รายละเอียดแนบท้ายตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
“ปาริชาติ เกมส์ ครั้งที่ ๙” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ “ปาริชาติ เกมส์ ครั้งที่ ๙”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ตามระเบียบสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคายและจังหวัด
บึงกาฬ “ปาริชาติ เกมส์” พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดระเบียบและกติกาการแข่งขันไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๑.๑ ให้ใช้ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ฉบับที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง และประกาศใช้ในปัจจุบัน
ข้อ ๒ ประเภทกีฬา และรุ่นการแข่งขัน
๒.๑ ประเภทชาย
๒.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๒ ประเภทหญิง
๒.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๓ ประเภทกรีฑาทำการแข่งขันกำหนดไว้ดังนี้
ประเภทกรีฑา – ชาย

ประเภทกรีฑา – หญิง

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น – ตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น – ตอนปลาย

1. วิ่ง ๑๐๐ เมตร

1. วิ่ง ๑๐๐ เมตร

2. วิ่ง ๒๐๐ เมตร

2. วิ่ง ๒๐๐ เมตร

3. วิ่ง ๔๐๐ เมตร

3. วิ่ง ๔๐๐ เมตร

4. วิ่ง ๘๐๐ เมตร

4. วิ่ง ๘๐๐ เมตร

5. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร

5. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร

6. วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร

6. วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร

7. วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร

7. วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร

8. กระโดดไกล

8. กระโดดไกล

9. กระโดดสูง

9. กระโดดสูง

ประเภทกรีฑา – ชาย

ประเภทกรีฑา – หญิง

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น – ตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น – ตอนปลาย

10. เขย่งก้าวกระโดด

10. เขย่งก้าวกระโดด

11. ขว้างจักร

11. ขว้างจักร

12. ทุ่มน้ำหนัก

12. ทุ่มน้ำหนัก

13. พุ่งแหลน

13. พุ่งแหลน

ข้อ ๓ คุณสมบัตินักกีฬาและเจ้าหน้าที่
๓.๑ ให้เป็นไปตามระเบียบของระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๒ การส่งรายชื่อนักกีฬาต้องส่งตามประเภทที่นักเรียนกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
ข้อ ๔ จำนวนนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน
๔.๑ ประเภทบุคคลให้ส่งรายชื่อนักกีฬาไม่เกินประเภทละ ๒ คน
๔.๒ ประเภทวิ่งผลัด ส่งได้ ๑ ทีม ๆ ละไม่เกิน ๖ คน ใน ๑ รายการแข่งขัน
๔.๓ นักกรีฑาคนหนึ่งจะแข่งขันได้ไม่จำกัดประเภท
๔.๔ ในแต่ละทีมให้มี เจ้าหน้าที่ทีม ได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และ ผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน
๔.๕ หมายเลขประจำตัวนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันและต้องติดหมายเลขเสื้อประจำของนักกีฬาไว้ด้าน
หน้าและด้านหลังเสื้อแต่ละคน ให้ตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อนักกีฬา และทะเบียนรูปถ่าย
๔.๖ นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ ติดรูปถ่ายตามแผงรูปและให้ผู้บริหารโรงเรียนลงนามและ
ประทับตราโรงเรียน เพื่อรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น จึงมีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้
ข้อ ๕ การดำเนินการแข่งขัน
๕.๑ ระเบียบและวิธีการจัดการแข่งขัน
(๑) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้จัดเข้าช่องวิ่งเฉพาะตัว จัดเข้าพวกตามประเภท
การแข่งขันและจัดลาดับการประลองในการแข่งขันประเภทลาน
(๒) การแข่งขันแต่ละประเภท แต่ละระยะ ในวันหนึ่ง ๆ จะต้องรับผิดชอบส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันให้ทันตามโปรแกรมการแข่งขันที่กำหนดไว้
(๓) ในวันแข่งขันเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนักกีฬาต้องเป็นผู้นำนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันไปรายงาน
ตัวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินแผนกทะเบียน โดยประเภทลู่และลาน ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินฝ่าย
ทะเบียน จะประกาศเรียกก่อนหมดเวลาประมาณ ๑๐ นาที ของแต่ละประเภทตามโปรแกรมการแข่งขัน

