
 

 

 

การแข่งขันกีฬาบอชชี่ สเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทย 
รายการแข่งขันโยนลูกบอชชี่ ประเภทคูยู่นิฟายด์ 

 
 ด้วยสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทย ได้รับเชิญจาก  Special Olympics Saskatchewan 
(ประเทศ Canada) ให้ส่งนักกีฬาคูยูนิฟายด์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโยนลูกบอชชี่แบบเสมือนจริง 
ประเภทคู่ยูนิฟายด์ ระดับนานาชาติ ในการนี้ สมาคมฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สถาบันที่สนใจในกีฬาบอชชี่ ส่งทีมเข้า
แข่งขันโยนลูกบอชชี่ ประเภทคู่ยูนิฟายด์ โดยให้สถาบันต่าง ๆ จัดการคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬาพิเศษ และ
นักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ เพื่อส่งทีมเข้าแข่งขัน ซึ่งจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่มรุ่นอายุ และเพศ โดยให้ทำการแข่งขัน
โยนลูกบอชชี่ 8 ลูก ให้เข้าใกล้ลูกแก่นมากที่สุด และรวมคะแนน จากนั้นให้ส่งผลการแข่งขัน พร้อมด้วยคลิปวีดีโอ 
ให้กับสมาคมฯ   
 การแข่งขันในครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้นักกีฬาพิเศษ และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับ
ความสามารถ ได้รู ้จักฝึกซ้อมและเล่นกีฬาร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้การเล่นกีฬาบอชชี่ประเภทคู่ยูนิฟายด์ ใน
ระดับพ้ืนฐาน ซ่ึงมีกติกาการแข่งขันที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาแข่งขันไม่มากนัก และสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกคน  
 สมาคมฯ จะพิจารณาคัดเลือกทีมที ่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในแต่ละรุ่นอายุ (จากทั้งหมด 4 รุ่น) ทั้งเพศชาย
และหญิง เป็นตัวแทนของสเปเชียลโอลิมปิคไทย ส่งเข้าร่วมการแข่งขันโยนลูกบอชชี่ ประเภทคู่ยูนิฟายด์ ระดับ
นานาชาติของ Special Olympics Saskatchewan (ประเทศ Canada)  ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ศกนี้  
 
ข้อกำหนดการแข่งขัน: 
1. ก่อนการส่งนักกีฬาแข่งขันบอชชี่ ประเภทคู่ยูนิฟายด์ 
 - สถาบันต้องเปิดโอกาสให้นักกีฬาพิเศษ และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ ได้ฝึกซ้อม และ ประลองความสามารถ
เพ่ือคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนของสถาบันในแต่ละรุ่นอายุ เพ่ือส่งเข้าแข่งขันโยนลูกบอชชี่ ประเภทคู่ยูนิฟายด์ 
          - สถาบันหนึ่งมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละ 2 คน / ต่อรุ่น / ต่อเพศ (ไม่มีผู้เล่นสำรอง) 
โดยแบ่งรุ่นตามช่วงอายุ ดังต่อไปนี้  

1.1  รุ่นอายุ 8-11 ปี    
1.2  รุ่นอายุ 12-15 ปี    
1.3  รุ่นอายุ 16-21 ปี    
1.4  รุ่นอายุ 22 ปีขึ้นไป   

