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 ระเบียบการแข่งขนั	
“ยโูร่เคก้” ไทยแลนด ์บีช วอลเลยบ์อล  2017	

เพื8อใหก้ารแข่งขนั “ยโูร่เคก้” ไทยแลนด ์บีช วอลเลยบ์อล  2017  ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย จึงไดอ้อกระเบียบการแข่งขนัดงันีM  

1. ระเบียบนีM เรียกวา่ระเบียบการแข่งขนั  “ ยโูร่เคก้ ”ไทยแลนด ์บีช วอลเลยบ์อล   

2. ระเบียบนี1ใช้บังคบัตั1งแต่วนัประกาศนี1เป็นต้นไป 

3. ประเภทการแข่งขนั  

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายไุม่เกิน  12  ปี  (เกิด พ.ศ.  2548) 

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายไุม่เกิน  14  ปี   (เกิด พ.ศ. 2546) 

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายไุม่เกิน  16  ปี   (เกิด พ.ศ. 2544) 

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายไุม่เกิน  18  ปี  (เกิด พ.ศ.  2542) 

4. การแข่งขนัและจาํนวนทมีแข่งขนั 

      4.1.การส่งทีมเขา้แข่งขนัรอบคดัเลือกเป็นตวัแทนภาค จะรับสมคัรเขา้แข่งขนัจาํนวน  16  ทีม ของแต่ละรุ่นอาย ุ

      (ชาย-หญิง) คณะกรรมการจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธิV ที8จะพิจารณาคดัเลือกเอาตาม ความเหมาะสม 

     4.2. ทีมที8สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั สามารถส่งรายชื8อนกักีฬาไดที้มละ  3 คน ผูฝึ้กสอน 1 คน 

     4.3 ทีมที8เขา้ร่วมการแข่งขนั ตอ้งยนืยนัรายนกักีฬา จาํนวน  2  คนพร้อมกบันาํชุดแข่งขนั (นาํมาเอง) มาตรวจ  

            ก่อนการแข่งขงั ในวนัประชุมทีม  ก่อนการแข่งขนั 1 วนั 

     4.4.ทีมที8ไดเ้ป็นตวัแทนคือ ทีมที8ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ   ของแต่ละภาคไดเ้ขา้แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  ณ 

จงัหวดั 

    อุตรดิตถ ์ โดยตอ้งใชน้กักีฬาชุดเดียวกบัที8มีรายชื8อแข่งขนัรอบคดัเลือกตวัแทนภาค  จะเปลี8ยนแปลงผูเ้ล่นไม่ได ้

     และตอ้งสวมชุดแข่งขนั ที8คณะกรรมการจดัใหใ้นรอบคดัเลือกภาค 

     4.5 การแข่งขนัแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 4 วนั  

 4.5.1 ช่วงแรก แข่งขนั 4 วนั    รุ่นอาย ุ12 และ 14 ปี  หญิงและชาย   

 4.5.2 ช่วงสอง แข่งขนั 4 วนั    รุ่นอาย ุ16 และ 18  ปี  หญิงและชาย   

   หมายเหตุ  อาจมีการเปลี8ยนแปลงหรือสลบัช่วงแข่งขนัเพื8อความเหมาะสม   

คณะกรรมการจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
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   5. คุณสมบัตขิองนักกฬีาทีJเข้าแข่งขนั 

        5.1 ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุม่เกินในรุ่นอายทีุ8เขา้แข่งขนัที8กาํหนด 

        5.2 การส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัคดัเลือกตวัแทนภาค 

ในนามสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมเขา้ร่วม 

              การแข่งขนัไดเ้พียง รุ่นละ 1 ทีมเท่านัMน 

       5.3 ผูส้มคัรจะลงแข่งขนัรุ่นใด  ในนามสถาบนัการศึกษาใด  สถาบนัการศึกษาหนึ8งไดเ้พียงรุ่นเดียว เท่านัMน 