(๔) นักกีฬาคนใดไม่มารายงานตัว หรือมาไม่ทันรายงานตัวตามเวลาที่กำหนดแข่งขันจะ
ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันในประเภทนั้น ยกเว้นกรณีที่นักกีฬากาลังแข่งขันประเภทอื่น ให้ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอน
รายงานตัวแทนได้ แต่ต้องรับผิดชอบต่อการรายงานตัวนั้น ๆ ให้ทันตามกำหนดเวลาแข่งขัน
(๕) นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือใบแทนแล้วแต่กรณีต่อฝ่ายเรียก
ตัวนักกีฬา ทุกครั้งก่อน ที่จะลงทาการแข่งขัน
(๘) ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬาแยกประเภทการแข่งขันแล้ว จะขอเพิ่มจำนวนนักกีฬาอีกไม่ได้
แต่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อได้
๕.๒ การประลองประเภทความสูงจะเลื่อนไม้พาดความสูงดังนี้
(๑) กระโดดสูงชาย ขั้นฝึกซ้อม ๑.๒๕ เมตร และ ๑.๓๐ เมตร ขั้นเริ่มประลอง ๑.๔๐ เมตร
และจะขึ้นขั้นละ ๕ เซนติเมตร ไปจนถึงขั้นความสูง ๑.๙๐ เมตร จากนั้นจะขึ้นขั้นละ ๓ เซนติเมตร
(๒) กระโดดสูงหญิง ขั้นฝึกซ้อม ๑.๑๕ เมตร และ ๑.๒๕ เมตร ขั้นเริ่มประลอง ๑.๒๐ เมตร
และจะขึ้นขั้นละ ๕ เซนติเมตร ไปจนถึงขั้นความสูง ๑.๖๐ เมตร จากนั้นจะขึ้นขั้นละ ๓ เซนติเมตร
๕.๓ การลองประเภทเขย่งก้าวกระโดด
(๑) ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย กระดานเริ่ม ๑๐ เมตร
(๒) หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย กระดานเริ่ม ๘ เมตร
๕.๔ การเข้ารอบสุดท้ายของประเภทลู่
(๑) กรณีการแข่งขันมี ๒ พวก ให้คัดที่ ๑ – ๒ - ๓ แต่ละพวกและเวลาดีที่สุดของแต่ละพวก
อีก ๑ คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ
(๒) กรณีการแข่งขันมีมากกว่า ๒ พวก ให้คัดที่ ๑ – ๒ ของแต่ละพวกและเวลาดีที่สุดของ
แต่ละพวกอีก ๑ คนเข้ารอบต่อไป และให้คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยใช้หลักเกณฑ์ใน ข้อ ๕.๔ (๑)
๕.๕ การแต่งกายของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม
(๑) ให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายและสวมรองเท้ากีฬาหุ้มส้นให้ถูกต้องตามระเบียบ
และกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ฉบับที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๒) ชุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายสีชุดที่เหมือนกันทั้งทีม
(๓) ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายแบบสุภาพเรียนร้อยในขณะลงปฏิบัติหน้าที่การ
แข่งขัน
๕.๖ หากผู้เล่นของทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องตามที่กำหนดไว้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม การ
แข่งขันพิจารณาห้ามผู้เล่นคนนั้นหรือทีมนั้นลงทำการแข่งขันจนกว่าจะแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องภายในกำหนด
เวลาที่ผู้ตัดสินกำหนดให้
๕.๗ การเปลี่ยนตัวผู้เล่น กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ฉบับที่สมาคมกรีฑาแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้ในปัจจุบัน
๕.๘ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๖ การประชุมผู้จัดการทีม
เข้าประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่เจ้าภาพกำหนด และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหากไม่เข้า
ร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อ
โต้แย้งใด ๆ

ข้อ ๗ ชุดและอุปกรณ์การแข่งขัน
๗.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบ และกติกาของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
๗.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์การ
แข่งขันที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
ข้อ ๘ เกณฑ์คะแนนผลการแข่งขัน ดังนี้
คะแนนประเภททีม และบุคคล ให้คิดคะแนนดังนี้
อันดับที่ ๑ ได้ ๙ คะแนน
อันดับที่ ๕ ได้ ๔ คะแนน
อันดับที่ ๒ ได้ ๗ คะแนน
อันดับที่ ๖ ได้ ๓ คะแนน
อันดับที่ ๓ ได้ ๖ คะแนน
อันดับที่ ๗ ได้ ๒ คะแนน
อันดับที่ ๔ ได้ ๕ คะแนน
อันดับที่ ๘ ได้ ๑ คะแนน
ข้อ ๙ การรักษามารยาท
๙.๑ ให้เป็นไปตามข้อบังคับในหมวด ๑๑ ตามระเบียบของระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๙.๒ ตลอดการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าทีมทุกคนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬาที่ดี ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกรีฑาของกติกาของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ โดยเคร่งครัด และต้อง
ยอมรับนับถือผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินและควบคุมการแข่งขันในครั้งนั้น
๙.๓ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ที่กระทำความรุนแรง
เกินความเหมาะสม ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือก้าวร้าวต่อผู้ตัดสินทั้งในและนอกเวลาแข่งขันอันเป็นการเสื่อมเสีย
มารยาทอย่างร้ายแรง และเป็นการละเมิดกติกาการแข่งขัน ผู้ตัดสินจะสั่งให้ออกจากการแข่งขันหรือให้ออกจาก
บริเวณที่นั่งของทีม เมื่อผู้ตัดสินได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ผู้ตัดสินรายงานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
ลงโทษและดำเนินการต่อไป
ข้อ ๑๐ การประท้วง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับในหมวด ๑๐ ตามระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ “ปาริชาติ เกมส์” พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๑ รางวัลการแข่งขัน
๑๑.๑ ให้เจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่เข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้
(๑) รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง และเกียรติบัตร
(๒) รางวัลที่ ๒ เหรียญเงิน และเกียรติบัตร
(๓) รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง และเกียรติบัตร
๑๑.๒ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทุกประเภทกรีฑา ชาย - หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ หากมีคะแนนรวมเท่ากันตั้งแต่ ๒ โรงเรียนขึ้นไปให้นับสถิติ
เหรียญทองเป็นเกณฑ์การตัดสิน
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