ระเบียบกติกาเซปั กตะกร้อ
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2562
ณ เทศบาลเมืองพระประแดง
***************************************************
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิ งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ประเภทประชาชนทัวไป
่ (ชาย)
2. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2547)
3. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย) (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2549)
4. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (หญิง) (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2549)
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิ งถ้วยเทศบาลเมืองพระประแดง
1. ประเภทเยาวชนอายุ 12 ปี (ชาย) (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2550)
2. ประเภทเยาวชนอายุ 12 ปี (หญิง) (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2550)
กาหนดการรับสมัคร
- รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง (ชัน้ ที่ 4)
โทรศัพท์ 02 – 463 – 4841
กาหนดจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
- วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง
กาหนดการแข่งขันทุกประเภท
- รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562
ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ณ สนามโรงเรียนเทศบาลป้ อมแผลงไฟฟ้ า
- รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2562
ตัง้ แต่เวลา 16.00 น. เป็ นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง
หลักเกณฑ์การรับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ กีฬาเซปักตะกร้อ
1. รางวัลชนะเลิศ มี 4 ประเภท คือ
- ประเภทประชาชนทัวไป
่
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย)
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (หญิง)
2. ทีมทีไ่ ด้ชนะเลิศทุกประเภทจะได้รบั ถ้วยรางวัลพระราชทานจาลอง พร้อมเงินรางวัล
3. ทีมทีช่ นะเลิศ 3 ปี ตดิ ต่อกัน จะได้รบั ถ้วยพระราชทานจาลอง พร้อมเงินรางวัลทัง้ นี้ ชื่อทีม
จะต้องเป็ นชื่อเดียวกันทัง้ 3 ปี
4. ทีมทีจ่ ะเข้ารับถ้วยรางวัลโปรดแต่งกายชุดสุภาพ (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)
-2-

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย, หญิ ง)
ลักษณะและคุณสมบัติ
1. เริม่ จัดแข่งในปี พ.ศ. 2557 เป็ นปี แรก โดยจากมติในทีป่ ระชุมเมือ่ ปี พ.ศ. 2556
2. เป็ นการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ทุกปี
3. เป็ นการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลเทศบาลเมืองพระประแดง ทัง้ 2 ประเภท ประเภทละ 4 รางวัล คือ
- รางวัลชนะเลิศ
จะได้รบั ถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รบั ถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รบั ถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย
จะได้รบั ถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 500 บาท
