ระเบียบและขอกำหนด
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคชิงแชมปประเทศไทย
ระหวางวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ขอกำหนดทั่วไป
1 กำหนดการแขงขันและสถานที่ในการแขงขัน โดยความเห็นชอบจากสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย
2 วันที่แขงขัน 18-22 กรกฎาคม 2565
3 สถานที่แขงขัน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต
4 การดำเนินการและรูปแบบการจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคชิงแชมปประเทศไทย ใหใชระเบียบกติกาขอกำหนด
เฉพาะชนิดกีฬานั้น ๆ ซึ่งกติกากีฬาดังกลาวเปนไปตาม Special Olympics International Sports Rules
5 สถาบันจะตองยืนยันตอบรับเขารวมการแขงขัน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และสถาบันจะตองสงใบสมัครแขงขันกีฬาของ
นักกีฬาระหวางวันที่ 16-30 มิถุนายน 2565 ผาน Application SOT Sports Competition ที่จะแสดงใน Website :
specialolympicsthai.com ของสมาคมฯ
6 กรณีนักกีฬาไดรบั บาดเจ็บหรือปวย ใหแจงยกเลิกการสมัครแขงขันฯ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เทานั้น เพื่อให
คณะกรรมการตัดชื่อออกจากการแขงขัน
7 กรณีเกิดปญหาใด ๆ อันจะเกิดขึ้นในการแขงขันใหถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนที่สิ้นสุด
ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1. ระเบียบและกติกาการแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคชิงแชมปประเทศไทย
ใหถือปฏิบัติตามกติกาการแขงขันของสเปเชียลโอลิมปคสากล(SOI) และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
2. การแบงรุนอายุนักกีฬา แบงเปน 2 ประเภท
2.1 ประเภทบุคคล ใหแยกกลุมอายุตอไปนี้
- รุนอายุ 8-11 ป (ชาย/หญิง)
- รุนอายุ 12-15 ป (ชาย/หญิง)
- รุนอายุ 16-21 ป (ชาย/หญิง)
- รุนอายุ 22 ปขึ้นไป (ชาย/หญิง)
2.2 ประเภททีม
1) แบงเปนเพศชาย/ หญิง
2) แบงตามรุนอายุที่แสดงในแตละชนิดกีฬา
- รุนอายุไมเกิน 15 ป
- รุนอายุ 16-21 ป
- รุนอายุ 22 ปขึ้นไป
หมายเหตุ : การนับอายุของนักกีฬาใหนับอายุ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
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3. รายการแขงขันกีฬา
3.1 กรีฑา (ประเภทลู-ลาน) แบงเปน 4 รุนอายุ (ชาย / หญิง) ดังนี้
3.1.1 รุนอายุ 8-11 ป
ไดแก วิ่ง 50 เมตร, 100 เมตร, ยืนกระโดดไกล, วิ่งผลัด 4x50 เมตร
3.1.2 รุนอายุ 12-15 ป ไดแก วิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, วิง่ กระโดดไกล, วิ่งผลัด 4x100 เมตร
3.1.3 รุนอายุ 16-21 ป ไดแก วิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, วิ่ง 800 เมตร
วิ่งกระโดดไกล และทุมน้ำหนัก, วิ่งผลัด 4x100 เมตร
3.1.4 รุนอายุ 22 ป ขึ้นไป ไดแก วิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, วิง่ 800 เมตร,วิ่ง 1,500 เมตร,
วิ่งกระโดดไกล และทุมน้ำหนัก, วิ่งผลัด 4x100 เมตร
3.2 วายน้ำ แบงเปน 4 รายการ ในรุนอายุ 8-11 ป, 12-15 ป,16-21 ป และ22 ปขึ้นไป (ชาย/ หญิง) ดังนี้
- วายฟรีสไตล 50 เมตร
- วายกรรเชียง 50 เมตร
- วายกบ 50 เมตร
- วายผีเสื้อ 50 เมตร
3.3 ฟุตบอล
3.3.1 ประเภททีม หญิง 5 คน รุนอายุ ไมเกิน 15 ป และ 16 ป ขึ้นไป
3.3.2 ประเภททีม ชาย 5 คน
รุนอายุ ไมเกิน 15 ป และ 16 ป ขึ้นไป
3.3.3 ประเภททีมยูนิฟายดหญิง / ชาย 5 คน รุนอายุ ไมเกิน 15 ป
3.4 เทเบิลเทนนิส (ประเภท ชาย/หญิง)
3.4.1 ประเภทเดี่ยว
3.4.2 ประเภทคู
3.4.3 ประเภทคูยูนิฟายด

