กติกาสเปเชียลโอลิมปิ คไทย
การแข่ งขันกีฬากรีฑา
นักกีฬาที่เป็ นดาวน์ซินโดรมควรได้รับการตรวจวินิจฉัยสภาพข้อต่อระหว่างข้อกระดูกสันหลังไม่คงที่
ปัญจกรี ฑาและการกระโดดสู ง ถือว่าเป็ นการแข่งขันที่อนั ตรายมาก
หมวด ก : รายการแข่ งขัน
1. วิ่ง 100 เมตร
2. วิ่ง 200 เมตร
3. วิง่ 400 เมตร
4. วิ่ง 800 เมตร
5. วิ่ง 1,500 เมตร
6. วิ่ง 3,000 เมตร
7. วิ่ง 5,000 เมตร
8. วิง่ 10,000 เมตร
9. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน
10. วิ่งมาราธอน
11. รายการกระโดดข้ามรั้ว
- ผูช้ าย 110 เมตร
- ผูห้ ญิง 100 เมตร
12. วิ่งผลัด 4x100 เมตร
13. วิ่งผลัด 4x400 เมตร
14. กระโดดสู ง
15. กระโดดไกล
16. การทุ่มน้ าหนัก
- ผูช้ าย 4 กิโลกรัม
- ผูห้ ญิง 3.65 กิโลกรัม
- ผูช้ าย อายุ (8-11 ปี ) 3.65 กิโลกรัม
- ผูห้ ญิง อายุ (8-11 ปี ) 1.81 กิโลกรัม
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17. การแข่งขันประเภทรวม ปัญจกรี ฑา (วิ่ง 100 เมตร กระโดดไกล ทุ่มน้ าหนัก กระโดดสู ง วิ่ง 400 เมตร
18. ยูนิฟายด์ 4x100 เมตร
19. ยูนิฟายด์ 4x400 เมตร
การแข่งเดิน
20. เดิน 400 เมตร
21. เดิน 800 เมตร
รายการวีลแชร์
22. การแข่งขันวีลแชร์ 100 เมตร
23. การแข่งขันวีลแชร์ 200 เมตร
24. การแข่งขันวีลแชร์ 400 เมตร
25. การแข่งขันวีลแชร์ ทุ่มน้ าหนัก
- ผูช้ าย 1.81 กิโลกรัม
- ผูห้ ญิง 1.81 กิโลกรัม
การแข่งขันวิ่งและเดินไกล
26. การแข่งขันวิ่งและเดินไกล 1,500 เมตร
27. การแข่งขันวิ่งและเดินไกล 3,000 เมตร
28. การแข่งขันวิ่งและเดินไกล 5,000 เมตร
29. การแข่งขันวิ่งและเดินไกล 10,000 เมตร
รายการข้างล่างนี้เหมาะสาหรับนักกีฬาที่มีความสามารถต่า
30. วิ่ง 25 เมตร
31. วิ่ง 50 เมตร
32. เดิน 25 เมตร
33. เดิน 50 เมตร
34. เดิน 100 เมตร
35. การขว้างลูกซอล์ฟทบอล
36. การยืนกระโดดไกล
37. การเดิน 10 เมตร
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38. การเดิน 25 เมตร
39. การเดิน 50 เมตร
40. การแข่งขันวีลแชร์ 10 เมตร
41. การแข่งขันวีลแชร์ 25 เมตร
42. การแข่งขันวีลแชร์ 30 เมตร
43. การแข่งขันวีลแชร์ผลัด 4x25 เมตร
44. การแข่ขนั วีลแชร์มอเตอร์ 30 เมตร
45. การแข่งขันวีลแชร์มอเตอร์ 50 เมตร
46. การแข่งขันวีลแชร์มอเตอร์สิ่งกีดขวาง 25 เมตร
47. การขว้างลูกระยะไกล (ลูกเทนนิส)

หมวด ข : กติกาการแข่งขัน
1. กติกาการแข่ งขันกรีฑาประเภทลู่
1.1 ใช้บล็อกในการออกจุดเริ่ มต้น (ที่ยนั เท้าสาหรับการออกวิง่ )
1.1.1 ในการแข่งขันวิ่งไม่เกิน 400 เมตรนั้น นักกีฬาสามารถเลือกได้วา่ จะใช้หรื อไม่ใช้ที่ยนั เท้าก็ได้
1.1.2 ในการแข่งขันไม่วา่ นักกีฬาจะใช้ที่ยนั เท้าหรื อไม่กต็ ามในการแข่งขันที่ไม่เกิน 400 เมตร
ผูป้ ล่อยตัวจะใช้คาสัง่ เป็ นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรื อภาษาถิ่นใด ๆ ก็ตาม จะต้องพูดว่า
“เข้าที่ ระวัง” และเมื่ออยูใ่ นท่าพร้อม และนิ่งจึงยิงปื นเพื่อปล่อยตัวนักกีฬาได้
หมายเหตุ ในการแข่งขันนานาชาติการออกคาสัง่ จะเป็ นภาษาอังกฤษ
1.1.3 รายการแข่งขันวิ่ง 800 เมตรหรื อมากกว่า เมื่อผูค้ วบคุมการปล่อยตัวได้พดู ว่า “เข้าที่” และเมื่อ
นักกีฬาพร้อม และเมื่อได้ยนิ เสี ยงปื นปล่อยตัวนักกีฬา ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องไม่เอามือไปสัมผัสอยูท่ ี่
พื้นดิน
1.1.4 รายการแข่งขันวิ่ง ที่มากกว่า400 เมตร ในจุดเริ่ มต้น
- รายการแข่งขันวิ่งระยะ 800 เมตร ผูเ้ ข้าแข่งขันจะวิ่งในลูว่ ิ่งไปก่อนหนึ่งทางโค้งเมื่อสิ้ นสุ ด
ทางโค้งจึงจะตัดเข้าไปวิ่งลูข่ า้ งในได้
- รายการแข่งขันวิ่งระยะ 1,500 เมตรเป็ นการวิ่งระยะที่ไกลมาก การเริ่ มวิ่งใช้เส้นโค้งเป็ น
เส้นปล่อยตัว
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1.1.5 การแข่งขันวิ่งผลัด
- การวิ่งผลัด 4x100 เมตร ผูท้ ี่ทาการรับคทาจะทาการรับส่งคทาได้ในเขตที่กาหนดเท่านั้น
เส้นต่าง ๆ เหล่านี้จะปรากฏอยูใ่ นการทาสนาม
- การวิง่ ผลัด 4 x400 เมตร ผูว้ งิ่ คนแรกจะเป็ นผูท้ ี่เริ่ มวิง่ ก่อน ผูว้ งิ่ คนที่ 1 ต้องวิง่ ในช่องวิง่
ของตนเองตลอด คนที่ 2 ต้องเริ่ มวิ่งในเขตรับไม้เท่านั้นและต้องวิ่งในช่องวิ่งของตนเอง
จนถึงโค้งแรก จึงตัดเข้ามาช่องวิ่งในได้ คนที่ 3และ4 วิง่ ช่องวิ่งในตลอด
1.1.6 ในการปล่อยตัวนักกีฬาควรจะให้โอกาสนักกีฬาได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
- ให้เวลามากพอในการที่ผเู ้ ข้าแข่งขันได้ทาการทาสัญญลักษณ์ต่าง ๆ
- ในจุดปล่อยตัวนั้นควรจัดลาดับนักกีฬาเมื่อเห็นนักกีฬานั้นเรี ยงไม่เป็ นแถว
- ไม่ใช้เวลามากเกินไปหลังจากที่สงั่ ให้นกั กีฬาอยูใ่ นท่าเข้าที่
1.1.7 การออกจุดปล่อยตัวที่ผดิ
นักกีฬาที่ออกจากจุดปล่อยตัวก่อนสัญญานปล่อยตัวถือว่าฟาล์ว และถ้ามีการฟาล์วครั้งที่ 1
เกิดขึ้น หากมีการฟาล์วครั้งต่อไป นักกีฬาที่กระทาฟาล์วจะถูกให้ออกจากการแข่งขัน
1.2 การวิ่งที่ผดิ กติกา
1.2.1 นักกีฬาเข้าแข่งขันทุกคนต้องวิ่งอยูใ่ นลู่ของตัวเองตั้งแต่จุดเริ้ มต้นไปจนถึงจุดสิ้ นสุ ด
1.2.2 ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันนั้นถูกผลักหรื อถูกเบียดให้วิ่งในลู่ของคนอื่น ก็จะไม่ถูกปรับว่าฟาล์ว
1.2.3 กรณี นกั กีฬา : นักกรี ฑาวิ่งนอกช่องวิ่ง และไม่ได้ทาให้นกั กรี ฑาคนอื่นเสี ยเปรี ยบ ผูแ้ ข่งขัน
คนนั้นก็จะไม่ฟาล์ว
1.3 การแข่งขันเดิน
1.3.1 นักกีฬาต้องใช้
เท้าสัมผัสกับพื้นดิน
1.3.2 รายการการแข่งขันเดิน นักกีฬาจาเป็ นต้องเดินเหยียดเข่าตรงในระหว่างการแข่งขัน
1.3.3 ในรายการแข่งขันเดิน 400 เมตร ผูเ้ ข้าแข่งขันจะถูกตัดสิ ทธิ์และไม่มีการเตือนล่วงหน้า
โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการมากกว่า 2 คน
1.4 การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว
1.4.1 ระยะทางการแข่งขัน 100 เมตร รั้วสู ง 0.762 เมตร ซึ่งวัดระยะทางจากเส้นเริ่ มถึงรั้วแรก
13 เมตร
1.4.2 ระยะทางระหว่างรั้ว 8.50 เมตร ระยะทางจากรั้วสุ ดท้ายจนถึงเส้นชัย 10.50 เมตร
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1.4.3 ระยะทางการแข่งขัน 110 เมตร รั้วสู ง 0.840 เมตร ซึ่งวัดระยะทางจากเส้นเริ่ มถึงรั้วแรก
13.72 เมตร
1.4.4 ระยะทางระหว่างรั้ว 9.14 เมตร ระยะทางจากรั้วสุ ดท้ายจนถึงเส้นชัย 14.02 เมตร
2. กติกาการแข่งขันประเภทลาน
2.1 การวัดระยะทาง
กระโดดไกล, ยืนกระโดดไกล หรื อ การรายการแข่งขันขว้างต่าง ๆ (ทุ่มน้ าหนัก ขว้างลูกซอฟบอล และ
การขว้างลูกเทนนิส จะทาการแข่งขันได้ 3 ครั้ง และทุก ๆ ครั้งที่ได้ทาการแข่งขันก็จะได้มีการบันทึก
สถิติเอาไว้ และจะเลือกเอาสถิติที่ดีที่สุดมาพิจารณาผลการแข่งขัน
2.2 การกระโดดไกล
2.2.1 ในรายการแข่งขันกระโดดไกล นักกีฬาต้องมีความสามารถกระโดดได้ถึง 1 เมตร ซึ่งเป็ น
ระยะทางที่ต่าสุ ดระหว่างกระดานเริ่ มถึงขอบบ่อทราย
2.2.2 ระยะทางในการวัด จะวัดจากรอยที่ปรากฏบนหลุมทรายด้านใกล้กบั กระดานเริ่ มมากที่สุด (ไม่
ว่ารอยนั้นจะเป็ นแขน ขา หรื อส่ วนหนึ่งส่วนใดของร่ างกายก็ตาม ไปยังกระดานเริ่ มกระโดด
2.2.3 ในรายการกระโดด ก่อนการแข่งขัน นักกีฬาอาจจะมีผชู ้ ่วยเป็ นเจ้าหน้าที่ช่วยที่จุดกระโดด
2.3 การยืนกระโดดไกล
2.3.1 ผูท้ ี่เข้าแข่งขันจะต้องเริ่ มต้นกระโดดจากเส้นเริ่ มต้น
2.3.2 เมื่อเริ่ มที่จะกระโดด ปลายหัวแม่เท้าจะต้องอยูห่ ลังเส้นเริ่ มต้น
2.3.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องใช้เท้า 2 เท้า ในการยืนที่เส้นเริ่ มต้น ให้ยกตัวเองกระโดดไปข้างหน้า ใน
การลงอาจจะใช้เท้าหนึ่งเท้าใดลงพื้นได้
2.3.4 ระยะทางในการวัด จะวัดจากรอยที่ปรากฏบนหลุมทรายด้านใกล้กบั กระดานเริ่ มมากที่สุด (ไม่
ว่ารอยนั้นจะเป็ นแขน ขา หรื อส่ วนหนึ่งส่วนใดของร่ างกายก็ตาม ไปยังเส้นเริ่ ม
2.3.5 อยากจะให้ คาแนะนาในการรายการยืนกระโดดไกล โดยใช้สนามทราย ถ้าเป็ นเสื่ อให้มีความ
ยาวเพียงรวมทั้งเส้นเริ่ มต้นไปจนกระทัง่ ผืนทรายและเสื่ อนั้นต้องมีความปลอดภัยไม่ลื่น
2.4 การกระโดดสูง
2.4.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องกระโดดด้วยเท้าข้างเดียว
2.4.2 ความสู งของการกระโดดสู งสาหรับผูเ้ ข้าแข่งขัน 1 เมตร
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2.4.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ควรพุง่ เข้าหาไม้พาดหรื อใช้ 2 เท้ากระโดด
นักกีฬาที่เป็ นดาวน์ซินโดรมต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยสภาพข้อต่อระหว่างข้อกระดูกสันหลัง
ไม่คงที่ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้แข่ง ปัญจกรี ฑาและการ
กระโดดสู ง เพราะถือว่าเป็ นอันตราย
2.4.4 ในการแข่งขันกระโดดสู ง ก่อนที่จะทาการแข่งขัน นักกีฬาอาจจะมีผชู ้ ่วยหรื อเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือจุดกระโดด
2.5 การทุ่มน้ าหนัก
2.5.1 วงกลมควรทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า หรื อวัตถุอื่นที่เหมาะสม
2.5.2 นักกีฬาวีลแชร์ในการแบ่ง Division ปกติของการทุ่มน้ าหนัก ก็จะใช้น้ าหนักเดียวกันกับ
นักกีฬาคน อื่น ๆ
2.5.3 จะนับว่าทุ่มผิดกติกา ถ้าหากผูเ้ ข้าแข่งขันได้เข้าไปในวงกลม เมื่อเริ่ มทุ่มแล้วส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
ของ ร่ างกายสัมผัสพื้นนอกวงกลมขอบบนของเหล็กที่เป็ นแนวโค้ง หรื อวงกลม
2.5.4 ห้ามใช้เครื่ องช่วยใด ๆ เช่นใช้ผา้ ยางพันนิ้วมือ 2 นิ้วหรื อมากกว่าเข้าด้วยกัน ซึ่งเห็นได้วา่ เป็ น
การช่วยผูเ้ ข้าแข่งขันในการทุ่ม ยกเว้นในกรณี ที่ใช้เพื่อปิ ดบาดแผลเท่านั้น
2.5.5 ลูกทุ่มน้ าหนักจะต้องทุ่มออกไปจากไหล่โดยใช้มือข้างเดียวเท่านั้น เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันยืนเพื่อ
เตรี ยมทุ่มในวงกลม ลูกน้ าหนักจะต้องสัมผัสหรื อชิดกับคาง และมือต้องไม่ลดลงต่ากว่านี้
ในขณะที่ทุ่มออกไป ลูกน้ าหนักจะถูกทุ่มจากจุดที่เลยแนวไหล่ไม่ได้
2.5.6 การทาฟาวล์ในการทุ่มน้ าหนักจะไม่มีการวัด ถ้ายืนที่ในวงกลมแล้วพร้อมที่จะทาการทุ่ม
นักกีฬาจะต้องไม่ทาสิ่ งเหล่านี้
ใช้วิธีการใด ๆ ที่ผิดกติกา
สาเหตุมาจากการทุ่มตกลงไปเส้นรอบนอก
2.6 การขว้างลูกซอล์ฟบอล สาหรับนักกีฬาที่มีความสามารถต่า
2.6.1 ลูกซอลฟ์ บอลมีเส้นรอบวง 30 เซนติเมตร
2.6.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถใช้วิธีการขว้างได้หลายวิธี
2.6.3 สนามการขว้างลูกควรจะมีดงั นี้
- ในสนามนั้นมีเส้นขนาน 2 เส้น กว้าง 5 เซนติเมตร และห่าง 4 เมตร (ยาว 5 เมตร) ในการ
ขว้างลูก นั้น ให้ยนื หลังเส้นโค้งของวงกลม รัศมีของวงกลม 2.92 เมตร ในพื้นที่ควรจะมี
6

เส้นสี ขาวกว้าง 5 เซนติเมตร มีขอบเส้นใน ถ้าขยายเส้นออกไป จะผ่านเส้นตัดกันกับ
เส้นขอบในเส้นโค้งของวงกลม และจุดตัดตรงกลางนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นโค้งวงกลม
ส่ วนโค้งของเส้นรัศมีคือ 40 องศา
- ภาพรู ปสนามการขว้างลูกซอฟท์บอล
2.7 การขว้างลูกในระยะไกล (,ลูกเทนนิส) ในการแข่งขันรายการนี้เหมาะสาหรับผูท้ ีมีความสามารถต่า
กฏของการขว้างลูกซอฟท์บอล
3. กติกาการแข่ งขันปัญจกรีฑา
3.1 ปัญจกรี ฑาประกอบด้วยการแข่งขัน 5 ประเภท ซึ่งจัดตามลาดับดังนี้ วิ่ง 100 เมตร กระโดดไกล
ทุ่มน้ าหนัก กระโดดสู ง วิ่ง 400 เมตร
3.2 สเปเชียลโอลิมปิ คปัญจกรี ฑา
3.3 การแข่งขันปัญจกรี ฑา สามารถทาการแข่งขันในวันเดียว อย่างไรก็ตามสามารถทาการแข่งขัน 2 วันได้
โดยวันแรกอาจจะแข่ง 2 – 3 รายการ และวันที่ 2 ก็แข่ง รายการที่เหลือได้
3.4 กติกาการแข่งขันวีลแชร์
3.4.1 นักกีฬาสามารถวีลแชร์สามารถแข่งกรี ฑาได้หลายประเภท
3.4.2 การแข่งขันวีลแชร์ทุ่มน้ าหนัก ใช้น้ าหนักเดียวกันกับนักกีฬาทัว่ ๆ ไป
3.4.3 กติกาของนักกีฬาวีลแชร์ สาหรับนักกีฬาที่มีความสามารถต่า
- นักกีฬาวีลแชร์ทุกคนให้เริ่ มจุดเริ่ มต้นโดยล้อรถอยูห่ ลังจุดเริ่ มต้น
- นักกีฬาเมื่อได้ยนิ เสี ยงยิงปื น ล้อรถวีลแชร์ หน้าตั้งฉากกับเส้นขอบของเส้นชัย
- การแข่งขันวีลแชร์มอเตอร์ไม่อนุญาตให้นามาแข่งการแข่งขันวีลแชร์ปกติ
- นักกีฬาไม่สามารถผลักหรื อดันได้ ยกเว้นได้รับการช่วยเหลือ
- ช่องวิ่งของวีลแชร์ตอ้ งมีช่องวิ่งกว้าง 2 ช่องวิ่ง
3.4.4 การแข่งขันวีลแชร์ 10 เมตร/25 เมตร
- นักกีฬาวีลแชร์แต่ละคนให้อยูใ่ นลู่ของตัวเอง เริ่ มตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงจุดสิ้ นสุด
และต้องไม่ไปขวางลู่ของคนอื่น อานาจในการตัดสิ นใจให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการ
- เริ่ มจากจุดเริ่ มต้น ระยะห่าง 5 เมตร ให้เอากรวยวางไว้ตรงกลางลู่
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3.4.5

กติกาการใช้วีลแชร์มอเตอร์ 30 เมตร ในการแข่งขันรายการนี้เหมาะสมกับผูท้ ี่มีความสามารถ
ต่า
- นักกีฬานั้นต้องทาการย้ายสิ่ งของ จากด้านขวาไปแล้วข้ามไปจุดเส้นชัย โดยที่ไม่ได้ถูก
สิ่ งกีดขวาง
- Knocking down นั้นผิดกฏอย่างร้ายแรง และ ภายใน 3 วินาทีตอ้ งทาการประเมิน
3.4.6 การแข่งขันวีลแชร์ผลัด 4x25 เมตร
- ใน 1 ทีมประกอบไปด้วยผูเ้ ล่น 4 คน ผูเ้ ล่นแต่ละคนทาการผลัด 25 เมตร
- ผูเ้ ข้าแข่งขันคนที่ 2 คนที่ 3 และคนที่ 4 ของทีมไม่ตอ้ งออกจากจุดเริ่ มต้นจนกระทัง่ หัวหน้า
ทีมวีลแชร์ของผูร้ ่ วมทีมข้ามเส้นมา 1 เมตร
3.5 กติกาการแข่งขันวีลแชร์มอเตอร์
3.5.1 กติกา
3.5.1.1 รายการแข่งขันประเภทนี้ใช้ได้กบั วีลแชร์มอเตอร์เท่านั้น
3.5.1.2 ในการแข่ง 2 ล้อแรกของผูเ้ ข้าแข่งขันอยูใ่ นจุดเริ่ มต้นและจุดเส้นชัย
3.5.1.3 ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันมีความหลากหลายจากการจัดลาดับของสิ่ งกีดขวาง ผูเ้ ข้าแข่งขันต้อง
ไม่ได้รับคาเตือนจากเจ้าหน้าที่
3.5.1.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันไม่มีคุณสมบัติในการแข่งขัน เมื่อโค้ช (ผูช้ ่วย) เข้าไปในสนามระหว่าง
การแข่งขัน โค้ชนั้นอาจจะให้คาแนะนาจากเส้นข้างนอกได้ ผูต้ ดั สิ นและเจ้าหน้าที่จะ
ไม่มีการกล่าวตักเตือนโดยตรง
3.5.1.5 ในการส่ งสถิติการเข้าแข่งขันวีลแชร์มอเตอร์ ผูเ้ ข้าแข่งขันส่ งสถิติที่ได้ไม่วา่ จะเป็ น
“high speed หรื อ “Low speed”
3.5.1.6 นักกีฬาเมื่อได้ยนิ เสี ยงยิงปื น ล้อรถวีลแชร์ หน้าตั้งฉากกับเส้นขอบของเส้นชัย
3.5.2 วีลแชร์มอเตอร์
3.5.2.1 ใช้ลู่ 2 ช่องวิ่งสาหรับนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน เพื่อให้มีความกว้างพอ
3.5.2.2 วางกรวยไว้ที่จุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดห่างกัน 2.44 เมตร (ลู่กว้าง 2 ช่องวิ่ง) จุดเริ่ มต้น
4 จุด จุดเส้นชัย 4 และ4 ช่องวิง่
3.5.2.3 เริ่ มที่จุดเริ่ มต้น วางกรวยในช่องวิ่ง ระยะห่าง 5 เมตร กรวยควรจะวางไว้ตรงกลาง
ของช่องวิ่ง
3.5.2.4 แผนผัง 30 เมตร และ 50เมตร วีลแชร์มอเตอร์
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3.5.2.5 นักกีฬาย้ายเก้าอี้จากสนามไปทางขวาที่มีสิ่งกีดขวางและย้ายไปจุดเส้นชัย โดยไม่ถูก
สิ่ งใด ๆ Knocking down นั้นผิดกฏอย่างร้ายแรง และ ต้องทาการประเมินภายใน 3
วินาที
3.5.2.6 ไม่มีการลงโทษถ้าไปสัมผัสกรวย
3.5.3 การแเข่งขันวีลแชร์ผา่ นสิ่ งกีดขวาง 25 เมตร รายการแข่งประเภทนี้เหมาะสมกับนักกีฬาที่มี
ความสามารถต่า
3.5.3.1 ทาเครื่ องหมายรู ปสี่ เหลี่ยม 2 เมตรที่เส้นเริ่ มต้นและเส้นชัย ในรู ปสี่ เหลี่ยมมีเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร
3.5.3.2 ในระหว่างรู ปสี่ เหลี่ยมวางกรวยไว้ตรงกลาง ห่างกัน 3 เมตร
3.5.3.3 กติกา
- นักกีฬาเริ่ มที่จุดเริ่ มต้น
- นักกีฬาหมุนวีลแชร์ 360 องศา ที่จุดเริ่ มต้นและไปอ้อมที่กรวย 4 อันซึ่งห่าง
3 เมตร และนักกีฬาหมุนวีลแชร์ 360 องศาที่จุดเส้นชัย
- ในรู ปสี่ เหลี่ยม (3 เมตร x 3 เมตร) ใช้สาหรับให้นกั กีฬาหมุนวีลแชร์ 360 องศา
ไม่มีการหักคะแนนเมื่อออกนอกเส้น รู ปสี่ เหลี่ยมสามารถใช้เทปทาเป็ นเส้นได้
- Knocking down นั้นผิดกติกาอย่างร้ายแรง และ ต้องทาการประเมินภายใน
3 วินาที ผูเ้ ข้าแข่งขันไม่พยายามอ้อมระหว่างกรวยนั้นตัดสิ ทธิ์ โดยอยูใ่ นดุลยพินิจ
ของผูต้ ดั สิ น
- ผูเ้ ข้าแข่งต้องไม่มากกว่า 3 คน
3.6 กติกาการแข่งผูช้ ่วยเดิน รายการแข่งประเภทนี้เหมาสมกับนักกีฬาที่มีความสามารถ
3.6.1 นักกีฬาต้องแสดงความสามารถของตัวเองออกมา อุปกรณ์ประกอบไปด้วย กรวย ไม้ยนั รักแร้
ไม้ค้ ายัน
3.6.2 การจัดอุปกรณ์
3.6.2.1 นักกีฬาแต่ละคนใช้ ลู่ได้ 2 ช่องวิ่ง ให้กว้างพอที่จะใช้อุปกรณ์การช่วยเดิน
3.6.2.2 วางกรวยจากจุดเริ่ มต้นและจุดเส้นชัย ห่างกัน 2.44 เมตร (ลู่กว้าง 2 ช่องวิง่ )
จุดเริ่ มต้น 4 จุด จุดเส้นชัย 4 และ4 ช่องวิ่ง
3.6.2.3 เริ่ มที่จุดเริ่ มต้น วางกรวยระยะห่าง 5 เมตร กรวยวางไว้ตรงกลาง
3.6.3 กฏกติกา
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3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.3.4
3.6.3.5

นักกีฬาเริ่ มหลังเส้นจุดเริ่ มต้นกับอุปกรณ์ช่วยเดิน
นักกีฬาเดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
นักกีฬาพักในระหว่างช่องวิง่
นักกีฬาไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากโค้ช และเจ้าหน้าที่
นักกีฬาเมื่อได้ยนิ เสี ยงปื น ลาตัวนั้นต้องตั้งฉากกับเส้นขอบในจุดเส้นชัย

3.7 กติกาของคนตาบอดและหูหนวก
3.7.1 ใช้เชือกสาหรับผูท้ ี่ตาบอดหรื อผูช้ ่วยนักกีฬา
3.7.2 ผูช้ ่วยนักกีฬาไม่สามารถที่จะอยูข่ า้ งหน้านักกีฬาได้ นักกีฬาต้องได้รับการช่วยเหลือในการดัน
ไปข้างหน้า
3.7.3 การเคาะสัญญานใช้ได้สาหรับนักกีฬาตาบอดและหูหนวก
3.7.4 ผูช้ ่วยนักกีฬาต้องสวมเสื้ อกัก๊ สี ส้มเพื่อให้เห็นเด่นชัดจากผูเ้ ข้าแข่งขัน เสื้ อกัก๊ นั้นจัดหาโดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3.8 กติกาการแข่งขันยูนิฟายด์สปอร์ต
3.8.1 การวิ่งและการเดิน
3.8.1.1 ผูเ้ ล่นยูนิฟายด์สปอร์ตประกอบด้วยนักกีฬา 1 คนและทีมพาร์ทเนอร์ 1 คน
3.8.1.2 การแข่งขันยูนิฟายด์สปอร์ตในรอบสุ ดท้ายนั้น ผลรวมของแต่ละคน เป็ นเวลาที่
สิ้ นสุ ด
3.8.1.3 ในการแข่งขันยูนิฟายด์สปอร์ตวิ่งและเดิน นักกีฬาข้ามไปที่จุดเส้นชัยแล้วไม่สามารถ
เดินกลับไปเชียร์เพื่อนร่ วมทีมได้
3.8.2 การแข่งขันประเภทลาน
3.8.2.1 ผูเ้ ล่นยูนิฟายด์สปอร์ตประกอบด้วยนักกีฬา 1 คนและทีมพาร์ทเนอร์ 1 คน
3.8.2.2 ผลรวมสุ ดท้ายของการแข่งขันยูนิฟายด์สปอร์ตทีมจะทาการรวมด้วยคะแนนที่ดี
ที่สุดของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน
3.8.3 ปัญจกรี ฑา
3.8.3.1 ผูเ้ ล่นยูนิฟายด์สปอร์ตประกอบด้วยนักกีฬา 1 คนและทีมพาร์ทเนอร์ 1 คน
3.8.3.2 ผลรวมสุ ดท้ายของการแข่งขันยูนิฟายด์สปอร์ตทีมจะทาการรวมด้วยคะแนนยอดรวม
ของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน
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3.8.4 การวิ่งผลัด
3.8.4.1 ผูเ้ ล่นยูนิฟายด์สปอร์ตประกอบด้วยนักกีฬา 1 คนและทีมพาร์ทเนอร์ 1 คน
3.8.4.2 นักกรี ฑาประเภทวิ่งผลัดนั้นได้รับการมอบหมายในการวิง่