4. คุณสมบัตขิ องนักกีฬา รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย, หญิง)
1. ต้องเป็ นนักเรียนโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเขตจังหวัดสมุทรปราการ เท่านัน้
2. มีสภาพเป็ นนักกีฬาสมัครเล่น
3. มีอายุ 12 ปี ของปี ทม่ี กี ารแข่งขัน
4. ผูบ้ ริหารสถนศึกษาทีส่ ่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็ นผูล้ งนามรับรองคุณสมบัติของนักกีฬาทุกราย
การแข่งขันเซปักตะกร้อใช้กติ กาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อแห่งเอเชีย และกติ กาสมาคมตะกร้อ
แห่งประเทศไทยให้ การรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่
1. ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนด วันเวลา ให้ปรับเป็ นแพ้
2. ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดการแข่งขันทีเ่ หมือนกันทัง้ ทีม และมีหมายเลขทีเ่ สือ้ ด้านหลังที่
ชัดเจน
โดยมีหมายเลข 1 – 5 เท่านัน้ (หมายเลขสูงไม่น้อยกว่า 19 ซม.) และให้ตดิ หมายเลขให้ตรงกับชื่อผูเ้ ล่น
และต้องติดเบอร์ตรงกลางหน้าอก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม. ถ้าไม่ติดจะไม่ให้ ลงแข่งขัน
3. ผูเ้ ข้าแข่งขันให้ถอื เกณฑ์ แพ้ชนะ 2 ใน 3 เกมส์
4. จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมที่ 1,2 เข้ารอบไขว้สาย แพ้ชงิ ที่ 3 ชนะชิงที่ 1 – 2
5. การแข่งขันในเกมส์ท่ี 3 หรือเกมส์ไทร์เบรค ให้มกี ารเสีย่ งสิทธิ ์ ผูช้ นะการเสีย่ งเป็ นผูเ้ ลือกส่งลูก
6. ในรอบรองชนะเลิศ ทีมใดไม่มาทาการแข่งขัน หรือนักกีฬามาไม่ครบถือว่าผิดมารยาทอย่างแรงและทาให้การ
แข่งขัน
เสียหายจะต้องถูกตัดสิทธิ ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเป็ นเวลา 2 ปี พร้อมทัง้ หมดสิทธิ ์ในการรับถ้วยเกียรติยศ
และเงินรางวัลใดๆ ทัง้ สิน้ ทุกรุน่ และทุกประเภท
7. การประท้วง ทีมใดต้องการประท้วงต้องกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มพร้อมเงินประกัน ( 500 บาท )
ผลการประท้วงของคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันเป็ นผูช้ ข้ี าด ผูป้ ระท้วงมีสทิ ธิ ์ยืน่ ประท้วงเฉพาะคู่แข่งขัน
ของตน ทีมใดทีถ่ ูกประท้วงและมีเหตุผลจะต้องออกจากการแข่งขันไม่มขี อ้ แม้ใดๆ ทัง้ สิน้ ทีมทีป่ ระท้วงเป็ น
ผล
ให้คนื เงินค่าประท้วง ถ้าประท้วงไม่เป็ นผลให้ยดึ เงิน
8. กรรมการผูต้ ดั สิน/ผูช้ ่วยผูต้ ดั สินและเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคู่ม ี จานวน 6 ท่าน
9. การจัดการแข่งขันอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาตามความเหมาะสม
10. การตัดสินของคณะกรรมการและกรรมการผูช้ ข้ี าดถือเป็ นเอกฉันท์

-3กติ กาที่ได้รบั ความเห็นชอบจากการประชุมของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การนับคะแนน (SCORING SYSTEM)
1. ผูเ้ ล่นฝ่ ายเสิรฟ์ หรือฝ่ ายรับทีผ่ ดิ กติกา ฝ่ ายตรงข้ามจะได้คะแนน
2. การชนะในแต่ละเซ็ทผูช้ นะต้องทาคะแนนได้ 21 คะแนน จึงถือว่าชนะในการแข่งขันครัง้ นัน้
* ในกรณีแต่ละทีมมีคะแนนเท่ากัน 20 – 20 เท่ากัน ดิวส์ค่ไู ม่เกิน 25 คะแนน