        5.4 ผูส้มคัรจะตอ้งอยูใ่นสถาบนัการศึกษาที8สงักดั ตาม ใบรับรองตามสถาบนัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 (ยกเวน้ )  การเขา้ศึกษาตามระบบ  ของช่วงชัMน  มธัยมที8 1 และมธัยมที8 4 

        5.5 ผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั รุ่นอายุ 12 ปี จะต้องกาํลงัศึกษาอยู่ระดบัประถมศึกษาเท่านั1น 

        5.6 ทีมที8เขา้รอบรองชนะเลิศ 

ในรอบคดัเลือกภาคจะตอ้งสวมชุดแข่งขนัตามที8คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจดัสรรให ้

       6. การสมคัรแข่งขนั 

       6.1 ใหใ้ชก้ารสมคัรแบบฟอมร์ออนไลท ์เท่านั1น  สมคัรไดที้8เวป็ไซคส์มาคมกีฬวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 

         6.2   ทีมสมคัรจะตอ้งกรอกรายละเอียดของนกักีฬาและผูฝึ้กสอนในการสมคัรใหค้รบถว้น 

 -  ผูส้มคัรจะตอ้ง ส่งรูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมตาดาํ  ไม่สวมหมวก 

             -  ใหน้าํใบรับรองของสถาบนัการศึกษา 

(ปพ.7)ติดรูปถ่ายนกัเรียนประทบัตราโรงเรียนและลงนามโดยหวัหนา้   

   สถานศึกษาหรือผูป้ฏิบติัราชการแทน 

(ตวัจริงใหน้าํไปแสดงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบในวนัประชุมทีม).                                  

- ทีมจะตอ้งนาํบตัรประจาํตวัประชาชน มาแสดงต่อคณะกรรมการแข่งขนั ในวนัประชุมทีม 

ก่อนการแข่งขนั 

6.3  ทีมที8สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั ถา้หลกัฐานไม่พร้อม  จะไม่ไดรั้บการพิจารณาเขา้ร่วมการแข่งขนั 

6.4 - ทีมที8กรอกรายละเอียดไม่ครบถว้นจะเสียสิทธิV ในการประกนัอุบติัเหตุ  

- ทีมสมคัรจะตอ้งชื8อ และกรอกรายละเอียด วนั เดือน ปี เกิด   พร้อม หมายเลขประจาํประชาชน 13 หลกั  

ในระบบเพื8อเป็นหลกัฐานในการอุบติัเหตุ  

- ทีมจะไดรั้บสิทธิV ประกนัอุบติัเหตุ ช่วงเวลาการแข่งขนั และ การเดินทางจาก ภูมิลาํเนา ถึง จงัหวดัเจา้ภาพ 

- ทีมสามารถส่งลงชื8อประกนัอุบติัเหตุได ้ ทีมละไม่เกิน 4 คน  

- ทีมจะตอ้งลงชื8อผูป้ระสานงานในเรื8องประกนัอุบติัเหตุทุกทีมที8ส่งเขา้ร่วมแข่งขนั 

- ทีมจะตอ้งกรอกรายละเอียดและสมคัร ตามช่วงเวลาที8กาํหนดเท่านัMน 
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 6.5  การรับสมคัร รุ่นอายลุะ จาํนวน  16 ทีม (ชาย 16 ทีม ,หญิง 16 ทีม)  

              6.6 ภาคที8ทีมเขา้ร่วมเกิน จาํนวน 16 ทีม สมาคม ฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั 

 6.7  วนัเปิดและปิดรับสมคัร      

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   เปิดรับตัMงแต่วนัที8 10  สิงหาคม    2560  ถึง   วนัที8  4     กนัยายน   2560  

สมคัรไดที้8 (https://form.jotform.me/72201363896458) 

ภาคกลาง    เปิดรับตัMงแต่วนัที8 10  สิงหาคม    2560  ถึง   วนัที8  15     กนัยายน   2560 