แปลจาก 2004 – 2007 Revised Special Olympics Summer Sports Rule : ATHLETICS (as of March 2006)
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กติกาว่ ายน้าสเปเชียลโอลิมปิ ค
กีฬาว่ายนา้
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าของสเปเชียลโอลิมปิ ค ให้เป็ นไปตามกติกาว่ายน้ าของสเปเชียลโอลิมปิ ค ซึ่งได้
จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของกติกาว่ายน้ าสากลของสหพันธ์วา่ ยน้ านานาชาติ (FINA) โดยให้ปฎิบตั ิตามกติกาว่าย
น้ าของสหพันธ์ฯ (FINA) ยกเว้นในกรณีที่ขดั กับกติกาของสเปเชียลโอลิมปิ ค ในกรณี เช่นนี้ขอให้ถือกติกาสเป
เชียลโอลิมปิ คเป็ นเกณฑ์
นักกีฬาที่เป็ นดาวน์ซินโดรมที่มีปัญหา Atlanta – Axial Instability จะไม่ได้รับอนุญาตให้แข่งขันรายการว่าย
ผีเสื้ อ และการกระโดดลงน้ าด้วยศีรษะ
หมวด ก รายการแข่ งขัน
การแข่งขันจะต้องจัดในสระว่ายน้ ามาตรฐานสากล (25 เมตร หรื อ 50 เมตร) ได้แก่รายการ
1. ว่ายฟรี สไตล์
50
เมตร
2. ว่ายฟรี สไตล์
100 เมตร
3. ว่ายฟรี สไตล์
200 เมตร
4. ว่ายฟรี สไตล์
400 เมตร
5. ว่ายฟรี สไตล์
800 เมตร
6. ว่ายฟรี สไตล์
1,500 เมตร
7. ว่ายกรรเชียง
50 เมตร
8. ว่ายกรรเชียง
100 เมตร
9. ว่ายกรรเชียง
200 เมตร
10. ว่ายกบ
25 เมตร
11. ว่ายกบ
50 เมตร
12. ว่ายกบ
100 เมตร
13. ว่ายกบ
200 เมตร
14. ว่ายผีเสื้ อ
25 เมตร
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15. ว่ายผีเสื้ อ
50 เมตร
16. ว่ายผีเสื้ อ
100 เมตร
17. ว่ายผีเสื้ อ
200 เมตร
18. ว่ายเดี่ยวผสม
100 เมตร
19. ว่ายเดี่ยวผสม
200 เมตร
20. ว่ายเดี่ยวผสม
400
เมตร
21. ว่ายผลัดฟรี สไตล์ 4x25
เมตร
22. ว่ายผลัดฟรี สไตล์ 4x50
เมตร
23. ว่ายผลัดฟรี สไตล์ 4x100 เมตร
24. ว่ายผลัดฟรี สไตล์ 4x200 เมตร
25. ว่ายผลัดผสม
4x25 เมตร
26. ว่ายผลัดผสม
4x50 เมตร
27. ว่ายผลัดผสม
4x100 เมตร
28. ว่ายผลัดฟรี สไตล์ยนู ิฟายด์ 4x25 เมตร
29. ว่ายผลัดฟรี สไตล์ยนู ิฟายด์ 4x50 เมตร
30. ว่ายผลัดฟรี สไตล์ยนู ิฟายด์ 4x100 เมตร
31. ว่ายผลัดฟรี สไตล์ยนู ิฟายด์ 4x200 เมตร
32. ว่ายผลัดผสมยูนิฟายด์
4x25 เมตร
33. ว่ายผลัดผสมยูนิฟายด์
4x50 เมตร
34. ว่ายผลัดผสมยูนิฟายด์
4x100 เมตร
ต่อไปนี้เป็ นรายการสาหรับนักกีฬาทักษะต่า
35. ว่ายฟรี สไตล์
25
เมตร
36. ว่ายกรรเชียง
25
เมตร
37. เดินในน้ า
15
เมตร
38. ลอยตัวในน้ า
15
เมตร
39. ลอยตัวในน้ า
25
เมตร
40. ว่ายพร้อมการช่วยเหลือ
10 เมตร
41. ว่ายโดยปราศจากการช่วยเหลือ
15 เมตร
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หมวด ข บุคลากร
1. ไลฟ์ การ์ด ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
ก. ผ่านการฝึ กอบรม และได้รับการรับรองการช่วยชีวิตทางน้ า (Lifesaving) ไม่เกิน 2 ปี
ข. ผ่านการฝึ กอบรม และรับรองด้าน CPR ไม่เกิน 2 ปี
ค. ผ่านการฝึ กอบรม และรับรองด้านปฐมพยาบาล ไม่เกิน 2 ปี
โดยเป็ นการรับรองจากองค์กร สภากาชาด หรื อ ชมรมช่วยชีวิตทางน้ า หรื อ เทียบเท่า ผูท้ ี่ปฎิบตั ิ
หน้าที่ ไลฟ์ การ์ด จะไม่สามารถปฎิบตั ิงานด้านอื่นในขณะเดียวกัน
2. หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอน
ก. ได้รับการรับรองเป็ นผูฝ้ ึ กสอนจากสเปเชียลโอลิมปิ คไทย
ข. ได้รับการรับรองด้าน CPR และปฐมพยาบาล ไม่เกิน 2 ปี
ค. มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ า
3. ผูอ้ านวยการการแข่งขัน (Meet Director)
ผูอ้ านวยการการแข่งขันเป็ นผูร้ ับผิดชอบ การดาเนินการภายในการจัดการแข่งขันทั้งหมด
ก. ให้การอบรมฝึ กฝนบุคลากร / กรรมการจัดการแข่งขัน
ข. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยเหมาะสมถูกต้อง ตามมาตรฐานของสถานที่อุปกรณ์
ค. จัดทาควบคุมการปฏิบตั ิงาน และคุณภาพของการทางานทั้งระบบ
ง. วางแผนการดาเนินการในกรณี ฉุกเฉินซึ่งระบุในหมวด ค.
จ. จัดสถานที่จดั การแข่งขันเพือ่ เตรี ยมการในการรองรับในเรื่ อง
- อุปกรณ์ช่วยชีวิต
- ขอบเขตของการใช้พ้นื ที่โดยบุคคลประเภทต่าง ๆ (การแบ่งโซน)
- ความสะอาด และคุณภาพของน้ า
- สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย ในการรักษาความปลอดภัย และช่วยชีวติ
- นักกีฬาพิเศษที่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ โดยให้ไลฟ์ การ์ดมีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยเฉพาะนักกีฬาพิเศษที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชัก
- ข้อจากัดในการแข่งขันของนักกีฬาดาวน์ซินโดรม ที่มีปัญหา Atlanta – Axial Instability
โดย
ผูอ้ านวยการการแข่งขันจะต้องศึกษากติกาทัว่ ไปของสเปเชียลโอลิมปิ ค ในเรื่ องของข้อจากัด
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ดังกล่าว
4. กรรมการผูต้ ดั สิ น (Referee, Time Judge)
กรรมการผูต้ ดั สิ น ได้แก่ หัวหน้าผูต้ ดั สิ น หัวหน้ากรรมการจับเวลา กรรมการดูฟาล์ว และกลับตัว
รวมถึงผูป้ ล่อยตัวจะต้องผ่านการรับรองในการปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ๆ จากสมาคมกีฬา หรื อ สหพันธ์กีฬา
ของประเทศ

หมวด ค มาตรการในด้านความปลอดภัย
การฝึ กซ้อม และแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ ค จะต้องดาเนินการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่ดูแลความปลอดภัย และสุ ขภาพของนักกีฬาพิเศษ ผูฝ้ ึ กสอน และอาสาสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบทัว่ ไป
1.1 มีไลฟ์ การ์ดประจาการ 1 คน สาหรับนักว่ายน้ าที่อยูใ่ นสระทุก ๆ 25 คน
1.2 หน้าที่รับผิดชอบของไลฟ์ การ์ด คือ การรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่ไลฟ์ การ์ดต้องพักการ
ปฏิบตั ิงานช่วงเวลาหนึ่ง และในเวลานั้นไม่มีผใู ้ ดปฎิบตั ิงานแทน จะต้องให้ทาการหยุดการ
ฝึ กซ้อม / แข่งขันในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ที่ไม่มีไลฟ์ การ์ดประจาการ
1.3 ผูอ้ านวยการแข่งขันจะต้องกาหนดแผนการ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินก่อนเริ่ มงาน และตรวจสอบว่ามี
ผูฝ้ ึ กสอนในจานวนที่เหมาะสมพอเพียงสาหรับการปฎิบตั ิงานหรื อไม่
1.4 ประวัติสุขภาพของนักกีฬาพิเศษ จะต้องมีพร้อม และได้มีการตรวจสอบข้อมูลของนักกีฬาพิเศษ
เพื่อรับทราบความเสี่ ยงของนักกีฬาบางคน และเตรี ยมการรองรับไว้ล่วงหน้า
1.5 ความลึกของสระจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
1.6 ความลึกที่จุดกระโดดจากแท่นกระโดด จะต้องไม่ต่ากว่า 1.52 เมตร (5 ฟุต)
อนุญาตให้นกั กีฬากระโดดจากขอบสระได้กรณี ที่สระมีความลึก ไม่ต่ากว่า 1.22 เมตร (4 ฟุต)
ไม่อนุญาตให้กระโดดจากสปริ งบอร์ด ยกเว้นในกรณี ที่มีความลึกไม่ต่ากว่า 2.74 เมตร (9 ฟุต)
1.7 ต้องกั้นเขตน้ าลึก และน้ าตื้นด้วยลู่ ในกรณี ที่ไม่ได้แข่งขันว่ายน้ า
1.8 ไม่อนุญาตให้นกั กีฬาพิเศษผูใ้ ดใช้สระว่ายน้ าจนกว่าได้รับการตรวจสอบ และยอมรับจาก
ผูอ้ านวยการแข่งขัน
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1.9 นักว่ายน้ าดาวน์ซินโดรม ซึ่งได้พบว่ามี Atlanta – Axial Instability จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
แข่งขันรายการว่ายผีเสื้ อ หรื อ กระโดดลงน้ าด้วยศีรษะ
2. แผนการในยามฉุกเฉิน (Emergency Plan)
กาหนดให้มีแผนการในยามฉุกเฉิน เพื่อบังคับใช้ในกรณี จาเป็ น ก่อนที่นกั กีฬาใด ๆ จะลงไปในสระ
ว่ายน้ า แผนการนี้จะต้องแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการประชุมรับทราบในกลุ่ม
ของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างเรี ยบร้อย ก่อนเริ่ มงาน แผนการดังกล่าวจะต้องครอบคลุมเรื่ อง
2.1 การติดต่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ จากนอกบริ เวณสระว่ายน้ า ในกรณี ที่ไม่มีแพทย์
พยาบาล
ประจาที่สระว่ายน้ า
2.2 ตาแหน่งจุดประจาการ และพื้นที่รับผิดชอบของไลฟ์ การ์ดแต่ละคน
2.3 ระบบในการรับข้อมูลพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสระอยูใ่ นที่แจ้ง
2.4 โครงสร้างการปฎิบตั ิงาน และขั้นตอนของการบังคับบัญชา รวมถึงการกาหนดหน้าที่ของผูท้ ี่
จะต้อง
แถลงข่าวให้กบั สื่ อมวลชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
2.5 มาตรการอื่น ๆ ที่ตอ้ งเป็ นไปตามแม่บทกฎหมาย
3. คุณสมบัติของบุคลากร
การจัดกิจกรรมกีฬาว่ายน้ าสเปเชียลโอลิมปิ คทุกรายการ จะต้องมีบุคลากรปฏิบตั ิงานในจานวนที่
เหมาะสม และมีคุณสมบัติถูกต้องกับหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 กิจกรรมนันทนาการในน้ า
ก. มีจานวนไลฟ์ การ์ดดูแลความปลอดภัย 1 คนต่อจานวนนักกีฬาพิเศษในน้ า 25 คน
3.2 การฝึ กซ้อมว่ายน้ า
ก. มีจานวนไลฟ์ การ์ดในสัดส่ วน 1 ต่อ 25
ข. มีผฝู ้ ึ กสอน (ควรได้รับการรับรองจากสเปเชียลโอลิมปิ คไทย) ที่ให้การดูแล และสอนนักกีฬา
พิเศษ
แต่ละคน
3.3 การแข่งขันว่ายน้ า
ก. มีจานวนไลฟ์ การ์ดในสัดส่ วน 1 ต่อ 25
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ข. มีผฝู ้ ึ กสอน 1 คน ที่สามารถให้การดูแลนักกีฬาพิเศษที่มีความเสี่ ยงทุก ๆ 2 คน (ความเสี่ ยงใน
การ
ชัก หรื อ อาการอื่น ๆ เกี่ยวกับสุ ขภาพ)
ค. มีผฝู ้ ึ กสอน 1 คนที่สามารถให้การดูแลนักกระโดดน้ าพิเศษ 10 คน
หมวด ง ระเบียบทั่วไป
กติกาด้านเทคนิคกีฬาว่ายน้ า จะต้องเป็ นไปตามกติกาสหพันธ์วา่ ยน้ านานาชาติ (FINA) ยกเว้นในกรณี
ข้างล่างนี้ ที่ให้ปฏิบตั ิตามกติกาสเปเชียลโอลิมปิ คที่กาหนดไว้
1. ทุกรายการ
1.1 ผูต้ ดั สิ นชี้ขาดประจาการแข่งขัน (Meet Referee) ด้วยการยินยอม และร่ วมมือจากผูอ้ านวยการ
แข่งขัน (Meet Director) สามารถปรับกติกาเป็ นกรณี เพื่อความปลอดภัย และสุ ขภาพของ
นักกีฬา ผูต้ ดั สิ นชี้ขาด สามารถหยุด หรื อ ยับยั้งการแข่งขันได้ในทุกเวลา เพื่อดาเนินการในด้าน
การรักษาความปลอดภัย และจะเป็ นผูต้ ดั สิ นการประท้วงการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ดังกล่าว
1.2 ผูต้ ดั สิ นชี้ขาด สามารถปรับกติกาเทคนิคเพื่อรองรับความพิการ หรื อ ข้อจากัดของนักกีฬา ซึ่ง
จะต้องแถลงการณ์ปรับเปลี่ยนกติกานั้น ๆ ให้ทุกฝ่ ายรับทราบก่อนรอบชิงชนะเลิศ โดยการปรับ
กติกาจะต้องไม่ให้คู่ต่อสู ้เกิดการเสี ยเปรี ยบ การตีความเรื่ องเทคนิคสโตร์คจะต้องพิจารณาในเรื่ อง
ของการเคลื่อนไหวของแขน และขา ดังนั้น กรรมการดูสโตร์ค (Stroke Judge) จะต้องพิจารณา
ตัดสิ นการจับฟาล์วสโตร์ค จากวิธีที่แขนและขาของนักกีฬาผูน้ ้ นั เคลื่อนไหว
1.3 ผูอ้ านวยการแข่งขันจะเป็ นผูท้ ี่มีอานาจสู งสุ ด ในการควบคุมกรรมการผูต้ ดั สิ น การกาหนดความ
รับผิดชอบของกรรมการทุกฝ่ าย และชี้แจงอบรมกรรมการในระเบียบของกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ ค
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ผูอ้ านวยการแข่งขันจะเป็ นผูค้ วบคุมมาตรฐานของการจัดการแข่งขัน
ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดโดย FINA และสเปเชียลโอลิมปิ คอย่างเคร่ งครัด โดย
จะเป็ น ผูต้ ดั สิ นชี้ขาดในกรณี ใด ๆ ที่อยูน่ อกเหนือระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้
1.4 อนุญาตให้นกั ว่ายน้ าใช้เท้าแตะพื้น หรื อ ยืนบนพื้นสระได้ ในขณะที่วา่ ยท่าฟรี สไตล์ และขณะที่
ว่ายท่าฟรี สไตล์ในรายการเดี่ยวผสม แต่จะไม่อนุญาตให้นกั ว่ายน้ าเดินโดยเด็ดขาด
1.5 อนุญาตให้นกั ว่ายน้ ายืนบนพื้นสระได้เฉพาะในกรณี ที่พกั หากนักว่ายน้ าเดิน หรื อ กระโดดจะถือ
ว่าฟาล์ว
1.6 อนุญาตให้กรรมการช่วยนักว่ายน้ า ให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้อง ณ จุดออกสตาร์ต
17

1.7 ไม่อนุญาตให้นกั ว่ายน้ าสวมใส่ หรื อ ใช้อปุ กรณ์ทุ่นแรง หรื อ เครื่ องมือในการเพิ่มความเร็ วใด ๆ
(ยกเว้นทุ่นลอยตัวสาหรับนักกีฬาทักษะต่า ในรายการลอยตัว) เช่น ตีนกบ / ฟิ น เป็ นต้น
อนุญาตให้นกั ว่ายน้ าสวมแว่นตากันน้ าได้
1.8 อนุญาตให้ช่วยเหลือนักว่ายน้ าในน้ าได้ ถ้าได้รับการขอร้อง
2. อุปกรณ์
2.1 อนุญาตให้ใช้การส่ งสัญญาณปล่อยตัวด้วย นกหวีด หวูด (Horn) หรื อ ปื น นักว่ายน้ าที่บกพร่ อง
ทางการได้ยนิ เสี ยง จะต้องได้รับการส่ งสัญญาณมือจากผูป้ ล่อยตัว หรื อ การสัมผัสจากกรรมการ
ในลู่วา่ ย หรื อ ใช้สญ
ั ญาณแสงไฟ (Strobe Light) ในกรณี น้ ี
2.2 ลู่ตดั คลื่น
2.3 นาฬิกาจับเวลา กาหนดให้ใช้อย่างน้อยลู่ละ 1 เรื อน
2.4 ธงกรรเชียง 2 ด้าน
2.5 เชือกฟาล์วด้านปล่อยตัว
2.6 สาหรับรายการประเภทลอยตัว (สาหรับนักกีฬาทักษะต่า) อุปกรณ์ลอยตัวต้องอยูร่ อบ ๆ ลาตัวของ
นักว่ายน้ าเพื่อพยุงให้ศีรษะใบหน้าลอยอยูเ่ หนือน้ า แต่จะไม่อนุญาตให้นกั ว่ายน้ าจับอุปกรณ์ใด ๆ
ไม่อนุญาตให้ใช้ Kickboard หรื อ ห่วงยางรัดแขน
3. รายการว่ายผลัด
3.1 แต่ละทีมประกอบด้วยผูว้ า่ ย 4 คน
3.2 นักว่ายน้ าแต่ละคนต้องว่ายระยะทาง 1 ใน 4 ของระยะทางทั้งหมด ไม่อนุญาตให้นกั ว่ายน้ าคน
ใด ว่ายในระยะทางที่แตกต่างจากสมาชิกอื่นในทีม
3.3 นักว่ายน้ าทุกคนในทีมต้องเป็ นผูแ้ ทนของสถาบัน หรื อ สโมสรสังกัดเดียวกัน
3.4 ทีมว่ายผลัดใด ๆ ที่มีสมาชิกชาย และหญิง รวมกันจะต้องแข่งขันในรายการเพศชาย
3.5 สมาชิกที่จบการว่ายแล้วจะต้องขึ้นจากสระให้เร็ วที่สุดหลังการว่าย

4. รายการลอยตัว (Floation) และเดินในน้ า (Walking)
เป็ นรายการที่เปิ ดโอกาสให้ นักกีฬาทักษะตา่ ได้ มสี ่ วนร่ วมในการแข่ งขัน
4.1 รู ปแบบการจัด
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-

มีผดู ้ ูแล 1 คนต่อนักว่ายน้ าพิเศษ 1 คน
กาหนดจุดเริ่ มต้นในน้ าที่ระบุระยะทางถึงเส้นชัยอย่างชัดเจน
สาหรับรายการเดิน สระต้องไม่ลึกเกิน 1 เมตร (3.5 ฟุต)
ควรมีกรรมการผูต้ ดั สิ นที่ได้รับการรับรองจากทางการ
4.2 กติกา
- ในรายการเดินในน้ า เท้าของนักว่ายน้ าจะต้องแตะพื้นสระอย่างน้อย 1 ข้างตลอดเวลา
- อุปกรณ์ / ทุ่นช่วยในการลอยตัวต้องเป็ นไปตามที่ระบุ (ดูขอ้ 2.6)
5. รายการว่ายน้ าโดยปราศจากการช่วยเหลือ (Unassisted Swim)
เป็ นรายการที่เปิ ดโอกาสให้ นักกีฬาทักษะตา่ ได้ มสี ่ วนร่ วมในการแข่ งขัน
- นักว่ายน้ าต้องว่ายให้ครบระยะทางที่ระบุ / สมัคร โดยอนุญาตให้ผดู ้ ูแล หรื อ ผูฝ้ ึ กสอนยืนให้
กาลังใจ
จากข้างนอกลู่วา่ ยของนักว่ายน้ าผูน้ ้ นั แต่ไม่อนุญาตให้สมั ผัสตัวนักกีฬา หรื อ ให้การช่วยเหลือใด ๆ
6. รายการว่ายน้ าพร้อมการช่วยเหลือ (Assisted Swim)
เป็ นรายการที่เปิ ดโอกาสให้ นักกีฬาทักษะตา่ ได้ มสี ่ วนร่ วมในการแข่ งขัน
- นักว่ายน้ ามีผดู ้ ูแล หรื อ ผูฝ้ ึ กสอนประจาตัว ผูช้ ่วยสามารถสัมผัส และชี้นาทิศทางการว่ายน้ าให้กบั
นักกีฬา แต่ไม่อนุญาตให้พยุงตัว หรื อ ผลัก หรื อ ดึงนักว่ายน้ าเพื่อเพิ่มความเร็ ว นักว่ายน้ าสามารถ
ใช้
อุปกรณ์ช่วยการลอยน้ าตามที่ระบุในข้อ 2.6 ผูช้ ่วยอาจอยูใ่ นน้ า หรื อ บนบกก็ได้
7. กีฬายูนิฟายด์
เฉพาะรายการว่ ายผลัดเท่ านั้น
- ในทีมผลัด 1 ทีมจะประกอบด้วยนักกีฬาพิเศษ 2 คน และคู่ยนู ิฟายด์ 2 คน
- ในทีมผลัดยูนิฟายด์ นักกีฬาพิเศษ และคู่ยนู ิฟายด์จะว่ายในลาดับใดก็ได้
แปลจาก 2004 – 2007 Revised Special Olympics Summer Sports Rule : AQUATICS (as of March 2006)
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กฎกติกาแบดมินตันสเปเชียลโอลิมปิ ค
กฎกติกา กีฬาแบดมินตัน ของสเปเชียลโอลิมปิ ค อย่างเป็ นทางการนั้น จะนามาควบคุมบังคับใช้ในการ
จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน สเปเชียลโอลิมปิ คทั้งหมด และเนื่องจากแบดมินตันเป็ นกีฬาสากล สเปเชียลโอ
ลิมปิ คจึงได้กาหนดกติกาโดยอ้างอิงกฎกติกาสากลของ สหพันธ์แบดมินตันโลก ซึ่งสามารถค้นหาได้ทางเว็บ
ไซด์ www.internationalbadminton.org/BWF หรื อ National Govening Body (NGB) นามาบังคับใช้ ยกเว้น
หากมีกติกาข้อใดขัดแย้งกับกติกาแบดมินตัน ของสเปเชียลโอลิมปิ ค ให้ยดึ ถือกติกาแบดมินตันของสเปเชียลโอ
ลิมปิ ค มาบังคับใช้
Refer to Article 1, http://resources.specialolympics.org/article1.aspx for more information pertaining to
ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ, มาตรฐานการฝึ กซ้อม, การพยาบาล และความต้องการด้าน
ความปลอดภัย, การจัดระดับความสามารถ, การมอบรางวัล, เกณฑ์ความก้าวหน้าสู่ การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
และประเภททีมยูนิฟายด์
ประเภทอย่างเป็ นทางการ
ประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ คือ การแบ่งประเภทอย่างเป็ นทางการของสเปเชียล โอลิมปิ ค
ซึ่งในแต่ละประเภทนั้น ตั้งใจเสนอให้นกั กีฬาในทุกๆระดับความสามารถ มีโอกาสได้ลงทาการแข่งขันกันอย่าง
ทัว่ ถึง
เพื่อให้แต่ละโปรแกรม (ทีม) ได้ตดั สิ นใจเลือกประเภทที่นาเสนอ และ/หรื อต้องการ คู่มือสาหรับการจัดการ ของ
แต่ละประเภท โดยผูฝ้ ึ กสอน ต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีการฝึ กซ้อม และเลือกทักษะและความสนใจที่
เหมาะสมอของนักกีฬาแต่ละคน
1. Individual Skills Competition
ประเภทการแข่งขันทักษะส่วนบุคคล
2. Singles
ประเภทเดี่ยว
3. Doubles
ประเภทคู่
4. Unified Sports Doubles
ประเภทคูย่ นู ิฟายด์
5. Mixed Doubles
ประเภทคู่ผสม
6. Unified Sports Mixed Doubles
ประเภทคู่ผสมยูนิฟายด์
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กฎกติกา การแข่ งขัน
1. การปรับเปลีย่ น
a. นักกีฬาสเปเชียล โอลิมปิ ค วีลแชร์ จะได้สิทธิ์เลือกเสริ ฟลูกเหนือศรี ษะ จากทางด้านซ้าย หรื อ
ด้านขวาของบริ เวณพื้นที่เสริ ฟก็ได้
b. ระยะพื้นที่เสริ ฟจะย่นลงมาครึ่ งหนึ่ง สาหรับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ ค วีลแชร์
2. ประเภทคู่ ยูนิฟายด์
a.ทีมยูนิฟายด์ ประเภทคู่ จะต้องประกอบไปด้วย นักกีฬาพิเศษ 1 คน และ นักกีฬาปกติ 1 คน
b. แต่ละทีมจะต้องตัดสิ นใจเลือกเสริ ฟ หรื อ เลือกแดน ( ได้เปรี ยบ และ/หรื อ เท่าเทียม)
3. การแข่ งขันทักษะส่ วนบุคคล
a. Hand Feeding การส่ งลูกด้ วยมือ
1) ผูส้ ่ ง (ผูฝ้ ึ กสอน) จะถือลูกขนไก่จานวน 5 ลูกไว้ที่บริ เวณแขนและขว้างลูกขนไก่ไปยังนักกีฬา
ลักษณะคล้ายการปาลูกดอกที่ละลูก
2) นักกีฬาพยายามตีลูกขนไก่ดว้ ยไม้แร็ คเก็ต หากตีถูกก็จะได้ครั้งละ 1 คะแนน
b. การส่ งลูกด้วยไม้ แร็คเก็ต ( ตีลูกเหนือศรีษะ)
1) ผูส้ ่ ง (ผูฝ้ ึ กสอน) ถือลูกขนไก่จานวน 5 ลูก และให้ขว้างลูกขนไก่จากระดับเหนือศรี ษะ ไปยังนักกีฬา
ทีละลูก โดยให้นกั กีฬาตีลูกใต้มือ
2) นักกีฬาจะได้ครั้งละ 1 คะแนน หากตีลูกได้ถูกต้อง
3) อย่างไรก็ตาม หากนักกีฬาตีลูกขนไก่พลาด ก็ให้ผสู ้ ่ ง ส่ งลูกขนไก่ลูกต่อไป เพื่อให้นกั กีฬาตี และนับ
คะแนนต่อไปทันที
c. การทดสอบเดาะลูก
1) ให้นกั กีฬาเดาะลูกขนไก่ ขึ้นบนอากาศอย่างต่อเนื่อง
2) จะได้รับครั้งละ 1 คะแนน ที่เดาะลูกขนไก่ ภายใน 30 วินาที
3) หากลูกขนไก่ที่ตีอยูต่ กลงพื้น ให้รีบส่ งลูกขนไก่ลูกอื่น และนับคะแนนต่อไป
d. การตีลูกใต้มือ (โฟร์ แฮนด์ )
1) นักกีฬายืนห่างจากตาข่าย ระยะ 2 ฟุต โดยผูส้ ่ ง (ผูฝ้ ึ กสอน) จะยืนอยูฝ่ ั่งตรงข้าม
2) ผูส้ ่ ง จะเสริ ฟด้วยลูกใต้มือ ไปยังด้านโฟร์แฮนด์ของนักกีฬา
3) นักกีฬามีโอกาสตีลูกได้ 5 ครั้ง และจะได้ครั้งละ 1 คะแนน หากตีลูกด้วยโฟร์แฮนด์ ให้ลูกลอยข้ามตา
ข่ายและตกลงในคอร์ส ได้สาเร็ จ
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e. การตีลูกหลังมือ (แบล็คแฮนด์ )
1) การเสริ ฟและการให้คะแนน จะเหมือนกับการตีลูกโฟร์แฮนด์ เพียงแต่ผสู ้ ่ ง (ผูฝ้ ึ กสอน) จะต้องส่ งลูก
ไปยังด้านแบล็คแฮนด์ของนักกีฬา
f. การเสริฟ
1) นักกีฬามีโอกาสเสริ ฟ จากคอร์สเสริ ฟข้างละ 5 ครั้ง
2) หากนักกีฬาไม่สามารถเสริ ฟลูกใต้มือได้ อาจอนุญาตให้เสริ ฟลูกเหนือศรี ษะแทนได้
3) จะได้รับ 10 คะแนน หากเสริ ฟลูกตกลงในช่องคอร์สได้อย่างถูกต้อง
4) และจะได้รับ 0 คะแนน หากเสริ ฟลูกไปตกลงอยูน่ อกคอร์ส
g. Final Score สรุปคะแนน
สรุ ปคะแนนรวม จะตัดสิ นโดยการนาเอาคะแนนรวมจากการทดสอบทั้ง 6 ทักษะส่วนบุคคล ( A-F )
นามารวมกัน.
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กติกากีฬาบอชชี่ Bocce

1. กฎกติกาที่ใช้ บังคับ
สหพันธ์กีฬาบอชชี่ นานาชาติ คือ สเปเชียลโอลิมปิ คสากล ดังนั้นกฎกติกากีฬาบอชชี่ท้งั หมด จะใช้ควบคุมใน
การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ คอย่างเป็ นทางการ ซึ่งหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่ องของบทนา การ
ฝึ กซ้อมแบบมาตรฐาน ความรู ้เกี่ยวกับรักษาพยาบาล การป้องกันเพื่อความปลอดภัย การจัดแบ่งดิวิชนั่ การมอบ
เหรี ยญรางวัล จรรยาบรรณ รวมถึงความก้าวหน้าในการจัดการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และกีฬายูนิฟายด์
สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จาก
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-Article-1.pdf

2. รายการแข่ งขันอย่างเป็ นทางการ
2.1. ประเภทเดี่ยว (ทีมละ 1 คน)
2.2. ประเภทคู่ (ทีมละ 2 คน)
2.3. ประเภททีม (ทีมละ 4 คน)
2.4. ประเภทคู่ ยูนิฟายด์ (ทีมละ 2 คน)
2.5. ประเภททีม ยูนิฟายด์ (ทีมละ 4 คน)
2.6. ประเภทเดี่ยว ใช้แลมพ์ (ทางลาด) (สาหรับผูเ้ ล่นที่จาเป็ นต้องใช้แลมพ์ ทีมละ 1 คน)

3. สนามและอุปกรณ์ การแข่ งขัน
3.1. สนามแข่งขัน
3.1.1. พื้นที่สนามแข่งขันมีความกว้าง 3.66 เมตร (12 ฟุต) และ ความยาว 18.29 เมตร (60 ฟุต)
3.1.2. สภาพพื้นผิวของสนาม อาจเป็ นพื้นหินกรวดบดละเอียด, พื้นดินเหนียว, พื้นสนามหญ้า, พื้นสนามหญ้า
เทียม หรื อพื้นพรมสังเคราะห์ โดยห้ามไม่ให้มีสิ่งกีดขวางใด ๆ ทั้งถาวรและชัว่ คราวอยูภ่ ายในสนาม ซึ่งอาจ
ส่ งผลรบกวนทิศทางในการส่ งลูกได้ ทั้งนี้อุปสรรคสิ่ งกีดขวางดังกล่าว ไม่ได้รวมถึงความลาดเอียงของพื้นสนาม
และพื้นสนามที่ขรุ ขระไม่เรี ยบ
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3.1.3 ขอบสนาม ได้แก่ขอบด้านข้างและด้านท้ายของสนาม ซึ่งอาจทามาจากวัสดุชนิดใดก็ได้ ที่มีสถานภาพ
แข็งแรง ขอบด้านท้ายของสนาม ควรมีความสู งอย่างน้อย 30 ซม. (12 นิ้ว) ส่วนขอบทางด้านข้าง ต้องมีความสู ง
อย่างน้อย เท่ากับลูกบอชชี่
ขอบทั้งด้านข้างและด้านหลังสนาม ควรทาด้วยวัสดุที่มีสภาพแข็งแรงทนทาน เช่น ไม้ หรื อพลาสติกหนา ที่
สามารถเล่นลูกชิ่ง หรื อลูกกระทบด้านหลัง และมีเส้น (ขนาด 2 นิ้ว) กาหนดให้เห็นเด่นชัดในสนาม ดังนี้
3.1.3.1 เส้ นฟาวล์ คือ เส้นสาหรับการปล่อยลูกเพื่อทาแต้มหรื อตีลูก โดยวัดระยะห่างจากขอบด้านหลัง
3.05 เมตร หรื อเรี ยกว่า เส้ น 10 ฟุต
3.1.3.2 เส้ นครึ่งสนาม คือ เส้นที่ตอ้ งโยนลูกแก่นไม่ให้ต่ากว่าเส้นนี้ ในการเริ่ มเล่นแต่ละเกม และใน
ระหว่างการแข่งขัน ลูกแก่นอาจมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตาแหน่งได้ อย่างไรก็ตาม ตาแหน่งของลูกแก่นจะต้องอยู่
ไม่ต่ากว่าเส้นครึ่ งสนาม (เส้ น 30 ฟุต) ซึ่งหากอยูต่ ่ากว่า จะพิจารณาให้เฟรมนั้นเป็ นโมฆะ
3.1.3.3 เส้น 10 ฟุต และเส้น 30 ฟุต เป็ นเส้นถาวรที่ลากจากด้านข้างของกระดานด้านหนึ่ง ไปสู่ อีกด้าน
หนึ่ง (ตามภาพ)

