ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันวอลเลยบอล กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันวอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
คณะกรรมการการจัดการแขงขันจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันวอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส)
ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 2. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 3. ระเบียบและกติกาแขงขัน
3.1 ใหใชระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย” วาดวย
การจัดการแขงขันวอลเลยบอลกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคม
วอลเลยบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการ
ในปจจุบนั และ/หรือตามคณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภททีมชาย
4.2 ประเภททีมหญิง
ขอ 5. คุณสมบัตขิ องผูเขาแขงขัน
ตองเปนนิสิตหรือนักศึกษา รดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม
ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมนอยกวา 6 คน และไมเกิน 12 คน
ขอ 7. วิธีการแขงขัน
7.1 สามารถทําการเปลี่ยนตัวนักกีฬาไดตลอดเวลาไมจํากัดจํานวนครั้งและจํานวนคน
จากผูเขาแขงขันสํารองที่ไดระบุไวกอนการแขงขันครั้งนัน้
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7.2 ทําการแขงขันในระบบ 2 ใน 3 เซต นับคะแนนแบบ rally point โดยเซตที่ 1 และเซตที่ 2
ทําการแขงขันเซตละ 25 คะแนน สําหรับเซตที่ 3 ทําการแขงขัน 15 คะแนน
(เมื่อครบ 8 คะแนน ใหทําการเปลี่ยนขาง)
7.3 การขอเวลานอกสามารถขอไดเซตละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 นาที พักระหวางเซต 3 นาที
7.4 ในหนึ่งเซตฝายใดทําคะแนนไดถึง 25 คะแนนกอนเปนฝายชนะในเซตนั้น
7.5 แตถาในกรณีที่สองฝายไดคะแนน 24 คะแนนเทากัน หรือเซตที่ 3 ได 14 คะแนนเทากัน
ฝายใดที่ทําคะแนนไดมากกวา 2 คะแนนกอนถือวาเปนฝายชนะในเซตนั้น
7.6 รอบแรกใหแบงออกเปน 4 สาย โดยวิธีจบั ฉลาก และในแตละสายแขงขันแบบพบกันหมด
ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสาย เขาทําการแขงขันในรอบตอไป
7.7 กรณีที่แตมเสมอกัน ใหตรวจสอบ เซทได เสีย หากเสมอกันอีกใหใชการตัดสินโดย
พิจารณาผลการแขงขันเฉพาะคูกรณี (Head to Head) หากเสมออีกใหใชการจับฉลาก
7.7 รอบที่สองใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจดั ทีมอันดับที่ 1 ของสาย เขาสูตําแหนงทีมยืน
และใหจับสลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมาประกบคูกับทีมอันดับที่ 1โดยทีมที่มาจากสายเดียวกัน
ในรอบแรกตองไมพบกันในรอบนี้
7.9 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศใหแขงขันแบบแพคัดออก ตามสายการแขงขัน ดังนี้
ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย C
ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย D
ที่ 1 สาย C

รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศ

ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย B
7.10 กรณีสละสิทธิ์จะถือวาแพไปดวยคะแนน 2 : 0 เซต
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ขอ 8.

กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดในการแขงขัน และอุปกรณในการแขงขัน
9.1 ผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย และตองติดหมายเลขเสื้อประจําตัวผูเลนดานหลัง
ใหชัดเจน
9.2 ถานักกีฬาทีมใดแตงกายไมเรียบรอยตามกฎระเบียบของการแขงขันใหกรรมการผูตัดสินหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน ใชดุลพินิจพิจารณาหามไมใหแขงขันหรือพักการแขงขันชั่วคราว
9.3 อุปกรณการแขงขัน
เปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมวอลเลยบ อลแหงประเทศไทย ใหการรับรอง หรือใหอยูใ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน กรรมการตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาอยางเครงครัด
10.3 กอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีม
เรียงลําดับมือใหถูกตองตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไวตอกรรมการ
ผูชี้ขาด อยางนอย 6 คน
10.4 กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงรายชื่อที่โตะกรรมการจัดการ
แขงขัน สําหรับประเภททีมนั้นถาผูเขาแขงขันลงชื่อไมครบตามจํานวนที่สงรายชื่อ
ลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.5 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผูเขาแขงขันลงสนามแลว 15 นาที แตละทีมตองมีนักกีฬา
ลงสนามกอน อยางนอย 6 คน ทีมใดไมลงทําการแขงขันใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงทําการแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ
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ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
12.1 การประทวง
12.1.1 การประทวงเกี่ยวกับการฝาฝนระเบียบ ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) การประทวงที่กระทํากอนการแขงขันหรือระหวางการแขงขันกีฬานี้ ใหรองคณบดี
ยื่นประทวง
(2) การประทวงทีก่ ระทําภายหลังการแขงขันกีฬานี้สิ้นสุดลง ใหคณบดียนื่ ประทวง
(3) การประทวง ตามขอ 12.1.1 (1) และ ขอ 12.1.1 (2) ใหทาํ เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้ง
รายละเอียดหลักฐานประกอบการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณาการประทวงทัง้ นี้ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในระหวางการแขงกีฬาครั้งนั้นหรือภายในเวลา 7 วันนับแตวัน
สิ้นสุดการแขงขันกีฬาครั้งนัน้
12.1.2 การประทวงที่มไิ ดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.3 การประทวงเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหหวั หนาคณะนักกีฬาหรือผูจัดการทีมกีฬาชนิดนัน้ ๆ ยื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษรพรองทัง้ รายละเอียดหลักฐานการประทวง ตอคณะกรรมการพิจารณากาประทวง
(2) การประทวงที่มิไดปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
12.1.4 การประทวงใหผูมีอํานาจยืน่ ประทวงตอใคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส”
12.1.5 ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาตัดสินและรายงานผลตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21
12.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.1.4 ใหถือเปนที่สุด
12.2 การอุทธรณ
12.2.1 การอุทธรณคําตัดสินของกรรมการพิจารณาการประทวงตามขอ 12.1.4 ให คณบดีหรือ
รองคณบดี ยืน่ อุทธรณพรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 21 ผานกรรมการและเลขานุการ ฯ เปนผูพิจารณาโดยให
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่มีคําสั่งตัดสินของคณะกรรมการ ฯ
12.2.2 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 12.2.1 ใหถือเปนที่สดุ
12.2.3 การอุทธรณที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา
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ขอ 13. บทลงโทษ
หากมีผูกระทําผิดระเบียบการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันวอลเลยบอล
กีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อะตอมเกมส) ครั้งที่ 21 “ศรีนครินทรเกมส” ดวยกรณีตาง ๆ ใหลงโทษได
ตามบทลงโทษดังตอไปนี้
กรณีกระทําผิดระเบียบการแขงขัน ฯ ขอ 5 วาดวย คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน ฯ ใหพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้
13.1 หากตรวจพบกอนการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการ
แขงขัน
13.2 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ฯ สามารถทําการตัดสิน
ใหปรับแพทั้งทีมได
13.3 หากตรวจพบหลังจบการแขงขัน และไดรับเหรียญรางวัลแลว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ปรับแพทั้งได และใหยึดเหรียญรางวัลคืนและไมนับเหรียญรางวัลรวม
โดยผลการตัดสิทธิ์ตาง ๆ มีเฉพาะในรอบที่ทําการตรวจสอบเทานั้น กรณีนักกีฬาติดแขงขันประเภทอื่น
อยูกอนการแขงขัน 15 นาที ผูจัดการทีมหรือประธานฝายกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้น ตองไปดําเนินการแจง
เจาหนาที่สนาม ณ สนามแขงกีฬานัน้ ๆ กอน เจาหนาทีจ่ ะทําการตอเวลารายงานตัวใหอีก 15 นาที แตถาไมมา
รายงานตัวภายในเวลาที่กําหนดใหปรับเปนแพหรือใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ขอ 14. คณะกรรมการผูวินิจฉัยบทลงโทษ
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจาณาผลการประทวง
และการอุทธรณ และตัดสินลงโทษผูฝาฝนระเบียบฯ ไดตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สนิ้ สุด
ขอ 15. ถาพบผูเขาแขงขันที่ไมมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันในกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย
ใหตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยนั้น ในการเขารวมแขงขันกีฬาประเภททีก่ ระทําผิดกฎขอที่ 13
ขอ 16. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาทีต่ ามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 17. ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สดุ
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ขอ 18. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสมั พันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21

