ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกี
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565) “พัทลุงเกมส์”
ณ จังหวัดพัทลุง
********************************
1. สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
เลขาธิการ
นายสืบ ธาราสิริ
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 19)
ถนนรามคาแหง หัวหมาก กทม 10240
โทรศัพท์ 02-130 7203 อีเมลล์ : info@ssat.or.th
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทีม หรือผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน
ผู้แทนเทคนิคกีฬาโรลเลอร์สกี 1 คน
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ
กรรมการและรองเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย กรรมการ
หมายเหตุ นโยบาย กกท. ขอความร่วมมือให้ส่งผู้ตัดสิน อายุไม่เกิน 35 ปี เข้าร่วมตัดสินการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" อย่างน้อย 5-10 คน เพื่อเสริมสร้างบุคลากรกีฬารุ่นใหม่ให้มีศักยภาพต่อไป
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน (ยกเว้นคู่กรณี)
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ

2

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกี ฉบับที่สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยประกาศใช้อยู่
ในปัจจุบัน
4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 และ
ข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
4.3 ให้ใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการรับรองโดยสมาคมฯ
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ใช้ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนในครั้งนี้
5.2 ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาสมัครเล่น มีอายุดังนี้
5.2.1 รุ่นอายุ 8-12 ปี โดยเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557
5.2.2 รุ่นอายุ 13-20 ปี โดยเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2552
5.3 มีสัญชาติไทย
5.4 ไม่เป็นนักกีฬาที่อยู่ในระยะเวลาที่สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยลงโทษ หรือประธาน
กรรมการอานวยการแข่งขัน หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทยลงโทษให้พักการแข่งขัน
5.5 เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาจังหวัดนั้นๆ เพียงจังหวัดเดียว เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้นๆ
5.6 การย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสมาคมกีฬา
จังหวัดที่เป็นต้นสังกัดเดิมเสียก่อน
6. ประเภทการแข่งขัน 1 ประเภทกีฬา 3 รายการ รายการละ 2 รุ่น ชาย หญิง รวม 12 รายการ
6.1 ประเภท Interval Classic (บุคคล)
6.1.1 รุ่น อายุระหว่าง 8 - 12 ปี หญิง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
6.1.2 รุ่น อายุระหว่าง 8 - 12 ปี ชาย ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
6.1.3 รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี หญิง ระยะทาง 5 กิโลเมตร
6.1.4 รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี ชาย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
6.2 ประเภท Sprint Classic (บุคคล)
6.2.1 รุ่น อายุระหว่าง 8 - 12 ปี หญิง ระยะทาง 800 เมตร
6.2.2 รุ่น อายุระหว่าง 8 - 12 ปี ชาย ระยะทาง 800 เมตร
6.2.3 รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี หญิง ระยะทาง 1,200 เมตร
6.2.4 รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี ชาย ระยะทาง 1,200 เมตร
6.3 ประเภท Mass Start Classic (บุคคล)
6.3.1 รุ่น อายุระหว่าง 8 - 12 ปี หญิง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
6.3.2 รุ่น อายุระหว่าง 8 - 12 ปี ชาย ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