(ขนาดสนามกีฬาบอชชี่ ยาว 60 ฟุต x กว้าง 12 ฟุต)
(เส้ นฟาวล์ 10 ฟุต และเส้ นกึง่ กลาง 30 ฟุต)
(ขอบสนามด้ านข้ าง สู งอย่างน้ อยเท่ ากับลูกบอชชี่ และขอบสนามด้ านหลัง สู งประมาณ 1 ฟุต)
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3.2 อุปกรณ์ การแข่ งขัน
3.2.1 ลูกบอชชี่ และลูกเป้า
3.2.1.1 ลูกบอชชี่ อาจทาด้วยไม้ หรื อวัสดุผสม แต่ตอ้ งมีขนาดและน้ าหนักเท่ากัน
ลูกบอชชี่ที่ใช้ในการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ มีขนาดระหว่าง 107 – 110 มิลลิเมตร (4.20 – 4.33 นิ้ว)
สี ของลูกบอชชี่จะเป็ นสี ใดก็ได้ แต่จะต้องมีสีที่แตกต่างกันกับสี ของลูกฝ่ ายตรงข้าม อย่างชัดเจนทั้ง 4 ลูก
3.2.1.2 ลูกบอชชี่ ที่ใช้ในการเล่นจะมีจานวน 8 ลูก และ 1 ลูกแก่น (หรื อเรี ยกว่า ลูกเป้า ลูกแจ๊ค ฯ)
3.2.1.3 แต่ละฝ่ ายหรื อทีม จะมีลูกบอชชี่ จานวนฝ่ ายละ 4 ลูก และมีสีที่แตกต่างกันทั้ง 2 ทีม
3.2.1.4 ลูกบอชชี่ อาจมีลายเส้นเพื่อระบุให้ทราบว่าเป็ นลูกของผูเ้ ล่น หรื อเป็ นของทีมเดียวกัน
3.2.1.5 ลูกแก่น จะต้องมีขนาดที่ไม่ใหญ่เกินกว่า 63 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) และไม่เล็กกว่า 48 มิลลิเมตร
(1.875 นิ้ว) สี ของลูกแก่นนั้น จะต้องแตกต่างกับสี ลูกบอชชี่ของทั้ง 2 ทีม อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน
3.2.2 อุปกรณ์วดั ระยะ
3.2.2.1 อาจใช้อะไรก็ได้ที่สามารถวัดระยะ ระหว่างสิ่ งสองสิ่ งได้อย่างถูกต้อง และแม่นยา
อุปกรณ์วดั ระยะนั้น ต้องเป็ นที่ยอมรับในการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ สาหรับในรอบแบ่งระดับความสามารถ
หรื อจัดดิวิชนั่ มักจะใช้ตลับเทปวัดที่เป็ นเหล็กแบบยืดหดได้ โดยมีหน่วยวัดย่อยที่ระบุเป็ นเซนติเมตรด้วย
3.2.3 แลมพ์ (ทางลาด)
3.2.3.1 แลมพ์หรื อทางลาดนั้น ใช้สาหรับนักกีฬาที่มีร่างกายไม่สามารถกลิ้งลูก ด้วยมือของตนเองได้
3.2.3.2 แลมพ์หรื ออุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่นนั้น จะต้องได้รับการอนุญาตจากฝ่ ายจัดการแข่งขันก่อน
3.2.3.3 ห้ามใช้เครื่ องกลในการเคลื่อนปล่อยลูกบอชชี่ หรื อลูกแก่น
3.2.3.4 นักกีฬาที่ใช้ทางลาด จะต้องวางตัวแยกจากผูเ้ ล่นคนอื่น ๆ ในการจัดดิวิชนั่ และลงทาการแข่งขัน
ในประเภทเดี่ยวเท่านั้น
3.2.3.5 กฎกติกาอื่น ๆ ทั้งหมด จะมีผลบังคับใช้ในการจัดดิวิชนั่ และการแข่งขัน กับนักกีฬาที่ใช้แลมพ์
หรื อทางลาดด้วย

4. กฎกติกาการแข่ งขัน
4.1 การแบ่ งดิวชิ ั่น
4.1.1 ข้อแนะนาก่อนการแข่งขันเริ่ มขึ้น ฝ่ ายจัดการแข่งขันควรมีการจัดแบ่งดิวิชนั่ อย่างเหมาะสม การ
เลือกวางนักกีฬาในแต่ละดิวชิ นั่ นั้น อาจดูจากประสบการณ์การแข่งขันที่ผา่ นมา หรื อผลการแข่งขันจากรายการ
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ใหญ่ หรื อจากรอบดิวิชนั่ ซึ่งกระบวนการให้คะแนนในรอบดิวิชนั่ นั้น จะมีส่วนช่วยในการจัดอันดับตามระดับ
ความสามารถนักกีฬา เพื่อจัดให้อยูใ่ นกลุม่ ที่มีความสามารถเท่ากันมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
4.1.2 ในรอบดิวิชนั่ นักกีฬาแต่ละคนจะได้โยนลูกทั้ง 3 ระยะ โดยนักกีฬาจะโยนลูกที่เส้นเริ่ มทั้งสอง
ด้านสลับกัน และขณะที่โยนลูกนั้น ส่ วนใดของร่ างกาย จะต้องไม่ไปสัมผัสเส้นฟาวล์
4.1.3 กรรมการตัดสิ นจะวางลูกแก่นไว้ที่จุดบนเส้น 9.15 เมตร หรื อ เส้ น 30 ฟุต ให้นกั กีฬาโยนลูกบอล
เข้าหาลูกแก่นจานวน 8 ลูก จากนั้นกรรมการจะวัดลูกที่ใกล้ลูกแก่นมากที่สุดจานวน 3 ลูก และจดบันทึกระยะ
หน่วยเป็ นเซนติเมตร
4.1.4 กรรมการตัดสิ นจะวางลูกแก่นไว้ที่จุดบนเส้น 12.20 เมตร หรื อ เส้ น 40 ฟุต ให้นกั กีฬาโยนลูก
บอลเข้าหาลูกแก่นจานวน 8 ลูก จากนั้นกรรมการจะวัดลูกที่ใกล้ลูกแก่นมากที่สุดจานวน 3 ลูก และจดบันทึก
ระยะหน่วยเป็ นเซนติเมตร
4.1.5 กรรมการตัดสิ นจะวางลูกแก่นไว้ที่จุดบนเส้น 15.24 เมตร หรื อ เส้ น 50 ฟุต ให้นกั กีฬาโยนลูก
บอลเข้าหาลูกแก่นจานวน 8 ลูก จากนั้นกรรมการจะวัดลูกที่ใกล้ลูกแก่นมากที่สุดจานวน 3 ลูก และจดบันทึก
ระยะหน่วยเป็ นเซนติเมตร
4.1.6 ขณะที่นกั กีฬาโยนลูกบอชชี่น้ นั ลูกแก่นอาจมีการเคลื่อนจากจุดที่วางไว้ ทั้งระยะ 30 / 40 / 50 ฟุต
จึงให้นาลูกแก่นที่เคลื่อนออกไปนั้นนากลับมาวาง ณ จุดกาหนดเดิม ก่อนที่จะโยนลูกต่อไป หรื อก่อนจะทาการ
วัดระยะ
4.1.7 การวัดระยะนั้น จะวัดจากกึ่งกลางด้านข้างลูกบอชชี่ ถึงกึ่งกลางด้านข้างลูกแก่น จากนั้นสรุ ปยอด
ระยะห่างรวมจานวน 9 ลูก เพื่อเป็ นคะแนนความสามารถของนักกีฬา และนาไปจัดแบ่งกลุ่มดิวิชนั่
4.1.8 ในการแบ่งดิวิชนั่ สาหรับประเภทคู่ และประเภททีม ควรเป็ นคะแนนรวมของนักกีฬาทั้ง 2 คน ใน
ประเภทคู่ และนักกีฬาทั้ง 4 คน ในประเภททีม
4.1.9 ในการจัดแบ่งดิวิชนั่ นั้น ให้คานึงถึงกฎของสเปเชียลโอลิมปิ ค คือ ให้นกั กีฬาแสดงออก หรื อเล่น
ให้เต็มตามกาลังความสามารถของนักกีฬา ตั้งแต่รอบแบ่งดิวิชนั่ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
4.2 การโยนเหรียญ
4.2.1 การโยนเหรี ยญเพื่อตัดสิ นว่าทีมใด จะได้สิทธิ์โยนลูกแก่น และเลือกสี ของลูกบอชชี่ก่อน
4.2.2 ผูต้ ดั สิ นสามารถอนุญาตให้หวั หน้าทีมคนใดคนหนึ่ง ทาการโยนเหรี ยญแทนได้ ซึ่งการโยน
เหรี ยญควรกระทาบนพื้นสนาม ที่ใช้ในการแข่งขัน
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4.3 กฎการขึน้ ลูกแก่น
4.3.1 ทีมที่ได้สิทธิ์ในการขึ้นลูกแก่น จะมีโอกาสขึ้นลูกแก่นได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยลูกแก่นจะต้องเลยเส้น
ครึ่ งสนาม หรื อเส้น 30 ฟุตขึ้นไป แต่ตอ้ งไม่ให้ถึงเส้น 10 ฟุตของด้านฝั่งตรงข้าม หรื อหากลูกแก่นวิ่งไปหยุดอยู่
บนเส้น 30 ฟุต หรื อบนเส้น 10 ฟุตของด้านฝั่งตรงข้าม ก็ถือว่าการขึน้ ลูกนั้นไม่ สาเร็จ
ซึ่งหากผูเ้ ล่นทาการขึ้นลูกแก่นไม่สาเร็ จ ครบ 3 ครั้ง จะให้โอกาสผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามได้ข้ ึนลูกแก่น 1 ครั้ง
แต่หากผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามยังขึ้นลูกแก่นไม่สาเร็ จอีก ผูต้ ดั สิ นจะนาลูกแก่นไปวางไว้ที่จุด 40 ฟุต และให้ผเู ้ ล่นฝ่ าย
ที่ชนะเดิมนั้น เป็ นฝ่ ายส่ งลูกบอชชี่ลูกแรกอีกครั้ง
*** ข้ อควรจา ทีมชนะจะได้ สิทธิ์ขนึ้ ลูกแก่น และส่ งลูกบอลลูกแรกเสมอ ***
4.4 ขั้นตอนการเล่น
4.4.1 ทีมที่ชนะในการโยนเหรี ยญ จะได้สิทธิ์ในการขึ้นลูกแก่นเพื่อเริ่ มต้นเกม ผู้เล่นที่ขนึ้ ลูกแก่นแล้ว
จะต้ องเป็ นผู้ที่โยนบอลลูกแรกด้ วย จากนั้นทีมฝ่ ายตรงข้ามจะเป็ นฝ่ ายโยนลูกบ้าง และจะต้องโยนลูกให้ใกล้ลูก
แก่นมากกว่าทีมคู่ต่อสู ้ ซึ่งอาจจะต้องโยนจนครบทั้ง 4 ลูก (เพราะหากลูกที่โยนไปแล้วนั้น อยูไ่ กลจากลูกแก่น
มากกว่าลูกของทีมคู่ต่อสู ้)
ลูกบอลของฝ่ ายใด อยูใ่ กล้ลูกแก่นมากกว่า จะเรียกว่าลูกนั้นว่า IN
ส่ วนลูกบอลของทีมฝั่งตรงข้าม จะเรียกลูกนั้นว่า OUT
เมื่อทีมได้ลูก IN แล้ว ผูเ้ ล่นจะก้าวออกไปรอด้านนอก
และเปลี่ยนให้ผเู ้ ล่นทีมลูก OUT ก้าวเข้ามาเป็ นฝ่ ายโยนลูกบ้าง
4.5 แต้ มคะแนนแรก
4.5.1 ทีมที่ได้สิทธิ์ในการขึ้นลูกแก่นนั้น เท่ากับได้เปรี ยบในการได้คะแนน “แต้มแรก” แล้ว
ตัวอย่างเช่ น ทีม A ชนะในการโยนเหรี ยญเพื่อขึ้นลูกแก่น และโยนลูกบอลแรก / ต่อมาทีม B เลือกตีลูกบอลทีม
A ให้ออกจากตาแหน่ง / แต่ท้งั ลูกบอลทีม A และทีม B กระดอนลอยหลุดออกนอกสนามทั้งสองลูก เหลือ
เพียงแต่ลูกแก่นที่อยูใ่ นสนาม กรณี น้ ียงั คงให้สิทธิ์ทีม A ได้โยนลูกเพื่อเล่นใหม่เป็ นแต้มแรกอีกครั้ง
4.6 การส่ งลูก
4.6.1 ทีมสามารถเลือกโยนลูกลักษณะกลิ้ง โยน กระทบชิ่ง หรื อชนกระแทกได้ แต่ลูกบอลต้องอยู่
ภายในสนาม ห้ามกระดอนออกนอกสนาม หรื อผูเ้ ล่นห้ามทาผิดระเบียบไปสัมผัสที่เส้นฟาวล์
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ผูเ้ ล่นสามารถเลือกที่จะโยนเพื่อให้ลูกบอล IN หรื อ เลือกตีลูกของคู่ต่อสู ้ให้หลุดออกจากตาแหน่งไป เพื่อให้เป็ น
คะแนนเพิ่มของทีม หรื อลดคะแนนของทีมฝ่ ายตรงข้ามได้
ผูเ้ ล่นสามารถจับลูกในลักษณะคว่ามือ หรื อหงายมือ ได้นานพอจนมัน่ ใจก่อนจะปล่อยลูกบอลใต้มือได้
การส่ งลูกบอลใต้ มือ หมายถึง การปล่อยลูกบอลในระดับต่ากว่าเอว
4.7 การปรับกฎกติกาเพื่อความเหมาะสม
4.7.1 ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขัน ควรพิจารณาปรับกฎกติกาให้เหมาะสมกับผูบ้ กพร่ องทางร่ างกาย ที่มี
ส่ วนร่ วมในการแข่งขัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความได้เปรี ยบ-เสี ยเปรี ยบกับนักกีฬาคนอื่น เช่น ควรมีการปรับกฎ
กติกา ในลักษณะการส่ งลูก (ยืนหรื อนัง่ ) ไม่วา่ จะเป็ นโยนเพื่อทาแต้ม หรื อการตีลูกของคู่ต่อสู ้ออกไป
4.8 จานวนลูกบอลสาหรับผู้เล่น
4.8.1 ประเภทเดี่ยว ผูเ้ ล่น 1 คน ลูกบอชชี่ 4 ลูก
4.8.2 ประเภทคู่ ผูเ้ ล่น 2 คน ลูกบอชชี่คนละ 2 ลูก
4.8.3 ประเภททีม ผูเ้ ล่น 4 คน ลูกบอชชี่คนละ 1 ลูก
4.9 การสอน
4.9.1 การพูดคุยให้คาแนะนาแก่นกั กีฬา หรื อ นักกีฬาพาร์ทเนอร์ โดยโค้ชหรื อผูช้ ม ขณะที่นกั กีฬาอยูใ่ น
สนามซึ่งเป็ นพื้นที่ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนดไว้น้ นั ถือเป็ นการฝ่ าฝื นกติกาข้อห้าม
4.9.2 หากผูต้ ดั สิ นเห็นว่า โค้ช / นักกีฬาพาร์ทเนอร์ / ผูช้ ม ทาผิดระเบียบดังกล่าว สามารถตัดสิ นลงโทษ
ได้ ตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน จนถึงหากมีพฤติกรรมกระทาซ้ า ๆ หรื อแสดงออกซึ่งความไม่มีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
ผูต้ ดั สิ นก็สามารถเชิญให้ออกจากการแข่งขันนั้นได้ทนั ที
4.10 คะแนน
4.10.1 หลักการนับคะแนนควรเป็ นมาตราฐานในเกมการแข่งขันรายการใหญ่ อย่างไรก็ตาม รู ปแบบ
การนับคะแนนนั้น ต้องเป็ นที่ยอมรับโดยหลักสากลด้วย
4.10.2 หลักการนับคะแนนของรายการทัวร์นาเม้นท์ จะขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของฝ่ ายจัดการแข่งขัน
คือ อาจให้เล่นจนถึงเป้าหมายคะแนนที่กาหนด หรื อ กาหนดเป็ นระยะเวลา เช่น เล่นครบ 15 นาที (โดยฝ่ าย
จัดการแข่งขันจะแจ้งเริ่ มจับเวลาเมื่อใด)
4.10.3 เมื่อสิ้ นสุ ดเกม (เมื่อทั้งสองทีมโยนลูกจนครบทุกลูกแล้ว) การตัดสิ นให้คะแนน กาหนดไว้ดงั นี้
คือ นับจานวนลูกบอล ที่ใกล้ลูกแก่น มากกว่าทีมคู่ต่อสู ้ ซึ่งอาจวัดด้วยตาเปล่า หรื อใช้อุปกรณ์วดั ระยะ
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4.10.4 ผูเ้ ล่นอาจร้องขอให้มีการวัดด้วยอุปกรณ์วดั ระยะได้ เมื่อมองระยะห่างด้วยตาเปล่าไม่ชดั เจน
(โดยวัดจากกึ่งกลางด้านข้างลูกบอชชี่ ถึงกึ่งกลางด้านข้างลูกแก่น)
4.10.5 เมื่อจบเฟรมผูต้ ดั สิ นประกาศแต้ม และสี ท่ีได้คะแนน ให้ผเู ้ ล่นที่อยูด่ า้ นนอกของสนามได้ทราบ
ก่อนที่จะเคลื่อนลูกแก่น และลูกบอชชี่ออกไป โดยให้ผตู ้ ดั สิ นสังเกตด้วยว่า ผูเ้ ล่นได้รับทราบคะแนนที่แจ้งนั้น
หรื อไม่
4.10.6 ผูเ้ ล่นสามารถร้องขอให้มีการวัดระยะใหม่ได้ หากไม่เห็นด้วยกับการตัดสิ นของผูต้ ดั สิ น
4.10.7 เมื่อผูเ้ ล่นหรื อทีม ยอมรับคะแนนที่ตดั สิ น กรรมการประจาสนามจะทาการเคลื่อนย้ายลูกบอชชี่
และลูกแก่น เพื่อเริ่ มทาการแข่งขันในเฟรมต่อไป
4.10.8 คะแนนของทีมที่ชนะในแต่ละเฟรมนั้น จะบ่งบอกให้ทราบว่าทีมนั้นได้สิทธิ์ในการขึ้นลูกแก่น
ในเฟรมถัดไป
4.10.9 ผูต้ ดั สิ นจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนตัวเลขบนสกอร์บอร์ด และสกอร์การ์ด ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่
ของหัวหน้าทีมที่จะคอยดูความถูกต้องของคะแนน ที่แสดงตลอดเกมการแข่งขัน
4.10.10 การเสมอกันระหว่างเฟรม
4.10.10.1 ในกรณี ที่ลูกบอลของทั้ง 2 ทีม อยูใ่ กล้ลูกแก่นในระยะที่เท่ากัน ทีมที่กลิ้งลูกมาล่าสุ ดนั้น
จะต้องกลิ้งลูกเพิ่มจนกระทัง่ ลูกเข้าไปอยูใ่ กล้ลูกแก่นได้มากกว่า
เช่น ทีม A กลิ้งลูกไปอยูใ่ กล้ลูกแก่น และถือเป็ นการได้แต้มคะแนนแรก จากนั้น ทีม B กลิ้งลูก
ไปยังลูกแก่น และผูต้ ิดสิ นเห็นว่าลูกบอลของทั้ง 2 ทีม อยูใ่ กล้ลูกแก่นในระยะที่เท่ากัน ทีม B จะต้องกลิ้งลูก
ถัดไปจนกว่าลูกของทีมตนเองนั้น จะไปอยูใ่ กล้ลูกแก่นมากกว่าลูกของทีม A
ถ้าทีม B สามารถกลิ้งลูกไปอยูใ่ กล้ลูกแก่นได้มากกว่าแล้ว แต่ถูกทีม A ตีลูกนั้นออกไปได้ จน
ทาให้เกิดกรณีใกล้ลูกแก่นเท่ากันอีก ก็จะเปลี่ยนให้ทีม A เป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งกลิ้งลูกถัดไปแทน จนกว่าลูกของทีม
ตนเองจะเข้าไปใกล้กบั ลูกแก่นมากกว่าอีกครั้ง
4.10.11 การเสมอกันเมื่อสิ้ นสุ ดเฟรม
4.10.11.1 ในกรณี ที่ลูกบอลของทั้ง 2 ทีม อยูใ่ กล้ลูกแก่นในระยะที่เท่ากัน และไม่มีลูกเหลือให้
โยนแล้ว ให้ ถือว่าเสมอกัน คือ ไม่มีการให้คะแนนในเฟรมนั้น และต้องให้ฝ่ายที่ข้ นึ ลูกแก่นเดิมนั้น เริ่ มต้นขึ้นลูก
แก่นในเฟรมใหม่อีกครั้ง ณ ฝั่งสนามด้านเดิม
4.10.12 การนับคะแนน
4.10.12.1 ประเภททีม 4 คน (ลูกบอลคนละ 1 ลูก) 16 แต้ม / เกม
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4.10.12.2 ประเภทคู่ 2 คน (ลูกบอลคนละ 2 ลูก) 12 แต้ม / เกม
4.10.12.3 ประเภทเดี่ยว (ลูกบอลคนละ 4 ลูก) 12 แต้ม / เกม
4.10.13 ใบบันทึกคะแนน
4.10.13.1 เป็ นความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมแต่ละทีมที่จะต้องเซ็นชื่อหลังจบเกมการแข่งขัน เพื่อเป็ น
การแสดงการยอมรับผลการแข่งขันที่ถูกต้อง แต่หากต้องการยืน่ คาประท้วงเพราะไม่เห็นด้วยกับผลการแข่งขัน
นั้น หัวหน้าทีมจะต้องไม่เซ็นชื่อในใบบันทึกผลดังกล่าว
4.11 การกาหนดตัวผู้เล่น
4.11.1 หัวหน้าทีม
4.11.1.1 แต่ละทีมจะต้องแต่งตั้งหัวหน้าทีม และแจ้งให้ผตู ้ ดั สิ นทราบก่อนการแข่งขัน หัวหน้าทีม
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระหว่างเกมได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงระหว่างทัวร์นาเม้นท์ได้ โดยต้องแจ้งให้ผตู ้ ดั สิ น
ได้ทราบ ก่อนลงทาการแข่งขันในเกมถัดไป
4.11.2 การหมุนตัวผูเ้ ล่น
4.11.2.1 ทีมอาจจะเลือกผูเ้ ล่นคนใดมาเล่นลูกบอลก่อนหรื อหลังได้ แต่ผเู ้ ล่นที่ทาการขึ้นลูกแก่น
จะต้องเป็ นผูเ้ ล่นลูกบอลแรกเสมอ การหมุนตัวผูเ้ ล่นอาจเปลี่ยนแปลงลาดับแตกต่างออกไประหว่างเฟรมต่อ
เฟรมได้ อย่างไรก็ตาม ห้ามผูเ้ ล่นกลิ้งลูกเกินจานวนของตนเองในแต่ละเฟรม
4.12 ทีมยูนิฟายด์
4.12.1 ทีมยูนิฟายด์ ประเภทคู่ จะประกอบไปด้วย นักกีฬาพิเศษ 1 คน และนักกีฬาปกติ 1 คน
4.12.2 ทีมยูนิฟายด์ ประเภททีม จะประกอบไปด้วย นักกีฬาพิเศษ 2 คน และนักกีฬาปกติ 2 คน
4.12.3 ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนกฎกติกา การขึ้นลูกแก่น ระหว่างนักกีฬาพิเศษหรื อนักกีฬาปกติ แต่สามารถ
บอกให้เปลี่ยนผูข้ ้ ึนลูกแก่น ตอนเปลี่ยนเฟรม หรื อ เปลี่ยนเกมใหม่ได้
4.13 ผู้เล่นสารอง
4.13.1 ผูต้ ดั สิ นจะต้องแจ้งเตือน เรื่ องผูเ้ ล่นสารอง ที่ตอ้ งแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน มิฉะนั้นอาจถูก
ปรับแพ้ในเกมนั้นได้
4.13.2 ผูเ้ ล่นสารอง อนุญาตให้ มีผู้เล่นสารอง 1 คนต่ อทีม ต่ อเกมเท่ านั้น ผูเ้ ล่นสารองสามารถลงไปเล่น
แทนผูเ้ ล่นคนไหนในทีมของตัวเองก็ได้ และสามารถเปลี่ยนผูเ้ ล่น คนที่แตกต่างกันไปในทีม ที่ไม่ใช่ในเกม
เดียวกันก็ได้
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4.13.3 การเปลี่ยนผูเ้ ล่นสารองระหว่างเกม / อนุญาตให้เปลี่ยนผูเ้ ล่นสารองระหว่างเกมได้ ในกรณี ที่ผู ้
เล่นต้องการให้การรักษาพยาบาล หรื อ ในกรณี ฉุกเฉินเท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นสารอง แบบฉุกเฉินนั้น
จะต้องเปลี่ยนเมื่อจบเฟรมเท่านั้น แต่ หากไม่ สามารถรอให้ จบเฟรมได้ ให้ ถือว่าเฟรมนั้นเป็ นโมฆะ
**** อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ล่นสารองที่เปลี่ยนตัวลงไปเล่นแทนที่แล้วนั้น จะต้องเล่นต่อเนื่องจนจบเกม ***
4.14 การปรับแพ้
4.14.1 ทีมที่มีจานวนผูเ้ ล่นน้อยกว่ากติกากาหนดไว้ จะถูกปรับเป็ นฝ่ ายแพ้ในการแข่งขันแมทช์น้ นั
4.15 เวลานอก
4.15.1 ผูต้ ดั สิ นอาจอนุญาตให้เป็ นเวลานอกได้ หากเห็นว่าอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่สามารถแข่งขันต่อไป
ได้จริ ง ๆ
4.15.2 ฝ่ ายจัดการแข่งขัน อาจกาหนดเวลานอกไว้ จากัดไม่เกิน 10 นาที
4.16 การแข่ งขันล่าช้ า
4.16.1 การตั้งใจทาให้เกมล่าช้า
4.16.1.1 หากผูต้ ดั สิ นเห็นว่า เป็ นการจงใจทาให้การแข่งขันล่าช้า โดยไม่มีเหตุผลอันควร ผูต้ ดั สิ น
จะต้องตักเตือน
4.16.1.2 และหากยังไม่พร้อมเล่นในทันที ทีมที่ล่าช้านั้นจะถูกปรับให้เป็ นฝ่ ายแพ้
4.16.2 เกมล่าช้าจากสภาวะอากาศ, จากสิ่ งที่ควบคุมไม่ได้ หรื อจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
4.16.2.1 ในกรณี เหล่านี้ ให้ถือเอาการตัดสิ นใจของหัวหน้าฝ่ ายจัดการแข่งขัน เป็ นอันสิ้ นสุ ด
4.17 การเช็คตาแหน่ งของลูก และนับคะแนน
4.17.1 หนึ่งในผูเ้ ล่นของทีม สามารถเดินมาดูตาแหน่ งของลูก จากด้านข้างของสนามก่อนโยนลูกต่อไป
ได้ เช่นเดียวกันกับตอนกรรมการกาลังวัดระยะตาแหน่งของลูก และการให้คะแนน (เดินมาดูได้ )
4.18 สถานการณ์ อื่น ๆ
4.18.1 ลูกบอลแตกหัก
4.18.1.1 ระหว่างการแข่งขัน หากลูกบอชชี่ หรื อลูกแก่น เกิดแตกเสี ยหายขึ้นมา ให้ถือว่าเฟรมนั้นเป็ น
โมฆะ
4.18.1.2 ฝ่ ายจัดการแข่งขัน มีหน้าที่นาลูกบอชชี่ หรื อลูกแก่นใหม่ มาทดแทนลูกที่แตกหักเสี ยหาย
4.18.2 ความพร้อมของสนามแข่งขัน
4.18.2.1 ก่อนการแข่งขัน
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4.18.2.1.1 ทุกสนามควรมีความพร้อม จนเป็ นที่น่าพอใจของหัวหน้าฝ่ ายจัดการ
แข่งขัน ก่อนเริ่ มทาการแข่งขัน
4.18.2.2 ระหว่างแข่งขัน
4.18.2.2.1 สนามอาจยังไม่ตอ้ งการซ่อมแซมในระหว่างทาการแข่งขัน
4.18.2.2.2 แต่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ เช่น ก้อนหิน ถ้วยแก้ว หรื อสิ่ งกีดขวางใด ๆ
ในระหว่างแข่งขันได้
4.18.3 สภาพสนามที่ผดิ ปกติ
4.18.3.1 หากฝ่ ายจัดการแข่งขันเห็นว่า สนามแข่งขันอยูใ่ นสภาพที่ไม่สามารถจะเล่นได้ อาจยุติและ
ย้ายไปเล่นสนามอื่น หรื อเลื่อนกาหนดเวลาแข่งขันออกไป
4.18.4 การเคลื่อนลูกบอชชี่ หรื อ ลูกแก่น
4.18.4.1 ห้ามผูเ้ ล่นโยนลูกต่อไป จนกว่าลูกแก่นหรื อลูกบอลที่เพิ่งโยนไปนั้น หยุดสนิท
4.18.5 ต้องการช่วยเหลือ
4.18.5.1 หากสภาพทางกายภาพของนักกีฬาต้องการใช้ตวั ช่วย ในการดูจุดตาแหน่งของลูก จะเป็ น
ดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการแข่งขัน เพื่ออนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ตวั ช่วย เช่น กล้องส่ องทางไกล เพื่อดูระยะห่างของลูก
4.18.5.2 อุปกรณ์ตวั ช่วย เช่น กระดิ่ง หรื อ กรวยสี สะท้อนแสง จะเป็ นตัวช่วยในการมองเห็น
สาหรับนักกีฬาที่บกพร่ องทางสายตา / ถ้าเป็ นกรวยจะวางไว้ใกล้ลูกแก่นมากที่สุด ซึ่งปกติจะวางไว้ดา้ นหลังลูก
แก่น และจะยกออก ตอนที่ลูกบอลถูกปล่อยออกจากมือนักกีฬา / แต่หากเป็ นกระดิ่ง จะสัน่ ให้มีเสี ยงอยูเ่ หนือ
บริ เวณลูกแก่น
4.19 พฤติกรรมของผู้เล่น
4.19.1 ขณะเล่น
4.19.1.1 นักกีฬาควรก้าวออกนอกขอบสนามทุกครั้ง เพือ่ ผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามก้าวเข้ามาเล่น
4.19.2 การแสดงความไม่มีน้ าใจนักกีฬา
4.19.2.1 ผูเ้ ล่นควรแสดงความมีน้ าใจเป็ นนักกีฬาตลอดเวลา
4.19.2.2 การแสดงออกใด ๆ ที่บ่งบอกถึงความไม่มีน้ าใจเป็ นนักกีฬา เช่น ใช้วาจาดูถูกเหยียด
หยาม มีกริ ยาท่าทางพฤติกรรมแสดงออก หรื อใช้คาพูดที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างชัดเจน อาจถูกตัดสิ นให้ออกจาก
รายการแข่งขันทันที
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4.20 เครื่ องแต่งกาย
4.20.1 การแต่งกายที่เหมาะสม
4.20.1.1 ผูเ้ ล่นควรสวมใส่ เครื่ องแต่งกายที่เหมาะสมกับตัวเอง และกีฬาบอชชี่
4.20.2 รองเท้า
4.20.2.1 ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ล่นสวมใส่ รองเท้า ที่ทาให้พ้นื สนามแข่งขันเสี ยหาย หรื อเป็ นเหตุทา
ให้พ้นื ผิวของสนามเป็ นหลุม
4.20.2.2 แนะนาให้ผเู ้ ล่นทุกคน ควรสวมใส่ รองเท้ากีฬาชนิดหุม้ ส้น
4.20.3 เครื่ องแต่งกายที่ไม่เหมาะสม
4.20.3.1 ผูเ้ ล่นที่สวมใส่ เครื่ องแต่งกายที่ไม่เหมาะสม หรื อไม่ถูกต้องนั้น อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าร่ วมทาการแข่งขัน

