กติกำกำรแข่งขันกีฬำปำเป้ำ
1.

ทาการแข่งขันที่ สนามห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพสานักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ (ชั้น 2)

2.

แบ่งการแข่งขัน เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทีมชาย 3 คน, ทีมหญิง 3 คน ,คู่ผสม และ VIP

* หมายเหตุ* ผู้เล่นแต่ละทีมต้องเตรียมลูกดอกที่จะใช้ในการแข่งขันมาเอง

3.

กำรแข่งใช้กติกำสำกลในกำรตัดสิน /และใช้ระเบียบกำรแข่งขันของกระทรวง ดังนี้
3.1

ระยะสูงของเป้า วัดจากจุดกึ่งกลางเป้าถึงพื้นสูง 173 เซนติเมตร

3.2

ระยะห่างของเป้า วัดจากเป้าถึงจุดยืนห่าง 237 เซนติเมตรและวัดจากกลางบอร์ดมาจนถึง

พื้นที่จะเป็นจุดยืน ได้ความยาว (ตามแนวทะแยง) 293 เซนติเมตร
3.3

การเริ่มเกมแรกให้เสี่ยงทายหัว-ก้อยหรือชิงเป้ากลาง(Bull) เพื่อหาทีมที่จะเล่นก่อน และจะ

สลับกันขึ้นเกมเรื่อยๆ ในการปาลูกดอกแต่ละคนปาได้ 3 ลูก ในแต่ละทีมให้ปาสลับกันไปเรื่อยๆตามลาดับ
ห้ามลัดคิว และการจะปรับเปลี่ยนลาดับกันในทีมนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อการแข่งขันในเซ็ตนั้นได้จบลงแล้ว
และการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะกระทาได้ต่อเมื่อการแข่งขันในเซ็ตนั้นได้จบลงแล้ว
3.4

คะแนน ทีมชาย 3 คน 1001 คะแนน , ทีมหญิง 3 คน ทีมชายคู่ แข่งขัน 701 คะแนน

คู่ผสม / VIP แข่งขัน 501 คะแนน โดยปาทาคะแนนตัดลดลงเรื่อยๆ เหลือเพื่อปิดเกม 50 คะแนนการตัด
เพื่อปิดเกม จะต้องปิดที่ช่อง คูณ 2 หรือ ปิดเกมที่ คะแนน 50 (จุดกึ่งกลาง)
4 กติกำและข้อบังคับในกำรแข่งขัน
4.1 การแข่งขัน ถือคาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นที่สุด
4.2 การแข่งขัน จะต้องมีผู้นับคะแนน ( Scorer ) ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการตัดสินเกม
4.3 ก่อนการแข่งขันให้กรรมการเสี่ยงทายเหรียญหรึอชิงเป้ากลาง(Bull) เพื่อหาผู้เริ่มเล่นก่อน
4.4 ตาแหน่งที่ยืนปาลูกดอก จะต้องยืนไม่ล้าเส้น ถ้ายืนล้าเส้นให้ถือว่าฟาล์ว ในชุดนั้นๆ
4.5 การเริ่มเล่นจะปาลูกดอกที่ช่องไหนก่อนก็ได้ ไม่มีการบังคับ
4.6 การปาลูกดอก จะต้องปาสลับกับคู่แข่งขัน หลังจากคู่แข่งขัน ปาลูกดอกครบชุด
4.7 การปา 1 ชุด จะเสร็จสิ้นลงเมื่อปาลูกดอกครบ 3 ดอก
4.8 ในแต่ละเกมอาจมีการปาลูกดอกหลายชุด ยกเว้นชุดสุดท้ายที่สามารถปิดเกม ได้ก่อน