6.3.3 รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี หญิง ระยะทาง 8 กิโลเมตร
6.3.4 รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี ชาย ระยะทาง 10 กิโลเมตร
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6.4 ประเภท Relay Team Classic ทีมพลัดผสม ชาย 2 หญิง 2
6.4.1 รุ่นอายุระหว่าง 8-12 ปี ชาย 2 หญิง 2 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร
6.4.2 รุ่นอายะระหว่าง 13-20 ปี ชาย 2 หญิง 2 ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
7. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจาภาค
7.1 แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทบุคคลได้รายการละไม่เกิน 2 คน
7.2 นักกีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขันประเภทบุคคลได้ไม่เกิน 2 รายการ และทีมพลัดผสม 1 รายการ ในรุ่นอายุนั้นๆ
7.3 เจ้าหน้าที่ประจาทีม 1 คน ต่อนักกีฬา 6 คน
8. หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน
8.1 ระดับจังหวัด ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติดังนี้
นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในชนิดกีฬาโรลเลอร์สกีจะต้องมีอายุตั้งแต่ 8 - 20 ปี
(เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2557)
8.2 นักกีฬาที่เคยติดทีมชาติ หรือ เคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก ที่ส่งแข่งขัน
โดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดในชนิดกีฬานั้นๆ ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา นับจากวันกาหนดแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ สามารถลงทาการแข่งขันได้ไม่เกิน 1 รายการแข่งขัน (รายชื่อนักกีฬาทีมชาติ ตามที่
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดประกาศที่หน้าเว็บไซด์ของสมาคม www.ssat.or.th)
9. วิธีจัดการแข่งขัน
การจัดการแข่งขันให้ดาเนินการจัดการแข่งขัน ตามกติกาของสหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ (FIS) และตาม
ระเบียบของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
9.1 การแข่งขันประเภทบุคคล Sprint Classic แบ่งเป็น
9.1.1 รอบคัดเลือก ใช้วิธีการปล่อยตัวนักกีฬาแบบบุคคลห่างกันทุก 15 วินาที (interval 15
วินาที ) ใช้เวลาในการตัดสินนักกีฬาที่ทาเวลาได้ดีที่สุดเรียงลาดับเพื่อประกบคู่ในรอบต่อไป ตามกฎกติการ
ของสหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ (FIS)
9.1.2 รอบรองชนะเลิศ ลาดับการปล่อยตัวอ้างอิงเวลาที่นักกีฬาสามารถทาได้ในรอบคัดเลือก
ข้างต้นตามสายการแข่งขัน เป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยปล่อยตัวนักกีฬาครั้งละ 2 คน ใช้เวลาใน
การตัดสินนักกีฬาที่ทาเวลาได้ดีกว่าได้เข้ารอบต่อไป (จานวนการตัดตัวนักกีฬาขึ้นอยู่กับจานวนนักกีฬาที่
เข้าร่วม 16 , 8 คน)
9.1.3 รอบชิงชนะเลิศ ลาดับการปล่อยตัวอ้างอิงการจับคู่นักกีฬาตามผลการแข่งขันจากรอบรอง
ชนะเลิศข้างต้นตามสายการแข่งขัน โดยปล่อยตัวนักกีฬา 4 และหรือ 2 คนขึ้นอยู่กับความกว้างสนามแข่ง
ขัน คนที่ทาเวลาดีที่สุดและใช้ผลการตัดสินจากเวลาที่นักกีฬาทาได้ดีที่สุด (ใช้เวลาน้อยที่สุด) เป็นการ
ตัดสินจัดอันดับผลการแข่งขันในแต่ละรุ่น
9.2 การแข่งขันประเภทบุคคล Interval Start Classic
9.2.1 ปล่อยตัวนักกีฬาทีละคนห่างกันคนละ 30 วินาที
9.2.2 การตัดสินนาเวลาที่นักกีฬาทาได้ดีที่สุด (ใช้เวลาน้อยที่สุด)มาจัดอันดับผลการแข่งขันในแต่
ละรุ่น
9.3 การแข่งขันประเภทบุคคล Mass Start Classic
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9.3.1 ปล่อยตัวนักกีฬาพร้อมกันหมด Aroow Grid Start แบ่งเป็น 3 แถว จานวนแถวตอนลึก
ขึ้นอยู่กับความจานวนนักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมแข่งขัน