รุนอายุ 12-15 ป และ 22 ป ขึ้นไป
รุนอายุ ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป และ 22 ปขึ้นไป
รุนอายุ ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป และ 22 ปขึ้นไป

3.5 บอชชี่
3.5.1
3.5.2
3.5.3

รุนอายุ 8-11 ป, 12-15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปขึ้นไป
รุนอายุ ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปขึ้นไป
รุนอายุ ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป และ 22 ปขึ้นไป

(ประเภทชาย/หญิง)
ประเภทเดี่ยว
ประเภทคู
ประเภทคูยนู ิฟายด

3.6 แบดมินตัน (ประเภทชาย/หญิง)
3.6.1 ประเภทเดี่ยว
3.6.2 ประเภทคู
3.6.3 ประเภทคูยูนิฟายด

รุนอายุ 12-15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปขึ้นไป
รุนอายุ ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปขึ้นไป
รุนอายุ ไมเกิน 15 ป และ 22 ปขึ้นไป

3.7 บาสเกตบอล (ประเภท ชาย/หญิง) รุนอายุ 12-15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปขึ้นไป
3.7.1 รายการเลี้ยงลูกซิกแซก ระยะ 12 เมตร 4 เที่ยว (จับเวลา)
3.7.2 รายการชูตลูกตามจุด (นับคะแนน)
3.8 คริกเก็ต ทุกประเภท (ชาย/หญิง) รุนอายุ 12-15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปขึ้นไป
3.8.1 รายการวิ่งระหวางเสาวิคเก็ต ระยะ 20 เมตร 4 เที่ยว (จับเวลา)
3.8.2 รายการขวางลูก จำนวน 5 ครั้งระยะ 15 เมตร (นับคะแนน)
3.8.3 รายการเดาะลูกคริกเก็ต จำนวน 50 ครั้ง (จับเวลา)
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4. ขอกำหนดเฉพาะกีฬา
4.1 กรีฑา
4.1.1 สถาบันหนึ่งมีสิทธิ์สงนักกีฬาเขาแขงขันได รายการละ 2 คน ในแตละรุน อายุทั้งชายและหญิง
4.1.2 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถสมัครเขาแขงขันไดไมเกิน 3 รายการ (ลูและลานรวมกัน)
4.1.3 นักกีฬาที่เขาแขงขันทุกคนจะตองสวมรองเทา และสวมใสชุดแขงขัน ใหถูกตอง
4.2 วายน้ำ
4.2.1 สถาบันหนึ่งมีสิทธิ์สงนักกีฬาได รายการละ 3 คน ในแตละรุน อายุทั้งชายและหญิง
4.2.2 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถสมัครเขาแขงขันไดไมเกิน 3 รายการ
4.2.3 นักกีฬาที่เขาแขงขันวายน้ำทุกคนจะตองสวมใสชดุ วายน้ำ ใหถูกตอง
4.3 ฟุตบอล 5 คน
4.3.1 สถาบันหนึ่งมีสิทธิ์สงนักกีฬาเขารวมแขงขันไดทุกประเภทๆละ 1 ทีม คือ ทีมหญิง และทีมชาย
(ผูเลนจริง 5 คน สำรอง 3 คน) รวม 8 คน/ทีม
4.3.2 การแขงขันประเภททีม จัดการแขงขันโดยรอบคัดเลือกจะแยกระดับความสามารถตามรุนอายุแลวนำ
ผลคะแนนความสามารถแตละกลุมดิวิชั่น มาจัดโปรแกรมการแขงขัน โดยจะแจงใหทราบกอนการแขงขัน
รอบแรกของแตละรุนอายุ
4.3.3 ระยะเวลาในการแขงขัน 30 นาที แบงเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที พักระหวางครึ่ง 5 นาที
4.3.4 นักกีฬาฟุตบอลสามารถแขงขันไดตามประเภทและรุนอายุที่กำหนด
4.3.5 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา
4.4 เทเบิลเทนนิส
4.4.1 สถาบันหนึ่งมีสิทธิ์สงนักกีฬาเขาแขงขันประเภทเดี่ยวได รายการละ 1 คน ในแตละรุนอายุ ทั้งชายและหญิง
