ระเบียบการแข่ งขัน
“ยูโร่เค้ ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2014
เพือ่ ให้ การแข่งขัน “ยูโร่เค้ ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2014 เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จึงได้ ออกระเบียบการแข่งขันดังนี ้
1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่าระเบียบการแข่งขัน “ ยูโร่เค้ ก ”ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2014
2. ระเบียบนีใ้ ช้ บังคับตัง้ แต่ วนั ประกาศนีเ้ ป็ นต้ นไป
3. ประเภทการแข่ งขัน
ประเภททีมชาย และทีมหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2545)
ประเภททีมชาย และทีมหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี (เกิด พ.ศ. 2543)
ประเภททีมชาย และทีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี (เกิด พ.ศ. 2541)
ประเภททีมชาย และทีมหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2539)
4. การแข่ งขันและจานวนทีมแข่ งขัน
4.1.รอบคัดเลือกเป็ นตัวแทนภาค จะรับสมัครเข้ าแข่ งขันจานวน 16 ทีม ของแต่ ละรุ่นอายุ
(ชาย-หญิง) คณะกรรมการจัดการแข่ งขันขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะพิจารณาคัดเลือกเอาตาม ความเหมาะสม
4.2. ทีมที่สมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ ทีมละ 3 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน
4.3 ทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขัน ต้ องยืนยันรายนักกีฬา จานวน 2 คนพร้ อมกับนาชุดแข่งขัน(นามาเอง) มาตรวจ
ก่อนการแข่งขัง ในวันประชุมทีม ก่อนการแข่งขัน 1 วัน
4.4.ทีมที่ได้ เป็ นตัวแทนคือ ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ของแต่ละภาคได้ เข้ าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ จังหวัด
.ศรี สะเกษ โดยต้ องใช้ นกั กีฬาชุดเดียวกับที่มีรายชื่อแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค จะเปลีย่ นแปลงผู้เล่นไม่ได้
และต้ องสวมชุดแข่งขัน ที่คณะกรรมการจัดให้ ในรอบคัดเลือกภาค
4.5 การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ๆ ละ 4 วัน
4.5.1 ช่วงแรก แข่งขัน 4 วัน รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี หญิงและชาย
4.5.2 ช่วงสอง แข่งขัน 4 วัน รุ่นอายุ 16 และ 18 ปี หญิงและชาย
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5. คุณสมบัตขิ องนักกีฬาที่เข้ าแข่ งขัน
5.1 ผู้สมัครต้ องมีอายุไม่เกินในรุ่นอายุที่เข้ าแข่งขันที่กาหนด
5.2 การส่งทีมเข้ าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค ในนามสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถ
ส่งทีมเข้ าร่วมการแข่งขันได้ เพียง รุ่นละ 1 ทีมเท่านัน้
5.3 ผู้สมัครจะลงแข่งขันรุ่นใด ในนามสถาบันการศึกษาใด สถาบันการศึกษาหนึง่ ได้ เพียงรุ่นเดียว เท่านัน้
5.4 ผู้สมัครจะต้ องอยูใ่ นสถาบันการศึกษาที่สงั กัด ตาม ใบรับรองตามสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5.5 ผู้สมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน รุ่นอายุ 12 ปี จะต้ องกาลังศึกษาอยูร่ ะดับประถมศึกษาเท่านัน้
5.6 ทีมที่เข้ ารอบรองชนะเลิศ ในรอบคัดเลือกภาคจะต้ องสวมชุดแข่ งขันตามที่คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
จัดสรรให้
6. การสมัครแข่ งขัน
6.1 ให้ ใช้ ใบสมัครที่สมาคมฯ กาหนดให้ เท่านัน้ ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรี ยบร้ อย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน กรณีใช้ ใบเหลืองต้ องติดรูปถ่ายด้ วย (ตัวจริ งให้ นาไปแสดงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนการแข่งขัน ในวันประชุมทีม )
- สาเนาใบรับรองของสถาบันการศึกษา (ปพ.7)ติดรูปถ่ายนักเรี ยนประทับตราโรงเรี ยนและลงนามโดยหัวหน้ า
สถานศึกษาหรื อผู้ปฏิบตั ิราชการแทน (ตัวจริ งให้ นาไปแสดงให้ คณะกรรมการตรวจสอบในวันประชุมทีม).
- ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียด เรี ยบร้ อย พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบรับรอง
สถาบันการศึกษา ติดรูปถ่าย มาที่สมาคมกีฬาวอลเลย์ บอลแห่ งประเทศไทย เลขที่ 286
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชัน้ 17 ห้ อง 2 การกีฬาแห่ งประเทศไทย ถ.รามคาแหง
หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 หรือสแกนใบสมัครและหลักฐาน ส่ งมาที่ อีเมล์
eurobeachvolleyball@gmail.com
6.2 การรับสมัคร รุ่นอายุละ จานวน 16 ทีม (ชาย 16 ทีม ,หญิง 16 ทีม)
6.3 ทีมที่สมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน ถ้ าหลักฐานไม่พร้ อมจะไม่ได้ รับการพิจารณาเข้ าร่วมการแข่งขัน
(ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และแฟกซ์)
6.4 ภาคที่จงั หวัดเกิน จานวน 16 ทีม สมาคม ฯ จะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกทีมเข้ าร่วมการแข่งขัน
6.5 วันเปิ ดและปิ ดรับสมัคร
เปิ ดรับตัง้ แต่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่
30 สิงหาคม 2557
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7. กติกาการแข่ งขัน ใช้ กติกาการแข่ งขันของสหพันธ์ วอลเลย์ บอลนานาชาติ โดยอนุโลมยกเว้ น
7.1 รอบคัดเลือก รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็ น 5 ภาค
7.1.1 - การแข่งขัน จะทาการแข่งขัน 2 ใน 3 เซต ๆ ละ 15 คะแนน ในเซตที่ 1 และ 2 เซตตัดสิน (เซตที่ 3)
จะทาการแข่งขัน 11 คะแนน โดยในแต่ละเซตทีมชนะจะต้ องมีคะแนนห่างฝ่ ายตรงข้ าม 2 คะแนน
7.1.2 การเปลีย่ นแดน จะเปลีย่ นแดนทุก 5 คะแนน ของทุกเซตการแข่งขัน
7.1.3 ทีมสามารถขอเวลาได้ เซตละ 1 ครัง้ ๆ ละ 30 วินาที (ไม่มีเวลานอกทางเทคนิค)
7.1.4 ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้ งระบบการแข่งขันในวันประชุมใหญ่ทางเทคนิค
7.2 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้ งระบบการแข่งขันในวันประชุมใหญ่ทางเทคนิค
7.3 รุ่นอายุ ไม่ เกิน 12 ปี (ยกเว้ น กติกาข้ อ 4.1.1 )
7.3.1 ผู้ฝึกสอนสามารถสอนนักกีฬาได้ ในช่วงที่มิได้ ทาการแข่งขัน การพักระหว่างเซต การขอเวลานอก
เวลานอกเทคนิค และเวลารักษาการบาดเจ็บ
7.3.2 ผู้ฝึกสอนจะต้ องนัง่ ตามสถานที่ ที่กาหนดไว้ เท่านัน้ ห้ ามยืน หรื อเดิน ตลอดการแข่งขัน
7.3.3 ผู้ฝึกสอนจะต้ องสอนนักกีฬาอย่างสุภาพ และไม่สง่ เสียงรบกวนผู้ตดั สิน และนักกีฬา ขณะที่ทาการแข่งขัน
หรื อมิได้ ทาการแข่งขัน
7.3.4 ผู้ฝึกสอนที่จะทาหน้ าที่จะต้ องยืนยันรายชื่อวันประชุมทีมเท่านัน้ ที่สามารถทาหน้ าที่ได้
7.3.5 ผู้ฝึกสอนไม่มีสทิ ธิในการประท้ วงต่อการตัดสินของผู้ตดั สิน
7.3.6 ผู้ฝึกสอนไม่มีสทิ ธิในการประท้ วงใด ๆ ต่อคณะกรรมการการตัดสินและ ผู้ตดั สิน
7.3.7 ผู้ฝึกสอนจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนด กรณีที่ทาผิดระเบียบอาจถูกตัดสิทธิ์ และให้ ออกจากการทา
หน้ าทีผ่ ้ ฝู ึ กสอนในนัดนัน้ หรื ออาจตัดสิทธิ์ในแมทช์นั ้น
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8. การจัดอันดับทีม
8.1 ดูจากจานวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้ อนั ดับที่ดีกว่า
8.2 ถ้ าจานวนแมทซ์ทชี่ นะเท่ากัน ให้ ใช้ วิธีการจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม
8.3 อันดับที่ 3 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค และรอบชิงชนะเลิศ ครองร่วม
9. ความสูงของตาข่ าย และลูกบอลที่ในการแข่ งขัน
รุ่นอายุ
ชาย
หญิง
12 ปี
2.15 ม.
2.10 ม.
14 ปี
2.30 ม.
2.15 ม.
16 ปี
2.38 ม.
2.20 ม.
18 ปี
2.43 ม.
2.24 ม.
9.1 ลูกวอลเลย์บอลชายหาดที่ใช้ ในการแข่งขัน MIKASA
10. วิธีจัดการแข่ งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็ น 5 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คือ
10.1 ภาค กลาง ประกอบด้ วย 15 จังหวัดต่อไปนี ้ สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทยั ธานี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขนั ธ์
แข่งขัน ระหว่างวันที่ 4 – 11 กันยายน 2557 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดสวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท
โดยมีกาหนดการดังนี ้
รุ่นอายุ
วันเข้ าที่พัก/ประชุม
วันแข่ งขัน
12 ปี 14 ปี
3 กันยายน 2557
4 – 7 กันยายน 2557
16 ปี 18 ปี
7 กันยายน 2557
8 – 11 กันยายน 2557
10.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วย 20 จังหวัดต่อไปนี ้ หนองคาย ร้ อยเอ็ด มหาสารคาม
ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ศรี สะเกษ บุรีรัมย์ ยโสธร มุกดาหาร อานาจเจริญ หนองบัวลาภู ชัยภูมิ
กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ นครพนม แข่งขัน ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2557
โดยมีกาหนดการดังนี ้
รุ่นอายุ
วันเข้ าที่พัก/ประชุม
วันแข่ งขัน
12 ปี 14 ปี
17 กันยายน 2557
18 – 21 กันยายน 2557
16 ปี 18 ปี
21 กันยายน 2557
22 – 25 กันยายน 2557
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10.3 ภาคใต้ ประกอบด้ วย 14 จังหวัดต่อไปนี ้ ชุมพร สุราษฎร์ ธานี พัทลุง สตูล กระบี่ ภูเก็ต ตรัง
ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรี ธรรมราช ระนอง พังงงา แข่งขัน ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
โรงเรี ยนทุง่ สง อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2557
โดยมีกาหนดการดังนี ้
รุ่นอายุ
12 ปี 14 ปี
16 ปี 18 ปี

