ระเบียบการแข่งขันกรีฑา
การแข่งขันกีฬาประเพณีสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 31
วันที่ 10 ธันวาคม – 22 ธันวาคม 2561
Update วันที่ 13 ธค 61
1. คุณสมบัติของนักกีฬาที่ลงแข่งขัน
1.1 นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันจริงประเภทใดก็ได้ไม่เกิน 3 รายการ
1.2 ถ้าปรากฏว่านักกีฬาผู้ใดลงแข่งขันเกินจากข้อกาหนดนี้ให้ปรับนักกีฬาผู้นั้นเป็นแพ้ในทุกรายการที่ลง
แข่งขัน (ถ้านักกีฬานัน้ เป็นผูช้ นะ ) แล้วเลื่อนผู้ที่มีอันดับรองลงมาขึ้นมาแทน
1.3 นักกีฬาทุกคนต้องนาบัตรประจาตัว เช่น บัตรข้าราชการ , ลูกจ้าง มาในวันแข่งขันด้วย เพื่อแสดง
ยืนยันคุณสมบัติ(หากมีการขอตรวจสอบหรือมีการประท้วง)
1.4 การยืนยันคุณสมบัตินักกีฬาประเภทกลุ่มอายุให้ ใช้ บัตรประชาชนตัวจริงหรือใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง
เท่านัน้
2. ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น
2.1 รุ่นทั่วไป ชาย – หญิง ไม่จากัดอายุ
2.2 รุ่นกลุ่มอายุ ชาย – หญิง ซึ่งแบ่งออก 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มอายุ 1
30 – 39 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2532 – 2523)
กลุ่มอายุ 2
40 – 49 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2513)
กลุ่มอายุ 3
50 ปีขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นต้นไป )
2.3 ประเภทของการแข่งขันประกอบไปด้วย วิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร, 400เมตร, 800เมตร,
1,500เมตร,
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร, วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร
2.4 ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร และ 4 x 400 เมตร นักกีฬาจะต้องประกอบด้วย รุ่นทั่วไป กลุ่ม
อายุ 1
กลุ่มอายุ 2 กลุ่มอายุ 3 (โดยกลุ่มอายุมากกว่าสามารถลงแข่งขันในกลุ่มอายุน้อยกว่าได้ )
2.5 นักกีฬาที่มีอายุมากกว่าสามารถลงแข่งขันในกลุ่มอายุที่น้อยกว่าได้( นักกีฬาที่มีอายุน้อยกว่าไม่
สามารถแข่งขันในกลุ่มอายุที่สูงกว่าได้)
2.6 นักกีฬาจะต้องติดหมายเลขด้านหน้า ให้แต่ละทีมจัดหามาเองโดยกาหนดตามขนาด ดังต่อไปนี้
- ขนาด 8 X 9 นิ้ว ความหนาของตัวเลขไม่ต่ากว่า 1 เซนติเมตร ตัวเลขเป็นสีดา แดง หรือน้าเงิน บน
พื้นสีขาว
2.7 แข่งขัน วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะ
เกษ