สมคัรไดที้8  (https://form.jotform.me/72205354796461) 

 ภาคใต ้      เปิดรับตัMงแต่วนัที8 10  สิงหาคม    2560  ถึง   วนัที8  15     กนัยายน   2560 

สมคัรไดที้8 (https://form.jotform.me/72205504196452) 

 

 ภาคตะวนัออก     เปิดรับตัMงแต่วนัที8 10  สิงหาคม    2560  ถึง   วนัที8  15   กนัยายน   2560 

สมคัรไดที้8 (https://form.jotform.me/72205114896456) 

             ภาคเหนือ    เปิดรับตัMงแต่วนัที8 10  สิงหาคม    2560  ถึง   วนัที8  15     กนัยายน   2560 

สมคัรไดที้8 (https://form.jotform.me/72205159096457) 

7.  กตกิาการแข่งขนั  ใช้กตกิาการแข่งขนัของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต ิ โดยอนุโลมยกเว้น   

      7.1 รอบคดัเลือก   รอบคดัเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 5 ภาค       

           7.1.1 - การแข่งขนั จะทาํการแข่งขนั   2 ใน 3 เซต ๆ ละ  15  คะแนน ในเซตที8 1 และ 2   เซตตดัสิน (เซตที8 

3) 

             จะทาํการแข่งขนั  11  คะแนน โดยในแต่ละเซตทีมชนะจะตอ้งมีคะแนนห่างฝ่ายตรงขา้ม  2  คะแนน 

           7.1.2 การเปลี8ยนแดน จะเปลี8ยนแดนทุก 5 คะแนน   ของทุกเซตการแข่งขนั 

           7.1.3 ทีมสามารถขอเวลานอกไดเ้ซตละ 1 ครัM ง ๆ ละ 30 วนิาที (ไม่มีเวลานอกทางเทคนิค)  

 7.1.4 ผู้ควบคุมการแข่งขนัจะแจ้งระบบการแข่งขนัในวนัประชุมใหญ่ทางเทคนิค 

       7.2 ทมีสามารถมผีู้ฝึกสอนลงทาํหน้าทีJ ได้ ทมีละ 1 คน(ทุกรุ่นอายุ) ตามในรายชืJอทีJยืนยนั  ในวนัประชุมทมี 

และต้อง  ปฎบิัตติามกตกิา   สหพนัธ์วอลเลย์บอล นานาชาต ิกาํหนด 

      7.3 รอบชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  ใช้กตกิาการแข่งขนัของสหพนัธ์วอลเลย์บอล นานาชาต ิฉบับล่าสุด 

      7.4 ผู้ควบคุมการแข่งขนัจะแจ้งรายละเอยีดต่างๆ ให้ทราบในวนัประชุมทมีต่อไป 
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8. การจดัอนัดบัทมี       

    8.1 ดูจากจาํนวนแมทซ์ที8ชนะ ทีมใดชนะมากกวา่จะไดอ้นัดบัที8ดีกวา่ 

     8.2 ถา้จาํนวนแมทซ์ที8ชนะเท่ากนั ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลากเพื8อหาอนัดบัที8ดีกวา่ของทีม 

                  8.3 อนัดบัที8 3 รอบคดัเลือกตวัแทนภาค  และรอบชิงชนะเลิศ ครองร่วม 

 9. ความสูงของตาข่าย และลูกบอลทีJในการแข่งขนั 

รุ่นอายุ ชาย หญงิ 

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  ลูกวอลเลยบ์อลชายหาดที8ใชใ้นการแข่งขนั ตามที8สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย รับรอง     

     10.  วธีิจดัการแข่งขนั รอบคดัเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 5 ภาค  และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คือ    

      10.1 ภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ   แข่งขนั ณ สนามวอลเลยบ์อลชายหาด  โรงเรียนเทศบาลหนองหญา้มา้ 