3. ในเซ็ทที่ 3 เมือ่ มีคะแนนเท่ากัน 14 – 14 เท่ากัน ดิวส์คู่ ไม่เกิน 17 คะแนน
4. ประเภททีมเดีย่ ว การแข่งขันต้องชนะกัน 2 ใน 3 เซ็ท มีการพักระหว่างเซ็ท 2 นาที และเรียกแต่ละเซ็ทว่า เซ็ทที่
หนึ่ง
เซ็ททีส่ อง เซ็ททีส่ าม
การเริ่ มเล่นและการส่งลูก (THE START PLAY AND SERVICE)
1. การแข่งขันจะถูกดาเนินการโดย
- ผูต้ ดั สิน 1 คน โดยอยูใ่ นตาแหน่งด้านหนึ่งของปลายตาข่าย
- ช่วยผูต้ ดั สิน 1 คน อยูต่ รงกันข้ามกับผูต้ ดั สิน
- กรรมการประจาสนาม 1 คนอยูด่ า้ นหลังผูต้ ดั สิน
- ผูก้ ากับเส้น 2 คน โดยคนหนึ่งอยู่ทางเส้นข้างด้านขวามือของผูต้ ดั สิน และอีกคนหนึ่งอยู่ทางเส้นข้างด้านขวามือของผูช้ ่วย
ตัดสิน
* ผูต้ ดั สินจะได้รบั ความช่วยเหลือจากกรรมการผูช้ ข้ี าดทีอ่ ยูน่ อกสนาม
* ทีมทีไ่ ด้เสิรฟ์ ก่อนจะเสิรฟ์ ติดต่อกัน 3 ครัง้ ในขณะทีอ่ กี ทีมหนึ่งก็จะได้สทิ ธิ ์การเสิรฟ์ ในลักษณะ
เดียวกัน
* หลังจากนัน้ ให้เสิรฟ์ ทุกๆ 3 คะแนน ไม่ว่าฝ่ ายใดจะได้คะแนนหรือเสียคะแนน
* การดิวส์ เมือ่ ทัง้ 2 ทีม ทาคะแนนได้เท่ากันที่ 20 – 20 การเสิรฟ์ จะสลับกันทุกคะแนน
* ทีมทีเ่ ป็ นฝ่ ายรับจากการเริม่ เล่นในเซ็ทใดก็ตาม จะเป็ นฝ่ ายเริม่ เสิรฟ์ ก่อนในเซ็ทต่อไป
และจะต้องเปลีย่ นแดนก่อนเริม่ การแข่งขันในแต่ละเซ็ท
2. ผูส้ ่งลูกต้องโยนลูกตะกร้อเมือ่ ผูต้ ดั สินขานคะแนน หากผูส้ ่งลูกโยนลูกตะกร้อก่อนทีผ่ ตู้ ดั สินขานคะแนน ผูต้ ดั สินต้อง
ตักเตือน
และให้โยนใหม่ หากกระทาซ้าดังกล่าวอีกจะตัดสินว่า “ เสีย ” (Fault)
3. ระหว่างการเสิรฟ์ ทันทีทผ่ี เู้ สิรฟ์ เตะลูกตะกร้อ จะขออนุญาตให้ผเู้ ล่นทุกคนเคลื่อนทีไ่ ด้ในแดนของตน
4. การเสิรฟ์ ทีถ่ ูกต้องคือลูกตะกร้อจะต้องข้ามตาข่าย ไม่ว่าลูกตะกร้อนัน้ จะสัมผัสตาข่ายหรือไม่กต็ าม และได้ตกลงใน
แดน
หรือขอบเขตของสนามฝ่ ายตรงข้าม
5. ในระบบการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก ไม่จาเป็ นต้องแข่งในทีมที่ 3 เมือ่ มีผลการแข่งขันแพ้-ชนะเกิดขึน้ แล้ว
6. ในระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด ถือเป็ นข้อบังคับสาหรับทุกทีมต้องแข่งขันครบทัง้ 3 ทีม
การขอเวลานอก (TIME - OUT)
1. แต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 นาที ต่อเซ็ท

* การขอเวลานอก ให้ขอโดยผูจ้ ดั การทีมหรือผูฝ้ ึกสอน เมือ่ ลูกตะกร้อไม่ได้อยูใ่ นการเล่น
* ระหว่างการพักเวลานอก ประเภททีมเดีย่ ว จะอนุ ญาตให้มผี เู้ ล่นและเจ้าหน้าทีท่ มี อยู่นอกสนามบริเวณเส้นหลัง จานวน 5 คน
* ประเภททีมชุด จะอนุญาตให้มผี เู้ ล่นและเจ้าหน้าทีท่ มี อยูน่ อกสนามบริเวณเส้นหลัง จานวน 6 คน
-42. ประเภททีมเดีย่ วบุคคลทัง้ 5 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ล่น 3 คน และบุคคลทีแ่ ต่งกายแตกต่างจากนักกีฬาอีก 2 คน
ประเภททีมชุดบุคคลทัง้ 6 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ล่น 3 คน และบุคคลทีแ่ ตกต่างจากนักกีฬาอีก 3 คน
การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่น (SUBSTTTUTYION)
1. ในทีมชุด ผูเ้ ล่นแต่ละคนทีล่ งแข่งขันในทีมใดแล้ว จะไม่มกี ารแข่งขันซ้าในทีมอื่นอีก
