ระเบียบการแข่ งขันกรีฑาปี 2561
การแข่ งขันกีฬาประเพณีสาธารณสุ ขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้ งที่ 30
ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561
1. คุณสมบัติของนักกีฬาทีล่ งแข่ งขัน
1.1 นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันในประเภทบุคคลได้ 2 รายการและสามารถแข่งขันในประเภทวิง่ ผลัดได้ อีก 1
รายการ
1.2 ถ้าปรากฏว่านักกีฬาผูใ้ ดลงแข่งขันเกินจากข้อกาหนดนี้ให้ปรับนักกีฬาผูน้ ้ นั เป็ นแพ้ในทุกรายการที่ลง
แข่งขัน ( ถ้านักกีฬานั้นเป็ นผูช้ นะ ) แล้วเลื่อนผูท้ ี่มีอนั ดับรองลงมาขึ้นมาแทน
1.3 นักกีฬาทุกคนต้องนาบัตรประจาตัว เช่น บัตรข้าราชการ, ลูกจ้าง หรื อบัตรประชาชนมาในวันแข่งขันด้วย
เพื่อแสดงยืนยันคุณสมบัติ
1.4 การยืนยันคุณสมบัตินกั กีฬาประเภทช่วงอายุให้ ใช้บตั รประชาชนตัวจริ งหรื อใบอนุญาตขับขี่
2. ประเภทการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ น
2.1 ประเภททัว่ ไป ชาย – หญิง ไม่จากัดอายุ
2.2 ประเภทช่วงอายุ ชาย – หญิง ซึ่ งแบ่งออกเป็ นชาย 3 กลุ่ม หญิง 3 กลุ่ม คือ
ชาย กลุ่มอายุ 1
30 – 39 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2531 – 2522)
กลุ่มอายุ 2
40 – 49 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2521 – 2512)
กลุ่มอายุ 3
50 ปี ขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็ นต้นไป )
หญิง กลุ่มอายุ 1
30 – 39 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2531 – 2522)
กลุ่มอายุ 2
40 – 49 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2521 – 2512)
กลุ่มอายุ 3
50 ปี ขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็ นต้นไป )
2.3 ประเภทของการแข่งขันประกอบไปด้วย
วิง่ 100 เมตร (ประเภทบุคคล)
วิง่ 200 เมตร (ประเภทบุคคล)
วิง่ 400 เมตร (ประเภทบุคคล)
วิง่ 800 เมตร
วิง่ 1,500 เมตร
วิง่ 4 x 100 เมตร
วิง่ 4 x 400 เมตร
2.4 ในประเภทวิง่ ผลัด 4 x 100 เมตร และ 4 x 400 เมตร ประเภทตามกลุ่มอายุขา้ งต้นทั้งชายและหญิง
ให้ทีมงานที่ส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 8 คน ในแต่ละประเภท (ตัวจริ ง 4 สารอง 4)
2.5 นักกีฬาที่มีอายุมากกว่าสามารถลงแข่งขันในกลุ่มอายุที่นอ้ ยกว่าได้