9.3.2 การตัดสินนาเวลาที่นักกีฬาทาได้ดีที่สุด (ใช้เวลาน้อยที่สุด)มาจัดอันดับผลการแข่งขันในแต่
ละรุ่น
หมายเหตุ
- การแบ่งสายและจานวนสายการแข่งขันประเภท Sprint ขึ้นอยู่กับจานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
- การแข่งขันรอบคัดเลือกประเภทใด มีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน ไม่น้อยกว่า 4 ทีมให้เลื่อนการแข่งขันครั้งนั้น
ไปทาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
9.4 การแข่งขันประเภทพลัดทีมผสม Relay Team Classic
9.4.1 นักกีฬาหนึ่งทีมต้องประกอบด้วย นักกีฬาชาย และ หญิงทีมละ 2 คนรวมทั้งหมด 4 คน
9.4.2 การส่งรายชื่อตาแหน่งการปล่อยตัวของนักกีฬาต้องส่งก่อน TCM สองชั่วโมง
9.4.3 การปล่อยตัวปล่อยแบบ Arrow Start Grid
9.4.4 ตาแหน่การปล่อยตัวคัดเลือกจากการจับฉลากในช่วง TCM ก่อนการแข่งขันกรณีผู้แทน
ประจาทีมไม่เข้าร่วม TCM จะถูกปล่อยตัวในลาดับต่อจากผู้เข้าร่วมในลาดับต่อไป
9.4.5 สีเสื้อ BIB จะต้องมีความแตกต่างกันระหว่าง ผู้แข่งขันคนที่ 1 ถึง 4
9.4.6 การเปลี่ยนผลัดเป็นนักกีฬาเป็นคนต่อไป นักกีฬาจะออกตัวได้ต่อเมื่อล้อหน้าของนักกีฬาคน
ก่อนหน้าผ่านข้ามเส้นที่กาหนดไว้แล้วเท่านั้นและนักกีฬาห้ามสัมผัสร่างกายไม่ว่าจะตัว มือของนักกีฬาคนต่ อไปโดย
เส้นขอบเขตที่กาหนด (ความยาว 15 เมตรขึ้นไป) (396.9.1)
9.4.7 กรณีนักกีฬาออกตัวก่อน (False start) จะถูกเพิ่มเวลาเข้าไปในเวลาทีมรวม 15 วินาที
9.4.8 การเปลี่ยนผลัดนักกีฬาห้ามมีการ พลัก ดัน นักกีฬาคนต่อไป
9.4.9 การตัดสินนาเวลาที่นักกีฬาทั้งทีมมารวมกันทีมใดทาเวลาได้ดีที่สุด (ใช้เวลาน้อยที่สุด) มาจัด
อันดับผลการแข่งขันในแต่ละรุ่น
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
10.1 การประชุมผู้จัดการทีม ผู้จัดการทีม และ ผู้ควบคุมทีม ที่มีใบอนุญาตที่ออกโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด หากไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ให้ถือว่าได้รับทราบกติการ
เฉพาะกาล และข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ในการประชุม และหมดสิทธิในการยื่นประท้วงใดๆ
อีกทัง้ ยังต้องรับโทษอื่นตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยระบุไว้เพิ่มเติมกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทีม
หรือ ผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับมอบหมายมา ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อ
ทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานการประชุมดังกล่าวเสนอให้การกีฬาทราบต่อไป
10.2 นักกีฬาต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันตามตารางการแข่งขันตลอด หากมีการเรียกนักกีฬาตาม
กาหนดการที่ได้ประกาศหลังจากมีการประชุมผู้จัดการทีม แล้วนักกีฬาไม่แสดงตัวภายใน 1 นาที นักกีฬา
จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันและถูกปรับแพ้ทันที
10.3 ตลอดเวลาที่ดาเนินการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสม หากมี การ
ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม คณะกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจะพิจารณาโทษตามสมควร
แต่กรณี
10.4 ก่อนเริ่มทาการแข่งขันทุกครั้ง นักกีฬาจะต้องนาอุปกรณ์กีฬามายังจุดตรวจเช็คอุปกรณ์ตามที่สมาคม
กาหนด เพื่อตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบการแข่งขัน
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10.5 ระหว่างทาการแข่งขันห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าทาการช่วยเหลือนักกีฬาระหว่างแข่งขัน เพราะ
อาจจะทาให้นักกีฬาถูกลงโทษด้วยการถูกปรับให้แพ้ได้
10.6 ห้ามนักกีฬา ผลักหรือดัน ซึ่งกันและกันในระหว่างแข่งขัน แม้จะเป็นนักกีฬาจากทีมเดียวกันก็ตาม การ
กระทาดังกล่าวอาจจะถูกตักเตือน หรือ อาจจะทาให้นักกีฬาถูกลงโทษด้วยการถูกปรับให้แพ้ได้
