ระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
งานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2561
ณ เทศบาลเมืองพระประแดง
***************************************
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย)
2. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
3. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย)
4. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (หญิง)
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง
- ประเภทเยาวชนอายุ 12 ปี (ชาย, หญิง)
กาหนดการรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมือง
พระประแดง (ชั้น 4) โทรศัพท์ 02- 463 – 4841
กาหนดจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
- วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง (ชั้น 4)
กาหนดการแข่งขันทุกประเภท
- รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
- รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง
หลักเกณฑ์การรับถ้วยพระราชทานฯ กีฬาเซปักตะกร้อ
1. รางวัลชนะเลิศ มี 4 ประเภท คือ
- ประเภทประชาชนทั่วไป
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย)
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (หญิง)
2. ทีมที่ได้ชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจาลอง พร้อมเงินรางวัล
3. ทีมที่ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน จะได้รับถ้วยพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ พร้อมเงินรางวัล
ทั้งนี้ ชื่อทีมจะต้องเป็นชื่อเดียวกันทั้ง 3 ปี
4. ทีมที่จะเข้ารับถ้วยรางวัลโปรดแต่งกายชุดสุภาพ (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)

-2การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย, หญิง)
ลักษณะและคุณสมบัติ
1. เริ่มจัดแข่งขันในปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแรก โดยจากมติในที่ประชุมเมื่อปี พ.ศ.2556
2. เป็นการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ทุกปี
3. รางวัลและเงินรางวัล ทั้ง 2 ประเภท มีรางวัลประเภทละ 4 รางวัล คือ
- รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย
จะได้รับถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 500 บาท
4. คุณสมบัติของนักกีฬา รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย, หญิง)
1. ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น
2. มีสภาพเป็นนักกีฬาสมัครเล่น
3. มีอายุ 12 ปี ของปีที่มีการแข่งขัน
4. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้ลงนามรับรองคุณสมบัติ
ของนักกีฬาทุกราย
การแข่งขันเซปักตะกร้อใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อแห่งเอเชีย และกติกาสมาคมตะกร้อ
แห่งประเทศไทยให้การรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่
1. ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนด วันเวลา ให้ปรับเป็นแพ้
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีม และมีหมายเลขที่เสื้อ
ด้านหลังที่ชัดเจน โดยมีหมายเลข 1–5 เท่านั้น (หมายเลขสูงไม่น้อยกว่า 19 ซม.) และให้ตดิ
หมายเลขให้ตรงกับชื่อผู้เล่น และต้องติดเบอร์ตรงกลางหน้าอก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม.
ถ้าไม่ติดจะไม่ให้ลงแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันให้ถือเกณฑ์ แพ้ชนะ 2 ใน 3 เกมส์
4. จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมที่ 1,2 เข้ารอบไขว้สาย แพ้ชิงที่ 3 ชนะชิงที่ 1 - 2
5. การแข่งขันในเกมส์ที่ 3 หรือเกมส์ไทร์เบรค ให้มีการเสี่ยงสิทธิ์ ผู้ชนะการเสี่ยงเป็นผู้เลือกส่งลูก
6. ในรอบรองชนะเลิศ ทีมใดไม่มาทาการแข่งขัน หรือนักกีฬามาไม่ครบถือว่าผิดมารยาทอย่างแรง
และทาให้การแข่งขันเสียหายจะต้องถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นเวลา 2 ปี พร้อม
ทั้งหมดสิทธิในการรับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกรุ่นและทุกประเภท
7. การประท้วง ทีมใดต้องการประท้วงต้องกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มพร้อมเงินประกัน ( 500 บาท)
ผลการประท้วงของคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด ผู้ประท้วงมีสิทธิยื่นประท้วงเฉพาะคู่
แข่งขันของตน ทีมใดที่ถูกประท้วงและมีผล จะต้องออกจากการแข่งขันโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ทีมที่ประท้วงเป็นผลให้คืนเงินค่าประท้วง ถ้าประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงิน
8. กรรมการผู้ตัดสิน/ผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่แต่ละคู่มี จานวน 6 ท่าน
9. การจัดการแข่งขันอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาตามความเหมาะสม
10. การตัดสินของคณะกรรมการและกรรมการผู้ชี้ขาดถือเป็นเอกฉันท์

-3กติกาที่ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การนับคะแนน (SCORING SYSTEM)
1. ผู้เล่นฝ่ายเสิร์ฟหรือฝ่ายรับที่ผิดกติกาฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนน
2. การชนะในแต่ล่ะเซ็ทผู้ชนะต้องทาคะแนนได้ 21 คะแนน จึงจะถือว่าชนะในการแข่งขันครั้งนั้น
* ในกรณีแต่ล่ะทีมมีคะแนนเท่ากัน 20 – 20 เท่ากัน ดิวส์คู่ไม่เกิน 25 คะแนน
4. ในเซ็ทที่ 3 เมื่อมีคะแนนเท่ากัน 14 – 14 เท่ากัน ดิวส์คู่ ไม่เกิน 17 คะแนน
5. ประเภททีมเดี่ยว การแข่งขันต้องชนะกัน 2 ใน 3 เซ็ท มีการพักระหว่างเซ็ท 2 นาที และเรียกแต่ละเซ็ทว่า
เซ็ทที่หนึ่ง เซ็ทที่ สอง เซ็ทที่สาม
การเริ่มเล่นและการส่งลูก (THE START PLAY AND SERVICE)
1. การแข่งขันจะถูกดาเนินการโดย
- ผู้ตัดสิน 1 คน โดยอยู่ในตาแหน่งด้านหนึ่งของปลายตาข่าย
- ช่วยผู้ตัดสิน 1 คน อยู่ตรงกันข้ามกับผู้ตัดสิน
- กรรมการประจาสนาม 1 คนอยู่ด้านหลังผู้ตัดสิน
- ผู้กากับเส้น 2 คน โดยคนหนึ่งอยู่ทางเส้นข้างด้านขวามือของผู้ตัดสิน และอีกคนหนึ่งอยู่ทางเส้นข้าง
ด้านขวามือของผู้ช่วยผู้ตัดสิน
* ผู้ตัดสินจะได้รับความช่วยเหลือจากกรรมการผู้ชี้ขาดที่อยู่นอกสนาม
* ทีมที่ได้เสิร์ฟก่อนจะเสิร์ฟติดต่อกัน 3 ครั้ง ในขณะที่อีกทีมหนึ่งก็จะได้สิทธิ์การเสิร์ฟในลักษณะเดียวกัน
* หลังจากนั้นให้สลับเสิร์ฟทุกๆ 3 คะแนน ไม่ว่าฝ่ายใดจะได้คะแนนหรือเสียคะแนน
* การดิวส์ เมื่อทั้ง 2 ทีม ทาคะแนนได้เท่ากันที่ 20 – 20 การเสิร์ฟจะสลับกันทุกคะแนน
* ทีมที่เป็นฝ่ายรับจากการเริ่มเล่นในเซ็ทใดก็ตาม จะเป็นฝ่ายเริ่มเสิร์ฟก่อนในเซ็ทต่อไป และจะต้อง
เปลี่ยนแดนก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละเซ็ท
2. ผู้ส่งลูกต้องโยนลูกตะกร้อเมื่อผู้ตัดสินขานคะแนน หากผู้ส่งลูกโยนลูกตะกร้อก่อนที่ผู้ตัดสินขานคะแนน
ผู้ตัดสินต้องตักเตือน และให้โยนใหม่ หากกระทาซ้าดังกล่าวอีกจะตัดสินว่า “ เสีย ” (Fault)
3. ระหว่างการเสิร์ฟ ทันทีที่ผู้เสิร์ฟเตะลูกตะกร้อ จะอนุญาตให้ผู้เล่นทุกคนเคลื่อนที่ได้ในแดนของตน
4. การเสิร์ฟที่ถูกต้องคือลูกตะกร้อจะต้องข้ามตาข่าย ไม่ว่าลูกตะกร้อนั้นจะสัมผัสตาข่ายหรือไม่ก็ตาม และได้ตกลง
ในแดนหรือขอบเขตของสนามฝ่ายตรงข้าม
5. ในระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ไม่จาเป็นต้องแข่งขันในทีมที่ 3 เมื่อมีผลการแข่งขันแพ้-ชนะเกิดขึ้นแล้ว
6. ในระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด ถือเป็นข้อบังคับสาหรับทุกทีมต้องแข่งขันครบทั้ง 3 ทีม
การขอเวลานอก (TIME – OUT)
1. แต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที ต่อเซ็ท
* การขอเวลานอก ให้ขอโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน เมื่อลูกตะกร้อไม่ได้อยู่ในการเล่น
* ระหว่างการพักเวลานอก ประเภททีมเดี่ยว จะอนุญาตให้มีผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทีมอยู่นอกสนาม