2. ผู้ฝึกสอนต้องส่งใบสมัครนักกีฬาทุกคนพร้อมรูป ตามใบสมัครที่สมาคมฯ กำหนด 
3. สถาบันต้องส่งคลิปการแข่งขัน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563  ทาง Email: pr.sot2019@gmail.com 
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จัดเตรียมการแข่งขัน: 
สนามแข่งขัน  
 - สามารถเลือกใช้พื้นที่สนามสำหรับแข่งขัน ภายในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ (โดยไม่ต้องมีกรอบสนาม) 
 - ใช้พื้นสนามหญ้าจริง/หญ้าเทียม พ้ืนดิน พ้ืนปูน พ้ืนไม้ฯ แต่พ้ืนสนามต้องไม่มีความลาดเอียง 
 - กำหนดจุดเริ่มโยน โดยมีเส้นหรือเทปกาว บนพ้ืนสนามให้เห็นอย่างชัดเจน ความกว้างอย่างน้อย 3 เมตร 
 - กำหนดจุดวางลูกแก่น ให้มีระยะห่างจากเส้นเริ่ม ดังนี้ (ควรบันทึกวีดีโอ การวัดระยะจุดวางลูกแก่น) 
   - วางลูกแก่นระยะ 6 เมตร สำหรับรุ่นอายุ 8-11 ปี 
   - วางลูกแก่นระยะ 8 เมตร สำหรับรุ่นอายุ 12-15 ปี 
   - วางลูกแก่นระยะ 10 เมตร สำหรับรุ่นอายุ 16-21 ปี  
   - วางลูกแก่นระยะ 10 เมตร สำหรับรุ่นอายุ 22 ปีขึ้นไป  
  
อุปกรณ์  
 - ลูกบอชชี่ (หรือลูกบอลที่มีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงลูกบอชชี่) จำนวน 8 ลูก  
          - ลูกแก่น 1 ลูก 
       - ไมเ้มตรสำหรับวัดระยะ ขนาดมาตรฐานยาว 1 เมตร เท่านั้น 
 - สายวัดระยะ (ควรมีการบันทึกวีดีโอ ระยะวางจุดลูกแก่น) 
 - อุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียง เช่น กล้อง วีดีโอ มือถือฯ 
 
คุณสมบัตินักกีฬา ประเภทคู่ยูนิฟายด์ 
 - นักกีฬาพิเศษ และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ มีอายุอยู่ในรุ่นเดียวกัน 
 - นักกีฬาพิเศษ และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ มีเพศเดียวกัน 
 - นักกีฬาพิเศษ และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ มีโอกาสฝึกซ้อมร่วมกันก่อนทำการแข่งขัน 
 - นักกีฬาพิเศษ และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ มีโอกาสทำคะแนนให้กับทีม อย่างเท่าเทียมกัน 
           - นักกีฬาที่เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมรองเท้า และสวมใส่ชุดแข่งขัน ให้ถูกต้องเหมาะสม 
           - นักกีฬาพิเศษ และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ รู้จักกัน และ หารือปรึกษากันระหว่างทำการแข่งขัน  

กติกาการแข่งขัน: 
1. กำหนดให้มีนักกีฬาพิเศษ 1 คน และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ 1 คน โยนลูกบอชชี่ คนละ 4 ลูก  
2. นักกีฬาพิเศษ และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ จะโยนลูกบอชชี่สลับกัน จนครบทั้ง 8 ลูก  
    (โดยกำหนดให้นักกีฬาพิเศษ เป็นผู้เริ่มโยนลูกบอชชี่ลูกแรกก่อน)  
3. นักกีฬาควรรอให้ลูกหยุดนิ่ง ก่อนจะโยนลูกในลำดับต่อไป 
4. เป้าหมายให้นักกีฬาทั้งคู่โยนลูกบอชชี่ ให้ใกล้ลูกแก่นมากท่ีสุด ตามระยะที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่นอายุ 
5. ลูกแก่นที่เคลื่อนที่ออกจากจุดวาง จะไม่มีการนำกลับมาวาง ณ จุดเดิม (ปล่อยให้เคลื่อนที่ไปตามปกติ) 
 



 

   