10.7 การใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารในการแข่งขัน จะต้องขออนุญาตจากกรรมการจัดการแข่งขันด้านอุปกรณ์สื่อสาร
ภายในสนามแข่งขันก่อนใช้งาน
11. การแต่งกายของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน
11.1 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะต้องสวมเสื้อ BIB ที่ทางกรรมการจัดให้ระหว่างที่อยู่ในสนามแข่งขัน โดยจะมี
ประเภทของเสื้อ BIB ดังต่อไปนี้ (BIB คือเสื้อกลามสาหรับใส่ทับชุดที่นักกีฬาสวมใส่ ตามข้อกาหนดของ
สหพันธ์กีฬา)
- BIB สาหรับนักกีฬา แสดงเป็นหมายเลขนักกีฬา
- BIB สาหรับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่
11.2 เสื้อผ้านักกีฬาจะต้องเป็นไปตามกติกาและระเบียบการแข่งขันในแต่ละประเภทโดยให้แต่ละจังหวัดส่ง
แบบเสื้อผ้าแสดงสีและส่ว นต่างๆ ของเสื้อผ้าที่จะใช้ในการแข่งขันให้กับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 1 เดือน เพื่อประสานการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยตัว
เสื้อตามรูปที่ส่งมา จะต้องนามาแสดงในวันประชุมผู้จัดการทีม และทุกประเภทการแข่งขันชุดแข่งต้อง
เหมือนกัน ถ้าหากใส่ชุดแข่งไม่เหมือนแบบที่เสนอไว้ ผู้ตัดสิน มีสิทธิ์ไม่ให้เข้าแข่งขันในรายการนั้นๆ
(การออกแบบเสื้อทีมขอให้คานึงถึงว่านักกีฬาจะต้องสวมใส่ BIB ทับอีกชั้นขณะทาการแข่งขันด้วย)
11.3 การสวมใส่สิ่งอื่นๆ อันเนื่องมาจากการนับถือศาสนา หรือความเชื่อทางศาสนา เช่น ผ้าคลุมศีรษะของผู้
นับถือศาสนาอิสลาม นักกีฬาจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมการตัดสินล่วงหน้าก่อนวันเริ่มการแข่งขัน
เพื่อพิจารณา
12. มารยาทนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการการแข่งขัน
12.1 ห้ามใช้คาพูดที่หยาบคาย กิริยาก้าวร้าว ประชดประชัน กล่าวร้ายป้ ายสี ซึ่งเป็นการดูถูกเหยียดหยามไม่ให้
เกียรตินักกีฬา เจ้าหน้าที่ประจาทีม ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการแข่งขัน
12.2 ประพฤติตนเป็นอันธพาล ก่อการทะเลาะวิวาท ตั้งแต่วันเริ่มการแข่งขันจนถึงวันสิ้นสุดการแข่งขัน ทั้งใน
และนอกสนามแข่งขัน
12.3 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล หรือเสพสารเสพติดใดๆ ตั้งแต่วันเริ่มการแข่งขันจนถึงวันสิ้นสุดการแข่งขัน ใน
บริเวณสนามแข่งขัน หรือที่พักนักกีฬา
12.4 ห้ามนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม หรือบุค คลใด ทาการดัดแปลง โยกย้ายเพิ่มเติมสนามแข่งขัน ที่ฝ่ายจัดการ
แข่งขันได้ดาเนินการไว้เป็นที่เรียบร้ อย โดยมิได้รับอนุญาต หากพบเห็นอุปกรณ์สนามแข่งขันชารุดหรือไม่
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เท่านั้น
12.5 ห้ามมีการขัดคาสั่ง ฝ่าฝืนคาสั่งของผู้ตัดสินหรือกรรมการจัดการแข่งขันที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกติกาบทบัญญัติ
ของสหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ
13. อุปกรณ์การแข่งขัน
13.1 นักกีฬาจะต้องสวมใส่หมวกกันกระแทกและแว่นตาทั้งในช่วงการฝึกซ้อมและทาการแข่งขัน
13.2 ในประเภท Mass Start จะมีค่ามัดจาอุปกรณ์ Transponder 1,000 บาท ต่อชุด จ่ายค่ามัดจาและรับ
อุปกรณ์ในวันประชุมผู้จัดการทีม คืนอุปกรณ์พร้อมรับเงินมัดจาคืนทันทีหลังจบการแข่งขัน วิธีการติด
อุปกรณ์ ให้ติดที่ข้อเท้า (วิธีการติดจะอยู่ในเอกสารแนบ)
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14. การตรวจสอบทางการแพทย์
14.1 ห้ามใช้สารกระตุ้น หรือสารเคมีอื่นๆ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
14.2 คณะกรรมการ มีสิทธิ์ดาเนินการตรวจสอบหากมีข้อสงสัยการละเมิดข้อห้ามข้างต้นแก่นักกีฬา
14.3 ผู้ชนะการแข่งขันที่ปฏิเสธการตรวจสอบ หรือตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อห้ามดังกล่าว จะถูกริบ
