ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560
----------------------------------------------------1. รุ่นแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2. ประเภทการแข่งขัน มี 2 ประเภท
2.1 ประเภททีมชาย 3 คน
2.2 ประเภททีมหญิง 3 คน
3. จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่ม
3.1 ประเภททีมชาย ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ 4 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน
3.2 ประเภททีม หญิง ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ 4 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน
4. กาหนดการแข่งขัน
4.1 แข่งขันระหว่างวันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2560
4.2 สถานที่ทาการแข่งขัน สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
5. การดาเนินการแข่งขัน
5.1 กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
5.2 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว 15 นาที
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
5.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีมและมีชื่อทีม ด้านหลังเสื้อ ชื่อ
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาห้ามไม่ให้ลง
สนามแข่งขัน ( ห้ามสวมกางเกงยีนส์,ห้ามสวมรองเท้าแตะ)
5.4 การจัดการแข่งขัน
- รอบคัดเลือก แข่งขันแบบแพ้ 2 ครั้ง คัดออกจนกว่าจะเหลือ 8 ทีม จึงจะทาการ
แข่งขันแบบแพ้คัดออกหาทีมชนะเลิศต่อไป (ขึ้นอยู่กับพิจารณาของกรรมการจัดการแข่งขัน)
5.5 อุปกรณ์การแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรี ยมลูกบูล ลูกเป้า และเทปวัดระยะทางมาเอง ลูกบูล จะต้องเป็นลูกที่
สหพันธ์เปตองนานาชาติ และสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยให้การรับรอง และต้องมีลักษณะดังนี้
เป็นโลหะ
- มีเส้นผาศูนย์กลาง ระหว่าง / 50 - 8.00 เซนติเมตร
- มีน้าหนักระหว่าง 0.650 - 0.800 กิโลกรัม
- เป็นลูกบูลที่ผลิตจากใบงานที่ได้รับรองจากสหพันธ์ฯ ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเดิม
ไม่ว่าจะใช้ตะกั่วบัดกรี หรือนาเอาดินทรายมาติดเพิ่ม หรือใส่ในลูกบูลในลักษณะส่อไป
ในทางทุจริต
6. คะแนนการแข่งขัน
4.1 การแข่งขัน รอบคัดเลือกถึงรอบรองชนะเลิศให้ใช้คะแนน 11 คะแนน
4.2 รอบชิงชนะเลิศ ใช้ 13 คะแนน
7. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนได้เมื่อจบเกมการแข่งขันในเกมนั้นๆ และจะต้องเขียนใบเปลี่ยนตัวและ
แจ้งคณะกรรมการกลางทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
8. การแข่งขันรอบแรก – รอบรองชนะเลิศใช้เวลาในการแข่งขัน ใช้เวลาในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง รอบชิงชนะเลิศใช้
เวลา 1.30 ชัว่ โมง ( หนึ่งชัว่ โมงครึ่ง)

ใบแยกประเภทกีฬาเปตอง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560
---------------------------------------ชื่อทีม.............................................................สังกัด...............................................................
ประเภททีมชาย 3 คน

ประเภททีมหญิง 3 คน

1.......................................................................................................
2......................................................................................................
3......................................................................................................
4…………………………………………………………………………………………..
1.....................................................................................................
2.....................................................................................................
3.....................................................................................................
4………………………………………………………………………………………….

ผู้ฝึกสอนนักกีฬาชาย.........................................................................................
ผู้ฝึกสอนนักกีฬาหญิง.........................................................................................
ผู้ควบคุมทีม.........................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(..............................................................)
ผู้จัดการทีม

ใบงบหน้าการส่งใบสมัคร / หลักฐาน
การแข่งขันนักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะ เกษ ประจาปีการศึกษา 2560

ที่

ชื่อทีม ………………………..………………….……….….
ชนิดกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ( ) ชาย ( ) หญิง
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด ใบสมัคร ทะเบียน ทะเบียน
บัตร
ใบรับรอง
บ้าน
รูปถ่าย ประชาชน

1
2
3
4
ลงชื่อ…………………..…………………..………ผู้ฝึกสอน
(………………….……………...…………..)
ตาแหน่ง……………………………………………….

