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ระเบียบการแข่งขัน 
วอลเลย์บอลชายหาด “กาฬสินธุ์-ซีเล็คทูน่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี  2558 
…………………………………………….. 

1. จ านวนทีมที่รั บเข้าร่ วมการแข่งขันและก าหนดการรั บสมัคร 
 1.1 รับสมคัร ประเภทละ 24 ทีม     

1.2 เปิดรับสมคัรต้ังแต่วันท่ี 16 กมุภาพนัธ์ – 5 มนีาคม 2558 
2. การสมัครแ ข่งขัน 

2.1 ให้ใช้ใบสมคัรตามแบบท่ีสมาคมฯ ก าหนด  และติดรูปถ่ายและกรอกข้อมลูให้เรียบร้อย 
2.2 สมคัรได้ ณ ท่ีท าการสมาคมฯ เลขท่ี 286 ชั้น 17 ห้อง 2 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ  
     พระชนมพรรษา การกฬีาแห่งประเทศไทย  ถนนรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   

     ไม่รั บสมัครทางโทร ศัพท์ 
2.3 ทีมท่ีสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน  จะต้องจ่ายค่าประกนัทีมจ านวน 1,000 บาท  เมือ่แข่งขันครบตามก าหนดการแข่งขัน

แล้ว สมาคมฯ จะคืนเงินประกนัให้ทันทีหลังจากแข่งขันนัดสุดท้ายเสร็จส้ินลง 
2.4 ทีมท่ีสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน  จะส่งแข่งขันโดยใช้ชื่อเดียวกนัได้ไมเ่กนิ  2  ทีม  
2.5 สมาคมฯจะประกาศรายชื่อทีมท่ีได้สิทธ์ิลงท าการแข่งขันในวันท่ี 6 มนีาคม  2558 ทางเว็บไซค์  สมาคม ฯ 

3. การประชุมใหญ่ทางเทคนิค 
ให้นักกฬีาไปประชุมใหญ่ทางเทคนิคใน วันท่ี 10 มนีาคม  2558  เวลา 16.00 น.                            

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาฬสินธ์ุพทิยาสรรพ ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
4. กติกาการแข่งขัน 

ใช้กติกาวอลเลย์บอลชายหาดของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB Official  Rules  Beach  Volleyball  2013-2016) 

5. วัน  และสถานที่แ ข่งขัน 
วันท่ี 11-14 มนีาคม 2558   ณ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพทิยาสรรพ ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
6. ลูกวอลเลย์บอลที่ใ ช้ในการแข่งขัน    

ใช้ลูกวอลเลย์บอลชายหาด มกิาซ่า  
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7. ร างวัลและสิทธิปร ะโยชน์ 

7.1 เงินรางวัลและเหรียญรางวัล 

ทีมชนะเลิศ  จะได้รับเหรียญรางวัลและเงินรางวัลทีมละ  25,000 บาท  
รองชนะเลิศ จะได้รับเหรียญรางวัลและเงินรางวัลทีมละ  15,000 บาท 

อนัดับ 3  จะได้รับเหรียญรางวัลและเงินรางวัลทีมละ  10,000 บาท 
อนัดับ 4  จะได้รับเงินรางวัลทีมละ  6,000 บาท 
อนัดับ 5 - 8 จะได้รับเงินรางวัลทีมละ  3,000 บาท 

อนัดับ 9 – 24 จะได้รับเงินรางวัลทีมละ  2,000 บาท 
7.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดท่ีพกัให้กบันักกฬีาท่ีมคีวามประสงค์จะพกั  
7.3 ทุกทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับค่าเดินทางทีมละ 2,000 บาท  

8 การ จัดอันดับทีมวาง จะพิจารณา ดังน้ี 
8.1 การเป็นนักกฬีาทีมชาติไทยในปี 2557 ท่ีสมาคมฯประกาศรายชื่อ  

8.2 ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด “ซีเล็คทูน่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ตะกัว่ป่า จังหวัด 
พงังา  เฉพาะอนัดับ 1-8  
8.3 ผลการแข่งขันกฬีาแห่งชาติ คร้ังท่ี 43 นครราชสีมาเกมส์ (รอบประเทศ) เฉพาะอนัดับ 1-8 

8.4 ผลการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 42 นนทรีเกมส์ (รอบมหกรรม) เฉพาะอนัดับ 1-4 
8.5 ผลการแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 30 ศรีสะเกษเกมส์ เฉพาะอนัดับ 1-4 

9.  การ ไ ด้คะแนนของการแข่งขัน ที่แ ข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 -  ทีมชนะ  ได้  2 คะแนน 
 -  ทีมแพ ้  ได้  1 คะแนน 

 -  ไมม่าแข่งขันหรือถูกปรับให้แพทุ้กกรณีหรือลงท าการแข่งขันไมจ่บแมทต์  ได้  0 คะแนน 
 -  ถ้าคะแนนเท่ากนัให้ใช้การจับฉลาก  
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10 การประท้วงและการลงโทษ 
      10.1 นักกฬีาท่านใดไมเ่ข้าร่วมประชุมใหญ่ พธีิเปิดการแข่งขัน จะถูกหักเงินรางวัล ท่านละ 500 บาท ต่อคร้ัง  

                  ยกเว้นท่ีมเีหตุอนัสมควรและได้รับการอนุญาตจาก ผู้แทนสมาคมฯแล้ว 
           10.2 นักกฬีาท่านใดไมเ่ข้าร่วมพธีิมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน จะไมไ่ด้รับเหรียญรางวัลและเงินรางวัล  

ยกเว้นท่ีมเีหตุอนัสมควรและได้รับการอนุญาตจาก ผู้แทนสมาคมฯแล้ว 
10.3  หากนักกฬีาท าผิดกติกาการแข่งขันข้อ 20 การผิดมารยาทและการลงโทษ (Misconduct and its sanctions)  
       จะถูกหักเงินรางวัลคร้ังละ 500 บาท โดยจะพจิาณาจากรายงานของผู้ตัดสิน 

10.4  ระหว่างการแข่งขันทีมสามารถ ขอประท้วงอย่างเป็นทางการ (Protest Protocol)  ตามกติกาข้อ 5.1.2.1 ได้ แต่หากผลพจิารณา   
ว่าไมรั่บค าประท้วงหรือยืนยันตามค าตัดสินเดิม ทีมจะถูกหกัเงินรางวัล   คร้ังละ  500  บาท  

10.5  การประท้วงเร่ืองคุณสมบัตินักกฬีา นักกฬีาต้องย่ือนค าร้องพร้อมหลักฐาน   และเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท  

ใหก้บัผู้ควบคุมการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังจากส้ินสุดการแข่งขันนัดท่ีต้องการประท้วงผู้แทนสมาคมฯ จะต้ัง
คณะกรรมการตัดสินค าประท้วง  และต้องด าเนินการตัดสินภายในระยะเวลาท่ีสมควร การตัดสินของคณะกรรมการ

ชุดนี้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

11 กรณีที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในร ะเบียบ 

เป็นสิทธ์ิของสมาคมฯ  จะวินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม  แล้วแต่กรณี 
 

      ประกาศ ณ วันท่ี 13 กมุภาพนัธ์  2558 
                 สมาคมกฬีาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
 

 
 

 
 