4.9 ในแต่ละชุด ลูกดอกแต่ละดอก เมื่อปาออกจากมือไปแล้ว ห้ามนากลับมาปาซ้าอีก
4.10 อย่าถอนลูกดอกออกจนกว่า ผู้นับคะแนนจะจดคะแนนเรียบร้อย
4.11 การนับคะแนน จะนับคะแนนรวมเฉพาะลูกดอกที่ติดอยู่กับเป้าลูกดอกตามช่องคะแนนนั้น ๆ
เท่านั้น ( ถ้าหากมีการหลุดหล่น จะไม่นับคะแนนลูกดอกที่หลุดหล่นนั้น , หรือหากลูกดอกที่ปานั้น เกิดไปเสียบ
หางลูกดอกอีกลูกหนึ่งที่ปักอยู่ก่อนแล้ว ก็จะไม่นับคะแนนลูกดอกที่ปาไปเสียบหางลูกนั้น )
4.12 คะแนนรวมที่ปาได้ของชุดแรกได้เท่าไร ให้นาไปลบออกจากคะแนนที่ตั้งไว้ ส่วนในชุดต่อ ๆ มา
คะแนนรวมที่ปาได้อีกเท่าไร ก็ให้นาไปลบออกจากคะแนนที่เหลือในชุดนั้นๆ โดยลบออกเรื่อยๆ จนเหลือ
คะแนนที่จะปิดเกมได้ ( คะแนนที่จะปิดเกมได้ต้องเป็นเลขคู่เท่านั้น )
4.13 เกมจบลงเมื่อนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปาลูกดอกปิดเกมได้ ที่ช่องดับเบิ้ล และถือเป็นฝ่ายชนะ
4.14 การปิดเกม จะต้องปาลูกดอกปิดเกม ที่ช่องดับเบิ้ลหรือช่องกลาง(Bull) เท่านั้น โดยจุดดับเบิ้ลสุดท้าย
เมื่อปิดเกม คะแนนจะต้องเท่ากับศูนย์
4.15 ผู้เล่นสามารถถามผู้นับคะแนนได้ว่า ได้คะแนนเท่าไร หรือเหลือคะแนนเท่าไร แต่ห้ามถามว่า จะต้อง ปา
ลูกดอกที่เลขอะไรจึงจะปิดเกม
4.16 ถ้าผู้เล่นปาลูกดอกได้คะแนนเกินกว่าคะแนนที่เหลือในการปาชุดใด ให้ถือว่าการปาชุดนั้นเป็นโมฆะ
( Bust ) และไม่นับคะแนนการปาชุดนั้น ต้องกลับไปเริ่มต้นทาคะแนน หรือปิดเกมที่คะแนนเดิมที่เหลือ
5. กำรแข่งขัน
รอบแรก แบ่งสายแข่งพบกันหมดโดยแข่งระบบ 2 ใน 3 เกม คัดเอาทีมอันดับ1 และ 2 เข้ารอบต่อไปถ้า
คะแนนเท่ากันให้ นับเซ็ต ได้- เสีย ถ้ายังเท่ากันอีก ให้แข่งขันใหม่เกมเดียวพร้อมกัน 3 ทีม แล้วคัดเอาผู้ชนะ
ที่ 1และ2 เข้ารอบ
รอบสอง จับสลาก ประกบคู่ แข่งแบบน๊อคเอาท์ แข่งระบบ 2 ใน3 เกม
รอบรองชนะเลิศ แข่งขัน 2 ใน 3 เกม
ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ เข้าชิงที่ 3

รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกเอาทีม ที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาทาการแข่งขันกัน 3 ใน 5 เกม
ยกเว้นประเภท VIP แข่งขัน 2ใน 3 เกม
6. ทีมที่มำช้ำกว่ำกำหนดเวลำแข่งขัน ภายในเวลา 15 นาที โดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถูกปรับแพ้
2 ต่อ 0 เกมส์ และจะถูกปรับเงินประกัน
7.กำรส่งรำยชื่อผู้ร่วมแข่งขัน
ประเภททีม ส่งรายชื่อ 4 คน (แข่ง 3 คน สารอง 1 คน)
ประเภทคู่ ส่งรายชื่อ 3 คน (แข่ง 2 คน สารอง 1 คน)
**หมายเหตุ ในแต่ละCUPสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้CUP ละไม่เกิน 1 ทีม **
กำรแบ่งสำยกำรแข่งขัน สายละ ทีม พบกันหมด คัดเอาที่ 1 และ 2 เข้ารอบ
ปำเป้ำทีมชำย (3 คน)
สำย A

สำย B

สำย C

สำย D

สำย E

สำย F

สำย C

สำย D

สำย E

สำย F

สำย C

สำย D

สำย E

สำย F

ปำเป้ำทีมหญิง (3 คน)
สำย A

สำย B

ปำเป้ำ คู่ผสม
สำย A

สำย B

ปำเป้ำ VIP
สำย A

สำย B

สำย C

สำย D

สำย E

สำย F

รอบ 2 แข่งแบบ น็อคเอาท์ โดยการจับสลากหาคู่แข่งขัน เพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไป
**รอบน็อคเอาท์จะแข่งขันระบบชนะ 2 ใน 3 เกม
รอบรองชนะเลิศ แข่งขัน 2 ใน 3 เกม
รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันกัน 3 ใน 5 เกมส์ ยกเว้นประเภท VIP แข่งขัน 2 ใน 3 เกม