วันเข้ าที่พัก/ประชุม
30 กันยายน 2557
4 ตุลาคม 2557

วันแข่ งขัน
1 – 4 ตุลาคม 2557
5 – 8 ตุลาคม 2557

10.4 ภาคเหนือ ประกอบด้ วย 16 จังหวัดต่อไปนี ้ นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน
ลาปาง สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก ลาพูน อุตรดิตถ์ แข่งขัน
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬากลาง.จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2557
โดยมีกาหนดการดังนี ้
รุ่นอายุ
วันเข้ าที่พัก/ประชุม
วันแข่ งขัน
12 ปี 14 ปี
12 ตุลาคม 2557
13 - 16 ตุลาคม 2557
16 ปี 18 ปี
16 ตุลาคม 2557
17 – 20 ตุลาคม 2557
10.5 ภาคตะวันออก ประกอบด้ วย 12 จังหวัดต่อไปนี ้ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นนทบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี
สระแก้ ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ แข่งขัน ณ สนามวอลเลย์บอล
ชายหาด หาดจอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2557
โดยมีกาหนดการดังนี ้
รุ่นอายุ
วันเข้ าที่พัก/ประชุม
วันแข่ งขัน
12 ปี 14 ปี
23 ตุลาคม 2557
24 – 27 ตุลาคม 2557
16 ปี 18 ปี
27 ตุลาคม 2557
28 – 31 ตุลาคม 2557
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10.6 รอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้ วย
1).ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ (ทุกรุ่นอายุ) รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม 10 ทีม
2). ทีมจังหวัดเจ้ าภาพรอบชิงชนะเลิศ (ทุกรุ่นอายุ)
2 ทีม
รวม 12 ทีม
แข่งขัน ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรี ยนสิริเกศน้ อมเกล้ า จังหวัดศรี สะเกษ
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2557
โดยมีกาหนดการดังนี ้
รุ่นอายุ
วันเข้ าที่พัก/ประชุม
วันแข่ งขัน
12 ปี 14 ปี
26 พฤศจิกายน 2557
27 - 30 พฤศจิกายน 2557
16 ปี 18 ปี
30 พฤศจิกายน 2557
1 – 4 ธันวาคม 2557
11. สิทธิประโยชน์

11.1 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
ทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขันจะได้ รับเงินบารุงทีมตามลาดับการแข่งขันดังนี ้