5. บทลงโทษ และการประท้ วง
5.1 ข้ อบังคับใช้
5.1.1 คือการตัดสิ นที่สามารถกระทาได้ทนั ที โดยผูต้ ดั สิ นที่ได้รับการอนุญาต ซึ่งผูต้ ดั สิ นจะเป็ นผูแ้ จ้ง
ให้หวั หน้าทีมทั้งสองทีมทราบ และชี้แจงถึงการฟาวล์ที่เกิดขึ้น
5.1.2 ทีมที่ได้ฟาวล์ อาจเลือกที่จะปฏิเสธการลงโทษของกรรมการตัดสิ น คือ ยอมรับลูกบอลที่ฟาวล์น้ นั
และเล่นต่อไป (ให้ยดึ ถือคาตัดสิ นของกรรมการเป็ นอันสิ้นสุ ด เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น)
5.2 ข้ อกาหนดที่ไม่ ได้ กล่าวไว้
5.2.1 หากมีกรณี ใด ๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา ให้ถือเอาคาตัดสิ นชี้ขาดของหัวหน้าฝ่ ายจัดการแข่งขันเป็ น
อันสิ้ นสุ ด
5.3 การประท้ วง
5.3.1 การประท้วงคาตัดสิ นของผูต้ ดั สิ น หรื อหัวหน้าฝ่ ายจัดการแข่งขัน จะต้ องจัดทาโดยผู้ทผี่ ่านการ
อบรมโค้ชบอชชี่เท่ านั้น ภายใน 15 นาทีของการแข่ งขัน และยื่นต่ อคณะกรรมการหรื อหัวหน้ าฝ่ ายจัดการแข่ งขัน
เพื่อพิจารณา
5.3.2 หลังจากนั้นคณะกรรมการตัดสิ น จะพิจารณาบนพื้นฐานของความถูกต้องและยุติธรรม ใน
สถานการณ์ที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

33

5.4 การประท้ วงปรับเป็ นแพ้
5.4.1 หากทีมถูกปรับเป็ นแพ้ เนื่องจากไม่ได้มารายงานตัวเพื่อแข่งขันตามโปรแกรมที่จดั ไว้ หรื อกระทา
ฝ่ าฝื นข้อห้ามที่กาหนดไว้ จะไม่มีการรับคาร้องจากการยืน่ ประท้วงใด ๆทั้งสิ้ น
5.5 กติกาเฉพาะ
5.5.1 ฟาวล์ – เส้นฟาวล์
5.5.1.1 ทั้งการโยนลูกเพื่อทาคะแนน หรื อ เพื่อตีออก ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายผูเ้ ล่น รวมถึงเท้า
หรื ออุปกรณ์ใด ๆที่ผเู ้ ล่นใช้อยู่ เช่น วีลแชร์ ไม้ค้ า ไม้เท้า เป็ นต้น จะต้ องไม่ สัมผัสเส้ นฟาวล์ จนกว่าจะปล่อยลูก
และลูกสัมผัสพื้นสนามด้านหน้าเส้นฟาวล์
5.5.1.2 หากผูต้ ดั สิ นเห็นลักษณะเหล่านั้นอย่างชัดเจน จะพิจารณาเป็ นการฟาวล์
5.5.1.3 และผูต้ ดั สิ นจะถือการโยนลูกของผูเ้ ล่น (ทีม) ที่ฟาวล์น้ นั เป็ นลูกเสี ย
5.5.1.4 ถ้าเป็ นไปได้ ผูต้ ดั สิ นควรหาวิธีในการหยุดลูกที่ปล่อยมาแล้ว ก่อนจะสัมผัสลูกแก่นหรื อลูก
อื่น ๆ จากนั้นให้ยกลูกนั้นออกไป และแจ้งผูเ้ ล่นให้ทราบว่า ลูกนีเ้ ป็ นลูกเสี ย
แต่หากลูกที่ปล่อยออกมาแล้วนั้น ไปสัมผัสลูกแก่น หรื อลูกอื่น ๆ จนเคลื่อนที่ออกไปจากจุดเดิม ให้
ผูต้ ดั สิ นนาลูกบอลที่เคลื่อนออกไปนั้น นากลับมาวางใกล้จุดตาแหน่งเดิมให้มากที่สุด และเล่นต่อไป
5.5.2 ลูกบอล หรื อ ลูกแก่น
5.5.2.1 หัวหน้าผูต้ ดั สิ นจะยังไม่เรี ยกให้ผเู ้ ล่นโยนลูกถัดไป จนกว่าลูกแก่นหรื อลูกที่เล่นอยูน่ ้ นั จะ
หยุดสนิท
5.5.2.2 แต่ถา้ ผูเ้ ล่น โยนลูกถัดไปก่อนที่ลูกแก่น หรื อลูกที่โยนไปแล้วนั้น อยูจ่ ะหยุดสนิท ให้ผู ้
ตัดสิ นหยุดลูกนั้นก่อน แต่หากหยุดไม่ทนั และไปสัมผัสลูกอื่น ๆ เคลื่อนที่ออกไปจากจุดเดิมอีก ให้ผตู ้ ดั สิ นนา
ลูกบอลที่เคลื่อนที่ออกไปนั้น นากลับมาวางใกล้จุดตาแหน่งเดิมให้มากที่สุด และยกลูกที่ฟาวล์น้ นั ออกจาก
สนามเช่นกัน
5.5.3 ผูเ้ ล่น เล่นลูกเกินจานวนที่กาหนดไว้ ทั้งในประเภทคู่ และประเภททีม
5.5.3.1 เมื่อผูเ้ ล่น กลิง้ ลูกเกินจานวนของตนเอง ลูกที่เกิน ให้ ถือเป็ นลูกเสี ย
5.5.3.2 ถ้าเป็ นไปได้ ผูต้ ดั สิ นควรหาวิธีในการหยุดลูกที่ปล่อยมาแล้ว ก่อนไปสัมผัสลูกแก่นหรื อลูก
บอลลูกอื่น ๆ จากนั้นให้ยกลูกนั้นออกไป และแจ้งผูเ้ ล่นให้ทราบว่า ลูกนีเ้ ป็ นลูกเสี ย
แต่หากลูกที่ปล่อยออกมาแล้วนั้น ไปสัมผัสลูกแก่น หรื อลูกอื่น ๆ เคลื่อนที่ออกไปจากจุดเดิม ให้ผู ้
ตัดสิ นนาลูกบอลที่เคลื่อนออกไปนั้น นากลับมาวางใกล้จุดตาแหน่งเดิมให้มากที่สุด และเล่นต่อไป
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ในข้อนี้หมายถึงกรณี ที่ ผูเ้ ล่นประเภทคู่ (2 คน) แต่ไปเล่นลูกบอล 3 ลูก เกินจากที่กาหนดไว้เล่นคนละ 2
ลูก หรื อ ผูเ้ ล่นประเภททีม ( 4 คน) แต่ไปเล่นลูกบอล 2 ลูก เกินจากที่กาหนดไว้เล่นคนละ 1 ลูก
5.5.3.3 ประเภทคู่ ผูเ้ ล่น 2 คน จะมีผเู ้ ล่น 1 คน เล่นบอลที่เหลือเพียงลูกเดียว
5.5.3.4 ประเภททีม ผูเ้ ล่น 4 คน จะเหลือผูเ้ ล่นที่ไม่ได้เล่นบอล จึงต้องตัดสิ นใจว่า จะเป็ นใครที่ไม่ได้
เล่นลูก
5.5.4 การฟาวล์ โดยการไปเคลื่อนย้ายลูกของทีมตนเอง
5.5.4.1 ถ้าผูเ้ ล่นไปเคลื่อนย้ายลูกของทีมตัวเอง 1 ลูกหรื อมากกว่า ให้ถือว่าลูกเหล่านั้นเป็ นลูก
เสี ย และเล่นต่อไป
5.5.5 การฟาวล์ โดยการไปเคลื่อนย้ายลูกของทีมฝ่ ายตรงกันข้าม
5.5.5.1 หลังจากลูกบอล ทั้ง 8 ลูกได้กลิ้งมาแล้ว หากมีผเู ้ ล่นไปเคลื่อนย้ายลูกบอลของทีมฝ่ าย
ตรงกันข้าม 1 ลูกหรื อมากกว่า ให้ถือเป็ นคะแนนของทีมตรงกันข้ามนั้น ตามจานวนลูกที่ถูกเคลื่อนย้ายไป
5.5.5.2 แต่ถา้ ผูเ้ ล่นไปเคลื่อนย้ายลูกบอลของทีมฝ่ ายตรงกันข้าม 1 ลูกหรื อมากกว่า แต่ยงั คงมีลูกที่ยงั
ไม่ได้เล่นเหลืออยู่ ผูต้ ดั สิ นจะนาลูกที่ถูกเคลื่อนย้ายไปนั้น นากลับมาวางในตาแหน่งเดิมให้มากที่สุด และเล่น
ต่อไป
5.5.6 การฟาวล์ โดยผูเ้ ล่นไปเคลื่อนย้ายลูกแก่น
5.5.6.1 ถ้าลูกแก่นถูกเคลื่อนย้าย โดยผูเ้ ล่นทีมฝ่ ายตรงข้าม จะได้คะแนนตามจานวนบอลที่เป็ นคะแนน
อยูใ่ นสนาม บวกจานวนลูกบอลที่ยงั ไม่ได้เล่น
5.5.6.2 แต่ถา้ ทีมที่ได้ฟาวล์ ไม่มีบอลที่เป็ นคะแนนอยูใ่ นสนาม และไม่มีบอลที่ยงั ไม่ได้เล่นเหลืออยู่ ผู ้
ตัดสิ นจะให้ถือว่าเฟรมนั้นเป็ นโมฆะ และเริ่ มต้นเฟรมนั้นใหม่อีกครั้งทางด้านฝั่งที่เริ่ มเล่นเดิม
5.6 การฟาวล์ โดยผู้ตัดสินไปเคลื่อนย้ายลูกแก่น / ลูกบอล ก่อนกาหนด
5.6.1 ขณะเล่น (บอลส่ วนใหญ่เล่นไปแล้ว)
5.6.1.1 หากผูต้ ดั สิ นที่กาลังวัดระยะ บังเอิญไปถูกลูกแก่น หรื อลูกที่เป็ นคะแนนนั้น เคลื่อนย้ายไปจาก
จุดเดิม ให้ถือเฟรมนั้นเป็ นโมฆะ และเริ่ มต้นเล่นเฟรมนั้นใหม่ ทางด้านฝั่งเดิม
5.6.2 หลังจากเล่นบอลครบทุกลูกแล้ว
5.6.2.1 หากผูต้ ดั สิ นเห็นเป็ นคะแนนอย่างชัดเจน สามารถให้เป็ นคะแนนได้เลย แต่หากไม่แน่ใจ ให้ถือ
เฟรมนั้นเป็ นโมฆะ และเริ่ มต้นเล่นเฟรมนั้นใหม่ ทางด้านฝั่งเดิม
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5.7 รบกวนขณะบอลเคลื่อนที่
5.7.1 โดยหนึ่งในผูเ้ ล่นของทีมตนเอง
5.7.1.1 เมื่อผูเ้ ล่นไปรบกวนลูกของทีมฝ่ ายตนเอง ในขณะที่บอลกาลังเคลื่อนที่ ผูต้ ดั สิ นเห็นเป็ นลูก
ฟาวล์ และจะต้องแจ้งให้ผเู ้ ล่นทราบว่า ลูกที่โยนมานั้นเป็ นลูกเสี ย
5.7.1.2 ถ้าเป็ นไปได้ ผูต้ ดั สิ นควรหาวิธีในการหยุดลูกที่ปล่อยมาแล้ว ก่อนสัมผัสลูกแก่นหรื อลูกอื่น ๆ
จากนั้นให้ยกลูกนั้นออกไป และแจ้งผูเ้ ล่นให้ทราบว่า ลูกนีเ้ ป็ นลูกเสี ย
แต่หากลูกที่ปล่อยออกมาแล้วนั้น ไปสัมผัสลูกแก่น หรื อลูกอื่น ๆ เคลื่อนที่ออกไปจากจุดเดิม ให้ผู ้
ตัดสิ นนาลูกบอลที่เคลื่อนออกไปนั้น นากลับมาวางใกล้จุดตาแหน่งเดิมให้มากที่สุด และเล่นต่อไป
5.7.2 โดยผูเ้ ล่นทีมฝ่ ายตรงกันข้าม
5.7.2.1 ถ้าผูเ้ ล่นไปรบกวนหรื อไปสัมผัสลูกของทีมฝ่ ายตรงกันข้าม ในขณะที่บอลกาลัง
เคลื่อนที่ ทีมนั้นจะถูกจับฟาวล์ และทีมที่ได้ฟาวล์ สามารถเลือกการฟาวล์ได้ ดังต่อไปนี้
5.7.2.1.1 ให้เล่นลูกนั้นใหม่อีกครั้ง
5.7.2.1.2 ขอให้เฟรมนั้นเป็ นโมฆะ
5.7.2.1.3 ปฏิเสธไม่เอาโทษ ยอมรับลูกที่รบกวน และเล่นต่อไป
5.7.3 โดยสิ่ งที่ทาให้มีผล ทาให้ลูกหยุดชะงัก
5.7.3.1 ถ้าผูช้ ม สัตว์ หรื อวัตถุใด ๆ ไปสัมผัสขณะลูกเคลื่อนที่ แต่ยงั ไม่ไปสัมผัสถูกลูกอื่น จะ
ให้ผเู ้ ล่นคนนั้น โยนลูกขึ้นมาใหม่
5.7.4 โดยสิ่ งที่ทาให้มีผล ต่อตาแหน่งของลูก
5.7.4.1 ถ้าผูช้ ม สัตว์ หรื อวัตถุใด ๆ ไปสัมผัสขณะลูกเคลื่อนที่ และลูกนั้นไปสัมผัสลูกอื่น และ
เป็ นคะแนนด้วย ให้ถือเฟรมนั้นเป็ นโมฆะ
5.7.5 สิ่ งที่ทาให้มีผล ต่อการเล่น
5.7.5.1 การกระทาใด ๆ ที่ไปสัมผัสทาให้ตาแหน่งของลูกแก่น หรื อลูกบอลของแต่ละทีม
เพื่อให้ลูกบอลเข้าไปใกล้ลูกแก่นมากที่สุด ให้ถือเฟรมนั้นถือเป็ นโมฆะ
5.7.5.2 ในกรณี ท่ีมีจานวนลูกบอลหรื อลูกแก่น จากสนามอื่นกระดอนหลุดเข้ามาในสนาม จน
ทาให้ ลูกบอลในสนามถูกเคลื่อนที่ออกไป ลูกบอลที่เคลื่อนที่เหล่านั้นจะถูกนากลับมาวางให้ใกล้ตาแหน่งเดิม
มากที่สุด โดยผูต้ ดั สิ นและหัวหน้าทีมทั้ง 2 ทีมรับทราบ กรณี เช่นนี้ นอกจากมีลูกเสี ยจากสนามอื่นกระดอนเข้า
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มาแล้ว อาจมีวตั ถุอื่น ๆ / ผูช้ ม / หรื อสัตว์ต่าง ๆ ที่อาจหลุดเข้ามาในสนามจนเป็ นเหตุทาให้ตาแหน่งของลูกบอล
เคลื่อนที่ได้เช่นกัน
5.8 การส่ งลูกบอลผิดสี
5.8.1 สามารถเปลี่ยนลูกได้
5.8.1.1 หากผูเ้ ล่นโยนลูกบอลผิดสี และลูกบอลนั้นไม่สามารถหยุดโดยผูเ้ ล่น หรื อผูต้ ดั สิ นได้ จะต้องรอ
ให้ลูกที่โยนไปแล้วนั้นหยุดสนิท และให้ผตู ้ ดั สิ นนาลูกสี ที่ถูกต้องมาวางแทนได้
5.8.2 ไม่สามารถเปลี่ยนลูกได้
5.8.2.1 หากผูเ้ ล่นโยนลูกบอลผิดสี และไม่สามารถเปลี่ยนสี ลูกนั้นแทนได้ ให้ถือว่าเฟรมนั้นเป็ นโมฆะ
และให้เริ่ มเล่นใหม่ทางด้านฝั่งเดิม
5.9 การหมุนตัวผู้เล่นผิด
5.9.1 การเล่นแต้มแรก
5.9.1.1 หากผูเ้ ล่นในทีมขึ้นลูกแก่น และส่ งลูกบอลลูกแรกเป็ นคนละคนกัน ผูต้ ดั สิ นจะนาลูกแก่นและ
ลูกบอลนั้นกลับมาเริ่ มเล่นใหม่
5.9.1.2 จากนั้นผูต้ ดั สิ นจะให้ทีมฝ่ ายตรงข้าม ได้สิทธิ์ในการขึ้นลูกแก่น และบอลลูกแรกแทน ในฝั่งเริ่ ม
เล่นเดิม
5.9.2 การเล่นซ้ า
5.9.2.1 หากผูเ้ ล่นส่ งบอลลงไปซ้ า ทั้งที่ลูกบอลของทีมตนเองเป็ นลูก IN และทีมฝ่ ายตรงข้ามยังมีลูก
เหลืออยู่ ให้ผตู ้ ดั สิ นพยายามหยุดบอลลูกนั้น ก่อนที่จะไปสัมผัสถูกลูกอื่น โดยให้ถือลูกนั้นเป็ นลูกเสี ย และนา
ออกจากสนาม
5.9.2.2 แต่หากผูต้ ดั สิ นไม่สามารถหยุดลูกบอลนั้นก่อนไปสัมผัสลูกอื่นได้ ให้ผตู ้ ดั สิ นนาลูกบอล / ลูก
แก่น ที่เคลื่อนหลุดออกไปจากตาแหน่งนั้น กลับมาวาง ณ จุดเดิมให้มากที่สุด และถือว่าลูกนั้นเป็ นลูกเสี ย และ
นาออกจากสนาม
6. กรรมการตัดสิ น
6.1 การคัดค้าน
6.1.1 การคัดค้านผูต้ ดั สิ น
6.1.1.1 แต่ละทีมมีสิทธิ์คดั ค้านการติดสิ นด้วยเหตุผลใด ๆก็ได้ ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่ มต้นขึ้น
6.1.1.2 การคัดค้านนั้น จะถูกพิจารณาและตัดสิ นโดย ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขัน
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6.1.2 การมีส่วนร่ วมเป็ นผูต้ ดั สิ น
6.1.2.1 ไม่อนุญาตให้สมาชิกของทีม หรื อผูล้ งทะเบียนเป็ นผูเ้ ล่นสารอง มาเป็ นผูช้ ่วยในการตัดสิ น
ในขณะที่ทีมของตนเองกาลังแข่งขัน
6.2 ผูต้ ดั สิ นสารอง
6.2.1 ขณะแข่งขัน
6.2.1.1 ผูต้ ดั สิ นสารองอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขัน และหัวหน้าทีม ของทั้ง 2 ทีม เท่านั้น
6.2.2 การเพิ่มผูต้ ดั สิ น
6.2.2.1 อาจจัดให้มีผตู ้ ดั สิ นเพิ่มขึ้น ในระหว่างเกมการแข่งขัน โดยได้รับอนุญาตจากประธาน
ฝ่ ายจัดการแข่งขัน
6.2.3 การร้องขอ
6.2.3.1 อาจมีการร้องขอให้เปลี่ยนผูต้ ดั สิ นระหว่างการแข่งขันได้ หากทีมมีเหตุผลเสนอต่อ
ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขันเพียงพอ
6.3 ชุดยูนิฟอร์มผุต้ ดั สิ น
6.3.1 ชุดผูต้ ดั สิ นควรเป็ นชุดที่ ผูเ้ ล่นสามารถสังเกตได้ง่าย และชัดเจน
7. คานิยามคาศัพท์ การเล่น
7.1 ลูกดี คือ ลูกที่ได้โยนลงไปในสนามแล้ว
7.2 ลูกเสี ย คือ ลูกที่ถูกตัดสิ นเป็ นลูกฟาวล์ หรื อผิดกฎกติกา เช่น
7.2.1 ลูกเสี ยจากการทาผิดกติกา
7.2.2 ลูกที่โยนหลุดออกนอกสนาม
7.2.3 ลูกที่สัมผัสบุคคล หรื อวัตถุใด ๆ ภายนอกสนาม
7.2.4 ลูกที่สัมผัสขอบด้านบน ของขอบสนาม
7.2.5 ลูกที่สมั ผัสส่ วนที่อยูเ่ หนือสนาม
7.2.6 ลูกที่เกิดจากการที่เท้า ไปสัมผัสเส้นฟาวล์
7.2.7 ลูกที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายลูกของทีมตัวเอง
7.2.8 ลูกที่เกิดจากผูเ้ ล่นในทีม ไปสัมผัสลูกขณะเคลื่อนที่
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7.2.9 ลูกที่เล่นซ้ า ก่อนที่ลูกแก่นหรื อลูกบอลที่เพิ่งโยนไป และยังหยุดไม่สนิท
7.3 ลูกบอชชี่ คือ ลูกบอลที่ใช้เล่น (ลูกขนาดใหญ่)
7.4 ลูกแก่น คือ ลูกบอลขนาดเล็ก
7.5 การตีหรื อการยิง คือ การกลิ้งลูกบอลที่มีความเร็ วและแรง จนชนกระดานด้านหลัง (หากผิดเป้าหมาย)
7.6 การกระทบชิ่ง คือ การเล่นลูกกระทบกับขอบกระดาน ซึ่งสามารถกระทาได้ดา้ นข้างทั้งสองข้าง และ
ด้านหลัง
7.7 การทาคะแนน คือ การโยนลูกเข้าไปใกล้ลูกแก่น เพื่อให้ได้คะแนน
7.8 เฟรม คือ ช่วงการแข่งขันระหว่างเกม ที่เล่นลูกจากด้านใดด้านหนึ่ง ของสนามและมีคะแนนเกิดขึ้น
7.9 บอล IN คือ ลูกบอลที่ผตู ้ ดั สิ นที่เห็นแล้ว หรื อวัดระยะแล้ว และแจ้งเป็ นลูกที่ใกล้ลูกแก่น หรื อเป็ นลูกที่ได้
คะแนน
7.10 ฟาวล์ คือ การทาใด ๆ ที่ฝ่าฝื น หรื อผิดกฎกติกาที่กาหนดไว้.
*****************************************************************************

39

กติกาสเปเชียลโอลิมปิ คไทย
การแข่ งขันกีฬาฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลในกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ ค ใช้ระเบียบและกติกาของ FIFA ในกรณีที่มีขอ้ ขัดแย้งใด ๆ ให้ถือ
ปฏิบตั ิตามระเบียบและกติกาของสเปเชียลโอลิมปิ ค
หมวด ก : ประเภทของการแข่ งขัน
1. ฟุตบอลทีม 11 คน ใช้กฏของ FIFA
2. ฟุตบอลทีม 5 คน (กลางแจ้ง)
3. การแข่งขันฟุตซอล ใช้กฏของ FIFA
4. ฟุตบอลทีม 7 คน
5. การแข่งขันยูนิฟายด์ทีม 11 คน
6. การแข่งขันยูนิฟายด์ทีม 5 คน
7. การแข่งขันยูนิฟายด์ทีม 7 คน
การแข่งขันในรายการข้างล่างนี้เหมาะกับนักกีฬาที่มีความสามารถต่า
8. การแข่งขันทักษะเดี่ยว
หมวด ข : การแบ่ งดิวชิ ั่น (Division)
1. การแข่งขันประเภททีมสามารถแบ่ง Division โดยการใช้ทกั ษะทีมในการประเมินผลก่อนส่ งผลการแข่งขัน
เพื่อไปคัดเลือก
2. ในการคัดเลือกทีมแบ่งการประเมินผลได้เป็ น 2 ทีม คือ ทีม5 คนใช้เวลา 8 นาที และ ทีม 11 คน ใช้เวลา
15 นาที
3. คณะกรรมการการจัดแบ่ง Division ต้องได้ทาการประเมินผูร้ ักษาประตูดว้ ย
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หมวด ค : กฏกติกาการแข่งขัน
1. การเล่นฟุตบอลทีม 5 คน
1. ผูเ้ ล่น
- สนามในการแข่งขันเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 50 เมตร * 35 เมตร ขนาดเล็ก 40 เมตร * 30 เมตร
สนามเล็กเหมาะสาหรับนักกีฬาที่มีความสามารถต่า
- สนามการแข่งขัน (ดูขนาดผูเ้ ล่นทีม 5 คน)
- ขนาดของประตูกว้าง 4 เมตร สู ง 2 เมตร
- ขอแนะนาว่าพื้นที่เล่นควรจะเป็ นสนามหญ้า
2. ลูกบอล (ขนาดเหมือนกับผูเ้ ล่น 11 คน) ขนาดเบอร์ 4 สาหรับรุ่ นอายุ 8-12 ปี และเบอร์ 5 สาหรับผูเ้ ล่นทุก
คน
3. จานวนของผูเ้ ล่น
- จานวนของผูเ้ ล่นนั้นให้กาหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาสเปเชียล
โอลิมปิ คเวิร์ลเกมส์น้ นั จานวนของผูเ้ ข้าแข่งขันไม่เกิน 10 คน
- ผูเ้ ล่นในแต่ละทีมควรมีผเู ้ ล่น 5 คน และจะต้องมี 1 คนที่เป็ นผูร้ ักษาประตู และต้องมีผเู ้ ล่นไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน
- การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นไม่จากัดจานวน (ผูเ้ ล่นสามารถกลับลงไปเล่นได้อีกหลังจากได้เปลี่ยนตัวแล้ว)
การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นสามารถเปลี่ยนได้ทุกเวลาในขณะที่บอลออกนอกเส้น ในระหว่างการเล่น
หลังจากยิงประตูได้ ระหว่างพักบาดเจ็บ โค้ชต้องให้สญ
ั ญานกับผูต้ ดั สิ น หรื อ ผูก้ ากับเส้น เพี่อที่จะ
ทาการเปลี่ยนตัว ผูเ้ ล่นเพียงแต่เดินออกจากสนามเมื่อผูต้ ดั สิ นให้สญ
ั ญาน
4. อุปกรณ์ในการเล่น (เหมือนกับผูเ้ ล่นทีม 11 คน)
- เสื้ อต้องมีเบอร์ติดอยู่
- สนับแข้งต้องมี
5. ผูต้ ดั สิ น 1 คน
6. ผูก้ ากับเส้น 2 คน
7. ระยะเวลาในการแข่งขัน
- ระยะเวลาในการแข่งขันแบ่งเป็ นครึ่ งละ 15 นาที พักระหว่างการแข่งขัน 5 นาที ผูต้ ดั สิ นต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการเรี ยกนักกีฬาทาการแข่งขัน
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- การต่อเวลาเมื่อได้คะแนนเสมอกัน โดยใช้ระบบ “Golden goal” ครึ่ งละ 5 นาที (ทีมใดยิงเข้าประตู
ก่อนเป็ นผูช้ นะ) ถ้าเกมส์การแข่งขันยังเสมอกันอยู่ ก็ให้ใช้การยิงที่จุดโทษ (ให้ดูการแข่งขันทีม
11 คน)
8. การเขี่ยบอล (ใช้ระบบทีม 11 คน)
การเล่นต้องเริ่ มโดยผูเ้ ล่นคนหนึ่งเตะลูก (เตะลูกบอลซึ่งวางนิ่งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของสนาม) เข้าไปใน
แดนของคู่ต่อสู ้ก่ ึงกลางสนาม ลูกบอลจะยังไม่อยูใ่ นการเล่นถ้าไม่เคลื่อนที่ไปไกลอย่างน้อยมีระยะ
เท่ากับเส้นรอบวงของลูกบอล และจะไม่ถือว่าได้เตะเริ่ มเล่นแล้วโดยถูกต้อง ผูเ้ ตะจะเล่นลูกบอลนั้นซ้ า
ไม่ได้จนกว่าจะได้ถูกหรื อเล่นโดยผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่งเสี ยก่อน
9. การเตะบอลและบอลออกนอกเขตสนาม
- ลูกบอลออกเส้นข้าง ให้เตะลูกบอลเข้ามา
- ลูกบอลออกเส้นหลังโดยฝ่ ายรับให้เป็ นลูกเตะมุม
- ลูกบอลออกนอกเส้นหลังโดยฝ่ ายรุ ก ให้ผรู ้ ักษาประตูส่งเข้าเล่นโดยการขว้างด้วยมือ
10. Goal Clearance
10.1 การเริ่ มเล่นดยผูร้ ักษาประตูหากผิดกติกาให้เริ่ มเล่นใหม่ (ผูต้ ดั สิ นให้คาแนะนาและบอกกติกา
ให้ผรู ้ ักษาประตูทราบ)
10.2 จากการทุ่มของผูร้ ักษาประตู ถ้าลูกฟุตบอลนั้นได้สมั ผัสโดยผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามและอยูใ่ นเขต
โทษ ให้ทาการทุ่มใหม่อีกครั้ง
10.3 การเริ่ มเล่นโดยผูร้ ักษาประตูโดยการส่ งลูกออกจากเขตประตูผเู ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามไม่สามารถ
สัมผัสลูกบอลก่อนลูกบอลผ่านเส้นครึ่ งสนาม (หากทาผิดกติกาข้อนี้ให้ผเู ้ ล่นฝ่ ายถูกได้เตะ Free
Kick) บนเส้นข้างสนามในแนวเดียวกันกับจุดเกิดเหตุ
11. การนับประตู (เหมือนทีม 11 คน) ให้ถือว่าเป็ นประตูในเมื่อลูกบอลได้ผา่ นเส้นประตูเข้าไปในระหว่างเสา
ประตูท้งั สอง และภายใต้คานประตู โดยผูเ้ ล่นฝ่ ายรุ กไม่ได้ขว้าง หรื อใช้มือ หรื อแขนทาให้ลูกบอลนั้นเข้า
ไปในประตู นอกจากผูร้ ักษาประตูซ่ ึงอยูภ่ ายในเขตโทษของตน
12. การทาฟาล์วและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผูเ้ ล้นจะถูกลงโทษตามกติกา (ใช้กติกาของฟุตซอล)
13. การเริ่ มเตะใหม่ ยกเว้น
การได้ลูกเตะฟรี คลิกนั้นผูร้ ับจะเป็ นฝ่ ายได้โดยอยูใ่ นเขตโทษ โดยเริ่ มจากการทุ่มของผูร้ ักษาประตู
14. การได้ลูกฟรี คลิก
ฝ่ ายตรงกันข้ามต้อง ถอยออกไปอย่างน้อย 5 เมตรจากบอลที่จะเตะลูกฟรี คลิก
15. การเตะลูกโทษ
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การเตะจุดโทษนั้นต้องอยูห่ ่างจากเส้น 7 เมตร ผูเ้ ล่นทุกคนยกเว้นคนที่จะเตะลูกบอลต้องอยูห่ ่างจากเส้น
จุดโทษ ผูร้ ักษาประตูจะต้องยืนอยูใ่ นเขตของตัวเองจนกว่าจะได้มีการเตะลูกโทษ
16. การเตะลูกเข้าเล่นให้ใช้กติกาของฟุตซอล
16.1 เมื่อลูกฟุตบอลได้ออกเส้นข้างไป ต้องมีการเตะลูกฟุตบอลเข้ามาในสนาม ในจุดที่ลูกบอลออก
ไป โดยผูเ้ ล่นจากฝ่ ายตรงข้ามที่ไม่ถูกฟุตบอลเป็ นผูท้ ี่เตะเข้า และลูกฟุตบอลก็ตอ้ งวางเป็ นที่
ก่อนที่จะทาการเตะ ลูกบอลไม่สามารถเล่นได้จนกว่าลูกฟุตบอลได้ถูกสัมผัสโดยผูเ้ ล่นคนอื่น
ผูเ้ ล่นจากฝ่ ายตรงข้ามต้องถอยห่างมา 5 เมตรจากจุดที่จะทาการเตะ
16.2 ไม่สามารถทาคะแนนได้โดยการใช้เตะลูกเข้า
16.3 ผูร้ ักษาประตูไม่สามารถรับลูกบอลได้เมื่อลูกฟุตบอลได้เตะเข้ามา
17. การเตะลูกจากมุม ฝ่ ายตรงข้ามต้องห่างจากจุดเตะมุม 5 เมตร
หมายเหตุ
1. การแข่งขันใช้กติกาของ FIFA
2. การตัดสิ นวินิจฉัยปั ญหาให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
3. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ด
หมวด : กีฬาฟุตบอล การประเมินทีมทักษะ
คะแนนนักกีฬาแต่ละคนจะต้องได้รับการประเมินและส่ งให้กบั คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล
การทดสอบได้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อช่วยให้ผตู ้ ดั สิ นมีความคิดพื้นฐานในการประเมินความสามารถในระดับทีมใน
การแข่งขัน โดยคณะกรรรมการได้ใช้แบบประเมินไปแบ่ง Division
ในการประเมินผลช่วยให้ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพ ไม่ใช่เพือ่ ทาการแทนที่ ในการสังเกตหรื อการประเมิน
1. ฟุตบอล การประเมินทีมทักษะ การเลี้ยงลูก
1.1 อุปกรณ์
การเลี้ยงลูก 12 เมตร มี กรวย 5 อัน (สู งประมาณ 18 นิ้ว) ห่างกัน 2 เมตร วางเหลื่อมกันประมาณ
0.5 เมตร มีลูกฟุตบอล 3 – 5 ลูกที่จุดเริ่ มต้น
1.2 การประเมิน
- เวลา 1 นาที
- ผูเ้ ล่นเลี้ยงลูกฟุตบอลเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ อ้อมไปตามกรวย
- ผูเ้ ล่นต้องเลี้ยงไปที่จุดเส้นชัย (ลูกบอลต้องหยุด) และวิ่งกลับที่จุดเริ่ มต้น
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1.3