2. การเปลีย่ นตัวผูเ้ ล่น จะกระทาในเวลาใดก็ได้ โดยผูจ้ ดั การทีมยืน่ ขอต่อกรรมการผูช้ ข้ี าด (Official Referee)
เมือ่ ลูกตะกร้อไม่ได้อยูใ่ นการเล่น
3. ประเภททีมเดี่ยว ในการแข่งขันแต่ละครัง้ ให้แต่ละทีมมีผเู้ ล่นสารองไม่เกิน 2 คน นอกเหนือจากผูเ้ ล่น
ทีเ่ ริม่ เล่นในสนามและสามารถทาการเปลีย่ นตัวได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ในแต่ละเซ็ท
ประเภททีมชุด ในการแข่งขันแต่ละครัง้ ให้แต่ละทีมเดีย่ วเปลีย่ นตัวผูเ้ ล่นสารองไม่เกิน 1 คน
นอกเหนือจากผูเ้ ล่น 3 คน ทีเ่ ริม่ เล่นในสนามและสามารถทาการเปลีย่ นตัวได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ในแต่ละเซ็ท
- การเปลีย่ นตัวทุกครัง้ ให้อยูใ่ นอานาจหน้าทีข่ องกรรมการประจาสนาม และให้กระทาทีด่ า้ นข้างของสนาม
โดยให้อยูใ่ นสายตาของผูต้ ดั สิน
- การเปลีย่ นตัวสามารถกระทาได้ในระหว่างการแข่งขัน เมือ่ ลูกตะกร้อไม่ได้อยูใ่ นการเล่นหรือในทันทีทเ่ี ริม่
การแข่งขันในแต่ละเซ็ท
- การเปลีย่ นตัวสามารถเปลีย่ นตัวได้ 1 คน หรือ 2 คนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
(สาหรับประเภททีมเดียวเท่านัน้ )
- ก่อนการแข่งขันเซ็ทใหม่ ทีมใดมีการเปลีย่ นตัวในการพักระหว่างเซ็ทให้ถอื ว่าเป็ นการเปลีย่ นตัวในเซ็ทใหม่
4. ถ้ามีผเู้ ล่นเกิดการบาดเจ็บและไม่สามารถทาการแข่งขันต่อไปได้ อนุญาตให้ทมี นัน้ ทาการเปลีย่ นตัวผูเ้ ล่นถ้ายังไม่ได้
ใช้สทิ ธิ
ในการเปลีย่ นตัว แต่ถา้ มีการเปลีย่ นตัวครบ 2 ครัง้ ในเซ็ทนัน้ แล้วการแข่งขันจะยุตลิ งและทีมดังกล่าวจะถูกปรับให้แพ้
ในการแข่งขัน
5. ถ้าผูเ้ ล่นได้รบั บัตรแดงจะถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน อนุญาตให้ทมี นัน้ ทาการเปลีย่ นตัวผูเ้ ล่น ถ้ายังไม่ได้ใช้สทิ ธิ ์
ในการเปลีย่ นตัว แต่ถา้ มีการเปลีย่ นตัวผูเ้ ล่นครบ 2 ครัง้ ในเซ็ทนัน้ แล้ว การแข่งขันจะยุตลิ งและทีมดังกล่าวจะถูกปรับ
ให้แพ้ในการแข่งขัน
6. มีผเู้ ล่นน้อยกว่า 3 คน การแข่งขันจะยุตลิ ง และทีมดังกล่าวจะถูกปรับให้แพ้ในการแข่งขัน
การหยุดการแข่งขันชัวคราว
่
(TEMPOTATY SUSPENSION OF PLAY)
1. ผูต้ ดั สินสามารถหยุดการแข่งขันชัวคราวเมื
่
อ่ ผูเ้ ล่นบาดเจ็บและต้องการปฐมพยาบาลโดยให้เวลา 5 นาที
2. นักกีฬาทีบ่ าดเจ็บจะได้รบั การพักไม่เกิน 5 นาที หลังจาก 5 นาทีแล้วนักกีฬาไม่สามารถทาการแข่งขันต่อไปไม่ได้
ต้องมีการเปลีย่ นตัวผูเ้ ล่น แต่ถา้ ทีมทีม่ นี กั กีฬาบาดเจ็บได้มกี ารเปลีย่ นตัวผูเ้ ล่นไปแล้ว (ตามกติกาการเปลีย่ นตัวผูเ้ ล่น
ข้อ 4)
การแข่งขันจะประกาศให้ทมี ตรงข้ามเป็ นฝ่ ายชนะในการแข่งขันครัง้ นัน้
3. ในกรณีทม่ี กี ารขัดขวาง รบกวนการแข่งขัน หรือ สาเหตุอ่นื ใด กรรมการผูช้ ข้ี าดเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นผู้พจิ ารณาหยุดการ
แข่งขัน

โดยหารือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4. ในการหยุดการแข่งขันชัวคราว
่
ไม่อนุญาตให้ผเู้ ล่นทุกคนออกจากสนาม และไม่อนุญาตให้ด่มื น้าหรือได้รบั ความช่วยเหลือ
ใดๆ
**********************************************************************