ลาดับ

เงินรางวัล

เหรียญรางวัลและประกาศณียบัตร

ชนะเลิศ
2,000 บาท
ถ้ วยรางวัลและเหรี ยญทอง พร้ อมประกาศณียบัตร
รองชนะเลิศ
1,500 บาท
เหรี ยญเงิน พร้ อมประกาศณียบัตร
อันดับที่ 3 (ครองร่ วม)
1,250 บาท
เหรี ยญทองแดง พร้ อมประกาศณียบัตร
อันดับที่ 5 - 8
1,000 บาท
ประกาศณียบัตร(จานวน 3 ใบ)
อันดับที่ 9 - 16
750 บาท
ประกาศณียบัตร(จานวน 3 ใบ)
- ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้ สทิ ธิ์เข้ าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
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11.2 รอบชิงชนะเลิศ แห่ งประเทศไทย
11.2.1 ทุกทีมจะรับค่าอาหารนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทีมละ จานวน 1,000 บาท
11.2.2 ทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขันจะได้ รับเงินบารุงทีมตามลาดับการแข่งขันดังนี ้

ลาดับ

เงินรางวัล

เหรียญรางวัลและประกาศณียบัตร

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 3(ครองร่ วม)
อันดับที่ 5 - 8
อันดับที่ 9 - 12

5,000 บาท
ถ้ วยรางวัลและเหรี ยญทอง พร้ อมประกาศณียบัตร
4,000 บาท
เหรี ยญเงิน พร้ อมประกาศณียบัตร
3,000 บาท
เหรี ยญทองแดง พร้ อมประกาศณียบัตร
2,500 บาท
ประกาศณียบัตร(จานวน 3 ใบ)
2,000 บาท
ประกาศณียบัตร(จานวน 3 ใบ)
11.2.3 เสื ้อแข่งขัน (มอบให้ ตงแต่
ั ้ ลงแข่งขันในรองรอบชนะเลิศ รอบคัดเลือกภาค)
12. การประท้ วง
12.1 การประท้ วงใด ๆ ต้ องทาหนังสือเป็ นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้ อมค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ภายใน 30 นาที หลังจากสิ ้นสุดการแข่งขันนัดที่ต้องการประท้ วง
12.2 ถ้ าทีมถูกประท้ วงไม่สามารถชี ้แจงเหตุผล ภายในเวลาที่สมาคม ฯ กาหนด สมาคมฯ จะตัดสินคาประท้ วง
นันได้
้ เลย และการตัดสินถือเป็ นที่สิ ้นสุด
13. กรณีนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในระเบียบ
เป็ นสิทธิ์ของสมาคมฯ จะวินจิ ฉัยชี ้ขาดตามความเหมาะสม แล้ วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

THAILAND VOLLEYBALL ASSOCIATION
286 His majesty the King honor Celebration Building Floor 17 Room 2 Sport Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240,
THAILAND Tel. 66-2-1709491-93 Fax : 66-2-1709490 Website : www.volleyball.or.th E-mail : info@volleyball.or.th ,tvavolley@gmail.com

ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
“ ยูโร่ เค้ ก ”ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์ บอล 2014
รอบคัดเลือก.ภาค....................................
ชื่อโรงเรี ยน...........................................................................................จังหวัด...........................................
ประเภททีม....................................................รุ่นอายุไม่เกิน ...................ปี
ชื่อ................................................................ .. ชื่อเล่น.... .............
เกิดวันที่...............เดือน...................พ.ศ. 25.............
น ้าหนัก...............กก. ส่วนสูง ...................ซม.
ผลงานการแข่งขัน............................................................................
..................................................................................................................
ชื่อ................................................................ .. ชื่อเล่น.... .............
เกิดวันที่...............เดือน...................พ.ศ. 25.............
น ้าหนัก...............กก. ส่วนสูง ...................ซม.
ผลงานการแข่งขัน.....................................................................................
..................................................................................................................
ชื่อ................................................................ .. ชื่อเล่น.... .............
เกิดวันที่...............เดือน...................พ.ศ. 25.............
น ้าหนัก...............กก. ส่วนสูง ...................ซม.
ผลงานการแข่งขัน.....................................................................................
..................................................................................................................
*ชื่อผู้ฝึกสอน................................................................................................................. ผู้สมัคร (ตัวบรรจง)
โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้ สะดวก).....................................................โทรสาร ........................................................
มี -ความประสงค์ที่จะเข้ าพักตามที่จงั หวัดจัดที่พกั ให้ จานวน................. คน ชาย............คน หญิง............คน
(โดยนาอุปกรณ์การนอนมาเอง)
ไม่ มีความประสงค์เข้ าพัก
หมายเหตุ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬามาด้ วย
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