บริเวณเส้นหลัง จานวน 5 คน
* ประเภททีมชุด จะอนุญาตให้มีผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทีมอยู่นอกสนามบริเวณเส้นหลัง จานวน 6 คน
2. ประเภททีมเดี่ยวบุคคลทั้ง 5 คน ประกอบด้วย ผู้เล่น 3 คน และบุคคลที่แต่งกายแตกต่างจากนักกีฬาอีก 2 คน
ประเภททีมชุดบุคคลทั้ง 6 คน ประกอบด้วย ผู้เล่น 3 คน และบุคคลที่แตกต่างจากนักกีฬาอีก 3 คน

-4การเปลี่ยนตัวผู้เล่น (SUBSTTTUTYION)
1. ในทีมชุด ผู้เล่นแต่คนที่ลงแข่งขันในทีมใดแล้ว จะไม่มีการแข่งขันซ้าในทีมอื่นอีก
2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น จะกระทาในเวลาใดก็ได้ โดยผู้จัดการทีมยื่นขอต่อกรรมการผู้ชี้ขาด (Official Referee)
เมื่อลูกตะกร้อไม่ได้อยู่ในการเล่น
3. ประเภททีมเดี่ยว ในการแข่งขันแต่ละครั้งให้แต่ละทีมมีผู้เล่นสารองได้ไม่เกิน 2 คน นอกเหนือจากผู้เล่น 3 คน
ที่เริ่มเล่นในสนามและสามารถทาการเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละเซ็ท
ประเภททีมชุด ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ให้แต่ละทีมเดี่ยวเปลี่ยนตัวผู้เล่นสารองไม่เกิน 1 คน
นอกเหนือจากผู้เล่น 3 คน ที่เริ่มเล่นในสนามและสามารถทาการเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้งในแต่ละเซ็ท
- การเปลี่ยนตัวทุกครั้งให้อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรรมการประจาสนาม และให้กระทาที่ด้านข้างของสนาม
โดยให้อยู่ในสายตาของผู้ตัดสิน
- การเปลี่ยนตัวสามารถกระทาได้ในระหว่างการแข่งขัน เมื่อลูกตะกร้อไม่ได้อยู่ในการเล่นหรือในทันทีที่เริ่ม
การแข่งขันในแต่ละเซ็ท
- การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัวได้ 1 คนหรือ 2 คนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
(สาหรับประเภททีมเดี่ยวเท่านั้น)
- ก่อนการแข่งขันเซ็ทใหม่ ทีมใดมีการเปลี่ยนตัวในการพักระหว่างเซ็ทให้ถือเป็นการเปลี่ยนตัวในเซ็ทใหม่
4. ถ้ามีผู้เล่นเกิดการบาดเจ็บและไม่สามารถทาการแข่งขันต่อไปได้ อนุญาตให้ทีมนั้นทาการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
ถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิในการเปลี่ยนตัว แต่ถ้ามีการเปลี่ยนตัวครบ 2 ครั้งในเซ็ทนั้นแล้ว การแข่งขันจะยุติลง
และทีมดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นแพ้ในการแข่งขัน
5. ถ้าผู้เล่นได้รับบัตรแดงจะถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน อนุญาตให้ทีมนั้นทาการเปลี่ยนตัวผู้เล่น ถ้ายังไม่ได้
ใช้สิทธิในการเปลี่ยนตัว แต่ถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครบ 2 ครั้งในเซ็ทนั้นแล้ว การแข่งขันจะยุติลงและทีม
ดังกล่าวจะถูกปรับให้แพ้ในการแข่งขัน
6. มีผู้เล่นน้อยกว่า 3 คน การแข่งขันจะยุติลง และทีมดังกล่าวจะถูกปรับให้แพ้ในการแข่งขัน
การหยุดการแข่งขันชั่วคราว (TEMPOTATY SUSPENSION OF PLAY)
1. ผู้ตัดสินสามารถหยุดการแข่งขันชั่วคราวเมื่อผู้เล่นบาดเจ็บและต้องการปฐมพยาบาลโดยให้เวลา 5 นาที
สาหรับแต่ละทีม
2. นักกีฬาที่บาดเจ็บจะได้รับการพักไม่เกิน 5 นาที หลังจาก 5 นาทีแล้วนักกีฬาไม่สามารถทาการแข่งขันต่อไป
ไม่ได้ ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น แต่ถ้าทีมที่มนี ักกีฬาบาดเจ็บได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปแล้ว (ตามกติกาการ
เปลี่ยนตัวผู้เล่น ข้อ 4) การแข่งขันจะประกาศให้ทีมตรงข้ามเป็น ฝ่ายชนะในการแข่งขันครั้งนั้น
3. ในกรณีที่มีการขัดขวาง รบกวนการแข่งขัน หรือสาเหตุอื่นใด กรรมการผู้ชี้ขาดเท่านั้นที่จะเป็นผู้พิจารณา
หยุดการแข่งขันโดยหารือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4. ในการหยุดการแข่งขันชั่วคราว ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นทุกคนออกจากสนาม และไม่อนุญาตให้ดื่มน้าหรือได้รับ
ความช่วยเหลือใดๆ
*********************************************************