ถ้ามีเวลาเหลือ ให้ผเู ้ ล่นเริ่ มเลี้ยงไปใหม่และทาซ้ ากันอีก
ผูเ้ ล่น ๆ ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าเวลา 1 นาทีผา่ นไป
สัญญาณการเป่ านกหวีดจะดังเมื่อ 1 นาที และเป็ นการสิ้ นสุ ดการแข่งขัน
คะแนน
ผูเ้ ล่นจะได้ 5 คะแนนเมื่อลูกบอลผ่านกรวย (จะได้คะแนน 25 คะแนนเมื่อวิ่งได้ดี) กรวยที่ลม้ ลงไม่นบั

2. ฟุตบอล (ประเมินทีมทักษะ) การควบคุมบอลและผ่านบอล
2.1 อุปกรณ์
- ใช้กรวย 2 อันทาเป็ นประตู กว้าง 5 เมตร และ ห่าง 7 เมตรจากจุดยิง
- ลูกฟุตบอล 4- 8 ลูก (ถ้าลูกฟุตบอลน้อย ให้ใช้ 4 ลูกได้แต่ตอ้ งมีระบบการหมุนเวียนมาให้กบั โค้ช)
2.2 การประเมิน
- เวลา 1 นาที
- โค้ชเป็ นผูส้ ่ งบอลให้กบั ผูเ้ ล่น
- ผูเ้ ล่นต้องรอบอลที่จุดเริ่ มต้น
- ผูเ้ ล่นต้องเลี้ยงลูกให้เข้าไปที่ประตู
- โค้ชสามารถบอกให้เลี้ยงลูกไปซ้ายหรื อไปขวาเพื่อไปเข้าที่ประตู
- บอลลูกที่ 1 – ขวา/ บอลลูกที่ 2 ซ้าย/ บอลลูกที่ 3 ขวา
- ผูเ้ ล่นสามารถเลี้ยงลูกให้ใกล้ที่สุดก่อนที่จะยิงไปที่ประตู
- โค้ชสามารถส่ งบอลต่อไปได้เมื่อผูเ้ ล่นมายืนที่จุดเริ่ มต้น
- หลังจาก 1 นาที สัญญานนกหวีดจะดังขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดการประเมิน
2.3 คะแนน
ผูเ้ ล่นจะได้คะแนน 10 คะแนน สาหรับการยิงประตูที่สวยงาม
ลูกบอลที่ยงิ ไปถูกกรวยสามารถได้คะแนน
3. ฟุตบอล การประเมินทีมทักษะ การยิงประตู
2.1 อุปกรณ์
- การยิงลูกโทษในเขตจุดโทษ ในสนามกีฬาปกติ
- ฟุตบอล 4 – 8 ลูก วางไว้ในเขตจุดโทษ (ถ้ามีลูกฟุตบอลน้อย ให้ใช้ลูกฟุตบอล 4 – 5 ลูกและมีการใช้
ระบบหมุนเวียนลูกฟุตบอล
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2.2 การประเมิน
- ผูเ้ ล่นเริ่ มที่จุดโทษ วิง่ ไปที่ลูกบอลลูกแรก เก็บบอล เลี้ยงลูกไปที่จุดโทษแล้วยิง พยายามยิงฟุตบอล
ในอากาศไปที่ประตู
- ผูเ้ ล่นสามารถยิงได้จากระยะไหนก็ได้เมื่อยืนอยูใ่ นจุดโทษ
- สัญญานนกหวีดจะดังขึ้น เมื่อถึงเวลา 1 นาที
2.3 คะแนน
ผูเ้ ล่นจะได้ 10 คะแนน เมื่อยิงฟุตบอลในอากาศไปที่ประตู และ 5 คะแนนเมื่อลูกฟุตบอลอยูท่ ี่พ้นื ดิน
ก่อนที่จะยิงเข้าประตู

แปลจาก 2004 – 2007 Revised Special Olympics Summer Sports Rule : FOOTBALL (as of March 2006)
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กติกาเทเบิลเทนนิสสเปเชียลโอลิมปิ คไทย
การแข่ งขันเทเบิลเทนนิส (ปิ งปอง)
หมวด ก. การแบ่งการแข่งขัน
1. ประเภทเดี่ยว
2. ประเภทคู่
3. ประเภทคู่ผสม
4. การแข่งขันวีลแชร์
5. การแข่งขันทักษะเดี่ยว
6. คู่ยนู ิฟายด์
7. คู่ยนู ิฟายด์ผสม
การแข่งขันดังรายการข้างล่างนี้ เหมาะสมกับนักกีฬาที่มีความสามารถต่า
8. Target Serve
9. Racket Bounce
10. Return Shot
หมวด ข กติกาเทเบิลเทนนิส
1. โต๊ะ
o พื้นหน้าด้านบนของโต๊ะเรี ยกว่า พื้นผิวโต๊ะ จะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว 2.74 เมตร ความกว้าง
1.525 เมตร และจะต้องสู งได้ระดับโดยวัดจากพื้นที่ต้งั ขึ้นมาถึงพื้นผิวโต๊ะสู ง 76 เซนติเมตร
o พื้นผิวโต๊ะอาจทาด้วยวัสดุใด ๆ ก็ได้ แต่จะต้องมีความกระดอนสม่าเสมอเมื่อเอาลูกเทเบิลเทนนิส
มาตรฐานทิ้งลงในระยะสู ง 30 เซนติเมตร
ซึ่งวัดจากพื้นผิวโต๊ะจนลูกกระดอนขึ้นมาประมาณ
23 เซนติเมตร พื้นผิวโต๊ะจะต้องเป็ นสี เข้มและเป็ นสี ดา้ นไม่สะท้อนแสง ขอบด้านบนพื้นผิวโต๊ะทั้ง
4 ด้าน จะทาด้วยเส้นสี ขาว มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร เส้นของพื้นผิวโต๊ะด้านยาว ทั้งสองข้างเรี ยกว่า
“เส้นข้าง” เส้นของพื้นผิวโต๊ะด้านกว้างเรี ยกว่า “เส้นสกัด”
o พื้นผิวโต๊ะแบ่งออกเป็ นแดนเท่า ๆ กัน กั้นด้วยตาข่ายขึงตั้งฉากกับพื้นผิวโต๊ะ
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o

o

สาหรับประเภทคู่ในแต่ละแดนจะถูกแบ่งเป็ นสองส่ วนเท่า ๆ กัน ด้วยเส้นสี ขาวมีขนาดกว้าง 3
มิลลิเมตร โดยขีดขนานกับเส้นข้างเรี ยกว่า “เส้นกลาง” และให้ถือว่าเส้นกลางนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของคอร์ด
ด้านขวาของโต๊ะด้วย
พื้นผิวโต๊ะให้รวมถึงขอบบนสุ ดของโต๊ะ แต่ไม่รวมถึงด้านข้างของโต๊ะที่อยูต่ ่ากว่าขอบบนสุ ดของโต๊ะ
ลงมา

2. ส่ วนประกอบของตาข่าย
o ตาข่ายจะต้องขึงตึงด้วยเชือกซึ่ งผูกติดปลายยอดเสา ซึ่ งตั้งตรงสู งจากพื้นผิวโต๊ะ 15.25 เซนติเมตร
o ตาข่ายจะต้องขึงตึง และยึดโดยมีความยาว 183 เซนติเมตร และยืน
่ ออกไปจากเส้นข้างของโต๊ะถึงตัวเสา
ด้านละ 15.25 เซนติเมตร ส่ วนล่างสุ ดของตาข่ายตลอดแนวยาวจะต้องอยูช่ ิดกับพื้นผิวโต๊ะและส่ วน
ปลายสุ ดของตาข่ายทั้งสองข้างจะต้องอยูช่ ิดกับเสาใหม่มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
o ส่ วนประกอบของตาข่ายจะประกอบไปด้วย ตาข่าย ที่แขวน และเสาตั้ง รวมไปถึงที่จบ
ั ยึดกับโต๊ะ
เทเบิลเทนนิส
3. ลูกเทเบิลเทนนิส
o ลูกเทเบิลเทนนิ สจะต้องกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร
o ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องมีน้ าหนัก 2.7 กรัม
o ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องทาด้วยเซลลูลอยด์ หรื อวัสดุพลาสติกอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน โดยให้มีสีขาว สี ส้ม
และเป็ นสี ดา้ น
4. ไม้เทเบิลเทนนิส
o ไม้เทเบิลเทนนิสจะมีรูปร่ าง ขนาด หรื อน้ าหนักอย่างไรก็ได้
o หน้าไม้จะต้องแบน เรี ยบ และแข็ง
o อย่างน้อยที่สุด 85 % ของความหนาของไม้ จะต้องทาด้วยไม้ธรรมชาติ
่ ิดภายในหน้าไม้ซ่ ึงทาด้วยวัสดุอื่นใด เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ กลาซไฟเบอร์ หรื อ กระดาษ
o ชั้นที่อดั อยูต
อัด จะต้องมีความหนาไม่เกิน 7.5 % ของความหนาทั้งหมดของไม้ หรื อไม่เกิน 0.35 เซนติเมตร สุ ดแท้
แต่กรณีใดจะมีค่าน้อยกว่า
o หน้าไม้เทเบิลเทนนิสด้านที่ใช้ในการตีลูกจะต้องมีวส
ั ดุปิดทับ
วัสดุน้ นั จะเป็ นยางเม็ดธรรมดาแผ่น
เดียวกัน โดยหันเอาเม็ดออกมาด้านนอก และไม่มีฟองน้ ารองรับ แผ่นยางชนิดนี้เมื่อปิ ดทับหน้าไม้และ
รวมกับกาวแล้ว จะต้องมีความหนาทั้งสิ้ นไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรื อแผ่นยางแผ่นเดียวกันชนิดมีฟองน้ า
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o

o

o

o

รองรับโดยจะหันเอาเม็ดยางอยูใ่ นหรื อเอาเม็ดยางอยูด่ า้ นนอกก็ได้ แผ่นยางชนิดนี้เมื่อปิ ดทับหน้าไม้
และรวมกับกาวแล้ว จะต้องมีความหนาทั้งสิ้ นไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
วัสดุปิดทับหน้าไม้จะต้องปิ ดทับคลุมตลอดหน้าไม้ดา้ นนั้น ๆ และจะต้องไม่เกินขอบของหน้าไม้
ออกไป ยกเว้นส่ วนที่ใกล้กบั ด้ามจับที่สุด และที่วางนิ้วอาจจะหุม้ หรื อไม่หุม้ ด้วยวัสดุใด ๆ ก็ได้ ซึ่ง
อาจจะถูกพิจารณาว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของด้ามจับ
เมื่อเริ่ มการแข่งขัน และเมื่อใดก็ตามที่ผเู ้ ล่นเปลี่ยนไม้เทเบิลเทนนิสระหว่างการแข่งขัน ผูเ้ ล่นจะต้อง
แสดงไม้เทเบิลเทนนิสที่เขาเปลี่ยนให้กบั คูแ่ ข่งขันและกรรมการผูต้ ดั สิ นตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
หน้าไม้เทนนิสด้านหนึ่งจะต้องเป็ นสี แดงสว่าง และอีกด้านหนึ่งจะต้องเป็ นสี ดา โดยไม่คานึงว่าหน้าไม้
ด้านนั้นจะใช้ตีลูกเทเบิลเทนนิสหรื อไม่จะต้องมีสีกลมกลืนอย่างสม่าเสมอ ไม่สะท้อนแสง ตามขอบ
ของไม้เทเบิลเทนนิสจะต้องไม่สะท้อนแสงหรื อมีส่วนหนึ่งส่ วนใดเป็ นสี ขาว
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของความสม่าเสมอของผิวหน้าไม้ วัสดุปิดทับ หรื อความไม่สม่าเสมอของสี
หรื อขนาด เนื่องจากการเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ การใช้งานหรื อสี จาง อาจจะอนุญาตให้ใช้ได้โดยมี
เงื่อนไขว่าเหตุเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญต่อคุณลักษณะของผิวหน้าไม้หรื อผิววัสดุปิดทับ

5. คาจากัดความ
o การตีโต้ คือ ระยะเวลาที่ลูกอยูใ่ นการเล่น
o การตีโต้ที่ไม่มีผลได้คะแนนเรี ยกว่า “ส่ งใหม่”
o การตีโต้ที่มีผลได้คะแนน เรี ยกว่า “ได้คะแนน”
o มือที่ถือไม้เทเบิลเทนนิ ส เรี ยกว่า “แร๊ กเกต แฮนด์”
o มือในขณะที่ไม่ได้ถือไม้เทเบิลเทนนิ ส เรี ยกว่า “มืออิสระ”
o ถ้าผูเ้ ล่นสัมผัสลูกด้วยไม้เทเบิลเทนนิ สขณะที่ถือ หรื อ สัมผัสมือขณะที่ถือไม้ต้ งั แต่ขอ้ มือลงไป เรี ยกว่า
“การตีลูก” คือ ผูเ้ ล่น
o ถ้าผูเ้ ล่นหรื อสิ่ งใด ๆ ที่เขาสวมใส่ หรื อถืออยู่ สัมผัสถูกลูกในขณะที่ลูกกาลังอยูใ่ นการเล่น โดยที่ลูกนั้น
ยังไม่ได้กระทบแดนของเขาหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามตีลูกมาให้ และลูกนั้นยังไม่ผา่ นพื้นผิวโต๊ะ หรื อลูก
นั้นยังไม่พน้ เส้นสกัดเรี ยกว่า “ขวางลูก” คือ ผูเ้ ล่น
o ผูต้ ีลูกเทเบิลเทนนิ สครั้งแรกในการตีโต้ เรี ยกว่า “ผูส
้ ่ ง”
o ผูท
้ ี่ตีลูกเทเบิลเทนนิสครั้งที่ 2 ในการตีโต้ เรี ยกว่า “ผูร้ ับ”
o ผูต้ ดั สิ น คือบุคคลที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อควบคุมเกมการแข่งขัน
o ผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ น คือ ผูท
้ ี่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยผูต้ ดั สิ นในการตัดสิ น
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o

o

o

สิ่ งใด ๆ ที่ผเู ้ ล่นสวมใส่ หรื อถือ หมายถึงสิ่ งใด ๆ ก็ตามที่ผเู ้ ล่นสวมใส่ หรื อที่กาลังถืออยูใ่ นขณะที่
เริ่ มต้นตีโต้
ลูกเทเบิลเทนนิสจะถูกพิจารณาว่าผ่านหรื ออ้อมตาข่าย ถ้าลูกผ่านตาข่าย ผ่านใต้เสาตาข่าย หรื อผ่านด้าน
นอกเสาตาข่ายที่ยนื่ ออกไป หรื อในกรณี ที่ตีลูกแล้วกระดอนถอยหลังข้ามตาข่ายกลับมาด้วยแรงหมุน
ของมันเอง
เส้นสกัด ให้รวมไปถึงเส้นสกัดสมมติที่ต่อออกไปในแนวเดียวกันด้วย

หมวด ค กฏกติกาการแข่งขัน
1. กติกาขั้นพื้นฐานสาหรับประเภทเดี่ยวและประเภทคู่
1.1 เกมการแข่งขัน
ผูเ้ ล่นหรื อคู่เล่นที่ทาคะแนนได้ 11 คะแนนก่อนจะเป็ นฝ่ ายชนะ เว้นเสี ยแต่ถา้ ผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ายทา
คะแนนได้ 10 คะแนนเท่ากันจะต้องเล่นต่อไป โดยฝ่ ายใดทาคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง 2 คะแนน
ก่อนจะเป็ นฝ่ ายชนะ
1.2 แมตช์การแข่งขัน
ในหนึ่งแมตช์ประกอบด้วยผูช้ นะ 2 ใน 3 เกม
1.3 ลาดับการส่ ง รับ และแดน
1.3.1 สิ ทธิ์ในการเลือกก่อนจะใช้วิธีเสี่ ยงทายโดยการใช้เหรี ยญโยน
1.3.2 ผูท้ ี่ชนะในการเสี่ ยงทายมีสิทธิ์เลือกดังต่อไปนี้
1.3.2.1 เลือกส่ ง เลือกรับ หรื อเลือกแดนอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.3.2.2 สละสิ ทธิ์ให้ผแู ้ พ้ในการเสี่ ยงทายเป็ นฝ่ ายเลือกก่อน
1.3.2.3 ในประเภทคู่ ฝ่ ายซึ่งมีสิทธิ์ในการส่ งลูกก่อน จะต้องเลือกว่าใครจะเป็ นผูส้ ่ งก่อน
- ในเกมแรก และฝ่ ายรับจะเป็ นผูร้ ับ สาหรับในเกมถัดไปของแมตซ์น้ นั ฝ่ ายส่ งจะ
เป็ นผูเ้ ลือกส่ ง โดยฝ่ ายรับจะเลือกผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับ
- สาหรับในเกมถัดไปของแมตซ์น้ นั ฝ่ ายส่ งจะเป็ นผูเ้ ลือกส่ ง โดยฝ่ ายรับจะมีผรู ้ ับ
ก็คือผูท้ ี่ส่งให้เขาในเกมก่อนหน้านั้นเอง
1.4 การเปลี่ยนแดน
ผูเ้ ล่นหรื อคู่เล่นจะต้องเปลี่ยนแดนทันที เมื่อการแข่งขันในแต่ละเกมส์สิ้นสุ ดลงสลับกันจนจบแมตซ์ และ
ในการแข่งขันเกมส์สุดท้าย ผูเ้ ล่นจะต้องเปลี่ยนแดนทันทีเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาคะแนนได้ 5 คะแนน
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1.5 ลาดับการเล่น
1.5.1 ประเภทเดี่ยว ฝ่ ายส่ งได้ส่งลูกอย่างถูกต้อง ฝ่ ายรับจะตีโต้กลับไป หลังจากนั้นฝ่ ายส่ งและฝ่ ายรับ
จะผลัดกันตีโต้
1.5.2 ประเภทคู่ ผูส้ ่ งลูกของฝ่ ายส่ งจะส่ งลูกไปยังฝ่ ายรับ ผูร้ ับของฝ่ ายรับจะต้องตีลูกกลับแล้วคูข่ อง
ฝ่ ายจะตีลูกกลับไป จากนั้นคู่ของฝ่ ายรับก็จะตีลูกกลับไปเช่นนี้สลับกันในการโต้ลูก
1.6 การเปลี่ยนเสิ ร์ฟ
1.61 ผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ายจะผลัดกันส่ งลูกฝ่ ายละ 2 คะแนน จนกระทัง่ การแข่งขันเกมสุ ดท้าย หรื ออย่าง
น้อยผูเ้ ล่นทั้งสองคนหรื อคู่เล่นทาคะแนนได้ 10 คะแนน หรื อเมื่อนาระบบการแข่งขันแบบเร่ ง
เวลามาใช้การตีลูกและรับลูกสลับกันเหมือนเดิม การส่ งจะผลัดการส่ งฝ่ ายละ 1 คะแนน
1.6.2 ประเภทคู่
1.6.2.1 ฝ่ ายซึ่งมีสิทธิในการส่ งก่อน จะต้องเลือกว่าใครจะเป็ นผูส้ ่ งก่อน
1.6.2.2 ฝ่ ายรับจะเป็ นผูร้ ับ
1.6.2.3 ฝ่ ายส่ งจะเป็ นผูเ้ ลือกส่ ง
1.6.2.4 ฝ่ ายส่ งจะเป็ นผูเ้ ลือกส่ ง โดยฝ่ ายรับจะมีผรู ้ ับ
1.6.3 ทั้งฝ่ ายส่ งและฝ่ ายรับ ตีโต้สลับกันไป จนกระทั้งจบเกมส์หรื อทาคะแนนได้ 20 คะแนน
1.6.4 ในการแข่งขันประเภทคู่ ผูร้ ับกลายเป็ นผูส้ ่ งบ้าง โดยส่ งให้กบั คู่ของผูท้ ี่ส่งลูกให้
1.6.5 เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาคะแนนได้ 10 คะแนน การรับและการส่ งให้ทาเหมือนกัน ยกเว้นผูเ้ ล่นแต่
ละคน การส่ งผลัดกันส่ งจนกระทั้งจบเกมการแข่งขัน
1.6.6 ผูเ้ ล่นหรื อคู่เล่นที่ทาการส่ งลูกก่อนจะได้รับการตีโต้กลับสลับกันไปจนกระทัง่ จบเกมการแข่งขัน
1.7 การผิดลาดับในการส่ ง การรับและแดน
1.7.1 ถ้าผูเ้ ล่นไม่ได้เปลี่ยนแดนกันเมื่อถึงคราวต้องเปลี่ยนแดน กรรมการผูต้ ดั สิ นจะยุติการเล่นทันทีที่
ทราบ และจะเริ่ มเล่นใหม่โดยเปลี่ยนแดนกันให้ถูกต้องตามลาดับที่จดั ไว้ต้งั แต่เริ่ มการแข่งขันของ
แมตช์น้ นั ต่อจากคะแนนที่ทาได้
1.7.2 ถ้าผูเ้ ล่นส่ งหรื อรับผิดลูกผิดลาดับ กรรมการผูต้ ดั สิ นจะยุติการเล่นทันทีที่ได้คน้ พบข้อผิดพลาดและ
จะทาการเริ่ มเล่นใหม่ โดยผูเ้ ล่นและผูร้ ับที่ควรจะเป็ นผูส้ ่ งและผูร้ ับตามลาดับที่ได้จดั ไว้ต้งั แต่เริ่ มการ
แข่งขันของแมตช์น้ นั ต่อจากคะแนนที่ทาได้
1.7.3 กรณี ใด ๆ ก็ตาม คะแนนทั้งหมดซึ่งทาไว้ได้ก่อนที่จะค้นพบข้อผิดพลาดให้ถือว่าใช้ได้
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1.8 การส่ งลูก
1.8.1 เมื่อเริ่ มส่ งลูก ลูกเทเบิลเทนนิสต้องวางเป็ นอิสระอยูบ่ นฝ่ ามือของมืออิสระ โดยแบฝ่ ามือออกและลูก
ต้องหยุดนิ่ง
1.8.2 ทั้งลูกเทเบิลเทนนิสและไม้เทเบิลเทนนิสจะต้องอยูเ่ หนือพื้นผิวโต๊ะตลอดเวลาที่เริ่ มทาการส่ งลูกจน
กระทัง่ ไม่ได้กระทบลูกไปแล้ว
1.8.3 ในการส่ งลูก ผูส้ ่ งจะต้องโยนลูกขึ้นไปข้างบนด้วยมือให้ใกล้เคียงกับเส้นตั้งฉากมากที่สุด และให้สูง
จากจุดที่ลูกออกจากฝ่ ามือไม่นอ้ ยกว่า 16 เซนติเมตร
1.8.4 ผูส้ ่ งจะตีลูกได้ในขณะที่ลูกเทเบิลเทนนิสได้ลดระดับจากจุดสู งสุ ดลงแล้ว เพื่อให้ลูกกระทบแดนของ
ผูส้ ่ งก่อนแล้วข้ามหรื ออ้อมตาข่ายไปกระทบแดนของฝ่ ายรับ
1.8.5 สาหรับประเภทคู่ ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องกระทบครึ่ งแดนขวาของผูส้ ่ งก่อนแล้วข้ามหรื ออ้อมตาข่าย
ไปกระทบครึ่ งแดนขวาของฝ่ ายรับ
1.8.6 ในการส่ งลูก ผูส้ ่ งไม่สามารถส่ งลูกได้ในขณะที่เล่น ผูส้ ่ งจะไม่ได้คะแนน
1.8.7 ในการส่ งลูก ขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้ จะต้องอยูน่ อกเส้นสกัดทางด้านผูส้ ่ ง หรื ออาณาเขตสมมุติที่ต่อ
ออกไปจากเส้นสกัด และต้องไม่เลยส่ วนที่ไกลที่สุดของลาตัวออกไปทางด้านหลัง ยกเว้น แขน
ศีรษะ หรื อขา
1.8.8 เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ ล่นที่จะต้องส่ งลูกให้ผตู ้ ดั สิ นหรื อผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ นเห็น โดยไม่มีการกล่าวเตือน
1.8.8.1 ยกเว้นถ้าผูต้ ดั สิ นสงสัยในลักษณะการส่ งลูก แต่ท้งั เขาและผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ นไม่มนั่ ใจว่าผูส้ ่ งได้
ส่ งลูกถูกต้องตามกติกาในโอกาสแรกของแมตช์น้ นั จะทาการเตือนผูส้ ่ งโดยยังไม่ได้ตดั
คะแนน สาหรับในครั้งต่อไปในแมตช์เดียวกันนั้น หากผูส้ ่ งเดิมยังคงส่ งลูกที่เป็ นข้อสงสัยใน
ทานองเดียวกัน หรื อลักษณะน่าสงสัยอื่น ๆ อีก ผูส้ ่ งจะเสี ยคะแนนทันทีโดยไม่มีการเตือน
1.8.8.2 ผูส้ ่ งอาจได้รับการอนุโลมได้บา้ ง หากผูส้ ่ งคนนั้นแจ้งให้ผตู ้ ดั สิ นทราบถึงการหย่อนสมรรถภาพ
ทางกาย จนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถส่ งลูกได้ถูกต้องตามกติกา ทั้งนี้ตอ้ งแจ้งให้ผตู ้ ดั สิ นทราบ
ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง
1.9 ลูกที่ให้ส่งใหม่
การตีโต้กนั ซึ่งถือให้เป็ นการส่ งใหม่ ถ้าลูกที่ฝ่ายส่ งได้ไปกระทบส่ วนต่าง ๆ ของตาข่าย แล้วข้ามไปแดน
ของฝ่ ายรับโดยถูกต้อง หรื อส่ งไปกระทบส่ วนต่าง ๆ ของเน็ตแล้ว ฝ่ ายรับหรื อคู่ฝ่ายรับขวางลูกหรื อตีลูก
ก่อนที่ลูกจะตกกระทบแดนของเขาในเส้นสังกัด
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1.10 ลูกซึ่งอยูใ่ นการเล่น
ลูกซึ่งอยูใ่ นการเล่นนับตั้งแต่ลูกได้หยุดนิ่งก่อนที่จะทาการส่ งลูกจนกระทัง่ ลูกได้สมั ผัสกับสิ่ งอื่น ๆ
นอกจากพื้นผิวโต๊ะ ส่ วนต่าง ๆ ของเน็ต ไม้เทเบิลเทนนิสขณะที่ถืออยู่ หรื อมือที่ถือไม้เทนนิสตั้งแต่ขอ้ มือ
ลงไป การตีโต้ซ่ ึงถึกสัง่ ให้เป็ นลูกที่ให้ส่งใหม่ หรื อได้คะแนน
1.11 การเสิ ร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส
การตีโต้ซ่ ึงถือให้เป็ นการส่ งใหม่ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
- ถ้าลูกฝ่ ายส่ งได้ส่งไปกระทบส่ วนต่าง ๆ ของตาข่ายแล้วข้ามไปในแดนของผูร้ ับโดยถูกต้อง
หรื อไปส่ งกระทบส่ วนต่าง ๆ ของเน็ตแล้ว ฝ่ ายรับหรื อคู่ฝ่ายรับขวางลูกก่อนที่จะลูกกระทบ
แดนของเขาไปในเส้นสกัด
- ในความเห็นของผูต้ ดั สิ น ถ้าลูกที่ส่งออกไปแล้ว ฝ่ ายรับหรื อคู่รับยังไม่พร้อมที่จะรับ โดยมีขอ้
แม้วา่ ฝ่ ายรับหรื อคู่ของฝ่ ายรับไม่พยายามตีลูก
- ในความเห็นของผูต้ ดั สิ นหากมีเหตุรบกวนนอกเหนือการควบคุมของผูเ้ ล่น จนทาให้การส่ ง
การรับหรื อการเล่นนั้นเสี ยไป
- ถ้าการเล่นยุติโดยการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเล่น
- เพื่อเตือนหรื อลงโทษผูเ้ ล่น
- ในความเห็นของผูต้ ดั สิ น หากเห็นว่าสภาพการเล่นถูกรบกวนอันจะเป็ นผลต่อการเล่น
10.12 เสี ยคะแนน
ผูเ้ ล่นจะเสี ยคะแนนในกรณี ดงั นี้
- ถ้าผูเ้ ล่นไม่สามารถส่ งลูกได้ถูกต้อง
- ถ้าผูเ้ ล่นไม่สามารถรับลูกได้ถูกต้อง
- ถ้าผูเ้ ล่นขวางลูก
- ถ้าผูเ้ ล่นตีลูกเทเบิลเทนนิสด้วยหน้าไม้ที่ไม่ถูกต้อง
- ถ้าผูเ้ ล่นหรื อสิ่ งใดก็ตามที่ผเู ้ ล่นสวมใส่ หรื อถืออยูท่ าให้พ้นื ผิวโต๊ะเคลื่อนที่ในขณะที่ลูกยังอยูใ่ นการ
เล่น
- ถ้ามืออิสระของผูเ้ ล่นสัมผัสพื้นผิวโต๊ะในขณะที่ลูกยังอยูใ่ นการเล่น
- ถ้าผูเ้ ล่นหรื อสิ่ งใดก็ตามที่ผเู ้ ล่นสวมใส่ หรื อถืออยูท่ าให้พ้นื ผิวโต๊ะเคลื่อนที่ในขณะที่ลูกยังอยูใ่ นการ
เล่น
- ในประเภทคู่ ถ้าผูเ้ ล่นตีลูกผิดลาดับ ยกเว้นในการรับส่ งลูก
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2. การแข่งขันสาหรับวีลแชร์
2.1 ผูแ้ ข่งขันทุกต้องที่แข่งในวีลแชร์
- เบาะรองนัง่ ขนาดใด ๆ ก็ได้ ที่ทามาจากยางโปร่ งสาหรับทาที่นอน
- รถนัง่ วีลแชร์ไม่จาเป็ นต้องมีที่รองหลัง
2.2 โต๊ะไม่ควรมีสิ่งกีดขวางในการขยับตัวและล้อหลังนั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ของผูแ้ ข่งขันวีลแชร์
2.3 ในการแข่งขันผูร้ ับลูกก็จะต้องตีลูกกลับไปยังฝ่ ายตรงข้าม แต่อย่างไรก็ตามถ้าผูร้ ับตีลูกก่อนที่ลูกจะ
ข้ามเส้นข้างหรื อรับลูกกระเด้งครั้งที่ 2 ในแดนของผูร้ ับ การรับลูกถือได้วา่ สมบูรณ์แล้ว
- ในการแเข่งขันวีลแชร์ผเู ้ ล่นไม่จาเป็ นต้องรับลูกบอลที่อยูส่ ู งมากกว่าจากการใช้มืออิสระ ผูเ้ ล่นใน
ครั้งนี้อาจจะถือลูกเทเบิลเทนนิสและตีโต้ในอริ ยบทต่าง ๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งไปคานึงถึงวิธีการต่าง ๆ
ไม่หมุนลูกบอกทางลูกเทนนิส การรับผิด ชอบในาการส่ งลูกไปยังฝ่ ายตรงข้ามทาการตรวจสอบ
โดยผูต้ ดั สิ น
2.3 ในระหว่างการแข่งขันผูแ้ ข่งขันวีลแชร์สามารถสัมผัสพื้นผิวโต๊ะด้วยมือเปล่า ๆ ได้ โดยไม่เสี ยคะแนน
แต่อย่างไรก็ตามผูแ้ ข่งขันวีลแชร์ไม่สามารถใช้มือเปล่า ๆ ในการตีโต้ลูกกลับไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ง
2.4 ผูแ้ ข่งขันวีลแชร์เท้าอาจจะไม่ได้สมั ผัสพื้นดินในระหว่างการแข่งขัน
2.5 ผูแ้ ข่งขันวีลแชร์ไม่สามารถยกเบาะรองหนังให้เห็นได้ชดั ในการแข่งขัน
2.6 ในการเล่นประเภทคู่ ลูกเทเบิลเทนนิสอาจลงไปเส้นข้างของฝ่ ายรับในข้างขวาของโต๊ะ ผูเ้ ล่นส่ งลูกไป
และผูร้ ับก็รับลูก ทั้งผูเ้ ล่นหรื อคู่เล่นตีโต้สลับกันไป ผูเ้ ล่นวีลแชร์ไม่ยนื่ สิ่ งใด ๆ ไปในเส้นกลางของโต๊ะ
ผูต้ ดั สิ นจะให้คะแนนกับฝ่ ายตรงข้ามถ้าผูเ้ ล่นได้ยนื่ สิ่ งใดไปในโต๊ะ
3. การแข่งขันทักษะเดี่ยว
3.1 การโยนเหรี ยญเสี่ ยงทาย
นักกีฬาใช้มือเดียวหรื อสองมือในการโยนลูกเทเบิลเทนนิสในอากาศใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
ถ้านักกีฬาสามารถจับลูกเทเบิลเทนนิสได้กไ็ ด้คะแนน 1 คะแนนในแต่ละครั้ง แต่ถา้ นักกีฬาไม่สามารถ
จับลูกเทเบิลเทนนิสได้กใ็ ห้โยนอีกและคอยนับคะแนน
3.2 Racket Bounce
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ให้นกั กีฬาตีลูกกระเด้งโดยใช้ไม้เทเบิลเทนนิสโดยจับเวลาประมาณ 30วินาที โดยลูกเทเบิลเทนนิสถูก
ไม้เทเบิลเทนนิสในแต่ละครั้งได้ 1 คะแนน ถ้านักกีฬายังไม่สามารถทาได้กใ็ ห้ลองใหม่และคอยนับ
คะแนน
3.3 Forehand Volley
นักกีฬายืนข้างโต๊ะซึ่งจะมีคนส่ งลูกให้อยูอ่ ีกข้างหนึ่ง ใช้ลูกเทเบิลเทนนิสทั้งหมด 5 ลูก โดยผูร้ ับลูก
จะต้องตีลูกเทเบิลเทนนิสแบบหน้าไม้ นักกีฬาจะได้1 คะแนน ถ้าตีลูกไปอีกข้างหนึ่ง ลูกเทเบิลเทนนิส
ต้องตกลงบนโต๊ะเทเบิลเทนนิสจึงจะได้คะแนน
3.4 Backhand Volley
เหมือนกันกับ Forehand Volley ยกเว้นผูส้ ่ งลูกเทเบิลเทนนิสส่ งแบบหลังไม้
3.5 การเสริ ฟ์ลูก
นักกีฬาต้องเสริ ฟ์ลูกเทเบิลเทนนิส 5 ลูกจากด้านขวาไปด้านซ้ายของโต๊ะเทเบิลเทนนิส
ลูกเทเบิลเทนนิสไปตกยังด้านที่ถูกต้องก็จะได้คะแนน 1 คะแนน
3.6 คะแนนรวมสุดท้าย
การแข่งขันทักษะเดี่ยวทั้งหมดให้นาคะแนนทั้งหมดมารวมกันจะได้ยอดรวมของการแข่งขันทักษะเดี่ยว
4. การแข่งขันคู่ยนู ิฟายด์และคู่ผสมยูนิฟายด์
- ในการแข่งขันคู่ยนู ิฟายด์ควรประกอบไปด้วยนักกีฬาพิเศษและคู่พาร์ทเนอร์
- ในทีมการแข่งขันยูนิฟายด์ควรกาหนดลาดับของการเสิ ร์ฟ
ในการแข่งขันรายการข้างล่างนี้เหมาะสาหรับนักกีฬาที่มีความสามารถต่า
5. เป้าหมายในการส่ งลูกเทเบิลเทนนิส
นักกีฬาจะต้องส่ งลูกเทเบิลเทนนิส 5 ลูกจากทางด้านขวา และอีก 5 ลูกจากทางด้านซ้ายของโต๊ะเทเบิล
เทนนิส และถ้าลูกเทเบิลเทนนิสได้ลงไปยังเป้าหมายได้ถูกต้องก็จะได้ 1 คะแนนต่อครั้ง
6. การตีลูกกระเด้งโดยใช้ไม้เทเบิลเทนนิส
นักกีฬาใช้ไม้เทเบิลเทนนิสตีลูกเทเบิลเทนนิสให้ลอยไปในอากาศ โดยใช้เวลา30 วินาที
ถ้านักกีฬาไม่สามารถควบคุมลูกได้ ก็ให้ใช้ลูกเทเบิลเทนนิสใหม่แล้วนับคะแนน
นักกีฬาใช้เวลา 30 วินาทีในการแข่งขัน 2 รอบ คะแนนที่สูงที่สุดในแต่ละรอบต้องมีการจดบันทึกไว้
7. การตีลูกโต้กลับ
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- นักกีฬายืนอยูท่ างด้านหนึ่งของโต๊ะเทเบิลเทนนิส คนที่ทาการส่ งลูกมายังนักกีฬาต้องอยูอ่ ีกข้างหนึ่ง
- คนส่ งลูกให้นกั กีฬาจะต้องส่งลูกเทเบิลเทนนิสโดยการตีแบบหน้ามือ
- การได้คะแนนนั้น นักกีฬาจะต้องสามารถตีลูกเทเบิลเทนนิสกลับมายังอีกข้างได้ โดยที่ลูกเทเบิลเทนนิส
นั้นตกลงโต๊ะจึงนับ 1 คะแนน ถ้าลูกเทเบิลเทนนิสตกไปที่ตาข่ายและตกข้างที่นกั กีฬาอยูก่ จ็ ะไม่ได้
คะแนน
- นักกีฬาจะต้องตีลูกทั้งหมด 5 ลูก
- คะแนนสุ งสุ ดที่จะได้ท้งั หมด 25 คะแนน
ระเบียบการแข่งขัน
1. การเสิ ร์ฟให้ลูกปิ งปองกระดอนจากพื้นได้หนึ่งครั้ง แล้วให้ตีขา้ มตาข่ายได้ ทั้งนี้ตอ้ งใด้รับความ
ยินยอมตามข้อตกลงของผูจ้ ดั การทีม และนักกีฬานั้น ๆ
2. ใช้กติกาการแข่งขันของ ITTF
3. กติกานอกเหนือจากระเบียบการแข่งขันครั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4. คาตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นสิ้ นสุ ด

