ระเบียบการแข่งขัน
วอลเลย์บอล “ซีเล็คทูน่า”ประชาชน ข ชาย - หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2561
..................................................................
1. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562
2. การสมัครแข่งขัน
2.1 ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่สมาคมฯ กำหนด และติดรูปถ่ายเรียบร้อย สมัครได้ ณ ที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบ ชั้น 17 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และแฟกซ์
2.2 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องจ่ายค่าประกันทีมจำนวน 1,000 บาท เมื่อแข่งขันครบตาม
กำหนดการแข่งขันแล้ว สมาคมฯ จะคืนเงินประกันให้ทันทีหลังจากแข่งขันนัดสุดท้ายเสร็จสิ้นลง
2.3 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการเเข่งขัน จะต้องเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น และจะส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันได้เพียงประเภทละ 1 ทีม เท่านั้น หากยังไม่ได้เป็นสโมสรสมาชิกและมีความประสงค์ต้องการสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยขอรับใบสมัครเข้าเป็นสโมสรสมาชิกได้ ณ ที่ทำการ
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
2.4 จะรับทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่จำกัดจำนวน ทีมที่สมัครและมีหลักฐานถูกต้องจะได้รับพิจารณาเป็นลำดับ
แรก
2.5 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 14 คน นักกีฬา 13 หรือ 14 คน นักกีฬาตัวรับอิสระ
จะต้องมี 2 คน และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 3 คน
3. คุณสมบัติของนักกีฬา
3.1 ต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยร่วมทีมชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศประเภทประชาชน ข ของ สมาคมฯ ประจำปี
พ.ศ. 2561
3.2 ต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยร่วมทีมชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศประเภทประชาชน ก ของ สมาคมฯ ประจำปี
พ.ศ.2561
3.3 ห้ามผู้เล่นทีมชาติไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน มีชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
3.4 การจับสลากแบ่งสายให้ผู้จัดการทีม หรือผู้แทนทีมที่มีอำนาจตัดสินใจ ไปประชุมจับสลากจัดคู่แข่งขันใน
วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระ
เกียตริ 7 รอบ การกีฬาเเห่งประเทศไทย

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

3.5 ทีมที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์จับสลากแบ่งสาย การแข่งขัน มิฉะนั้น
จะถือว่าถอนตัวจากการแข่งขัน
4. การจัดการแข่งขัน
ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุด)
6. การจัดอันดับทีม
- ดูจากจำนวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
- ถ้าจำนวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม
7. วัน และสถานที่แข่งขัน
6.1 ประชาชน ข. ชาย วันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ ยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
6.2 ประชาชน ข. หญิง วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
8. ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน
ใช้ลูกวอลเลย์บอล มิกาซ่า MVA 300
9. รางวัลและของที่ระลึก
6.2 ทีมชนะเลิศ จะได้รับ
- เหรียญกาไหล่ทอง
6.3 ทีมรองชนะเลิศ จะได้รับ
- เหรียญกาไหล่เงิน
6.4 ทีมอันดับสาม จะได้รับ
- เหรียญกาไหล่ทองแดง
10. การประท้วง
6.5 ผู้ประท้วงต้องส่งหลักฐาน และเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท มอบให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันนัดที่ต้องการประท้วง
6.6 ถ้าทีมถูกประท้วงไม่สามารถชี้แจงเหตุผล ภายในเวลาที่สมาคมฯ กำหนด สมาคมฯ จะตัดสิน
คำประท้วงนั้นได้เลย และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
11. กรณีที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบ
เป็นสิทธิ์ของสมาคมฯ จะวินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
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