ระเบียบการแข่งขัน
วอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 24 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2557
ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณวดี
จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนโครงการโดยบริ ษทั ไทยแอร์เอเชีย จากัด
เพือ่ ให้การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ครั้งที่ 24 ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย
ประจาปี 2557 ซึ่งสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยบริ ษทั ไทยแอร์เอเชีย จากัด ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย สมาคมฯ จึง
ได้ออกระเบียบการแข่งขันไว้ดงั นี้
ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่าระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 24
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2557
ข้อที่ 2. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศนี้เป็ นต้นไป
ข้อที่ 3. ประเภทการแข่งขัน
3.1 ประเภททีมชายอายุไม่เกิน 14 ปี
3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี
ข้อที่ 4. ทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน
4.1 การส่งทีมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกเป็ นตัวแทนภาค แต่ละจังหวัดจะสมัครเข้าแข่งขันกี่ทีมก็
ได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเอาตามความเหมาะสม ซึ่ง
จังหวัดหนึ่งอาจได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 ทีม
4.2 การส่งทีมที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องเป็ นทีมของโรงเรี ยน
หรื อสถาบันการศึกษาที่ไม่เกิน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
4.3 ทีมที่ได้เป็ นตัวแทนคือ ทีมชนะเลิศของภาค เพือ่ เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย ณ อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ต้องใช้ผเู ้ ล่นชุดเดียวกับชุดที่แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค
จะเปลี่ยนแปลงผูเ้ ล่นไม่ได้
ข้อที่ 5. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
5.1 ผูส้ มัครต้องอายุไม่เกิน 14 ปี บริ บูรณ์ ( ปี พ.ศ.2543 )
5.2 ผูส้ มัครต้องกาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าแข่งขัน และมีเวลาเรี ยนในปี การศึกษา
2557 ไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน นับถึงวันปิ ดรับสมัครการแข่งขัน
5.3 ผูส้ มัครจะลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
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ข้อที่ 6. การสมัครเข้าแข่งขัน
6.1 สถาบันการศึกษาที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน ต้องส่งใบสมัครประกอบด้วย
- ใบสมัครที่สมาคมฯ กาหนดให้เท่านั้น ติดรู ปถ่าย และรายละเอียดเรี ยบร้อย โดย
หลังจากที่สมาคมฯ ได้รับใบสมัครแล้ว ห้ามเพิม่ หรื อเปลี่ยนตัวอีก
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริ งให้นาไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการ
แข่งขันในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม) กรณี ใช้ใบเหลืองต้องติดรู ปถ่ายด้วย
- สาเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรู ปถ่ายนักเรี ยน ประทับตรา
โรงเรี ยนและลงนามโดยหัวหน้าสถานศึกษา หรื อผูป้ ฏิบตั ิราชการแทน
(ตัวจริ งให้นาไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขันใน
วันประชุมผูจ้ ดั การทีม)
ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรี ยบร้อย พร้อมสาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาใบรับรอง
สถาบันการศึกษา ติดรู ปถ่ายนักเรี ยน มาที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบ ชั้น 17 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

-

6.2 การรับสมัครไม่จากัด แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกทีมเข้า
ร่ วมการแข่งขันตามความเหมาะสม
6.3 ทีมที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน ถ้าหลักฐานไม่พร้อมจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่ วมการ
แข่งขัน ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และแฟกซ์
6.5 วันเปิ ดและปิ ดรับสมัคร
19 พฤศจิกายน 2557 – 16 ธันวาคม 2557
ข้อที่ 7. กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
ข้อที่ 8 ระบบการแข่งขัน
รอบคัดเลือกภูมิภาค
- แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 ทุกรอบ
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
แข่งขันแบบ 3 ใน 5 ทุกรอบ
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ข้อที่ 9 การจัดอันดับทีม
- ดูจากจานวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อนั ดับที่ดีกว่า
ถ้าจานวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพือ่ หาอันดับที่ดีกว่าของทีม
ข้อที่ 10 ความสูงของตาข่าย และลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน
- ประเภทเยาวชนชาย ความสูงของตาข่าย 2.30 เมตร
- ประเภทเยาวชนหญิง ความสูงของตาข่าย 2.15 เมตร
- ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ยีห่ อ้ แกรนสปอร์ต
ข้อที่ 11. วิธีจดั การแข่งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็ น 6 ภาค และรอบชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย คือ
10.1 ภาคเหนือ แข่งขัน ณ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2557
ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน ลาปาง สุโขทัย
พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา ลาพูน อุตรดิตถ์
10.2 ภาคนครหลวง แข่งขัน ณ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 9 มกราคม 2558
ประกอบด้วยจังหวัด กรุ งเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ
10.3 ภาคตะวันออก แข่งขัน ณ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2558
ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแก้ว
ระยอง ตราด ชลบุรี จันทบุรี นครนายก
10.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขัน ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2558
ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ นครพนม หนองคาย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา
สุ รินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อานาจเจริ ญ หนองบัวลาภู ชัยภูมิ ยโสธร ศรี สะเกษ กาฬสินธุ์
เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี
10.5 ภาคกลาง แข่งขัน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2558
ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
อยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทยั ธานี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท

10.6 ภาคใต้ แข่งขัน ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2558
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ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล กระบี่ ภูเก็ต ตรัง
ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรี ธรรมราช
10.7รอบชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทยแข่งขัน ณ. โรงยิมเทศบาลเมืองทุ่งสง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกอบด้วย ชาย 8ทีม หญิง 8 ทีม ดังนี้
1. ทีมชนะเลิศ รอบคัดเลือกภูมิภาค 6 ภาค ๆ ละ 1 ทีม ชาย - หญิง
12
ทีม
2.ทีมจังหวัดเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศ ชาย - หญิง
2
ทีม
3. ทีมอันดับ 2 ของภาคที่มีจานวนทีมเข้าร่ วมการแข่งขันมากที่สุดชาย – หญิง
2
ทีม
รวม
16
ทีม
ข้อที่ 11. รางวัลและสิทธิประโยชน์
11.1 รอบคัดเลือกทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขัน (นักกีฬา 12 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน) จะได้รับค่า
เดินทางไป-กลับ โดยประเมินจากค่าโดยสารรถไฟชั้น 3/ บขส. ระยะทางจากจังหวัดถึง
จังหวัดเจ้าภาพตามความเป็ นจริ งแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ( ยกเว้นทีมจังหวัดเจ้าภาพ )
11.2 ทีมที่เข้าแข่งขัน จังหวัดเจ้าภาพจะเป็ นผูจ้ ดั ที่พกั ให้โดยไม่เสียค่าที่พกั
11.3 ทีมชนะเลิศประจาภาค ได้รับเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท
11.4 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจาภาค ที่ได้สิทธิเข้าร่ วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย จะได้รับสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
- เสื้อแข่งขันคนละ 1 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผูฝ้ ึ กสอน 3 คน)
- ค่าเดินทางไป – กลับ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ่ายค่ารถตามความเป็ นจริ งแต่
ไม่เกิน 4,500 บาท ต่อทีม
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องที่พกั และอาหารแก่นกั กีฬาและ
เจ้าหน้าที่ (ทีมละ15 คน)
11.5 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ได้รับถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณวดี
ไปครอง 1 ปี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และเหรี ยญรางวัล
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ และเหรี ยญรางวัล
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 (ครองร่ วม) ได้รับครองร่ วมทุนการศึกษาทีมละ 7,500 บาท
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พร้อมโล่ และเหรี ยญรางวัล
ข้อที่ 11. การประท้วง
การประท้วงใด ๆ ต้องทาหนังสือเป็ นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการ
ประท้วงต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย
- ประธานจัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ
เป็ นประธาน
- ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
เป็ นรองประธาน
- ผูแ้ ทนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน (ยกเว้นคู่กรณี )
เป็ นกรรมการ
ข้อที่ 12. นักกีฬาที่มีรูปร่ างและฝี มือดี สมาคมฯอาจจะเรี ยกเข้าเก็บตัวในโครงการ
พัฒนานักกีฬามุ่งสู่ทีมชาติ
ข้อที่ 13. หากมีกรณี ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็ น
ผูว้ นิ ิจฉัยตามความเหมาะสมแก่กรณี คาชี้ขาดถือเป็ นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใด ๆ อีกไม่ได้
ประกาศ ณ 19 พฤศจิกายน 2557
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
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