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ระเบียบการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน ชาย - หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

………………………………………………….. 
1. กำหนดการรับสมัคร 

ต้ังแต่วันท่ี  1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562 

2.        การสมัครแข่งขัน 

2.1 ให้ใช้ใบสมัครตามแบบท่ีสมาคมฯ กำหนด และติดรูปถ่ายเรียบร้อย สมัครได้ ณ ท่ี สมาคมกีฬา

วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  เลขท่ี 286 อาคารเฉลิมพระเกียรต์ิ 7 รอบ ช้ัน 17 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และแฟกซ์ 

2.2 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องจ่ายค่าประกันทีมจำนวน 1,000 บาท เม่ือแข่งขัน ครบตาม

กำหนดการแข่งขันแล้ว สมาคมฯ จะคืนเงินประกันให้ทันทีหลังจากแข่งขันนัดสุดท้ายเสร็จส้ินลง 

2.3 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการเเข่งขันจะต้องเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมฯ เท่าน้ัน และจะส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันได้เพียงประเภทละ 1 ทีม เท่าน้ัน  หากยังไม่ได้เป็นสโมสรสมาชิก และมีความประสงค์ต้องการสมัคร

เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนโดยขอรับใบสมัครเข้าเป็นสโมสรสมาชิกได้ ณ ท่ีทำการ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

2.4 รับทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่จำกัดจำนวนทีม ทีมท่ีสมัครและมีหลักฐานถูกต้อง จะได้รับพิจารณาเป็น
ลำดับแรก และจะปิดรับสมัครทันทีท่ีทีมครบตามจำนวนท่ีสมาคมฯ กำหนด 

2.5 ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งรายช่ือนักกีฬาได้ 14 คน นักกีฬา 13 หรือ 14 คน นักกีฬาตัวรับ

อิสระจะต้องมี 2 คน และเจ้าหน้าท่ีทีมไม่เกิน 3 คน  

2. คุณสมบัติของนักกีฬา 
- นักกีฬาชาย  ต้องไม่เกิดก่อน  วันท่ี  1  มกราคม 2543 

- นักกีฬาหญิง ต้องไม่เกิดก่อน  วันท่ี  1  มกราคม  2544 

- หลักฐานการสมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 
3. การจับสลากแบ่งสาย 

4.1 ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้แทนทีมท่ีมีอำนาจตัดสินใจ ไปประชุมจับสลากจัดคู่แข่งขันวันท่ี 10 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น.  ณ ท่ีทำการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ การกีฬา

เเห่งประเทศไทย 
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4.2 ทีมท่ีส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน  มิฉะน้ัน
จะถือว่าถอนตัวจากการแข่งขัน 

5 การจัดการแข่งขัน 
ใช้กติกาการแข่งขัน ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (ท่ีประกาศใช้ฉบับล่าสุด) 

6.   การจัดอันดับทีม  

 -  ดูจากจำนวนแมทซ์ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับท่ีดีกว่า 

 -  ถ้าจำนวนแมทซ์ท่ีชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับท่ีดีกว่าของทีม 

7.   วัน และสถานท่ีแข่งขัน 

6.1  เยาวชนชาย ระหว่างวันท่ี 17 – 26 เม.ย. 2562 ณ ยิมเนเซ่ียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ  

6.2 เยาวชนหญิง ระหว่างวันท่ี 28 เม.ย. - 7 พ.ค. 2562 ณ ยิมเนเซ่ียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ 

8.   ลูกวอลเลย์บอลท่ีใช้ในการแข่งขัน 

ใช้ลูกวอลเลย์บอล มิกาซ่า MVA 300 

9.   รางวัลและของท่ีระลึก 

ทีมชนะเลิศ  จะได้รับ 

-     ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปครอง 1 ปี 

- เหรียญกาไหล่ทอง 
ทีมรองชนะเลิศ  จะได้รับ 

- เหรียญกาไหล่เงิน 
ทีมอันดับสาม  จะได้รับ 

- เหรียญกาไหล่ทองแดง 
10.   การประท้วง 

10.1  ผู้ประท้วงต้องส่งหลักฐาน  และเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท  มอบให้คณะกรรมการจัดการ 

       แข่งขันภายใน 24  ช่ัวโมง  หลังจากส้ินสุดการแข่งขันนัดท่ีต้องการประท้วง 

10.2  ถ้าทีมถูกประท้วงไม่สามารถช้ีแจงเหตุผล  ภายในเวลาท่ีสมาคมฯ กำหนด  สมาคมฯ จะตัดสิน 
                 คำประท้วงน้ันได้เลย  และการตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด 

11. กรณีท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ 

เป็นสิทธ์ิของสมาคมฯ  จะวินิจฉัยช้ีขาดตามความเหมาะสม  แล้วแต่กรณี 

 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี  1 มีนาคม 2562 

                  สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  