จ.ร้อยเอด็ 

            ระหว่างวนัทีJ   13 – 20   กนัยายน  2560    ประกอบดว้ย  20 จงัหวดัต่อไปนีM     

หนองคาย    ร้อยเอด็    มหาสารคาม   ขอนแก่น    นครราชสีมา  สุรินทร์ ศรีสะเกษ   บุรีรัมย ์ ยโสธร 

นครพนม 

มุกดาหาร   อาํนาจเจริญ   หนองบวัลาํภู   ชยัภูมิ   กาฬสินธุ์   เลย  สกลนคร  อุดรธานี    อุบลราชธานี 

บึงกาฬ  

 

      10.3 ภาคกลาง   แข่งขนั   ณ  สนามวอลเลยบ์อลชายหาด  โรงเรียนวดัสิงห์      จ.ชยันาท 

ระหว่างวนัทีJ    4 – 11  ตุลาคม  2560  ประกอบดว้ย  15  จงัหวดัต่อไปนีM   สระบุรี  ลพบุรี  ราชบุรี 

นครปฐม   กาญจนบุรี   สุพรรณบุรี   อยธุยา   อ่างทอง  สิงห์บุรี  ชยันาท  อุทยัธานี  เพชรบุรี  สมุทรสาคร 

             สมุทรสงคราม    ประจวบคีรีขนัธ์ 

     10.4  ภาค ใต้  แข่งขนั   ณ สนามวอลเลยบ์อลชายหาด โรงเรียนควนขนุน  อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

ระหว่างวนัทีJ 1 - 8 พฤศจกิายน  2560   ประกอบดว้ย  14  จงัหวดัต่อไปนีM      สุราษฎร์ธานี     

พทัลุง  สตูล  กระบี8  ภูเกต็  ตรัง  ยะลา   ปัตตานี  นราธิวาส   สงขลา  นครศรีธรรมราช  ระนอง   พงังา  

ชุมพร 
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        10.1 ภาคตะวนัออก  แข่งขนั  ณ สนามวอลเลยบ์อลชายหาด  กองเรือยทุธการ จงัหวดัชลบุรี  หรือ 

จงัหวดัจนัทบุรี 

ระหว่างวนัทีJ   20  - 27   พฤศจกิายน2560  ประกอบดว้ย 12 จงัหวดัต่อไปนีM    ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา   

นนทบุรี   

ปราจีนบุรี   ปทุมธานี   สระแกว้   ระยอง   จนัทบุรี  ตราด   นครนายก   กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ 

    10.5 ภาคเหนือ แข่งขนั   ณ สนามวอลเลยบ์อลชายหาด โรงเรียนสากเหลก็วทิยา    จงัหวดัพิจิตร 

      ระหว่างวนัทีJ  3 - 10    ธันวาคม   2560  ประกอบดว้ย  16  จงัหวดัต่อไปนีM     

                 นครสวรรค ์ พิจิตร   กาํแพงเพชร   เพชรบูรณ์   แพร่   น่าน   ลาํปาง   สุโขทยั   พิษณุโลก   เชียงใหม่   

                 เชียงราย  พะเยา    แม่ฮ่องสอน  ตาก   ลาํพนู  อุตรดิตถ ์ 

   10.6  รอบชิงชนะเลศิ แข่งขนั   ณ สนามวอลเลยบ์อลชายหาด  สนามกีฬากลางอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ระหว่างวนัทีJ      13 – 20  ธันวาคม   2560 

1).ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ (ทุกรุ่นอาย)ุ รอบคดัเลือกตวัแทนภาค  5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม 10 ทีม 

2).  ทีมจงัหวดัเจา้ภาพรอบชิงชนะเลิศ (ทุกรุ่นอาย)ุ                     2  ทีม                                                           

                                                                               รวม        12 ทีม                                

11. สิทธิประโยชน์ 

       11.1 รอบคดัเลือกตวัแทนภาค     

ลาํดบั เงนิรางวลั เหรียญรางวลัและเกยีรตบิัตร 

ทมีอนัดบั   ชนะเลศิ 4,000   บาท ถว้ยรางวลัและเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร 

