ระเบียบการแข่งขัน
วอลเลย์บอล “ซีเล็คทูนา่ ”ประชาชน ข. ชาย - หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2560
..................................................................
1. กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560
2. การสมัครแข่งขัน
2.1 ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่สมาคมฯ กาหนด และติดรูปถ่ายเรียบร้อยพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ์ 7 รอบ ชั้น 17 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือทาง E-mail
info@volleyball.or.th ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และแฟกซ์
2.2 ทีมที่ส มัครเข้าร่ ว มการแข่งขัน จะต้องจ่ายค่าประกันทีมจานวน 1,000 บาท เมื่อแข่งขัน ครบตาม
กาหนดการแข่งขันแล้ว สมาคมฯ จะคืนเงินประกันให้ทันทีหลังจากแข่งขันนัดสุดท้ายเสร็จสิ้นลง สามารถรับ
คือได้ที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
2.3 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการเเข่งขัน จะต้องเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น และจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง
ประเภทละ 1 ทีม เท่านั้น หากยังไม่ได้เป็นสโมสรสมาชิกและมีความประสงค์ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องสมัครเป็น
สมาชิกก่อน โดยขอรับใบสมัครเข้าเป็นสโมสรสมาชิกได้ ณ ที่ทาการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยทุกทีมต้องส่ง
ใบนาส่งรายชื่อคณะกรรมการสโมสรสมาชิก มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
2.4 รับทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่จากัดทั้งชายและหญิง ทีมที่สมัครและมีหลักฐานถูกต้องจะได้รับพิจารณ
เป็นลาดับแรก และจะปิดรับสมัครทันทีที่ทีมครบตามจานวนที่สมาคมฯกาหนด
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
3.1 ต้องเป็ น นั กกี ฬาที่ ไ ม่เ คยร่ ว มทีมชนะเลิ ศ หรือรองชนะเลิ ศประเภทประชาชน ข.ของสมาคมฯ
ประจาปี พ.ศ. 2559
3.2 ต้องเป็ น นั กกีฬาที่ไ ม่เ คยร่ ว มทีมชนะเลิ ศ หรือรองชนะเลิ ศประเภทประชาชน ก ของสมาคมฯ
ประจาปี พ.ศ.2559
3.3 ห้ามผู้เล่นทีมชาติไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน มีชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
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4. การจับสลากแบ่งสาย
4.1 ให้ ผู้ จั ดการทีม หรื อผู้ แทนทีมที่มีอานาจตัดสิ นใจ ไปประชุมจับสลากจัดคู่แ ข่งขันใน วัน ที่ 27
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 17 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ทีมที่ส่งใบสมัครเข้าร่ว มการแข่งขัน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์จับสลากแบ่งสายการแข่ งขัน
มิฉะนั้นจะถือว่าถอนตัวจากการแข่งขัน
5. การจัดการแข่งขัน
ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุด)
6. การจัดอันดับทีม
- ดูจากจานวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
- ถ้าจานวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม
7. วัน และสถานที่แข่งขัน
7.1 ประชาชนชาย ข วันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2560 ณ ยิม 1 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
7.2 ประชาชนหญิง ข วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ ยิม 1 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
8. ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน
- ใช้ลูกวอลเลย์บอล มิกาซ่า MVA 300
9. รางวัลและของที่ระลึก
9.1 ทีมชนะเลิศ จะได้รับเหรียญกาไหล่ทอง
9.2 ทีมรองชนะเลิศ จะได้รับเหรียญกาไหล่เงิน
9.3 ทีมอันดับสาม จะได้รับเหรียญกาไหล่ทองแดง
10. การประท้วง
10.1 ผู้ประท้วงต้องส่งหลักฐาน และเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท มอบให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันนัดที่ต้องการประท้วง
10.2 ถ้าทีมถูกประท้วงไม่สามารถชี้แจงเหตุผล ภายในเวลาที่ สมาคมฯ กาหนด สมาคมฯ จะ
ตัดสินคาประท้วงนั้นได้เลย และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

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

11.

กรณีที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบ
- เป็นสิทธิ์ของสมาคมฯ จะวินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
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