ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565
รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………
1. เป็นระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตองการแข่งขันกีฬานักเรีนย นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565
รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี
2. รุ่นแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ. 2547)
3. ประเภทการแข่งขัน
3.1 ประเภทบุคคลชาย (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
3. 2 ประเภทบุคคลหญิง (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
3. 3 ประเภทคู่ชาย
(ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
3. 4 ประเภทคู่หญิง
(ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
3. 5 ประเภททีมชาย (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
3. 6 ประเภททีมหญิง (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
4. ใช้กติกาสากลของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
5. นักกีฬา 1 คน สามารถลงทำการแข่งขันได้ประเภทเดียวเท่านั้น
6. การจัดการแข่งขัน แบ่งเป็นสาย ๆ ละ 4 ทีม ชนะ 2 ครั้งเข้ารอบ แพ้ 2 ครั้งตกรอบ
ใช้คะแนน 11 คะแนน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศใช้ 13 คะแนน
7. รอบรองชนะเลิศ ( 4 ทีม) ใช้การจับฉลาก หมายเลข 1 พบ หมายเลข 2 หมายเลข 3 พบหมายเลข 4
ทีมชนะ เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ทีมแพ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทั้ง 2 ทีม
8. ทีมใดไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ ภายใน 15 นาที นับตั้งแต่สัญญาณเวลาที่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันได้ให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน ทีมนั้นจะเสียคะแนนให้กับคู่แข่งขัน 1 คะแนน
และทุก ๆ 5 นาที อีก 1 คะแนน ถ้าครบ 1 ชั่วโมง ยังลงสนามแข่งขันไม่ได้ให้ปรับเป็นแพ้
ในเกมส์นั้น (เกมส์ต่อไปถ้าพร้อมลงทำการแข่งขัน ก็ให้ลงทำการแข่งขันได้)
9. อุปกรณ์การแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตอง ลูกเป้า และเทปวัดระยะมาเอง ลูกเปตองจะต้องเป็นลูกเปตอง
ซึ่งถูกผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว (จากสหพันธ์เปตองนานาชาติ P.I.P.J.P จากสมาคม
เปตองแห่งประเทศไทยฯ หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย) ให้การรับรองสำหรับใช้ในการแข่งขัน
ในประเทศได้ และต้องมีลักษณะดังนี้
9.1 เป็นโลหะ
9.2 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 7.05-8.00 ซม.
9.3 มีน้ำหนักระหว่าง 650 – 800 กรัม และต้องมีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต
ตัวเลขแสดงน้ำหนักปรากฏอยู่บนลูกอย่างชัดเจน
9.4 เป็ นลูกที่ผลิตจากโรงงานที่ ได้ รับการรับรองจากสหพัน ธ์เปตองนานาชาติ P.I.P.J.P
จากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย) และห้ามเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพเดิม ไม่ว่าจะใช้ตะกั่วบัดกรี หรือนำเอาดิน ทราย มาติดเพิ่มหรือใส่ไปในลูกเปตอง ในลักษณะ
ที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริต แต่อย่างไรก็ตามชื่อของผู้เล่น (เจ้าของลูกเปตอง) ชื่อย่อ , สัญลักษณ์
หรือคุณสมบัติของผู้ผลิต สามารถสลักบนลูกเปตองได้
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10.การแต่งกายต้องแต่งกายชุดกีฬาลงทำการแข่งขันให้สุภาพเรียบร้อยเป็นทีมเดียวกัน รองเท้ากีฬา
หุ้มส้นและถุงเท้าสวมเสื้อทับในกางเกง ผู้เข้าแข่งขันประเภทคู่ ประเภททีม ต้องแต่งกายด้วยชุดที่
เหมือนกัน (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์และหรือทรงยีนส์ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้ารัดส้น
ลงทำการแข่งขัน)
11. มารยาทของนักกีฬา
- ตลอดการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตาม
กติกาการแข่งขันทุกประการ
- ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการยั่วยุ หรือทำลายสมาธิของคู่แข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ
- ห้ามแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพต่อกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน หรือผู้ชม ถ้ามีข้อสงสัยหรือ
คัดค้านประการใด ให้ทำหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอที่กรรมการผู้ตัดสิน
- นักกีฬาหรือผู้ควบคุมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้
ตามควรแก่กรณี
- ในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาตัวจริงหรือผู้เล่นสำรองหรือเจ้าหน้าที่ประทีม กล่าววาจาที่
ไม่สุภาพต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน ฝ่ายจัดการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถูกลงโทษไล่ออกจาก
การแข่งขัน และไม่มีสิทธิ์ ลงทำการแข่งขันหรือปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์ทีม
ออกจากการแข่งขัน รายงานพฤติกรรมให้ตันสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
- หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
แข่งขัน ซึ่งคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติจะโต้แย้งหรืออุทธรณ์ไม่ได้
12. การตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬาถ้าพบว่าขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิ์ให้ทีมนั้นแพ้ทันที
อนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯมีข้อสงสัยในเรื่อง
คุณสมบัติของนักกีฬา สามารถดำเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีคู่กรณี
ในการยื่นประท้วงและผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯถือเป็นสิน้ สุด
13. การประท้วงให้เป็นไปตามระเบียบจังหวัดอุบลราชธานี “ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563”
14. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะโต้แย้งหรืออุทธรณ์ไม่ได้
15. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบ
16. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1
เกียรติบัตร (ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ไปเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต)
รางวัลที่ 2
เกียรติบัตร
รางวัลที่ 3
เกียรติบัตร
17. กำหนดการแข่งขัน
- ระหว่างวันที่
กรกฎาคม 2565
- เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
18. ประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนพร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน วันที่
กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