แปลจาก 2004-2007 Revised Special Olympics Summer Sports Rule : TABLE TENNIS (as of March 2006)
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กติกากีฬาบาสเกตบอล สเปเชียลโอลิมปิ ค
กติกากีฬาบาสเกตบอล สเปเชียลโอลิมปิ คอย่างเป็ นทางการนั้น จะใช้ควบคุมในการแข่งขันกีฬาสเป
เชียลโอลิมปิ ค ทั้งหมด เพราะถือเป็ นกีฬาสากล ซึ่งสเปเชียลโอลิมปิ คได้ต้งั กฎกติกาชนิดนี้ โดยอ้างข้อมูลกฎ
กติกาของ สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ หรื อ (ฟี บ้า) ซึ่งสามารถค้นหาได้ทางเว็ปไซด์ www.fiba.com โดยจะ
นากฎกติกาของ FIBA หรื อ International Governing Body (NGB) มาใช้บงั คับ ยกเว้น หากมีขอ้ ใดที่ขดั แย้งกับ
กติกาบาสเกตบอลของสเปเชียลโอลิมปิ ค ในกรณีให้ยดึ หลักกฏกติกาบาสเกตบอลของสเปเชียลโอลิมปิ ค โดย
สามารถอ้างอิงจาก http://resources.specialolympics.org/article1.aspx เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณ, มาตราฐานการฝึ กซ้อม, การรักษาพยาบาลและความปลอดภัย, การจัดระดับความสามารถ, การ
มอบรางวัล, หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าของการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และประเภททีมยูนิฟ่ายด์
รายการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
รายการแข่งขันอย่างเป็ นทางการที่สเปเชียลโอลิมปิ คกาหนดไว้ ซึ่งในแต่ละรายการนั้น ได้จดั ให้มีความ
เหมาะสมกับนักกีฬาในทุกระดับความสามารถ เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าร่ วมการแข่งขัน ซึ่งแต่ละทีม (โปรแกรม)
สามารถตัดสิ นใจเลือกรายการ และ/หรื อ ขอคาแนะนาการดาเนินจัดการแข่งขันในแต่ละรายการได้ ซึ่งถือเป็ น
หน้าที่ที่ผฝู ้ ึ กสอนต้องรับผิดชอบในการนาเสนอวิธีการฝึ กซ้อม รวมถึงการเลือกชนิดรายการ ให้เหมาะสมกับ
ทักษะและความสนใจของนักกีฬาแต่ละคน
1. การเลี้ยงลูกเร็ ว
2. การแข่งขันทักษะส่วนบุคคล
3. ทักษะบาสเกตบอลประเภททีม
4. การแข่งขันประเภททีม
5. การแข่งขันประเภท 3 ต่อ 3 ครึ่ งสนาม
6. การแข่งขันประเภททีม ยูนิฟายด์
7. การแข่งขันประเภททีมยูนิฟายด์ 3 ต่อ 3 ครึ่ งสนาม
สนาม และ อุปกรณ์
1. การแข่งขันสาหรับนักกีฬาชาย ในรุ่ นอายุ 12 ปี ขึ้นไป ใช้ลูกบาสเกตบอล ขนาดเบอร์ 7 (เส้นรอบวงระหว่าง
749 – 780 มิลลิเมตร หรื อ 29.5 – 30.7 นิ้ว และน้ าหนักระหว่าง 567 – 650 กรัม หรื อ 20 – 23 ออนซ์)
2. การแข่งขันสาหรับนักกีฬาหญิง ในรุ่ นอายุ 12 ปี ขึ้นไป ใช้ลูกบาสเกตบอล ขนาดเบอร์ 6 (เส้นรอบวงระหว่าง
724 – 737 มิลลิเมตร หรื อ 28.5 – 29 นิ้ว และน้ าหนักระหว่าง 510 – 567 กรัม หรื อ 18 – 20 ออนซ์)
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3.กาแข่งขันสาหรับนักกีฬาชายและหญิง ในรุ่ นอายุต่ากว่า 12 ปี ใช้ลูกบาส ขนาดเบอร์ 5 (เส้นรอบวงระหว่าง
686 – 724 มิลลิเมตร หรื อ 27 – 28.5 นิ้ว และน้ าหนักระหว่าง 397 – 454 กรัม หรื อ 14 – 16 ออนซ์)
4. กีฬาบาสเกตบอลจะประกอบด้วย แป้น, ห่วง และตาข่าย สาหรับการแข่งขันทัว่ ไป ห่วงบาสเกตบอลจะสู งจาก
พื้น 3.05 เมตร (10 ฟุต) ขณะที่การแข่งขันในรุ่ นเล็ก ห่วงบาสเกตบอลจะสู งจากพื้น 2.44 เมตร (8 ฟุต)
กติกาการแข่งขัน
การเลีย้ งลูกด้ วยความเร็ว

( ติดปะ - รู ปภาพประกอบ )

อุปกรณ์
1) ตลับเทปวัดระยะ
2) เทปกาวติดพื้น หรื อ ชอล์ค
3) ลูกบาสเกตบอล 1 ลูก (ในการแข่งขันสาหรับผูห้ ญิงและรุ่ นเล็ก จะใช้ลูกบาสเกตบอลลูกเล็ก (เบอร์
6) ที่มีขนาด 72.4 เซนติเมตร (28.5 นิ้ว) เส้นรอบวงระหว่าง 510 – 567 กรัม (18 – 20 ออนซ์)
4) นาฬิกาจับเวลา
5) ผูน้ บั จานวนครั้ง
6) นกหวีด
b. กาหนดเส้นวงกลม เส้นรัศมีกว้าง 1.5 เมตร ( 4 ฟุต 11 นิ้ว)
c. กติกา
1) นักกีฬาควรใช้มือเดียวในการเลี้ยงลูก
2) นักกีฬาจะต้องเลือกยืน หรื อนัง่ ในรถวีลแชร์ หรื อเก้าอี้ชนิดอื่น ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ขณะทาการ
แข่งขัน
3) ให้นกั กีฬา เริ่ มและหยุดการเลี้ยง เมื่อได้ยนิ สัญญานนกหวีด
4) วัตถุประสงค์ ให้นกั กีฬาเลี้ยงลูกให้ได้จานวนครั้งให้มากที่สุด ภายในเวลา 60 วินาที
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5) ขณะที่เลี้ยงลูก ผูเ้ ล่นจะต้องอยูภ่ ายในพื้นที่วงกลมที่กาหนด
6) หากลูกบาสเกตบอลกลิ้งหลุดออกนอกพื้นที่วงกลมออกไป จะต้องรี บเก็บลูกส่ งคืนที่มือผูเ้ ล่น เพื่อ
ดาเนินการเลี้ยงลูกต่อไป

d. การให้คะแนน
1) นักกีฬาจะได้รับครั้งละ 1 คะแนนที่เลี้ยงลูกได้อย่างถูกต้อง ภายใน 60 วินาที
2) การนับคะแนนจะสิ้ นสุ ดทันที หากนักกีฬาทาลูกบาสเกตบอลหลุดออกนอกพื้นที่วงกลม ครบในครั้ง
ที่ 3
b. การแข่ งขันทักษะส่ วนบุคคล
ซึ่งมีการแข่งขันทักษะส่ วนบุคคล 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1
การแข่งขันทักษะส่ วนบุคคลในระดับที่ 1 นี้มี 3 รายการ คือ การส่ งลูกกระทบเป้า / การเลี้ยงลูกเคลื่อนที่ระยะ 10
เมตร และการชูต้ ลูก โดยจะนาผลคะแนนที่ได้ในการแข่งขันของแต่ละรายการมารวมกันทั้ง 3 รายการ หลัง
ทราบผลคะแนนรวมทั้ง 3 รายการแล้ว จะนามาจัดอันดับระดับความสามารถ ซึ่งในแต่ละรายการนั้นจะมี
ภาพประกอบระบุจานวน และจุดตาแหน่งสาหรับอาสาสมัครที่ทาหน้าที่จดั การแข่งขัน อีกทั้งยังแนะนาให้
อาสาสมัครที่ปฎิบตั ิหน้าที่น้ นั ควรเป็ นกลุ่มหรื อชุดเดิมตลอด เพื่อให้การแข่งขันมีความต่อเนื่องจนจบการ
แข่งขัน
รายการที่ 1 ส่ งลูกกระทบเป้า

( ติดปะ - รู ปภาพประกอบ )
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1) วัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับความสามารถด้านการส่ งลูกบาสเกตบอลของนักกีฬา
2) อุปกรณ์
ลูกบาสเกตบอล 2 ใบ (ในการแข่งขันสาหรับผูห้ ญิง และดิวิชนั่ รุ่ นเล็ก อาจนาลูกบาสขนาดเล็กมาใช้ได้
เส้นรอบวง 72.4 ซม.(28.5 นิ้ว) และน้ าหนักระหว่าง 510 – 567 กรัม (18 – 20 ออนซ์) ผนังผิวเรี ยบ, ชอล์ค/เทป
กาว และตลับเทปวัดระยะ
3) วิธีปฏิบตั ิ
กาหนดกรอบสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 เมตร (3 – 3.5 ฟุต) บนผนัง ด้วยชอล์คหรื อเทปกาว โดยให้เส้น
ด้านล่างของกรอบสี่ เหลี่ยมจัตุรัสนั้นสู งจากพื้นขึ้นมา 1 เมตร (3 - 3.5 ฟุต)เช่นเดียวกัน และกาหนดกรอบ
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสลงบนที่พ้นื ขนาด 3 เมตร (9 ฟุต 9 นิ้ว) ให้ห่างจากฝาผนัง 2.4 เมตร ( 7 ฟุต) โดยกาหนดให้ผเู ้ ล่น
ยืนภายในกรอบสี่ เหลี่ยมดังกล่าว หากเป็ นนักกีฬาที่นงั่ รถวีลแชร์ จะต้องไม่ให้เพลาล้อส่ วนหน้าของรถวีลแชร์
ล้ าออกนอกเส้นมา ผูเ้ ล่นจะมีโอกาสส่ งลูกจานวน 5 ครั้ง
4) การนับคะแนน
a) หากส่ งลูกกระทบผนังภายในสี่ เหลี่ยมจัตุรัส นักกีฬาจะได้รับลูกละ 3 คะแนน
b) หากส่ งลูกกระทบบริ เวณเส้นกรอบสี่ เหลี่ยมจัตุรัส นักกีฬาจะได้รับลูกละ 2 คะแนน
c) แต่หากส่ งลูกกระทบผนัง แต่ไม่เข้าในเป้าหรื อไม่สมั ผัสเส้นกรอบสี่ เหลี่ยมจัตุรัส นักกีฬาจะได้รับลูก
ละ 1 คะแนน
d) ขณะที่ยนื อยูภ่ ายในกรอบสี่ เหลี่ยม นักกีฬาเลี้ยงลูกให้กระดอนขึ้นมาและสามารถจับลูกในขณะที่
ลอยได้ มากกว่า 1 ครั้ง จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน
e) นักกีฬาจะไม่ได้รับคะแนนเลย หากลูกที่ส่งไปนั้นตกลงสู่ พ้นื ก่อนที่จะไปกระทบผนัง และให้สรุ ป
คะแนนรวมของนักกีฬาหลังจากส่ งครบทั้ง 5 ครั้ง
รายการที่ 2 เลี้ยงลูกเคลื่อนที่ระยะ 10 เมตร

( ติดปะ - รู ปภาพประกอบ )

1) วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดความเร็ ว และทักษะในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนักกีฬา
2) อุปกรณ์
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ลูกบาสเกตบอล 3 ใบ (ในการแข่งขันสาหรับผูห้ ญิง และดิวิชนั่ ในรุ่ นเล็ก อาจนาลูกบาสขนาดเล็กมา
ใช้ได้ เส้นรอบวง 72.4 ซม.(28.5 นิ้ว) และน้ าหนักระหว่าง 510 – 567 กรัม (18 – 20 ออนซ์) กรวยจราจร 4 อัน,
ชอล์ค/เทปกาว ตลับเทปวัดระยะ และนาฬิกาจับเวลา
3) วิธีปฏิบตั ิ
a) ให้นกั กีฬาเตรี ยมพร้อมที่ดา้ นหลังเส้นเริ่ มต้น และระหว่างกรวย
b) ให้นกั กีฬาเริ่ มต้นเลี้ยงลูกและเคลื่อนที่ เมื่อได้รับสัญญานจากกรรมการ
c) นักกีฬาเลี้ยงลูกด้วยมือเดียว เคลื่อนที่ไปในระยะ 10 เมตร ( 32 ฟุต 9.3/4 นิ้ว)
d) หากเป็ นนักกีฬาวีลแชร์ จะต้องดันรถเคลื่อนที่ 2 ครั้ง สลับกับการเลี้ยงลูก 2 ครั้ง จึงถือเป็ นการเลี้ยง
ลูกที่ถูกต้อง
e) นักกีฬาจะต้องผ่านเส้นสิ้ นสุ ด ระหว่างกรวย และสามารถจับลูกเมื่อหยุดการเลี้ยงลูกได้
f) หากนักกีฬาจะไม่สามารถควบคุมลูกบาสได้, การจับเวลาก็จะยังคงดาเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม หาก
ลูกบาสกลิ้งหลุดออกนอกกรอบระยะ 2 เมตรไป นักกีฬาสามารถเลือกหยิบลูกสารองที่วางไว้ใกล้ที่สุด
และนามาปฏิบตั ิต่อไปจนจบได้
4) การนับคะแนน
a). นาฬิกาจะเริ่ มจับเวลา เมื่อนักกีฬาผ่านเส้นเริ่ มต้น หลังได้รับสัญญาน “ ไป “ และหยุดเวลา เมื่อ
นักกีฬาผ่านเส้นสิ้ นสุ ดระหว่างกรวย และสามารถจับลูกไว้ได้
b) จะถูกลงโทษเพิ่มเวลา 1 วินาทีทุกครั้งที่นกั กีฬาเลี้ยงลูกไม่ถูกต้อง ( ตัวอย่าง เช่นเลี้ยงลูก 2 มือ, การ
พาลูกวิ่ง เป็ นต้น)
c) ให้นกั กีฬาได้ปฎิบตั ิจานวน 2 ครั้ง ซึ่งคะแนนในแต่ละครั้งนั้น จะนาไปรวมกับเวลาที่ถูกเพิ่มในการ
ลงโทษที่ผา่ นมาด้วย จากนั้นให้นาไปแปลงเป็ นคะแนนรวม โดยถือตารางการแปลงคะแนนเป็ นเกณฑ์
(ตามภาพ)
d) ให้นาคะแนนที่ดีที่สุดจากการทดสอบ 2 ครั้ง มาแปลงเป็ นคะแนน (ในกรณี ที่คะแนนเท่ากันให้ดูที่
เวลาจริ ง เพื่อหาความแตกต่างมาจัดอันดับ)
C. ชู้ตลูกตามจุด

(ติด ปะ - รู ปภาพประกอบ)
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1) วัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับทักษะในการชูต้ ลูกของนักกีฬา
2) อุปกรณ์
ลูกบาสเกตบอล 2 ใบ (ในการแข่งขันสาหรับผูห้ ญิง และดิวิชนั่ รุ่ นเล็ก อาจนาลูกบาสขนาดเล็กมาใช้ได้
เส้นรอบวง 72.4 ซม.(28.5 นิ้ว) และน้ าหนักระหว่าง 510 – 567 กรัม (18 – 20 ออนซ์) กรวยจราจร 4 อัน, ชอล์ค/
เทปกาว ตลับเทปวัดระยะ และ แป้นพร้อมห่วง มีความสู ง 3.05 เมตร (10 ฟุต) หรื ออาจใช้แป้นพร้อมห่วง สู ง
2.44 เมตร (8 ฟุต) สาหรับรุ่ นเด็ก
3) วิธีปฎิบตั ิ
กาหนดจุด 6 จุดบนพื้นสนาม วัดระยะในแต่ละจุด โดยเริ่ มจากจุดด้านหน้าขอบ ดังนี้คือ
a) ตาแหน่ง 1 และ 2 = ระยะ 1.5 เมตร ( 4 ฟุต 11 นิ้ว) ไปทางด้านซ้ายและขวา บวกเพิ่มออกไป 1 เมตร
(3.5 ฟุต)
b) ตาแหน่ง 3 และ 4 = ระยะ 1.5 เมตร ( 4 ฟุต 11 นิ้ว) ไปทางด้านซ้ายและขวา บวกเพิ่มออกไป 1.5
เมตร (4 ฟุต11นิ้ว)
c) ตาแหน่ง 5 และ 6 = ระยะ 1.5 เมตร ( 4 ฟุต 11 นิ้ว) ไปทางด้านซ้ายและขวา บวกเพิ่มออกไป 2 เมตร
(6 ฟุต6.3/4 นิ้ว)
d) ให้นกั กีฬามีโอกาสชูต้ ลูกทั้ง 6 จุดๆละ 2 ครั้ง โดยเริ่ มจากจุดที่ 2, 4, 6 และย้ายมาที่จุด 1, 3, 5
4) การนับคะแนน
a) ลูกที่ชูต้ ลงจากตาแหน่งที่ 1 และ 2 จะได้รับ 2 คะแนน
b) ลูกที่ชูต้ ลงจากตาแหน่งที่ 3 และ 4 จะได้รับ 3 คะแนน
c) ลูกที่ชูต้ ลงจากตาแหน่งที่ 5 และ 6 จะได้รับ 4 คะแนน
d) ลูกที่ชูต้ ออกไปแล้วไม่ลงห่วง แต่สมั ผัสแป้นบาส และ/หรื อสัมผัสห่วง จะได้รับ 1 คะแนน
e) สรุ ปคะแนนรวมของนักกีฬา จากการชูต้ ลูกทั้งหมด 12 ครั้ง
f) คะแนนรวมของนักกีฬาจากการทดสอบทักษะส่วนบุคคล ให้ตดั สิ นจากการนาคะแนนที่ปฎิบตั ิไว้ใน
แต่ละรายการ มารวมกันทั้ง 3 รายการ
ระดับที่ 2
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การแข่งขันทักษะส่ วนบุคคล ในระดับที่ 2 มีรายการคือ การเลี้ยงลูกเคลื่อนที่ 12 เมตร, การรับ-ส่ งลูก
และการชูต้ ลูก การตัดสิ น จะนาผลคะแนนที่ได้ในการแข่งขันแต่ละรายการมารวมกันทั้ง 3 รายการ หลังทราบ
ผลคะแนนรวมทั้ง 3 รายการแล้วจะนามาจัดอันดับระดับความสามารถ ซึ่งในแต่ละรายการนั้นจะมีภาพประกอบ
ระบุจานวน และจุดตาแหน่ง สาหรับอาสาสมัครที่ทาหน้าที่จดั การแข่งขัน อีกทั้งยังแนะนาให้อาสาสมัครที่
ปฎิบตั ิหน้าที่น้ นั ควรเป็ นกลุ่มเดิมตลอด เพื่อให้มีความต่อเนื่องจนจบการแข่งขัน

a. การเลีย้ งลูกเคลื่อนที่ระยะ 12 เมตร

(ติด-ปะ รู ปภาพประกอบ)

1) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการวัดระดับความสามารถด้านการเลี้ยงลูกเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วของนักกีฬา
2) อุปกรณ์
จัดเตรี ยมพื้นที่, เทปกาว และบาสเกตบอล 2 ลูก, ลูกแรกสาหรับนักกีฬาที่ทาการแข่งขัน ส่ วนอีกลูก
สาหรับกรณี ที่ลูกกระดอนหลุดออกออกไป
3) วิธีปฏิบตั ิ
a) ให้คาแนะนาแก่นกั กีฬาในการเลี้ยงลูกผ่านสิ่ งกีดขวางทาง ทางด้านซ้ายหรื อขวาก่อนก็ได้ จานวน 6
อัน ห่างกันอันละ 2 เมตร รวม 12 เมตร
b) นักกีฬาจะต้องเริ่ มต้นจากทางด้านขวาหรื อด้านซ้ายของสิ่ งกีดขวางอันแรก จากนั้นเลี้ยงผ่านสิ่ งกีด
ขวางสลับด้าน ลักษณะสลาลม
c) เมื่อเลี้ยงผ่านสิ่ งกีดขวางจนถึงเส้นชัย นักกีฬาจะต้องวางลูกลงกับพื้น แล้วรี บวิ่งกลับไปเพื่อปฏิบตั ิ
เช่นเดิมในลูกที่ 2
d) ลูกบาสที่ 2 หรื อลูกที่ยงั คงเหลือ ต้องวางไว้กบั พื้น สาหรับนักกีฬาที่จะใช้ปฎิบตั ิต่อไป
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e) นักกีฬาปฎิบตั ิต่อเนื่องไปจนครบ 60 วินาที ถ้านักกีฬาไม่สามารถควบคุมลูกบาสได้ นาฬิกาก็ยงั คง
เดินต่อเนื่องต่อไป
f) นักกีฬาสามารถนาลูกบาสสารอง ที่วางไว้ในบริ เวณที่ใกล้ที่สุดลูกไหนก็ได้
4) ใช้เวลาในการทดสอบ 60 วินาที

5) การนับคะแนน
จะได้รับคะแนนที่เลี้ยงผ่านกรวย กรวยละ 1 คะแนน (ตัวอย่าง หากนักกีฬาเลี้ยงลูกตั้งแต่จุดเริ่ มต้นลักษณะสลา
ลม เข้า-ออก ผ่านกรวยที่วางไว้ และวางลูกลงบนเส้นสิ้ นสุ ดได้สาเร็ จ จะได้รับ 5 คะแนนเต็ม และนักกีฬาจะต้อง
พยายามเลี้ยงและควบคุมลูกผ่านพื้นที่ตรงกลางระหว่างกรวย
จึงจะถือว่าเลี้ยงลูกผ่านกรวยนั้นๆได้สาเร็ จ
คะแนนของนักกีฬาจึงขึ้นอยูก่ บั การเลี้ยงลูกผ่านกรวยได้สาเร็ จกี่อนั ภายใน 60 วินาที
6) Staging
อาสาสมัครที่ปฎิบตั ิหน้าที่ไม่ควรไปรบกวนนักกีฬาที่กาลังทดสอบ อาสาสมัคร A จะเป็ นผูแ้ นะนาวิธีปฎิบตั ิ
ให้กบั กลุ่มนักกีฬาได้เข้าใจ ขณะที่อาสามัคร B จะเป็ นผูส้ าธิตการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง และอาสาสมัคร A จะเป็ นผูส้ ่ ง
ลูกให้กบั นักกีฬาที่ทาการทดสอบ โดยถามนักกีฬาว่า พร้อมหรื อไม่?(เตรี ยมตัว) จากนั้นกล่าวว่า พร้อม (ระวัง)
และ ไป โดยนับจานวนกรวยที่นกั กีฬาเลี้ยงผ่านสาเร็ จ ภายในเวลา 60 วินาที
b) อาสาสมัคร B และ C จะยืนอยูด่ า้ นหลังลูกสารอง เพื่อคอยส่ งเมื่อนักกีฬาทาหลุดออกไป ส่ วนอาสาสมัคร D
คอยจับเวลาและบันทึกคะแนน ซึ่งอาสาสมัครแต่ละคนจะปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้เท่านั้น
b. ทักษะการชู้ตลูก

(ติด-ปะรู ปภาพประกอบ)

1) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการวัดทักษะด้านการชูต้ ลูกบาสเกตบอลของนักกีฬา
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2) อุปกรณ์
จัดเตรี ยมพื้นที่, เทปกาว และบาสเกตบอล 2 ลูก, ลูกแรกสาหรับนักกีฬาที่ทาการแข่งขัน ส่ วนอีกลูก
สาหรับกรณี ที่ลูกกระดอนหลุดออกออกไป
3) วิธีปฏิบตั ิ
a) นักกีฬายืนตรงจุดเส้นสัมผัสระหว่าง เส้นวงกลมและเส้นเขตโทษ ด้านซ้ายหรื อขวาก็ได้
b) นักกีฬาสามารถเลี้ยงลูกไปข้างหน้าเพื่อชูต้ บริ เวณด้านนอกเส้นโค้ง เขต 2.75 เมตร (9 ฟุต) โดยจะชู้
ตบรื เวณไหนก็ได้ที่อยูน่ อกบริ เวณเส้นโค้ง 2.75 เมตร (ซึ่งเส้นส่ วนโค้งจะสัมผัสกับเส้นวงกลมเขต
โทษ)
c) นักกีฬาจะไปรับลูกที่ชูต้ ออกไป (ไม่วา่ ลูกนั้นจะลงห่วงหรื อไม่กต็ าม) จากนั้นเลี้ยงลูกออกมานอก
บริ เวณส่วนโค้ง ก่อนที่จะทาการชูต้ ลูกต่อไป
d) นักกีฬาสามารถชูต้ ลูกกี่ครั้งก็ได้ ตามที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น ในเวลา 1 นาที
4) ใช้เวลาในการทดสอบ 60 วินาที
5) การนับคะแนน
หากชูต้ ลง จะได้ลูกละ 2 คะแนน ภายในเวลา 1 นาที
6) Staging
A) อาสาสมัครที่ปฎิบตั ิหน้าที่ไม่ควรไปรบกวนนักกีฬาที่กาลังทดสอบ อาสาสมัคร A จะเป็ นผูแ้ นะนา
วิธีปฎิบตั ิให้กบั กลุ่มนักกีฬาได้เข้าใจ ขณะที่อาสามัคร B จะเป็ นผูส้ าธิตการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
b) อาสาสมัคร A จะเป็ นผูส้ ่ งลูกให้กบั นักกีฬาที่ทาการทดสอบ โดยถามนักกีฬาว่า พร้อมหรื อไม่?
(เตรี ยมตัว) จากนั้นกล่าวว่า พร้อม (ระวัง) และ ไป โดยนับจานวนลูกที่ชูต้ ลงห่วงสาเร็ จ ภายในเวลา 1
นาที
c) อาสาสมัคร B จะยืนอยูด่ า้ นหลังลูกสารอง เพื่อคอยส่งเมื่อนักกีฬาทาหลุดออกไป ส่ วนอาสาสมัคร C
คอยจับเวลาและบันทึกคะแนนของนักกีฬา
d) อาสาสมัครแต่ละคนจะปฏิบตั ิหน้าที่ตามจุดที่กาหนดไว้เท่านั้น
c. Event #3: จับและส่ ง

(ติด-ปะรู ปภาพประกอบ)
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1) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการวัดทักษะการส่ งและการรับลูกบาสเกตบอลของนักกีฬา
2) อุปกรณ์
a) กรวย 3 อัน, ลูกบาส 2 ใบ, เทปกาว, นกหวีด, บันทึกคะแนน และนาฬิกา
b) กาหนดเส้นสนามด้วย เส้นแถบของเทปกาว ขนาด 600 มม.( 2 นิ้ว) ห่างจากกรวย A และ B ยาว 3
เมตร (9’ 10’’) จานวน 2 เส้น ส่ วนกรวย C ให้วดั จากเส้นข้างออกไปด้านละ 3 เมตร ลักษณะเป็ น
สามเหลี่ยม
c) และกาหนดเส้นด้วยเทปกาว บริ เวณตรงกลางของกรวย A และ B เพื่อเป็ นพื้นที่ให้นกั กีฬายืนถือลูก
เพื่อพร้อมที่จะปฎิบตั ิ
d) ผูส้ ่ งลูกจะยืนด้านหลัง กรวย C
e) ลูกสารองจะอยูใ่ กล้บริ เวณกรวย C

3) วิธีปฎิบตั ิ
a) เริ่ มต้นโดยนักกีฬาส่ งบอลไปยังจุดผูส้ ่ ง (feeder) จากนั้นเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วไปยังกรวย A หรื อ B
b) เมื่อนักกีฬากลับมายังเส้นสิ้ นสุ ด ให้ผสู ้ ่ ง ส่ งลูกให้นกั กีฬารับ
c) นักกีฬาจะต้องยืน่ เท้าข้ามเข้าไปในเส้นสิ้นสุ ดอย่างน้อย 1 ข้าง ที่จุดเวลารับลูก
d) หลังจากนักกีฬารับลูกแล้ว ต้องส่ งลูกคืนกลับให้ผสู ้ ่ง จากด้านหลังเส้นสิ้ นสุ ด โดยที่เท้าใดเท้าหนึ่ง
หรื อทั้งสองข้างจะต้องสัมผัสพื้นบริ เวณด้านเริ่ มเส้นสิ้ นสุ ด และเคลื่อนที่ส่งลูกคืนไปยังผูส้ ่ ง
e) เมื่อนักกีฬาส่ งลูกแล้ว จะต้องเคลื่อนที่มายังกรวยอีกด้านหนึ่ง (เปลี่ยนสลับกรวย) เพื่อไปรับและส่ ง
ลูกอีกครั้ง
f) นักกีฬาส่ งลูก และเคลื่อนที่รับลูกภายในเส้นที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง ภายในเวลา 60 วินาที
g) อนุญาตให้นกั กีฬาที่มีระดับความสามารถต่า สามารถส่ งลูกที่อาจตกกระดอนลงพื้นก่อนได้
4) ใช้เวลาทดสอบครั้งละ 60 วินาที
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5) การนับคะแนน
a) การส่ งลูกคืนให้ผสู ้ ่ งได้สาเร็ จ จะได้ครั้งละ 1 คะแนน (โดยการส่ งลูกที่ดีน้ นั ผูร้ ับต้องสามารถรับลูก
ได้ดว้ ย)
b) การรับลูกได้สาเร็ จ จะได้ครั้งละ 1 คะแนน (โดยการรับลูกที่ดีน้ นั ลูกจะต้องไม่หลุดออกจากมือไป
ก่อน)
c) ฉะนั้นนักกีฬาจะต้องควบคุมลูกให้ได้ (ทั้งรับและส่ ง) เพื่อให้ตนเองมีคะแนน

c. ทักษะประเภททีม

( ติดปะ - รู ปภาพประกอบ )

a. อุปกรณ์
1) ลูกบาสเกตบอล 2 ลูก (การแข่งขันสาหรับผูห้ ญิงและในรุ่ นเด็ก อาจเลือกใช้ลูกบาสเกตบอลที่มีเส้น
รอบวงขนาด 72.4 ซม.(28.5 นิ้ว) และมีน้ าหนักระหว่าง 510 – 567 กรัม (18-20 ออนซ์)
2) อุปกรณ์ตลับเทปวัดระยะ
3) เทปกาว หรื อ ชอล์ค
4) แป้นบาสมาตราฐาน (อาจเลือกใช้แป้นบาสที่มีห่วงสู งจากพื้น 2.44 เมตร (8 ฟุต) สาหรับการแข่งขัน
ในรุ่ นเล็ก)
5) ใบบันทึกคะแนน
6) สกอร์บอร์ด
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b. Set-up
1) กาหนดตาแหน่งจานวน 5 จุดลงบนพื้น ลักษณะคล้ายโซนตั้งรับ2–1–2 โดยให้ตาแหน่งของผูเ้ ล่นใน
แต่ละจุดนั้น ห่างกันจุดละ 4 เมตร (13 ฟุต 1.5 นิ้ว)
2) กาหนดให้ตาแหน่งที่ # 5 ห่างออกมาใต้ห่วงด้านหน้า 2 เมตร (6 ฟุต 6.3/4 นิ้ว)
3) ให้ส่งรายชื่อทีมก่อนเริ่ มทาการแข่งขัน
4) นักกีฬา / ทีมควรสวมใส่ชุดหรื อเสื้ อที่มีหมายเลขทุกคน
c. กฎกติกา
1) ผูค้ วบคุมการแข่งขันจะต้องกาหนดว่าจะเล่นจานวนกี่เกม โดยให้นกั กีฬา 5 คนของทั้ง 2 ทีมนั้นอยู่
กันคนละฝั่งด้านท้ายของสนาม และทาการแข่งขันครั้งละ 1 ทีมเท่านั้น
2) จัดการแข่งขันโดยแบ่งเป็ น 2 ครึ่ งๆละ 5 รอบ ให้โอกาสนักกีฬายืนประจาแต่ละตาแหน่ง รวม 5
ตาแหน่งของแต่ละครึ่ ง
3) หนึ่งในผูเ้ ล่น 5 คนแรกนั้นจะเป็ นผูท้ ี่ถือลูกไว้ ก่อนที่จะส่ งต่อให้เพื่อนในตาแหน่งถัดไปได้อย่าง
ถูกต้อง
4) ผูต้ ดั สิ นจะส่ งลูกให้กบั นักกีฬาในตาแหน่งที่ # 1 ถือไว้ทุกครั้ง ก่อนการแข่งขันจะเริ่ มต้นในแต่ละ
รอบ
5)เริ่ มต้นโดย ผูเ้ ล่นในตาแหน่งที่ # 1 จะส่ งลูกไปยังผูเ้ ล่นในตาแหน่งที่ # 2 จากนั้นผูเ้ ล่นในตาแหน่งที่
# 2 จะรับและส่ งลูกไปยังผูเ้ ล่นในตาแหน่งที่ # 3 กระทาเช่นนี้ตามลาดับอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ ลูกไป
ถึงผูเ้ ล่นในตาแหน่งที่ # 5
6) นักกีฬาอาจส่ งลูกด้วยลักษณะใดก็ได้ แต่ตอ้ งส่ งลูกไปยังนักกีฬาเรี ยงตามลาดับหมายเลข และ
สามารถส่ งลูกกระดอนลงพื้นได้ แต่อนุญาตให้ลูกกระดอนลงพื้นได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
7) หากส่ งลูกผ่านลาดับของนักกีฬาไป นักกีฬาหรื อผูต้ ดั สิ นอาจเรี ยกลูกกลับคืนมาก่อนได้ อย่างไรก็
ตาม นักกีฬาจะต้องกลับมายังตาแหน่งเดิมของตนเอง ก่อนที่จะส่ งลูกไปยังผูเ้ ล่นคนถัดไป และการส่ ง
ลูกไปยังผูร้ ับนั้น จะต้องถูกต้องตามที่กาหนดไว้
8) เมื่อลูกบาสส่ งมาถึงผูเ้ ล่นในตาแหน่งที่ # 5 แล้ว ผูเ้ ล่นในตาแหน่งนี้จะต้องชูต้ ให้ลงห่วง
9) ไม่อนุญาตให้ แสลมดั้งค์ ซึ่งนักกีฬาจะไม่ได้รับคะแนนใดๆหากมีการชูต้ ลูกลักษณะ แสลมดั้งค์
10) นักกีฬาในตาแหน่งที่ # 5 จะมีโอกาสทาคะแนนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
11) หลังจากที่นกั กีฬาในตาแหน่งที่ # 5 ชูต้ ลูกแล้ว ถือเป็ นการครบ 1 รอบ
12) หลังจากที่ทีมแรกทาการแข่งขันครบรอบแล้ว ทีมที่สองเตรี ยมตัวปฎิบตั ิในรอบต่อไป
13) นักกีฬาจะต้องหมุนตาแหน่ง ตามลาดับตัวเลขถัดไป หลังเสร็ จสิ้ นในแต่ละรอบ
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14) สลับการแข่งขันระหว่างทั้ง 2 ทีมในแต่ละรอบ จนครบ 5 รอบจึงถือเสร็ จสิ้ นเป็ นครึ่ งแรก
15) หยุดพักระหว่างครึ่ ง เป็ นเวลา 5 นาที
16) ให้แต่ละทีมจะเปลี่ยนแดน หลังเสร็ จสิ้ นการแข่งขันจนครบ 5 รอบในครึ่ งเวลาแรก เพื่อทาการ
แข่งขันต่อในครึ่ งเวลาหลัง
17) อนุญาตให้เปลี่ยนผูเ้ ล่นสารอง หลังจบการแข่งขันครบรอบโดยสมบูรณ์
18) ผูฝ้ ึ กสอนจะอยูบ่ ริ เวณเส้นด้านข้าง ซึ่งห่างจากจุดตาแหน่งที่ # 2 และ # 4 อย่างน้อย 4 เมตร (13 ฟุต
1.5 นิ้ว) โดยที่ผฝู ้ ึ กสอนสามารถใช้คาพูดหรื อสัญญานสื่ อกับนักกีฬาได้ นักกีฬาหูหนวกควรได้รับการ
ช่วยเหลือในเรื่ องตาแหน่ง
d. Scoring
1) ทีมจะได้ครั้งละ 1 คะแนน สาหรับการส่ งที่ถูกต้อง
2) ทีมจะได้ครั้งละ 1 คะแนน สาหรับการรับที่สมบูรณ์
3) ทีมจะได้ครั้งละ 2 คะแนน สาหรับการชูต้ ลูกลง
4) ในแต่ละรอบนั้น จะมีคะแนนโบนัสเพิม่ อีก 1 คะแนน หากการส่ ง การรับ และการชูต้ ลูกลงสาเร็ จ
5) คะแนนสู งสุ ดที่ทีมสามารถสะสมได้ในแต่ละครึ่ ง คือ 55 คะแนน
6) คะแนนรวมของทีม คือ ผลคะแนนรวมจากทั้งหมด 10 รอบ
7) ทีมที่มีคะแนนสู งสุ ด คือผูช้ นะ
8) หากมีคะแนนเท่ากันเมื่อสิ้ นสุ ดการแข่งขัน จะเพิม่ รอบให้แข่งขันต่อจนกว่าจะได้ทีมที่มีคะแนน
มากกว่าคู่ต่อสู ้ เป็ นผูช้ นะ
4. Team Competition
a. Divisioning
1)
หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนต้องส่ งผลคะแนนการทดสอบทักษะของนักกีฬาแต่ละคนก่อนทาการแข่งขัน
ตัวอย่าง การเลี้ยงและการชูต้ (การทดสอบเหล่านี้ เป็ นการประเมินนักกีฬา / ทีม เท่านั้น มิใช่การ
แข่งขันเพื่อมอบเหรี ยญรางวัลหรื อแถบสี โดยให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Section D
2) หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนจะต้องระบุชื่อผูเ้ ล่นที่ดีที่สุด โดยทาสัญลักษณ์รูปดาวลงบนใบส่ งรายชื่อ 5 คน โดย
ให้ดูจากความสามารถในการลงเล่นบนสนาม
3) คะแนนทีม จะกาหนดโดยการนาผลคะแนนรวมที่ดีที่สุดของนักกีฬา 7 คน จากนั้นจะนาไป
เรี ยงลาดับเพื่อจัดดิวิชนั่
4) ทีมจะอยูใ่ นกลุ่มใดเป็ นอันดับแรก ขึ้นอยูผ่ ลของคะแนนทีม
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ดาเนินการแข่งขันในรอบจัดหมวดหมู่ จากนั้นจะได้นาผลการแข่งขันเพื่อจัดดิวิชนั่ ตามขั้นตอนต่อไป
a) ในรอบจัดหมวดหมู่น้ นั ทีมจะลงเล่น 1 เกมหรื อมากกว่า ซึ่งแต่ละเกมไม่ควรเกิน 6 นาที
b) ซึ่งในแต่ละทีม ควรจัดให้นกั กีฬาทุกคนได้ลงเล่น

b. Competition Adaptations
การปรับเพื่อให้การแข่งขันเหมาะสมนั้น จะขึ้นอยูก่ บั กฎกติกาการปรับเปลี่ยนของ FIBA ซึ่งกฎการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว อาจเป็ นตัวเลือกที่จะนาไปบังคับใช้ในการแข่งขันบาสเกตบอล สเปเชียลโอลิมปิ ค ซึ่งยังคงเป็ นความ
รับผิดชอบเฉพาะ ของแต่ละสเปเชียลโอลิมปิ ค โปรแกรม ที่จะเลือกนาไปใช้
1) ความยาวของเกม อาจถูกปรับให้นานขึ้น ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การแข่งขัน
2) นักกีฬาอาจใช้เท้าเกิน 2 ก้าว ซึ่งตามกฎกติกา NGB ถือเป็ นการฟาล์ว อย่างไรก็ตามหากนักกีฬาฝ่ ายรุ ก ก้าวเท้า
เกินกว่า 2 ก้าว ลักษณะเหมือนพาวิ่ง หรื อพาหนี ที่ทาให้ได้เปรี ยบฝ่ ายรับ ให้เป่ าเป็ นลูกฟาล์วทันที
3) การทุ่มฟาว์ลจะต้องปล่อยบอลภายใน 10 วินาที หลังได้รับลูกบาสจากผูต้ ดั สิ น
4) ลูกทุ่มจากคอร์ทด้านหน้า สามารถทุ่มกลับไปยังคอร์ทด้านหลังได้
5) การบังลูกระยะใกล้ จะนับ 5 วินาที ในคอร์ทด้านหน้าเท่านั้น
6) ในแต่ละครึ่ งเวลา จะได้ส่งลูก 2 ครั้ง เมื่อคู่ต่อสู ้ฟาล์วทีม ครั้งที่ 7
7) อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สวมใส่ รวมถึงอุปกรณ์ใดๆที่ใช้ป้องกันใบหน้า, บริ เวณต่ากว่าแขน (นับจากหัวไหล่
ลงมาถึงข้อมือ), บริ เวณเข่า หรื อต่ากว่าขา จะต้องได้รับอนุญาตก่อนทาการแข่งขัน รวมถึงเอกสารที่แพทย์ระบุ
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดความเสี่ ยงที่จะเกิดอันตรายต่อนักกีฬา

c. ทีมและนักกีฬา
1) 1 ทีม จะประกอบไปด้วยผูเ้ ล่นจานวน 5 คน
2) องค์ประกอบของทีม รวมถึงผูเ้ ล่นสารอง ห้ามเกิน 10 คน
d. จุดที่ตอ้ งเน้นย้า คือ นักกีฬาที่เลี้ยงลูกดับเบิ้ล ถือเป็ นการฟาล์ว
e. เครื่ องแต่งกาย
1) ผูเ้ ล่นจะต้องสวมใส่ ชุดสาหรับกีฬาบาสเกตบอล ที่มีหมายเลข และรองเท้ากีฬาพื้นยางเรี ยบ
2) ชุดการแข่งขัน ทั้งเสื้ อและกางเกง จะต้องมีลกั ษณะและสี แบบเดียวกันทั้งทีม
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3) เสื้ อตัวด้านใน หากต้องการสวมใส่ จะต้องมีสีที่เหมือนเสื้ อตัวนอก ซึ่งเสื้ อตัวในอาจสวมใส่ เป็ นบางคนหรื อ
ทุกคนได้ อนุญาตให้เสื้ อแขนสั้น แต่ตอ้ งไม่ใช่เสื้ อที่ตดั แขน และขอบเสื้ อรุ่ งหริ่ ง ไม่เรี ยบร้อย
4) ที่คลุมศรี ษะ ที่เป็ นเหตุผลทางศาสนา จะต้องแจ้งไว้ก่อนการแข่งขันจะเริ่ มขึ้น เพื่อเป็ นการมาตราการรักษา
ความปลอดภัยพื้นฐานเดียวกับที่ครอบศรี ษะของทางการแพทย์ ที่คลุมศรี ษะต้องเป็ นชิ้นเดียว, สี ทึบ ปราศจาก
สิ่ งตบแต่ง
ซึ่งไม่ได้จากัดรู ปแบบการตบแต่ง และมีขอ้ ยกเว้นในนักกีฬาที่สวมใส่ ที่ครอบศรี ษะ ที่มีความกว้างไม่เกิน 2 นิ้ว
ทาจากวัสดุที่ไม่เป็ นอันตราย ไม่มีสิ่งตบแต่ง มีสีเดียว อาจทาด้วยวัสดุที่ยดื หยุน่ ได้ เช่น หนังชนิดนุ่ม หรื อ ยาง
ส่ วนยางหรื อสายรัดที่ใช้รัดผม ไม่จาเป็ นต้องสี เดียวกันกับชุดแข่งขัน อนุญาตให้ใช้ผา้ กันเหงื่อศรี ษะได้ ใน
รายการที่นกั กีฬาต้องการแพทย์ที่มีการรับรองทางการแพทย์ จาเป็ นต้องใช้ที่ครอบหรื อที่พนั รอบศรี ษะ โดย
จะต้องทามาจากวัสดุที่ไม่เป็ นอันตราย ไม่แข็งเกินไป หรื อไม่เป็ นอันตรายต่อผูเ้ ล่นคนอื่นๆ ซึ่งแพทย์จะต้อง
คลุมให้ดี ไม่ให้น่าเกลียด และไม่ให้หลุดออกมาในระหว่างการเล่น
5) ในรายบุคคลหากไม่ยดึ มัน่ สวมใส่ ยนู ิฟอร์มที่ถูกต้องเหมาะสม จะไม่อนุญาตให้ลงไปเล่น
5. Half-Court Basketball: 3-on-3 Competition
a. Divisioning
1) หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนต้องส่ งผลคะแนนการประเมินทักษะทั้งการเลี้ยง และการชูต้ ลูก ของนักกีฬาแต่ละคนก่อน
ทาการแข่งขัน
2) หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนต้องระบุสญ
ั ลักษณ์นกั กีฬาที่มีความสามารถในการเล่นในสนามดีที่สุด 3 คน โดยเขียน
สัญลักษณ์เป็ นรู ปดาว ตรงบริ เวณชื่อนักกีฬา
3) คะแนนทีมจะพิจารณาโดยการนาผลคะแนนของนักกีฬาที่ดีที่สุด 4 คน จากนั้นมาเรี ยงลาดับทั้ง 4 เพื่อจัดดิ
วิชนั่
4) ทีมใดที่จะถูกจัดอยูใ่ นดิวชิ นั่ ใดก่อน ขึ้นอยูก่ บั ผลคะแนนทีม BSAT
5) ดาเนินการแข่งขันในรอบจัดหมวดหมู่ก่อน จากนั้นจะนาผลการแข่งขันเพื่อไปจัดดิวิชนั่ เป็ นลาดับต่อไป
a. ในรอบจัดหมวดหมู่น้ นั ทีมอาจจะลงเล่น 1 เกมหรื อมากกว่า ซึ่งแต่ละเกมไม่ควรเกิน 6 นาที
b. ซึ่งในแต่ละทีม ควรจัดให้นกั กีฬาทุกคนได้ลงเล่น
b. The Goal
1) ในการแข่งขันบาสเกตบอล สเปเชียลโอลิมปิ ค แบบครึ่ งสนาม อาจอนุญาตเพิ่มจานวนนักกีฬาของทีมให้มาก
ขึ้นได้
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2) และการอนุญาตเช่นนี้อาจนาไปใช้กบั นักกีฬาที่มีระดับความสามารถต่า ในการเล่นเต็มสนามได้อีกด้วย
3) อย่างไรก็ตาม ให้พยายามเล่นตามระเบียบบาสเกตบอล ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
c. พืน้ ที่และอุปกรณ์
1) สนามบาสเกตบอลแบบครึ่ งสนาม จะต้องมีเส้นล้อมรอบ โดยมีเส้นหลัง, เส้นด้านข้างทั้ง 2 ข้าง, และเส้นแบ่ง
ครึ่ งสนาม
2) ทุกทีมจะต้องสวมใส่ เสื้ อที่มีลกั ษณะและสี เดียวกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เสื้ อของผูเ้ ล่นทุกคนจะต้องมี
หมายเลขทั้งด้านหน้าและหลังเป็ นตัวเลขอารบิค สี ลว้ น ด้านหลังของเสื้ อ ตัวเลขต้องมีความสู งอย่างน้อย 20
เซนติเมตร (6-8 นิ้ว) ด้านหน้าของเสื้ อ ตัวเลขต้องมีความสู งอย่างน้อย 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) และกว้างไม่นอ้ ย
กว่า 2 เซนติเมตร (3/4 นิ้ว) ซึ่งตัวเลขทั้งหมดนั้นอยูใ่ นข้อกาหนดของ NGB
d. ทีมและผูเ้ ล่น
1) ทีมอาจมีจานวนผูเ้ ล่นมากถึง 5 คน โดยแบ่งเป็ น 3 ผูเ้ ล่นคนแรก และ 2 ผูเ้ ล่นสารอง
2) การแข่งขันแบบ 3 ต่อ 3 โดยใช้พ้นื ที่ครึ่ งสนามบาสเกตบอล ซึ่งแต่ละทีมจะต้องเริ่ มต้นเกมด้วยผูเ้ ล่นจานวน 3
คน หรื อปรับตามความเหมาะสม

e. The Game
1) ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที หรื อจนกระทัง่ ทีมใดได้คะแนน 20 คะแนนก่อน การชูต้ ลูกลงให้ 2 คะแนน หากชูต้
ลูกในบริ เวณ 3 คะแนนและลงห่วง จะได้รับ 3 คะแนน
2) นาฬิกาจะได้ต่อไปจนกระทัง่ จบเวลาการแข่งขันปกติ แต่นาฬิกาจะหยุดต่อเมื่อลูกตาย (เช่น มีการฟาล์ว,
กระทาผิดกฎกติกา, การยิงประตู และการขอเวลานอก)
3) เกมจะเริ่ มต้นโดยการเสี่ ยงทายเหรื ยญเพื่อได้ครองบอลก่อน โดยไม่มีการจัมพ์บอล ซึ่งการจัมพ์บอลนั้นจะ
เลือกใช้ในกรณี อื่นแทน สาหรับเกมการเริ่ มต้นนั้นทีมที่ชนะในการเสี่ ยงทายเหรี ยญ จะเป็ นฝ่ ายครองบอล
4) ทีมชนะ คือทีมที่มีคะแนนถึง 20 คะแนนก่อน หรื อทีมที่มีคะแนนมากกว่า หลังแข่งขันครบ 20 นาที
5) หากผลออกมาเสมอกันอยู่ หลังหมดเวลาการแข่งขันปกติ ให้ต่อเวลาพิเศษ และเสี่ ยงทายด้วยการโยนเหรี ยญ
อีกครั้ง
ให้พกั 1 นาที สาหรับช่วงต่อเวลาพิเศษ
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เวลาพักระหว่างช่วงต่อเวลาพิเศษ รวม 3 นาที ซึ่งนาฬิการจะหยุดทุกครั้งที่ลูกตาย
f. การแข่งขัน
1) ผูต้ ดั สิ นจะถือลูกไว้ทุกครั้งหลังลูกบาส หลุดออกนอกกรอบไป
2) บอลที่ถือเป็ นลูกตาย คือ เมื่อมีการฟาล์ว หรื อกระทาผิดกฎกติกา, การยิงประตู หรื อทุกครั้งที่ผตู ้ ดั สิ นเป่ า
นกหวีด
3) ทีมจะต้องเปลี่ยนการครองบอลหลังมีการชูต้ ลูกลงห่วง อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ ล่นผูท้ าฟาล์วขณะที่ชูต้ ลูก และ
ลูกลงห่วง ให้ถือเป็ นคะแนน และทีมยังได้ครองบอลต่ออีกด้วย
4) การส่ งลูกหรื อลูกทุ่มในทุกกรณี ( ฟาล์ว, ฝ่ าฝื นกฎกติกา, หลุดออกนอกกรอบ, ลูกลง, เวลานอก) จะต้องส่ ง
ด้านหลังเส้น เป้าหมายส่ งไปยังผูเ้ ล่นที่อยูภ่ ายในวงกลม ส่ วนผูเ้ ล่นคนอื่นๆต้องอยูภ่ ายในกรอบครึ่ งสนาม หลัง
ได้รับบอลแล้วผูเ้ ล่นฝ่ ายรุ กสามารถชูต้ ทาคะแนนได้
5) การเปลี่ยนการครองบอล ทีมที่ได้ครองบอลจะต้องไปเริ่ มเล่นที่ดา้ นหลังเส้นฟาล์วทุกครั้งก่อนชูต้ ลูกเพื่อทา
คะแนน ในการกลับไปเริ่ มที่เส้นหลัง ลูกบาสหรื อเท้าของผูเ้ ล่นที่ครองบอลจะต้องสัมผัสเส้นหรื ออยูด่ า้ นหลัง
เส้นทุกครั้ง
6) การฝ่ าฝื นกติกาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ ายรับ ได้ครองบอลหลังฝ่ ายรุ กชูต้ ทาคะแนน แต่ไม่ได้ไปเริ่ มที่ดา้ นหลังเส้น
ฟาล์ว
7) การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นสารอง สามารถกระทาได้เมื่อลูกตาย เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นอยู่ อีกทีมควรให้โอกาสให้
การเปลี่ยนตัวเรี ยบร้อยก่อน และผูเ้ ล่นที่จะลงไปเล่นนั้นจะต้องแจ้งให้ผจู ้ ดบันทึกผล และผูต้ ดั สิ นให้สญ
ั ญานอ
นุญาตก่อนจึงจะลงเล่นได้
8) อนุญาตให้แต่ละทีมขอเวลานอกได้ 2 ครั้งๆละ 60 วินาที นาฬิกาจับเวลาจะหยุดเมื่อมีการขอเวลานอก หากมีผู ้
เล่นได้รับบาดเจ็บ ผูต้ ด้ สิ นอาจเป่ าหยุดเกมให้เป็ นเวลานอกได้ ซึ่งอยูใ่ นดุลยพินิจของผูต้ ดั สิ นที่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ด้วย ตัวอย่าง หากปล่อยเวลาเดินต่อไป อาจทาให้เกิดความไม่เป็ นธรรมกับผูท้ ี่เสี ยเปรี ยบ ฉะนั้นควรหยุดเวลา
9) เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้าม ใช้มือเดียวหรื อทั้ง 2 มือแย่งบอลมาครองได้อย่างมัน่ คง ให้ถือเป็ นการครองบอลที่
สมบูรณ์
10) อุปกรณ์สนาม ผูเ้ ล่นที่สมั ผัสอุปกรณ์สนาม ไม่ถือเป็ นลูกออก แต่หากลูกบาสไปสัมผัสอุปกรณ์สนามให้ถือ
เป็ นลูกออก ห้ามมิให้ผเู ้ ล่นใช้อุปกรณ์สนามเพื่อความได้เปรี ยบหรื อทาให้ผเู ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามเสี ยเปรี ยบ
11) ผูต้ ดั สิ น อนุญาตให้ผเู ้ ล่นหรื อผูฝ้ ึ กสอน ให้ใช้คาพูด หรื อสัญญานมือในการขอเวลานอกได้
G การฟาล์ว และบทลงโทษ
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1) การฟาล์ว คือ การกระทาผิดของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อฝ่ ายตรงข้าม หรื อ แสดงความไม่มี
น้ าใจเป็ นนักกีฬา จึงต้องมีบทลงโทษต่อผูก้ ระทาผิดกติกา
2) ในการฟาล์วทุกประเภท (ไม่วา่ ฟาล์วบุคคล, ฟาล์วรวม, ฟาล์วเทคนิค) ทีมที่ได้ครองบอลจะไปเริ่ มเล่นที่จุด
บริ เวณหลังเส้นฟาล์ว ภายในส่ วนบนของเส้นวงกลมเสมอ หากผูเ้ ล่นถูกกระทาฟาล์วขณะชูต้ ลูกและลูกลง ให้
ถือเป็ นคะแนนและได้ครองบอลเล่นต่อ จะไม่มีลูกทุ่มเข้าเล่นในทุกกรณี (ดูรูปภาพประกอบ)

(ติด-ปะรู ปภาพประกอบ)