ตาแหน่ง และเหรียญรางวัล เพื่อมอบแก่ผู้ชนะในลาดับถัดไป
14.4 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการตรวจสอบดังกล่าว
14.5 รายละเอียดของการปฏิบัติได้กาหนดไว้ใน IOC Anti-doping by law
15. การประท้วง
15.1 ลักษณะการประท้วง
การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ปฏิบัติตตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคกีฬา การละเมิดกติกา หรือ พฤติกรรมใด ที่เกิดขึ้นในสนามก่อนแข่งขัน
ระหว่างแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของระเบียบนี้ และข้อบังคับของสหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ ฉบับล่าสุด
และข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
15.2 วิธีการประท้วง
การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง เงินประกันการ
ประท้วง การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้กาหนด
การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ใช้ระเบียบของการแข่งขันครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้ประท้วงจะต้องเป็น
ผู้จัดการทีมที่มีใบอนุญาตจากสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ยื่นต่อหัวหน้าผู้ตัดสินเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมวางเงินประกัน 1,000 บาท สาหรับเงินประกัน ผู้ประท้วงจะได้รับเงินประกันคืน
เมื่อการประท้วงเป็นผล และถ้าการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันมอบให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงที่ได้รับมอบหมายต้องเชิญผู้ประท้วง และผู้ถูกประท้วงมาสอบถาม
กรณีที่เกิดขึ้น โดยการประท้วงจะต้องยื่นภายใน 30 นาทีหลังจากมีการประการผลการแข่งขัน
การประท้วงเกี่ยวกับองค์ประกอบของรอบแข่งขัน เกี่ยวกับอุปกรณ์ เกี่ยวกับการแข่งขันทั่วไป ทาการ
ประท้วงก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน การประท้วงดังกล่าวนี้ กระทาได้ด้วยวาจาและไม่ต้องมีเงินประกัน
15.3 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง มีรายละเอียดตามข้อ 3 ของระเบียบนี้
15.4 การอุทธรณ์
ผลการตัดสินคาประท้วงของคณะกรรมการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด ไม่อนุญาตให้มีการอุทธรณ์
ใดๆ เพิ่มเติม
16. บทลงโทษ
หากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับนี้ คณะกรรมจะมีการพิจาณาบทลงโทษตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ตักเตือนโดยตรง
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2. ตักเตือนโดยประกาศทางเครื่องขยายเสียง
3. ตัดสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาในรายการนั้นๆ
4. ยึดใบอนุญาตที่ออกโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
5. รายงานพฤติกรรมต่อประธานกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน เพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์ออกจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ หรือ นักกีฬา
6. รายงานสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเพื่อ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษไม่ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ หรือ เข้าทาการแข่งขันเป็นเวลา 1 - 5 ปี
7. งดรับพิจารณาผู้ฝึกสอน หรือนักกีฬาดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามจานวนปีที่ได้รับการลงโทษ
จากคณะกรรมการ
17. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด
ผู้ ตั ดสิ น และผู้ ชี้ ขาดที่ จ ะท าการตัด สิ น ต้อ งเป็ นผู้ ที่ ขึ้น ทะเบี ยนกั บ สมาคมกี ฬ าสกี และสโนว์บ อร์ด แห่ ง
ประเทศไทย และผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฝ่ายการตัดสินของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทย
18. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
19. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬา และผู้ฝึกสอนดีเด่น
นักกีฬาดีเด่น ให้พิจารณาถึงการทาลายสถิติ ใครทาลายได้มากกว่าจะเป็นนักกีฬาดีเด่นโดยใช้สถิติเดิมของ
ปีที่ผ่านมา ส่วนประเภทที่ยังไม่มีสถิติ ก็ให้เริ่มเก็บสถิติไว้ก่อน ไม่มีการพิจารณา หรือ เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทดี
ความประพฤติเรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว มีผลการแข่งขันดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผูฝ้ กึ สอนดีเด่น ให้พิจารณาผลงานของนักกีฬา และมีผลงานในการนานักกีฬาเข้าร่วมและชิงชนะเลิศใน
การแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ฝึกสอนที่มีอัธยาศัยดี
ความประพฤติเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของทีมอื่นๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน
20. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
เครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่ไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่
เกิน 2 x 3 นิ้ว ทั้งชุด สูงสุดจานวนไม่เกิน 3 ตาแหน่งประกอบด้วย (เสื้อ 1 ตาแหน่ง, กางเกง 1 ตาแหน่ง และหมว 1 ตาแหน่ง) และ
ห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับ บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกฮอลใส่ลงทาการแข่งขัน
โดยเด็ดขาด
อนุญาตให้ใช้ชี่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาดดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจานวน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจานวน 1 แถว
21. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเป็นผู้ขึ้นรับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ แต่งกายชุดวอร์มทั้ง
ชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ
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พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง "ประจาจังหวัด" ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้
ใช้เพลง "วันแห่งชัยชนะ" ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแทน
22. ผลบังคับใช้ของระเบียบฉบับนี้
ระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ประจาปี 2565 เท่านั้น และให้
ผู้แทนสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นผู้รักษาระเบียบนี้
*****************************
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กาหนดการจัดงานและการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2565 พัทลุงเกมส์
ชนิดกีฬาโรลเลอร์สกี
ระหว่างวันที่ ……………………… สิงหาคม พ.ศ. 2565
สถานที่แข่งขัน…………………………………จังหวัดพัทลุง
วันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.00 – 08.30 น.
- ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และ คณะกรรมการจากสมาคม
เวลา 08.30 – 12.30 น.
- อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และ คณะกรรมการจากสมาคม
วันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.
- ทดสอบและเตรียมความพร้อมสนามจัดการแข่งขัน ประเภท Interval
เวลา 16.00 – 16.30 น.
- ลงทะเบียนประชุมผู้จัดการทีม
เวลา 16.30 – 17.00 น.
- เปิดสนามซ้อมประเภท Interval Start
เวลา 17.30 – 18.00 น.
- ประชุมผู้จัดการทีม (TCM)
วันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 07.00 - 07.30 น.
- ประชุมทีมจัดการแข่งขัน
เวลา 08.30 – 09.00 น.
- นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัวและรับอุปกรณ์
เวลา 09.00 – 09.20 น.
- นักกีฬาอบอุ่นร่างกาย
เวลา 09.20 – 09.30 น.
- ตรวจเช็คอุปกรณ์การแข่งขัน (โรลเลอสกี,หมวกกันกระแทก,แว่นตา,ไม้โพล)
เวลา 09.30 – 12.00 น.
