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ระเบียบและขอกำหนด 

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคชิงแชมปประเทศไทย  

ระหวางวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 

ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต จังหวัดปทมุธาน ี

 

ขอกำหนดท่ัวไป 

1 กำหนดการแขงขันและสถานท่ีในการแขงขัน โดยความเห็นชอบจากสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย   

2 วันท่ีแขงขัน    18-22 กรกฎาคม 2565 

3 สถานท่ีแขงขัน  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสติ 

4 การดำเนินการและรูปแบบการจดัการแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคชิงแชมปประเทศไทย ใหใชระเบียบกติกาขอกำหนด

เฉพาะชนิดกีฬาน้ัน ๆ ซึ่งกตกิากีฬาดังกลาวเปนไปตาม Special Olympics International Sports Rules 

5 สถาบันจะตองยืนยันตอบรับเขารวมการแขงขัน ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565  และสถาบันจะตองสงใบสมัครแขงขันกีฬาของ

นักกีฬาระหวางวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2565 ผาน Application SOT Sports Competition ท่ีจะแสดงใน Website : 

specialolympicsthai.com  ของสมาคมฯ  

6 กรณีนักกีฬาไดรบับาดเจ็บหรือปวย ใหแจงยกเลิกการสมัครแขงขันฯ ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2565  เทาน้ัน  เพ่ือให

คณะกรรมการตดัช่ือออกจากการแขงขัน 

7 กรณีเกิดปญหาใด ๆ อันจะเกิดข้ึนในการแขงขันใหถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนท่ีสิ้นสุด   

 

ระเบียบและกติกาการแขงขัน   

1. ระเบียบและกติกาการแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคชิงแชมปประเทศไทย  

ใหถือปฏิบัติตามกติกาการแขงขันของสเปเชียลโอลิมปคสากล(SOI)  และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการจดัการแขงขัน 
 

2. การแบงรุนอายุนักกีฬา  แบงเปน  2  ประเภท 

2.1  ประเภทบุคคล  ใหแยกกลุมอายุตอไปน้ี 

      -  รุนอายุ 8-11 ป      (ชาย/หญิง) 

      -  รุนอายุ 12-15 ป   (ชาย/หญิง) 

                  -  รุนอายุ  16-21  ป (ชาย/หญิง) 

      -  รุนอายุ  22 ปข้ึนไป (ชาย/หญิง) 

2.2  ประเภททีม 

       1)  แบงเปนเพศชาย/ หญิง 

       2)  แบงตามรุนอายุท่ีแสดงในแตละชนิดกีฬา 

-  รุนอายุไมเกิน 15 ป  

-  รุนอายุ 16-21 ป 

    -  รุนอายุ  22  ปข้ึนไป     

หมายเหตุ :  การนับอายุของนักกีฬาใหนับอายุ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
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3.  รายการแขงขันกีฬา 

3.1 กรีฑา (ประเภทลู-ลาน) แบงเปน 4 รุนอายุ (ชาย / หญิง)  ดังน้ี 

             3.1.1  รุนอายุ 8-11 ป       ไดแก   ว่ิง 50 เมตร, 100 เมตร,  ยืนกระโดดไกล, ว่ิงผลัด 4x50 เมตร 

             3.1.2  รุนอายุ 12-15 ป     ไดแก   ว่ิง 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, ว่ิงกระโดดไกล, ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 

        3.1.3  รุนอายุ 16-21 ป    ไดแก   ว่ิง 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, ว่ิง 800 เมตร 

             ว่ิงกระโดดไกล และทุมน้ำหนัก, ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 

        3.1.4  รุนอายุ 22 ป ข้ึนไป  ไดแก  ว่ิง 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, ว่ิง 800 เมตร,ว่ิง 1,500 เมตร,  

             ว่ิงกระโดดไกล และทุมน้ำหนัก, ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 
 

3.2 วายน้ำ    แบงเปน  4 รายการ ในรุนอายุ  8-11 ป, 12-15 ป,16-21 ป และ22 ปข้ึนไป (ชาย/ หญิง) ดังน้ี 

-  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 ข้ึนไป 

 3.3.2 ประเภททีม  ชาย 5 คน รุนอายุ  ไมเกิน 15 ป และ 16 ป ข้ึนไป  

3.3.3 ประเภททีมยูนิฟายดหญิง / ชาย 5 คน รุนอายุ  ไมเกิน 15 ป 
 

3.4  เทเบิลเทนนิส (ประเภท ชาย/หญิง) 

3.4.1 ประเภทเดี่ยว  รุนอายุ  12-15 ป และ 22 ป ข้ึนไป 

3.4.2 ประเภทคู   รุนอายุ  ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป และ 22 ปข้ึนไป  

3.4.3   ประเภทคูยูนิฟายด  รุนอายุ  ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป และ 22 ปข้ึนไป 
 

3.5  บอชช่ี  (ประเภทชาย/หญิง) 

3.5.1 ประเภทเดี่ยว  รุนอายุ  8-11 ป, 12-15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปข้ึนไป 

3.5.2 ประเภทคู   รุนอายุ  ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปข้ึนไป  