3. การส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
3.1 ให้หน่วยงานส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะลงแข่งขันในแบบสมัครเข้าแข่งขันกรีฑา(ไฟล์อิเลกโทรนิกท์)
ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561
3.2 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปแต่ละทีมสามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันได้ 2 คนในทุกรายการ นอกนั้นส่งได้ 2 คน
ได้เฉพาะประเภท 800 เมตรและ1500 เมตร (จะนับรายการนักกีฬาตามที่ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันที่เป็นตัวจริงหากเกิน 3 รายการจะโดนตัดออกจากทุกรายการ กรณีส่งรายชื่อเป็นตัว
สารองไม่นับรายการ)
3.3 รายการวิ่งผลัดส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 8 คน ในแต่ละประเภทโดยระบุด้วย
ว่าวิ่งในกลุ่มอายุใด (ตัวจริง 4 สารอง 4)
3.4 ในการแข่งขันทุกรายการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่ยินยอมให้ทีมใดมาสมัครเพิ่มเติมในวัน
แข่งขัน ยกเว้นเกิดจากความผิดพลาดในการจัดโปรแกรมการแข่งขันของคณะกรรมการที่สามารถ
ตรวจสอบได้
3.5 จะจัดการแข่งขันในแต่ละรายการเมื่อมีผู้สมัครร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ทีม
4. การเข้าร่วมแข่งขัน
4.1 ในวันแข่งขันให้ผู้จัดการทีม/นักกีฬานาหลักฐานฉบับจริงพร้อมมาแสดงยืนยันกลุ่มอายุตอนรายงาน
ตัวนักกีฬา(กรณีบางคนมีการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่อาจไม่เรียกดูหลักฐาน)
4.2 ในการแข่งขันในรอบคัดเลือกกรณีเปลี่ยนแปลงนักกีฬา(ใช้คนที่มีชื่อเป็นตัวสารอง)หรือถอนการ
แข่งขันให้แจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และหากรายงานตัวแล้วไม่ลงแข่งขันถือว่าได้ลงแข่งขัน
แล้ว(นับรายการ)
4.3 นักกีฬาที่ไม่มารายงานตัวหรือถอนตัวไม่ลงแข่งขันในรายการที่เป็นรายการชิงชนะเลิศให้นับเป็น
รายการที่ลงแข่งขันสาหรับนักกีฬาคนนั้นด้วย
4.4 ในรอบชิงชนะเลิศหากมีการถอนตัวจนไม่ครบ 4 ทีมให้จัดการแข่งขันต่อไปแต่ไม่นับเหรียญใน
ประเภทนั้นๆ
4.5 ประเภทที่ไม่มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือก(ทีมสมัครไม่เกิน 8 ทีมหรือมารายตัวเข้าแข่งขันไม่เกิน 8
ทีม)ให้ผู้จัดการทีม/ผู้ควบคุมทีมมาจับฉลากลู่เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 21 ธันวาคม
2561 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
4.6 ประเภทที่มีการแข่งขันคัดเลือกจะคัดผู้ที่ทาเวลาดีที่สุด 8 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและให้สิทธิผู้ทา
เวลาดีที่สุดเลือกลู่ในรอบชิงชนะเลิศตามลาดับเวลา(จะเลือกในการรายงานตัวรับทราบผลการแข่งขัน)
4.7 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ประเภทบุคคลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขันได้ ประเภทวิ่งผลัด
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2 คนแต่ต้องอยู่ในรายชื่อตัวสารอง และเงื่อนไขต่างๆตามข้างต้น(หมายเหตุ
ประเภทบุคคล ยกเว้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะกรณีนักกีฬาที่เข้าชิงชนะเลิศในรายการที่มีการ
ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน8 ทีมมีการบาดเจ็บและแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ตัวสารองลงแข่งขันแทน
ก่อนเวลา9.00 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2561)
4.8 ประเภทวิ่งผลัดในการแข่งขัน ไม่จากัดการวางลาดับไม้ในแต่ละกลุ่มอายุ

5. การประท้วง
5.1 เรื่องคุณสมบัตินักกีฬาสามารถประท้วงก่อนหรือหลังการแข่งขัน โดยทาหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอต่อคณะกรรมการกรีฑา พร้อมหลักฐานที่ชัดเจน
5.2 การประท้วงเพือ่ เปลี่ยนผลการแข่งขันสามารถประท้วงโดยวาจาได้และต้องประท้วงภายหลังติด
ประกาศผลการ แข่งขันประเภทนั้นไม่เกิน30 นาที
5.3 ผูค้ วบคุมทีม/ผู้จัดการทีมมีอานาจหน้าที่ในการประท้วง
6. ผู้ประสานงาน
ติดต่อที่ ภก.ไพฑูรย์ แก้วภมร มือถือ 089-848-1456, E-mail: pithoon_kaew09@yahoo.com
การจัดทาป้ายติดหน้าอก
ให้แต่ละทีมทาป้ายติดหน้าอกสาหรับนักกรีฑามาเอง ใช้ผ้า หรือวัสดุอื่นๆสีขาว(ห้ามใช้กระดาษ) ขนาด
8x9 นิ้ว ตัวเลขใช้สีดา แดง น้าเงิน เท่านั้น
เลขสองตัวหน้าเป็นรหัสของทีม เลขสองตัวหลังเป็นรหัสนักกีฬา
ตัวอย่างเช่น
ส่วนกลาง ได้รหัส 01-00
คนที่1 รหัส 01-01
คนที่2 รหัส 01-02
คนที3่ รหัส 01-03 เป็นต้น
ส่วนกลาง
01-00
เบญจลักษ์
20-00
รพ.ศรีสะเกษ
02-00
บึงบูรพ์
21-00
กันทรลักษ์
03-00
โพธิ์ศรีสุวรรณ
22-00
กันทรารมย์
04-00
เมืองจันทร์
23-00
ราษีไศล
05-00
อุทุมพรพิสัย
06-00
ขุขันธ์
07-00
ขุนหาญ
08-00
ไพรบึง
09-00
วังหิน
10-00
ศรีรัตนะ
11-00
น้าเกลี้ยง
12-00
ภูสิงห์
13-00
ปรางค์กู่
14-00
ห้วยทับทัน
15-00
ยางชุมน้อย
16-00
โนนคูณ
17-00
พยุห์
18-00

ศิลาลาด

19-00