4.4.2 สถาบันหนึง่ มีสิทธิ์สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทคู สถาบันละไมเกิน 4 คู (ชาย 2 คู / หญิง 2 คู)
ตามรุนอายุที่กำหนด
4.4.3 การจัดการแขงขันใหมีการทดสอบความสามารถนักกีฬาทุกคนแลวนำผลระดับความสามารถ ในแตละรุนอายุ
มาจัดโปรแกรมการแขงขันตอไป
4.4.4 คณะกรรมการจัดการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ
4.4.5 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา
4.5 บอชชี่
4.5.1 สถาบันหนึ่งมีสิทธิ์สงนักกีฬาเขาแขงขันประเภทเดี่ยวได รายการละ 1 คน ในแตละรุนอายุ ทั้งชายและหญิง
4.5.2 สถาบันหนึ่งมีสิทธิ์สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทคู และคูยูนฟิ ายด สถาบันละ ไมเกิน 4 คู
(ชาย 2 คู/ หญิง 2 คู) ตามรุนอายุที่กำหนด
4.5.3 การจัดการแขงขันใหมีการทดสอบความสามารถนักกีฬาทุกคนแลวนำผลระดับความสามารถใน
แตละรุนอายุมาจัดโปรแกรมการแขงขันตอไป
4.5.4 คณะกรรมการจัดการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ
4.5.5 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา
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4.6 แบดมินตัน
4.6.1 สถาบันหนึ่งมีสิทธิ์สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทเดีย่ ว ประเภทคูและคูย ูนิฟายด สถาบันละไมเกิน 4 คู
(ชาย 2 คู/ หญิง 2 คู) ตามรุนอายุที่กำหนด
4.6.2 การจัดการแขงขันใหมีการทดสอบความสามารถนักกีฬาทุกคนแลวนำผลระดับความสามารถในแตละรุน อายุมา
จัดโปรแกรมการแขงขันตอไป
4.6.3 คณะกรรมการจัดการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ
4.6.4 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา
4.7 บาสเกตบอล
4.7.1 สถาบันหนึ่งมีสิทธิส์ งนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทเดีย่ ว ตามรุน อายุที่กำหนด
4.7.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ
4.7.3 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา
4.8 คริกเก็ต
4.8.1 สถาบันหนึ่งมีสิทธิส์ งนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทเดีย่ ว ตามรุน อายุที่กำหนด
4.8.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ
4.8.3 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา
5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
5.1 สถาบัน
5.1.1 สถาบันทีเ่ ขารวมจะตองขึน้ ทะเบียนกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย โดยมีผูฝกสอนในสังกัด
ที่ผานการอบรมหลักสูตรผูฝ กสอนกีฬาอยางนอยในกีฬาใดกีฬาหนึ่งของสมาคมฯ
5.1.2 ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ ตองแตงตั้งหรือมอบหมายผูป ระสานงาน 1 คน ที่สามารถประสานงานกับ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน
5.1.3 สถาบันหรือผูแทนตองใหการสนับสนุน ในการประสานงานกับผูปกครองและผูฝ กสอนในกรณีที่สถาบันของ
ทานมีนักกีฬาหรือผูฝ กสอนเขารวมการแขงขัน
5.1.4 สถาบันจะตองอำนวยความสะดวกดานขอมูลของสถาบันนักกีฬา ผูฝกสอน การแพทย และผูปกครองตอ