3) ในการแข่งขัน 3 ต่อ 3 ครึ่ งสนาม จะไม่จากัดจานวนการฟาล์วบุคคลและการฟาล์วทีม อย่างไรก็ตามจะมีการ
เตือนผูเ้ ล่นและผูฝ้ ึ กสอน ซึ่งหากยังมีกระทาผิดอยูอ่ ย่างต่อเนื่องหรื อตั้งใจกระทาผิดอยู่ ก็อาจส่ งผลสัง่ ห้ามผูเ้ ล่น
คนนั้นเล่นต่อได้อีก
4) ผูเ้ ล่นฝ่ ายรุ กรวมถึงผูช้ ูต้ ลูก จะอยูใ่ นพื้นที่แดนรุ กได้ไม่เกิน 3 วินาที หากเกินเวลาดังกล่าวให้เปลี่ยนการครอง
บอล
5) สาหรับผูท้ ี่จะส่ งลูกทุ่มเข้ามา ต้องปล่อยลูกภายใน 5 วินาที หากเกินเวลาจะต้องเปลี่ยนการครองบอล
h. สิ่ งที่ควรเน้ นยา
1) ผูเ้ ล่นที่เลี้ยงลูกดับเบิ้ล ถือเป็ น การทาผิดกฎกติกา
2) เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
A อาจอนุญาตให้ผเู ้ ล่น สามารถใช้เท้าได้มากกว่า 2 จังหวะ อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ ล่นที่จะทาคะแนน พาลูกวิง่
หรื อพาลูกหนี ด้วยการใช้เท้าก้าวหลายจังหวะเพื่อให้ได้เปรี ยบคู่ต่อสู ้น้ นั ให้ถือเป็ นลูกฟาล์วทันที
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b. รายการยูนิฟายด์
a. การแข่งขันประเภททีมยูนิฟายด์ (รวมถึง 3 ต่อ 3)
1) ส่ งรายชื่อนักกีฬาพิเศษและนักกีฬาปกติ ตามจานวนและสัดส่ วนของประเภททีมยูนิฟายด์
2) การส่ งรายชื่อนักกีฬาพิเศษไม่ควรเกิน 3 คน และนักกีฬาปกติไม่เกิน 2 คน (นักกีฬาพิเศษ 2 คน และนักกีฬา
ปกติ 1 คน ในการแข่งขัน 3 ต่อ 3 )
3) แต่ละทีม ควรมีผฝู ้ ึ กสอนที่ไม่ได้ลงเล่น คอยรับผิดชอบในการส่ งรายชื่อและควบคุมทีมระหว่างที่ทาการ
แข่งขัน
– Dribbling การเลี้ยงลูก

( ติดปะ - รู ปภาพประกอบ )

จัดเตรี ยม: พื้นที่สนามบาสเกตบอล (ควรเป็ นแนวตามความยาวของเส้นด้านข้าง หรื อส่ วนล่างของเส้นกึ่งกลาง
สนาม), กรวย 6 อัน, เทปกาว และลูกบาสเกตบอล จานวน 4 ลูก, หนึ่งลูกสาหรับนักกีฬาที่ทาการทดสอบ, อีก 2
ลูกวางสารองสาหรับลูกที่หลุดออกไป และอีกลูกสาหรับการทดสอบในลูกต่อไป
การทดสอบ
ใช้เวลาทดสอบ 60 วินาที โดยให้ผเู ้ ล่นเลี้ยงลูกผ่านสิ่ งกีดขวางไปทางด้านขวาและสลับไปทางด้านซ้าย ผ่าน
กรวยทั้ง 6 อันที่วางเป็ นแนวเส้นตรง ระยะห่างระหว่างกรวย 2 เมตร ( 6 ฟุต 6 ¾ นิ้ว) รวมระยะ 12 เมตร
ผูเ้ ล่นอาจเริ่ มต้นเลี้ยงลูกผ่านสิ่ งกีดขวาง ไปทางด้านขวาหรื อทางด้านซ้ายก่อนก็ได้ แต่เมื่อผ่านอันแรกแล้วต้อง
เลี้ยงสลับไปยังอีกด้านทุกครั้ง และเมื่อเลี้ยงจนถึงเส้นชัยแล้ว ผูเ้ ล่นจะต้องจับลูกวางลงกับพื้น และรี บวิ่งกลับไป
ยังเส้นเริ่ มต้นเพื่อเล่นลูกถัดไป จากนั้นปฏิบตั ิในลักษณะเดิมคล้ายสลาลม ให้ต่อเนื่องจนครบ 60 วินาที หากผู ้
เล่นไม่สามารถควบคุมลูกได้ ผูเ้ ล่นสามารถเลือกหยิบลูกสารองที่วางไว้ที่ใกล้ที่สุด เพื่อนากลับเข้ามาบริ เวณส่วน
ใดของสนามก็ได้ แต่เวลายังคงเดินต่อไป
การให้คะแนน
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จะได้ครั้งละ 1 คะแนนที่เลี้ยงลูกผ่านกรวยสาเร็ จ (ตัวอย่าง หากนักกีฬาเลี้ยงลูกจากเส้นเริ่ ม โยกหลบหลีกผ่าน
กรวยทั้งหมด และวางลูกตรงเส้นชัยได้สาเร็ จ จะได้รับ 5 คะแนนเต็ม โดยนักกีฬาจะต้องเลี้ยงลูกให้ถูกต้อง และ
สามารถควบคุมลูกให้ผา่ นกึ่งกลางบริ เวณที่วา่ งระหว่างกรวยได้สาเร็ จ)
คะแนนจะขึ้นอยูก่ บั จานวนกรวยที่
นักกีฬาเลี้ยงผ่านได้โดยถูกต้องสมบูรณ์ ภายใน 60 วินาที
STAGING
อาสาสมัครที่มีหน้าที่ทาการทดสอบ จะต้องไม่ไปรบกวนนักกีฬาขณะที่ทาการทดสอบ
อาสาสมัคร A จะเป็ นผูแ้ นะนาการวิธีการทดสอบ ให้กบั กลุ่มผูท้ ี่จะทดสอบ
ในขณะที่อาสาสมัคร B จะเป็ นผูส้ าธิตวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง
อาสาสมัคร A จะส่ งลูกบาสให้กบั ผูท้ ดสอบ โดยให้ถามนักกีฬาก่อนว่า พร้อมหรื อไม่? จากนั้นพูดคาว่า”พร้อม”
และ”ไป” และให้นบั จานวนกรวยที่ผเู ้ ล่นเลี้ยงผ่านได้ ภายในเวลา 1 นาที
ส่ วนอาสาสมัคร B และ C จะยืนอยูด่ า้ นหลังลูกสารอง เพื่อคอยส่ งลูกให้ผเู ้ ล่น ในกรณี ที่ทาลูกบาสหลุดออกไป
ส่ วนอาสาสมัคร D จะเป็ นผูจ้ บั เวลาและบันทึกผลการทดสอบของนักกีฬา
อาสาสมัครแต่ละคน จะทาหน้าที่ทดสอบในบริ เวณที่ได้กาหนดไว้แล้วเท่านั้น
2. การชู้ตลูก
(ติด-ปะรู ปภาพประกอบ)
เตรี ยมการทดสอบ
แป้นพร้อมห่วง และพื้นที่บริ เวณเขตโทษ ขนาดมาตรฐาน เทปกาว และ ลูกบาสเกตบอล 2 ลูก, หนึ่งลูกสาหรับ
นักกีฬาที่ทาการทดสอบ ส่ วนอีกลูกสารองไว้สาหรับส่ งให้ผเู ้ ล่น ในกรณี ที่ทาลูกบาสเกตบอล กระดอนหลุด
ออกไป
ใช้เวลาทดสอบ 1 นาที
ผูเ้ ล่นยืนตรงบริ เวณส่วนมุมด้านบนของเส้นเขตโทษ โดยจะเริ่ มจากด้านซ้ายหรื อด้านขวาก่อนก็ได้
ให้ผเู ้ ล่นเลี้ยงลูกไปข้างหน้าเพื่อหาจังหวะชูต้ บริ เวณด้านนอกของเส้นโค้ง ระยะ 2.75 เมตร (9 ฟุต) ซึ่งผูเ้ ล่นจะ
เลือกชูต้ ลูกจากบริ เวณไหนก็ได้แต่ตอ้ งอยูภ่ ายนอกส่ วนโค้งที่กาหนดไว้เป็ นเส้นปะ (ส่ วนโค้งนี้จะอยูด่ า้ นใน
บริ เวณเขตโทษและสัมผัสกับวงกลมของเขตจุดโทษ) ผูเ้ ล่นจะตามไปเล่นลูกอีกหลังจากที่ได้ชูต้ ไปแล้ว (จะลง
หรื อไม่กต็ าม) และเลี้ยงลูกออกมานอกเส้นโค้งบริ เวณใดก็ได้ ก่อนที่จะทาการชูต้ ลูกอีกในครั้งต่อไป โดยผูเ้ ล่น
สามารถเลี้ยงลูกเพื่อไปชูต้ ให้ได้จานวนครั้งมากที่สุดภายในเวลา 1 นาที
การให้คะแนน
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หากชูต้ ลูกลง จะได้ลูกละ 2 คะแนน ภายใน 1 นาที
STAGING
อาสาสมัครที่มีหน้าที่ทาการทดสอบ จะต้องไม่ไปรบกวนนักกีฬาขณะที่ทาการทดสอบ
อาสาสมัคร A จะเป็ นผูแ้ นะนาการวิธีการทดสอบ ให้กบั กลุ่มผูท้ ี่จะทดสอบ
ในขณะที่อาสาสมัคร B จะเป็ นผูส้ าธิตวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง
อาสาสมัคร A จะส่ งลูกบาสให้กบั ผูท้ ดสอบ โดยให้ถามนักกีฬาก่อนว่า พร้อมหรื อไม่? จากนั้นพูดคาว่า”พร้อม”
และ”ไป” และให้นบั จานวนลูกที่ผเู ้ ล่นชูต้ ลงห่วง ภายในเวลา 1 นาที
ส่ วนอาสาสมัคร B จะยืนอยูด่ า้ นหลังลูกสารอง เพื่อคอยส่ งลูกให้ผเู ้ ล่น ในกรณี ที่ทาลูกบาสหลุดออกไป
ส่ วนอาสาสมัคร C จะเป็ นผูจ้ บั เวลาและบันทึกผลการทดสอบของนักกีฬา
อาสาสมัครแต่ละคน จะทาหน้าที่ทดสอบในบริ เวณที่ได้กาหนดไว้แล้วเท่านั้น.
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กติกากีฬาคริกเกต (CRICKET)
สาหรับกีฬาของบุคคลพิเศษ กฎกติกาสาหรับกีฬาคริ กเก็ตทั้งหมดจะต้องพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับการ
แข่งขัน ในฐานะที่เป็ นกีฬานานาชาติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กสาหรับบุคคลพิเศษมีกฎและกติกาเฉพาะจาก
National Governing Body (NGB) และได้มีการสร้างกฎกติกาขึ้นโดย สมาพันธ์คริ กเก็ตนานาชาติอีกด้วย
(International Cricket Council (ICC) ) กฎกติกาสามารถดูได้จาก http://icc-cricket.yahoo.com กฎระเบียบที่
จะต้องได้รับการยกเว้นเมื่อพวกเขาอยูใ่ นความขัดแย้งกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กบุคคลกลุ่มพิเศษ สาหรับคริ ก
เก็ตหรื อหัวข้อในบทที่ 1 ในกรณี ดงั กล่าว กฎการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กบุคคลกลุ่มพิเศษ สาหรับคริ กเก็ตที่
นามาใช้
ในบทความที่ 1 http://resources.specialolympics.org/article1.aspx สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ , มาตรฐานในการฝึ กอบรม , ความต้องการในด้านการแพทย์และความปลอดภัย , การแบ่งแยก ,
รางวัล , เกณฑ์เพื่อความก้าวหน้าไปในระดับที่สูงขึ้นจากการแข่งขันและสหพันธ์กีฬา
หัวข้ อ A กิจกรรมอย่างเป็ นทางการ
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นทางการที่มีอยูใ่ นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กสาหรับบุคคลพิเศษ ช่วง
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีจุดมุ่งหมายที่จะนาเสนอโอกาสในการแข่งขันสาหรับนักกีฬาทั้งหมดที่มี
ความสามารถ โปรแกรมอาจจะเป็ นตัวกาหนดเหตุการณ์ในการสอน ผูฝ้ ึ กสอนมีหน้าที่รับผิดชอบ
จัดให้มีการฝึ กอบรมและเลือกเหตุการณ์ที่เหมาะสมกับทักษะของนักกีฬาแต่ละคนและกระตุน้
ความสนใจ
1. ทดสอบทักษะของกีฬาคริ กเก็ต
2. จัดการแข่งขันแบบทีม
หัวข้ อ B กฎทั่วไป
กฎข้ อที่ 1 การลงทีม
A. การแข่งขันจะเล่นระหว่างทีม 2 ทีม โดยผูเ้ ล่นแต่ละทีมจะมี 11 คน และจะมี

1 คนที่จะเป็ น

หัวหน้าทีม
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B. ก่อนการแข่งขัน 15 นาที ถ้าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีผเู ้ ล่นในสนามน้อยกว่า 8 คน

ในการแข่งขัน

นั้นจะถูกปรับแพ้

กฎข้ อที่ 2 การแข่ งขัน
A. หนึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง จะเล่นทีมละ 20 over ต่อ 1 ทีม แต่จะมีขอ้ ยกเว้นสาหรับ
wicket keeper ที่ไม่สามารถทาการขว้างบอลได้ ผูข้ ว้างจะขว้างบอลได้คนละ 2 over เช่น 10 x 2
= 20 over และถ้าเกิดการบาดเจ็บของผูข้ ว้างสามารถเปลี่ยนผูเ้ ล่นคนใหม่เพื่อให้มาขว้างบอลที่
เหลือแทนใน over นั้นๆได้ แต่ควรเลือกผูข้ ว้าง คนที่ 9 หรื อ 10 โดยผูฝ้ ึ กสอนจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
B. ผูข้ ว้างบอลทุกคนจะต้องขว้างลูกในลักษณะที่แขนไม่งอจนเกินไป
C. เมื่อจบการแข่งขันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูช้ นะ สาหรับทีมที่มีคะแนนสู งสุ ด คะแนนของทีม
คานวณได้จากคะแนนรวมและหารด้วย wicket ที่เสี ยไปใน 20 over
D. ในกรณี ที่ท้งั 2 ทีมมีคะแนนเท่ากันจะต้องมีแค่ 1 ทีมที่เป็ นผูช้ นะคานวณได้จาก
1. ทีมที่เสี ย wickets น้อยที่สุด
2. ทีมที่เสี ยคะแนน 6’s มากที่สุด
3. ทีมที่เสี ยคะแนน 4’s มากที่สุด
4. ทีมที่เสี ยคะแนนพิเศษน้อยที่สุด
5. ถ้าทั้ง 2 ทีมยังคงมีคะแนนเท่ากัน จะตัดสิ นผูช้ นะด้วยการโยนเหรี ยญ

กฎข้ อที่ 3 การควบคุมการแข่ งขัน
A. ก่อนการแข่งขันผูต้ ดั สิ นทั้ง 2 คนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมการแข่งขันต้องมีความเป็ นธรรม
และตัดสิ นอย่างยุติธรรม
B. จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผูต้ ดั สิ นในระหว่างที่แข่งขันโดยปราศจากความยินยอมของผูฝ้ ึ กสอน
ทั้ง 2 ทีม
C. ผูต้ ดั สิ นจะเป็ นผูช้ ้ ีขาดเพียงผูเ้ ดียวในระหว่างการแข่งขันว่าเป็ นการเล่นที่เหมาะสมหรื อไม่
เหมาะสม
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D. ในการตัดสิ นทั้งหมดของผูต้ ดั สิ นถือว่าเป็ นคาชี้ขาดต่อเหตุการณ์น้ นั ๆ
กฎข้ อที่ 4 ผู้เล่นแทน
A. ผูเ้ ล่นแทนจะได้รับอนุญาตให้ลงแข่งขันแทนได้ในกรณีที่มีผเู ้ ล่นในสนามเกิดการบาดเจ็บระหว่าง
การแข่งขัน
B. ผูเ้ ล่นแทนจะได้รับอนุญาตให้ตีและขว้างลูกได้ในตาแหน่งที่ไปแทนบุคคลนั้น
C. ผูเ้ ล่นแทนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็ น wicket keeper โดยปราศจากความยินยอมจากผูฝ้ ึ กสอนของ
ฝ่ ายตรงข้าม
D. การวิ่งทาคะแนนของผูต้ ี ถ้าผูต้ ีเกิดการบาดเจ็บผูเ้ ล่นแทนจะได้รับอนุญาตให้วิ่งทาคะแนนแทนได้
E. ผูเ้ ล่นแทนจะใช้แทนผูเ้ ล่นที่เป็ นตัวจริ งได้ในลักษณะที่ผเู ้ ล่นตัวจริ งมาไม่ทนั การแข่งขัน แต่ผเู ้ ล่น
แทนจะไม่สามารถตีและขว้างลูกได้

กฎข้ อที่ 5 บอลเสี ย (No ball)
A. บอลเสี ยจะเกิดขึ้นเมื่อ
1. ลูกบอลที่ผขู ้ ว้างกาลังจะขว้างหรื อปล่อยลูกลักษณะของแขนเหยียดตรงถือว่าเป็ นการขว้างที่ดี
โดยจะตัดสิ นโดยผูต้ ดั สิ นในการแข่งขันนั้น
2. เมื่อผูข้ ว้างวิ่งถึงจุดที่จะขว้างบอลเท้าหลังของผูข้ ว้างต้องอยูบ่ นเส้นหรื อห้ามออกนอกเส้น
3. เมื่อลูกบอลเด้งเกิน 2 ครั้ง ก่อนที่จะถึงผูต้ ี
4. เมื่อผูข้ ว้างกาลังจะขว้างบอลแล้วมีผเู ้ ล่นฝ่ ายรับมากกว่า 2 คนอยูด่ า้ นหลังผูต้ ี leg side หรื อถ้า
อยูบ่ นเส้นจะพิจารณาตามกฎ
5. ผูร้ ับหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของผูเ้ ล่นฝ่ ายรับห้ามอยูบ่ น “พิช’’ ก่อนผูข้ ว้างจะทาการขว้างบอล
หรื อผูเ้ ล่นฝ่ ายรับรบกวนผูต้ ี
6. ผูข้ ว้างต้องแจ้งผูต้ ดั สิ นให้ทราบเมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางหรื อท่วงท่าในการขว้างบอลและผู ้
ตัดสิ นจะต้องแจ้งเตือนให้ผตู ้ ีทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
7. Wicket keeper รับบอลข้างหน้า wicket ขณะที่ลูกบอลยังไม่สมั ผัสตัวผูต้ ี
8. Wicket keeper ไม่สามารถยืน่ มือไปข้างหน้าเส้นเขตของ wicket ก่อนที่บอลจะถูกขว้างโดยผูข้ ว้าง
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B. บอลเสี ยจะเพิม่ เป็ น 2 คะแนนและบวกเพิม่ กับจานวนคะแนนของลูกนั้น
C. ใน 1 over ถ้ามีบอลเสี ยมากกว่า 2 ครั้ง ให้ขว้างลูกเพิม่ หรื อขว้างใหม่
( แต่ใน over จะขว้างได้ไม่เกิน 8 ลูก )
D. ผูต้ ีจะสามารถออกจากลูกบอลเสี ยได้กต็ ่อเมื่อ วิ่ง RUN – OUT เท่านั้น หรื อผูต้ ีเจตนารบกวนผู ้
เล่นฝ่ ายรับ
กฎข้ อที่ 6 การวางตาแหน่ งผู้รับ
A. ทีมผูเ้ ล่นฝ่ ายรับจะต้องไม่มีผรู ้ ับอยูด่ า้ นหลังผูต้ ีมากกว่า 2 คนทางด้านบนฝั่ง leg side
B. ทีมผูเ้ ล่นฝ่ ายรับห้ามขยับตัวในขณะผูข้ ว้างกาลังจะทาการขว้างบอลหรื อรบกวนผูต้ ีในขณะที่กาลัง
จะตี
C. ถ้าลูกบอลถูกปล่อยจากมือผูข้ ว้างแล้วถือว่านับเป็ น 1 บอล
D. ห้ามทีมผูเ้ ล่นฝ่ ายรับนาส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายยืน่ เข้ามาใน “พิช” ในขณะที่ผขู ้ ว้างกะลังจะ
ขว้างบอล
E. ถ้าทีมผูเ้ ล่นฝ่ ายรับฝ่ าฝื นกรณี ขา้ งต้นทั้งหมดผูต้ ดั สิ นจะขานว่า NO – BALL

( บอลเสี ย )

กฎข้ อที่ 7 การให้ คะแนน
A. การให้คะแนนมีดงั นี้
B. ทุกครั้งที่ผตู ้ ีและคู่ตี วิ่งสลับกันและเข้าเส้นปลอดภัยจะนับเป็ น 1 คะแนน
C. เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ายรับขว้างลูกกลับมาที่ wicket แล้วทีมผูร้ ับรับพลาดถ้าผูต้ ีวงิ่ สลับกันและเข้าเส้น
ปลอดภัยถือว่าเป็ นคะแนน
D. เมื่อผูต้ ี ตีลูกบอลออกเส้นขอบสนามโดยที่ลูกบอลตกพื้นแล้วกลิ้งออกจะนับเป็ น 4 คะแนน และ
เมื่อตีลอยออกนอกเส้นสนามโดยไม่ตกพื้นภายในสนามก่อนจะนับเป็ น 6 คะแนน
E. จะมีคะแนนพิเศษ (extras) เพิม่ 2 คะแนน เมื่อบอลนั้นคือ Wide (ลูกกว้าง) และ No-Ball (บอล
เสี ย)
กฎข้ อที่ 8 WIDE (บอลกว้าง)
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A. ลูกที่ขว้างออกนอกเส้น Wideโดยไม่สมั ผัสส่ วนใดๆของผูต้ ี และไม่อยูใ่ นแนวของ Wicket
1. เมื่อลูกบอลถูกขว้างโดยผูข้ ว้างแล้วบอลตกบนเส้นหรื อนอกเส้น(wide)ถือว่าลูกนั้นเป็ นลูก
Wide
2. เมื่อลูกบอลผ่านหรื อตกทางด้าน Leg side และผูต้ ีถอยออกไปตีถือว่าไม่เป็ นลูก Wide
3. เมื่อบอลที่ขว้างมาสู งกว่าไหล่ของผูต้ ีในท่ายืนเตรี ยมตี หรื อสู งกว่าอกในท่ายืนปกติ และลูก
บอลผ่านเส้นเขตตี
B. Wide จะนับเป็ นคะแนนพิเศษ (extras) 2 คะแนน แต่จะไม่นบั เป็ น 1 บอลใน Over นั้น
C. การออกของผูต้ ีจากลูก Wide จะออกได้โดย วิ่งออก (Run-out ) , ตีถูกเสาหลังผูต้ ี (Hit Wicket) ,
ทาให้ผตู ้ ีออกโดย Wicket keeper (Stumps) , ผูต้ ีใช้มือจับบอลโดยเจตนา , ผูต้ ีมีเจตนากีดขวางทีม
ผูเ้ ล่นฝ่ ายรับ
D. ลูก Wide จะนับเหมือนลูก No-Ball (ดูรายละเอียดในข้อ 5 ; 8B และ C)

กฎข้ อที่ 9 การร้ องขอ
A. ผูต้ ดั สิ นจะไม่ให้ผตู ้ ีออก หากทีมของผูร้ ับไม่ร้องขอ
B. ทีมผูร้ ับสามารถร้องขอได้ทุกกรณี ที่คาดการณ์วา่ เกิดเหตุการณ์ที่น่าจะทาให้ผตู ้ ีออก
C. การร้องขอจะต้องพูดเท่านั้น
D. การตัดสิ นใจของผูต้ ดั สิ นถือว่าเป็ นที่สิ้นสุด หากมีการเปลี่ยนแปลงผูต้ ดั สิ นจะเปลี่ยนคาตัดสิ น
ทันที

กฎข้ อที่ 10 การโดน Wicket ของผู้ตี
A. เมื่อผูต้ ี ตีถูก Wicket ตนเอง แล้ว Bail หล่นถือว่าออกจากการแข่งขัน
B. เมื่อผูต้ ี ตีลูกบอลออกไปแล้วเกิดกรณี Bail หล่นแต่ Wicket ยังตั้งอยู่ ทีมผูเ้ ล่นฝ่ ายรับสามารถนา
ลูกบอลมาแตะที่ Wicket ได้ทนั ที
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กฎข้ อที่ 11 การออกของผู้ตี
A. ผูต้ ีจะออกได้เพียงทีละ 1 คน จะไม่สามารถออกพร้อมกันได้ท้งั 2 คน
B. ในกรณี ที่ผตู ้ ีออกจากการตีมี ดังนี้
1. การขว้ าง
- หลังจากที่ผขู ้ ว้าง ขว้างบอลไปโดน Wicket แล้ว Bail หล่น ในกรณี น้ ีลูกบอลอาจจะสัมผัสตัวหรื อ
ส่ วนใดส่วนหนึ่งของผูต้ ีก่อนก็ได้
2. การรั บลูกบอล
a. เมื่อลูกบอลที่ขว้างโดยผูข้ ว้างมาแล้วสัมผัสกับไม้และถุงมือของผูต้ ี เมื่อทีมผูเ้ ล่นฝ่ ายรับ
รับลูกบอลได้โดยที่ลูกบอลยังไม่สมั ผัสพื้นสนาม
b. เมื่อผูต้ ี ตีลูกบอลแล้วโดนผูเ้ ล่นฝ่ ายรับและลูกลอย ออกนอกเส้นขอบสนามถือเป็ น 6 คะแนน
c. เมื่อผูต้ ี ตีลูกลอยออกนอกสนามและผูเ้ ล่นฝ่ ายรับ รับบอลได้แต่เท้าสัมผัสหรื ออยูน่ อก
เส้นขอบสนามถือเป็ น 6 คะแนน และผูต้ ีไม่ออก
3. การทาให้ ผ้ ตู ีออก โดย Wicket keeper
- เมื่อผูข้ ว้าง ขว้างลูกบอลไปแล้วและผูต้ ีไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อไม้ สัมผัสในเส้นเขตของผูต้ ี เมื่อ
Wicket keeper รับลูกจากหลังในแนว Wicket และนาลูกบอลไปแตะ Wicket ถือว่าออก / หากว่า
Wicket keeper รับลูกบอลหน้าแนว Wicket ลูกนั้นถือว่าเป็ นบอลเสี ย (No-Ball)
4. การวิ่งออก (Run-Out)
- ในขณะที่บอลกาลังเล่น ผูต้ ีและคูต่ ีวิ่งออกจากเส้นปลอดภัย ทีมผูเ้ ล่นฝ่ ายรับสามารถนาลูกบอลมา
แตะ Wicket ทางด้านใดด้านหนึ่งได้ เมื่อผูต้ ีและคู่ตีวิ่งเข้าเส้นปลอดภัยไม่ทนั
5. ลูกบอลโดนขาผู้ตีก่อนถึง Wicket (L.B.W)
- เมื่อผูข้ ว้าง ขว้างลูกบอลออกจากมือไปแล้วลูกจะตกกระทบพื้นหรื อไม่ตกกระทบกับพื้นแล้วลูก
บอลโดนขาของผูต้ ีในแนวของ Wicket จะถือว่าเป็ นการขัดขวางลูกบอลไม่ให้ถูก Wicket โดย
เจตนาหรื อไม่เจตนาก็ตาม
6. ผู้ตี ตีโดน Wicket ของตนเอง ( Hit Wicket )
- ถ้าหลังจากที่ผขู ้ ว้าง ขว้างลูกบอลไปแล้วไม้หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายของผูต้ ีสัมผัสโดน
Wicket และ Bail หล่น
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- ในกรณี ที่ผตู ้ ี ตีลูกบอลไปแล้วต้องการวิ่งทาคะแนน แต่ถา้ ไม้หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของผูต้ ีสมั ผัส
โดน Wicket ถือว่าไม่ออก
7. การขัดขวางผู้เล่ นฝ่ ายรั บ
ผูต้ ีจะออกเมื่อ
a. ผูต้ ีขดั ขวางการเล่นลูกบอลของทีมผูเ้ ล่นฝ่ ายรับโดยที่ลูกนั้นยังดาเนินอยู่
b. ผูต้ ีขดั ขวางการรับลูกบอลของทีมผูเ้ ล่นฝ่ ายรับโดยเจตนา
**หมายเหตุ หากทาให้ผเู ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกปรับโทษตามกฎข้อที่ 12
กฎข้ อที่ 12 การประพฤติผดิ และบทลงโทษ
A. ใช้คาพูดหยาบคาย ใช้ความรุ นแรงแสดงกิริยาไม่เหมาะสมและทาให้เสี ยเวลาในขณะแข่งขันจะถูก
ปรับคะแนน 5 คะแนน หากผูต้ ดั สิ นเตือนและไม่ปฏิบตั ิตามจะถูกออกจากการแข่งขันและถูก
ปรับคะแนนอีก 5 คะแนน
B. ผูต้ ดั สิ นสามารถยุติการแข่งขันและให้ฝ่ายที่ประพฤติผดิ เกินควรเป็ นฝ่ ายแพ้ได้
C. การปรับคะแนนจะปรับจากคะแนนตี
D. ผูฝ้ ึ กสอนและหัวหน้าทีมจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบให้การแข่งขันอยูภ่ ายใต้กฎและกติกา
E. ผูต้ ดั สิ นจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าการแข่งขันอยูภ่ ายใต้ กฎและกติกาหรื อไม่
F. ผูต้ ดั สิ นจะเป็ นผูเ้ จรจาในกรณี ที่ผเู ้ ล่น เล่นไม่เหมาะสมและลูกบอลนั้นจะถือว่าเป็ นบอลตาย (Dead
Ball)
G. ผูต้ ดั สิ นมีอานาจในการยุติการแข่งขันหากการแข่งขันนั้นไม่ได้ดาเนินตาม กฎกติกาและธรรม
เนียมของกีฬาคริ กเก็ต
H. บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งหมดจะอยูภ่ ายใต้อานาจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กฎข้ อที่ 13 เกณฑ์ การให้ คะแนนการแข่งขัน
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูก้ าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน

83

กฎข้ อที่ 14 พืน้ ที่และขนาดของสนามที่ใช้ ในการแข่ งขัน

กฎข้ อที่ 15 กฎและกติกาพืน้ ฐาน
A. ผูเ้ ล่นแต่ละฝ่ ายต้องทาการส่ งรายชื่อนักกีฬาก่อนทาการแข่งขัน และไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อ
นักกีฬาได้ นอกจากกรณี ที่นกั กีฬาเกิดการบาดเจ็บสามารถเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นแทนได้ โดยจะต้อง
ได้รับการยินยอมจากผูฝ้ ึ กสอนและหัวหน้าทีมของฝ่ ายตรงข้าม
B. การให้คะแนน 6’s 4’s จะเป็ นมาตรฐาน
C. ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันกาหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
D. ผูเ้ ล่นทุกคนควรแต่งกายและสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันดังต่อไปนี้
1. สวมใส่ ชุดแข่งตามมาตรฐานของกีฬาคริ กเก็ต
2. ควรสวมใส่ กางเกงขายาว
3. สวมใส่ รองเท้ากีฬา
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4. สวมใส่ แพดป้องกันทั้งผูต้ ีและ Wicket keeper
5. ผูเ้ ล่นที่เป็ นผูช้ ายควรสวมใส่ กระจับ (Box) ผูห้ ญิงควรสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันหน้าอก
(Chest Padding)
6. ผูต้ ี และ Wicket keeper ควรสวมใส่ หมวกป้องกัน (Helmet)

การส่ งสั ญญาณของผู้ตดั สิ น (Umpires Signals)
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