ทมีอนัดบั    รองชนะเลศิ 2,500  บาท    เหรียญเงิน (2 เหรียญ) พร้อมเกียรติบตัร 

ทมีอนัดบัทีJ    3 (ครองร่วม) 1,500  บาท    เหรียญทองแดง(4 เหรียญ)   พร้อมเกียรติบตัร 

ทมีอนัดบัทีJ    5 - 8    1,200  บาท                  เกียรติบตัร  (จาํนวน 3 ฉบบั) 

ทมีอนัดบัทีJ    9 - 16         1,000  บาท                  เกียรติบตัร  (จาํนวน 3 ฉบบั) 

-  ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ไดสิ้ทธิV เขา้ร่วมการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 - ทีมโรงเรียนที8สละสิทธิV เขา้ร่วมแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   

จะถูกตดัสิทธิV การเขา้ร่วมแข่งขนัในปีถดัไป  
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    11.2 รอบชิงชนะเลศิ แห่งประเทศไทย 

 11.2.1 ทุกทีมที8เขา้ร่วมแข่งขนัจะรับค่าอาหารนกักีฬาและเจา้หนา้ที8ทีมละ   จาํนวน 1,000  บาท  

 11.2.2 ทีมที8เขา้ร่วมแข่งขนัใน  รอบสอง  ไดรั้บค่าอาหารสาํหรับนกักีฬาและเจา้หนา้ที8  จาํนวน  300  บาท 

 11.2.3 ทีมที8เขา้ร่วมแข่งขนัในรอบ  รองชนะเลิศ ไดรั้บค่าอาหารสาํหรับนกักีฬาและเจา้หนา้ที8  จาํนวน  

300  บาท 

ลาํดบั เงนิรางวลั เหรียญรางวลัและเกยีรตบิัตร 

ทมีอนัดบั   ชนะเลศิ 10,000   บาท ถว้ยรางวลัและเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร 

ทมีอนัดบั    รองชนะเลศิ 5,000  บาท    เหรียญเงิน  (2 เหรียญ)  พร้อมเกียรติบตัร 

ทมีอนัดบัทีJ    3(ครองร่วม) 3,000  บาท    เหรียญทองแดง (4 เหรียญ)  พร้อมเกียรติบตัร 

ทมีอนัดบัทีJ    5 - 8    2,500  บาท เกียรติบตัร  (จาํนวน 3 ฉบบั) 

ทมีอนัดบัทีJ    9 - 12         2,000  บาท เกียรติบตัร  (จาํนวน 3 ฉบบั) 

- นกักีฬาทีมใดที8ไม่เขา้ร่วมประชุมทีมก่อนการแข่งขนั 1 วนั   จะถูกตดัเงินรางวลัทีมละ  500  บาท 

  12. การประท้วง 

      12.1 การประทว้งใด ๆ ตอ้งทาํหนงัสือเป็นหลกัฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมค่าธรรมเนียม 1,000  บาท       

 ภายใน  30  นาที หลงัจากสิMนสุดการแข่งขนันดัที8ตอ้งการประทว้ง 

        12.2 ถา้ทีมถูกประทว้งไม่สามารถชีMแจงเหตุผล ภายในเวลาที8สมาคม ฯ กาํหนด สมาคมฯ จะตดัสินคาํประทว้ง 

 นัMนไดเ้ลย และการตดัสินถือเป็นที8สิMนสุด 

 13. กรณนีอกเหนือจากทีJกาํหนดไว้ในระเบียบ 

เป็นสิทธิV ของสมาคมฯ จะวนิิจฉยัชีMขาดตามความเหมาะสม แลว้แต่กรณี 

     

 

                 ประกาศ  ณ  วนัที8    10   สิงหาคม    2560 

       สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 