 
6. การวัดระยะหลังโยนครบทั้ง 8 ลูก 
 - ให้นำไม้เมตร (ไม้ขนาดความยาวมาตรฐาน 1 เมตร) วางทาบกับพ้ืน 
 - เริ่มวัดระยะจากปลายไม้เมตรด้านหนึ่งชิดด้านข้างลูกแก่น วาดเป็นวงกลมรัศมีวงรอบ 1 เมตร 
          - ลูกบอชชี่ ที่อยู่ภายในรัศมีไม้วงรอบ 1 เมตร ให้ตัดสินลูกนั้น อยู่ภายในรัศมี 1 เมตรทุกลูก 
 - ลูกบอชชี่ ที่พ้นรัศมีไม้เมตรออกไป ให้ตัดสินลูกนั้น อยู่ภายนอกรัศมี 1 เมตรทุกลูก 
 - ลูกบอชชี่ ที่สัมผัสติดลูกแก่น ให้ตัดสินลูกนั้น ติดชิดลูกแก่น ทุกลูก 
7. การตัดสินด้วยเวลา จะนับตั้งแตก่ารปล่อยลูกบอชชี่ออกจากมือลูกแรก จนถึงปล่อยลูกออกจากมือลูกสุดท้าย 
 
การให้คะแนน: 
1. ลูกบอชชี่ ที่อยู่ภายในรัศมีวงกลมระยะ 1 เมตร ได้ลูกละ 3 คะแนน 
2. ลูกบอชชี่ ทีอ่ยู่ภายนอกรัศมีวงกลมระยะ 1 เมตร ได้ลูกละ 1 คะแนน 
3. ลูกบอชชี่ ที่สัมผัสติดชิดลูกแก่น ได้ลูกละ 5 คะแนน 
4. ผลคะแนนรวมทั้ง 8 ลูก เป็นผลคะแนนของทีม 
5. หากมีผลคะแนนรวมของทีมเท่ากัน จะใช้เวลาการแข่งขันมาตัดสินจัดอันดับ ทีมท่ีใช้เวลาน้อยกว่าจะเป็นทีมชนะ 
6. คลิปวีดีโอที่ถ่ายตั้งแต่เริ่มจนจบการแข่งขันนั้น จะต้องไม่มีการตัดต่อ แก้ไขดัดแปลงใด ๆทั้งสิ้น (โปรดดูตัวอย่าง
คลิปของเจ้าภาพ)  
 
สถานที่ดำเนินการ: 
 พ้ืนที่ของแต่ละสถาบัน 
 
ระยะเวลาดำเนินการแข่งขัน: 
 ให้ทุกทีมเริ่มทำการฝึกซ้อม และส่งคลิปการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563  
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล: 
 สามาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
 ที่ตั้งเลขท่ี 286 อาคาเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
 ห้องท่ี 1 ชั้น 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 
 โทรศัพท์ 02-136 7650   โทรสาร 02-136 9267    
          Email: pr.sot2019@gmail.com 
 

    ******************************************* 
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กรอกข้อมูลลงทะเบียน 

ชื่อทีม ..........................................................................      รุน่อายุ .......................... ปี       เพศ  ..........................   

ก. ข้อมูลนักกีฬาพิเศษ 

ชื่อ            ........................................................................................ 

นามสกุล       ........................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีเกิด   ........................................................................................ 

อายุ                 ........................................................................................ 

สถาบัน / โรงเรียน ........................................................................................ 

ข. ข้อมูลนักกีฬาพาร์ทเนอร์ 

ชื่อ           ................................................................................................ 

นามสกุล       .............................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด   ........................................................................................ 

อายุ                 .......................................................................................... 

   สถาบัน / โรงเรียน ........................................................................................ 

ค. ข้อมูลผู้ฝึกสอน 

ชื่อ            ........................................................................................ 

นามสกุล       ........................................................................................ 

ตำแหน่ง / หน้าที่  ........................................................................................ 

   สถาบัน / โรงเรียน ........................................................................................ 

                 มือถือ          ........................................................................................ 

                 อีเมล์           ....................................................................................... 

 

คะแนนรวมที่ได้ ............................. คะแนน 

 

 ผู้บันทึก  ....................................................................                                                                                                                                                      
 วันที่ .......................................................................... 