สมาคมกีฬาฯ ตลอดรับรองเอกสารและความถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อปองกันการเสื่อมเสียชื่อเสียง และเปยการ
รักษาสิทธิ์ของนักกีฬา ผูฝกสอนและสถาบัน
5.1.5 สถาบันตองรับผิดชอบใหนักกีฬาไดรับการฝกซอมเตรียมตัวกอนการแขงขันไมนอยกวา 8 สัปดาห
5.1.6 สถาบันตองจัดเตรียมชุดกีฬา อุปกรณกีฬาใหกับนักกีฬาเพื่อทำการแขงขันตามขอกำหนด
5.2 ผูฝกสอน
5.2.1 ผูฝกสอนคนใดคนหนึ่งของสถาบันตองผานการอบรมผูฝ กสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยระดับชาติ
5.2.2 ผูฝกสอนจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในดานกีฬาชนิดนั้นๆ มีความเปนผูนำ มีสุขภาพ แข็งแรง และ
ไมใชสารเสพติด
5.2.3 ผูฝกสอนที่นำนักกีฬามาทำการแขงขันควรเปนผูฝ กสอนที่รับผิดชอบการฝกซอมของนักกีฬามาแลว
5.2.4 ผูฝกสอนตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบอยางนอย 3 เข็ม(นำใบรับรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียน
แขงขัน)
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5.3 นักกีฬา
5.3.1 มีอายุตามรุนอายุที่เขาแขงขัน โดยนับอายุ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
5.3.2 ตองเปนนักกีฬาที่พิการทางสติปญญา ที่อยูในสังกัด ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปค
แหงประเทศไทย
5.3.3 นักกีฬาหรือผูเขาแขงขันจะสมัครแขงขันไดเพียง 1 ชนิดกีฬา(กรีฑา, ฟุตบอล, บอชชี,่ วายน้ำ,
เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน) เทานั้น และไมเกิน 3 รายการ และสามารถสมัครแขงขันในทักษะกีฬา
บาสเกตบอล หรือทักษะกีฬาคริกเก็ต ไดอีก 1 ทักษะกีฬา
5.3.4 นักกีฬาจะตองไดรบั การฝกซอมกอนการแขงขัน ไมนอยกวา 8 สัปดาห (ตามระเบียบสากล)
5.3.5 นักกีฬาจะตองมีความสามารถในการเลนกีฬา และเขาใจกติกาสเปเชียลโอลิมปค ฯ ไดเปนอยางดี
5.3.6 นักกีฬาจะตองสามารถรับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกจิ วัตรประจำวัน
5.3.7 นักกีฬาจะตองไมดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ หรือใชสารกระตุนและสารเสพติด
5.3.8 นักกีฬาจะตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไมนอยกวา 2 เข็ม
(นำใบรับรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียนแขงขัน)
5.3.9 นักกีฬาจะตองไดรับการรับรองความพิการทางสติปญ
 ญาจากแพทย หรือสถาบัน โดยสามารถนำ
สมุดประจำตัวผูพิการหรือสำเนาทีร่ ับรองโดยผูบริหารสถาบันมาแสดงเปนหลักฐาน
5.3.10 นักกีฬาที่พิการทางสติปญญาตองแสดงสำเนาบัตรคนพิการในการลงทะเบียน ณ สถานที่แขงขัน
5.3.11 นักกีฬาคูยูนิฟายดตองแสดงบัตรประชาชนในการลงทะเบียน ณ สถานทีแ่ ขงขัน
5.3.12 นักกีฬาจะตองสามารถปรับตัวใหเขากับผูรวมแขงขัน ผูฝกสอน ผูชมอื่น ๆ ได
6. ติดตอสอบถามทีส่ มาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย โทรศัพท 02-1367650 โทรสาร 02-1369267
Email : solympicsthai@gmail.com หรือ คุณสวิง พลอยเจก โทรศัพท 092-5939787 และคุณชูชัย อังกาบแกว
โทรศัพท 063-4981673
***************
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