- เริ่มทาการแข่งขัน Interval Start
รุ่น อายุระหว่าง 8-12 ปี หญิง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
รุ่น อายุระหว่าง 8-12 ปี ชาย ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี หญิง ระยะทาง 5 กิโลเมตร
รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี ชาย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
เวลา 13.00 – 14.00 น.
- พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
เวลา 15.00 – 16.30 น.
- ทดสอบและเตรียมความพร้อมสนามจัดการแข่งขัน ประเภท Interval Start
เวลา 16.30 – 17.00 น.
- เปิดสนามซ้อมประเภท Sprint
เวลา 17.30 – 18.00 น.
- ประชุมผู้จัดการทีม (TCM)
วันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 07.00 - 07.30 น.
- ประชุมทีมจัดการแข่งขัน
เวลา 08.30 – 09.00 น.
- นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัวและรับอุปกรณ์
เวลา 09.00 – 09.20 น.
- นักกีฬาอบอุ่นร่างกาย
เวลา 09.20 – 09.30 น.
- ตรวจเช็คอุปกรณ์การแข่งขัน (โรลเลอสกี,หมวกกันกระแทก,แว่นตา,ไม้โพล)
เวลา 09.30 – 12.00 น.
- เริ่มทาการแข่งขัน Sprint 800 เมตร และ 1,200 เมตร
รุ่น อายุระหว่าง 8 - 12 ปี หญิง ระยะทาง 800 เมตร
รุ่น อายุระหว่าง 8 -12 ปี ชาย ระยะทาง 800 เมตร
รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี หญิง ระยะทาง 1,200 เมตร
รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี ชาย ระยะทาง 1,200 เมตร
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เวลา 13.00 – 14.00 น.
เวลา 15.00 – 16.30 น.
เวลา 16.30 – 17.00 น.
เวลา 17.30 – 18.00 น.

- พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
- ทดสอบและเตรียมความพร้อมสนามจัดการแข่งขัน ประเภท Mass Start
- เปิดสนามซ้อมประเภท Mass Start
- ประชุมผู้จัดการทีม (TCM)

วันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 07.00 - 07.30 น.
- ประชุมทีมจัดการแข่งขัน
เวลา 08.30 – 09.00 น.
- นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 09.00 – 09.20 น.
- นักกีฬาอบอุ่นร่างกาย
เวลา 09.20 – 09.30 น.
- ตรวจเช็คอุปกรณ์การแข่งขัน (โรลเลอสกี,หมวกกันกระแทก,แว่นตา,ไม้โพล)
เวลา 09.30 – 12.50 น.
- เริ่มทาการแข่งขัน Mass Start
รุ่น อายุระหว่าง 8 - 12 ปี หญิง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
รุ่น อายุระหว่าง 8 - 12 ปี ชาย ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี หญิง ระยะทาง 8 กิโลเมตร
รุ่น อายุระหว่าง 13 - 20 ปี ชาย ระยะทาง 10 กิโลเมตร
เวลา 13.00 – 15.00 น.

- พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
-ประชุมสรุปผลประจาวัน ทีมจัดงาน, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน (TCM)
สิ้นสุดการแข่งขัน

วันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 07.00 - 07.30 น.
- ประชุมทีมจัดการแข่งขัน
เวลา 08.30 – 09.00 น.
- นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 09.00 – 09.20 น.
- นักกีฬาอบอุ่นร่างกาย
เวลา 09.20 – 09.30 น.
- ตรวจเช็คอุปกรณ์การแข่งขัน (โรลเลอสกี,หมวกกันกระแทก,แว่นตา,ไม้โพล)
เวลา 09.30 – 12.50 น.
- ประเภท Relay Team Classic ทีมพลัดผสม ชาย 2 หญิง 2
รุ่นอายุระหว่าง 8-12 ปี ชาย 2 หญิง 2 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร
รุ่นอายะระหว่าง 13-20 ปี ชาย 2 หญิง 2 ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
เวลา 13.00 – 15.00 น.
- พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
-ประชุมสรุปผลประจาวัน ทีมจัดงาน, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน (TCM)
สิ้นสุดการแข่งขัน
*****************************