2.6 นักกีฬาที่มีอายุนอ้ ยกว่าไม่สามารถแข่งขันในกลุ่มอายุที่สูงกว่าได้
2.7 นักกีฬาจะต้องติดหมายเลขด้านหน้า ให้แต่ละทีมจัดหามาเองโดยกาหนดตามขนาด ดังต่อไปนี้
- ขนาด 8 X 9 นิ้ว
- ความหนาของตัวเลขไม่ต่ากว่า 1 เซนติเมตร
- ตัวเลขเป็ นสี ดา แดง หรื อน้ าเงิน บนพ้นที่ขาว
2.8 วันที่แข่งขัน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานตัว ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตศรี สะเกษ
2.9 ส่ งรายชื่อนักกีฬา ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 ทางเมล neng2505@gmail.com หรื อ
vilailuk08_noy@hotmail.com
3. การส่ งรายชื่ อนักกีฬาและหลักฐาน
3.1 นักกีฬาประเภทช่วงอายุ (นับตามปี พ.ศ. เกิดเป็ นเกณฑ์)
3.2 ให้หน่วยงานส่ งรายชื่ อนักกีฬาที่จะลงแข่งขันในใบสมัครเข้าแข่งขันกรี ฑา ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
ถ้าพ้นกาหนดนี้จะถือว่าทีมนั้นสละสิ ทธิ์ ไม่เข้าร่ วมแข่งขัน
3.3 ในการแข่งขันทุกรายการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่ยนิ ยอมให้ทีมใดมาสมัครในวันแข่งขัน ยกเว้นเกิด
จากความผดพลาดในการจัดโปรแกรมการแข่งขันของคณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบได้
3.4 การแข่งขันกรี ฑา จะจัดการแข่งขันในแต่ละประเภทเมื่อมีผสู ้ มัครร่ วมแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 5 ทีม และการคัดเลือก
เพื่อเป็ นตัวแทนแข่งขันระดับ เขต / กระทรวง จะดูจากสถิติ เปรี ยบเทียบ กับผลการแข่งขันในระดับกระทรวงต่อไป
4. การเข้ าร่ วมแข่ งขัน
4.1 ในวันแข่งขันให้นกั กีฬานาหลักฐานฉบับจริ งมาแสดงยืนยันตอนรายงานตัวนักกีฬา
4.2 ในการแข่งขันหากนักกีฬาของทีมใดไม่มาแข่งขัน หรื อถอนตัวไม่เข้าร่ วมแข่งขันหรื อ เปลี่ยนแปลงนักกีฬา ให้
แจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวัน ที่ 26 มกราคม 2561 หากไม่มาแข่งขันถือว่าสละสิ ทธิ์
4.3 การเปลี่ยนแปลงนักกีฬาให้ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีมละไม่เกิน 5 รายการ เท่านั้น
5. การประท้ วงเรื่ องคุณสมบัตินักกีฬา
5.1 ต้องประท้วงก่อนการแข่งขัน โดยทาหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอต่อคณะกรรมการกรี ฑา พร้อมหลักฐาน
ที่ชดั เจน (มีแบบฟอร์ม)
5.2 การประท้วงเพื่อเปลี่ยนผลการแข่งขันสามารถประท้วงโดยวาจาได้และต้องประท้วงภายหลังการ แข่งขัน
ประเภทนั้นๆ สิ้ นสุ ดลงไม่เกิน 10 นาที พร้อมหลักฐานการกระทาผิด
5.3 ผูจ้ ดั การทีมหรื อผูป้ ระสานกรี ฑามีอานาจหน้าที่ในการประท้วง
6. ผู้ประสานงาน
มีขอ้ สงสัยสอบถามได้ที่ นางนวลอนงค์ วิปุละ มือถือ 089-6279310 , E-mail: neng2505@gmail.com
นางวิไลลักษณ์ ไชยมงคล เบอร์มือถือ 087-2485436 E-mail:vilailuk08_noy@hotmail.com

รหัสป้ ายนักกรีฑา กีฬาประเพณีสาธารณสุ ขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 30
ให้แต่ละทีมทาป้ ายติดอกสาหรับนักกรี ฑามาเอง ใช้ผา้ สี ขาว ขนาด 8x9 นิ้ ว ตัวเลขใช้สี ดา
แดง น้ าเงิน เท่านั้น
*เลขสองตัวหน้ าเป็ นรหัสของทีม
*เลขสองตัวหลังเป็ นรหัสนักกีฬา
ตัวอย่ างเช่ น
ส่ วนกลาง ได้ รหัส 01-00
คนที1่ รหัส 01-01
คนที2่ รหัส 01-02
คนที3่ รหัส 01-03 เป็ นต้ น
ส่ วนกลาง
01-00
รพ.ศรี สะเกษ
02-00
กันทรลักษ์
03-00
กันทรารมย์
04-00
ราษีไศล
05-00
อุทุมพรพิสัย
06-00
ขุขนั ธ์
07-00
ขุนหาญ
08-00
ไพรบึง
09-00
วังหิน
10-00
ศรี รัตนะ
11-00
น้ าเกลี้ยง
12-00
ภูสิงห์
13-00
ปรางค์กู่
14-00
ห้วยทับทัน
15-00
ยางชุมน้อย
16-00
โนนคูณ
17-00
พยุห์
18-00

ศิลาลาด
เบญจลักษ์
บึงบูรพ์
โพธิ์ศรี สุวรรณ
เมืองจันทร์
เมืองศรี สะเกษ

19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00