ลงชื่อ………………..……….………………………ผู้จัดการทีม
(…………….……………………………. )
ตาแหน่ง……....................……………………

บัญชีรายชื่อนักกีฬาเปตอง
ทีม…………………………………..……..
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ( ) ชาย ( ) หญิง
ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล

ลงชื่อ…………………..…………………..………ผู้ฝึกสอน
(………………….……………...…………..)
ตาแหน่ง……………………………………………….

วัน /เดือน /ปี เกิด

ลายเซ็น

หมายเหตุ

ลงชื่อ………………..……….………………………ผู้ควบคุมทีม
(…………….……………………………. )
ตาแหน่ง……....................……………………

(ลงชื่อ) …………………………….………………….. ผู้จัดการทีม
(……………………..………….……………)

ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาทีม……......………………………
ชนิดกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ( ) ชาย ( ) หญิง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560

ผู้จัดการทีม
ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...

ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...
เกิด...........................

ผู้ควบคุมทีม
ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...

ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...
เกิด...........................

ผู้ฝึกสอน
ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...

ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...
เกิด...........................

ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...
เกิด...........................

ขอรับรองว่าข้อมูล,ภาพถ่าย เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………..…………………..………ผู้ฝึกสอน
(………………….……………...…………..)
ตาแหน่ง……………………………………………….

ลงชื่อ………………..……….………………………ผู้ควบคุมทีม
(…………….……………………………. )
ตาแหน่ง……....................……………………

(ลงชื่อ) …………………………….………………….. ผู้จัดการทีม
(……………………..………….……………)

ใบสมัคร
เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่.........…….เดือน........................…………….พ.ศ………….
ข้าพเจ้า........................................................................ เกิดวันที่…...............เดือน................................พ.ศ…….............
หมายเลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี บ้านเลขที่..............
หมู่ที่........... ตาบล.................………...อาเภอ....................................จังหวัด......................……โทรศัพท์............................................
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ.....................................ชั้น…….……โรงเรียน/วิทยาลัย.............…………………………………….........
ขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬา..........................................................................กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี
การศึกษา 2560 และยินดีปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560
ทุกประการ
ลงชื่อ…….....………..…..............................ผู้สมัคร
(…….....……................................)
คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า.…….....................................................................อายุ....................ปี เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ
(นาย / นางสาว )..................................................……… อนุญาตให้……..………….............................สมัครเข้าแข่งขัน
กี ฬ านั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 หากมี ก ารบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย หายแก่
(นาย/ นางสาว ).........................................…………….....................................ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ และอนุญาต
ให้ (นาย/นางสาว ).........................................……………......................เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา
จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560
ลงชื่อ…….....…….......................................ผู้ปกครอง
(………............................................)
คารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
ข้าพเจ้า.…….........................................ตาแหน่ง.............................(ชื่อถานศึกษา)..................................ขอรับรองว่า
(นาย/นางสาว ).........................................……………......................อายุ....................ปี ปัจจุบันกาลั งศึกษาอยู่ในชั้น .……………
และเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560
ลงชื่อ………..…………………………………...............
(…………....................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

(ตัวอย่างหนังสือนาส่งใบสมัคร)

ที่………………………………

หน่วยงาน……………………………..
วันที…่ ………เดือน........…………..…พ.ศ………….

เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัคร

จานวน……………ชุด

ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะ เกษ จะได้จัดการแข่งขันกีฬา
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560
ระหว่ า งวั น ที่ 21 - 31 สิ ง หาคม 2560
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรี ย น………………….………………………..……….............. ขอส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ า
นักเรียน จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้
1............................................................
2..........................................................
3..........................................................
4.........................................................
5.........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...........................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน.........................................................