3.5.3  ประเภทคูยูนิฟายด  รุนอายุ  ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป และ 22 ปข้ึนไป 
 

3.6  แบดมินตัน  (ประเภทชาย/หญิง) 

3.6.1 ประเภทเดี่ยว  รุนอายุ  12-15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปข้ึนไป 

3.6.2 ประเภทคู   รุนอายุ  ไมเกิน 15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปข้ึนไป  

3.6.3 ประเภทคูยูนิฟายด  รุนอายุ ไมเกิน 15 ป และ 22 ปข้ึนไป 
 

3.7  บาสเกตบอล  (ประเภท ชาย/หญิง)  รุนอายุ  12-15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปข้ึนไป 

3.7.1 รายการเลี้ยงลูกซิกแซก ระยะ 12 เมตร  4 เท่ียว  (จับเวลา)  

3.7.2 รายการชูตลูกตามจุด  (นับคะแนน)     
 

3.8  คริกเก็ต  ทุกประเภท (ชาย/หญิง)   รุนอายุ  12-15 ป, 16-21 ป, และ 22 ปข้ึนไป 

3.8.1 รายการว่ิงระหวางเสาวิคเก็ต ระยะ 20 เมตร 4 เท่ียว (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  สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาเขาแขงขันได รายการละ 2 คน ในแตละรุนอายุท้ังชายและหญิง 

4.1.2  นักกีฬาคนหน่ึงสามารถสมคัรเขาแขงขันไดไมเกิน 3 รายการ (ลูและลานรวมกัน)  

4.1.3  นักกีฬาท่ีเขาแขงขันทุกคนจะตองสวมรองเทา และสวมใสชุดแขงขัน ใหถูกตอง 
 

        4.2   วายน้ำ  

4.2.1  สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาได รายการละ 3 คน ในแตละรุนอายุท้ังชายและหญิง 

4.2.2  นักกีฬาคนหน่ึงสามารถสมคัรเขาแขงขันไดไมเกิน 3 รายการ  

4.2.3  นักกีฬาท่ีเขาแขงขันวายน้ำทุกคนจะตองสวมใสชุดวายน้ำ ใหถูกตอง 
 

        4.3   ฟุตบอล 5 คน 

     4.3.1  สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาเขารวมแขงขันไดทุกประเภทๆละ 1 ทีม คือ ทีมหญิง และทีมชาย  

              (ผูเลนจริง 5 คน สำรอง 3 คน) รวม 8 คน/ทีม 

        4.3.2  การแขงขันประเภททีม  จัดการแขงขันโดยรอบคัดเลือกจะแยกระดับความสามารถตามรุนอายุแลวนำ  

                       ผลคะแนนความสามารถแตละกลุมดิวิช่ัน มาจดัโปรแกรมการแขงขัน โดยจะแจงใหทราบกอนการแขงขัน 

รอบแรกของแตละรุนอาย ุ

4.3.3 ระยะเวลาในการแขงขัน 30 นาที แบงเปน 2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที พักระหวางครึ่ง 5 นาที 

4.3.4 นักกีฬาฟุตบอลสามารถแขงขันไดตามประเภทและรุนอายุท่ีกำหนด 

4.3.5 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา  
 

4.4   เทเบิลเทนนิส 

               4.4.1  สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาเขาแขงขันประเภทเดี่ยวได รายการละ 1 คน ในแตละรุนอายุ ท้ังชายและหญิง 

   4.4.2  สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทคู สถาบันละไมเกิน 4  คู (ชาย 2 คู / หญิง 2 คู)   

            ตามรุนอายุท่ีกำหนด 

    4.4.3  การจัดการแขงขันใหมีการทดสอบความสามารถนักกีฬาทุกคนแลวนำผลระดับความสามารถ ในแตละรุนอาย ุ

                        มาจัดโปรแกรมการแขงขันตอไป 

4.4.4 คณะกรรมการจัดการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ 

4.4.5 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา  
 

4.5  บอชช่ี 

    4.5.1  สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาเขาแขงขันประเภทเดี่ยวได รายการละ 1 คน ในแตละรุนอาย ุท้ังชายและหญิง 

4.5.2  สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทคู และคูยูนิฟายด สถาบันละ ไมเกิน 4 คู  

 (ชาย 2 คู/ หญิง 2 คู) ตามรุนอายุท่ีกำหนด 

                4.5.3  การจัดการแขงขันใหมีการทดสอบความสามารถนักกีฬาทุกคนแลวนำผลระดับความสามารถใน 

 แตละรุนอายุมาจดัโปรแกรมการแขงขันตอไป 

4.5.4  คณะกรรมการจัดการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ 

4.5.5  นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา 
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4.6  แบดมินตัน 

4.6.1  สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทเดีย่ว ประเภทคูและคูยูนิฟายด สถาบันละไมเกิน 4  คู  

 (ชาย 2 คู/ หญิง 2 คู) ตามรุนอายุท่ีกำหนด 

4.6.2 การจัดการแขงขันใหมีการทดสอบความสามารถนักกีฬาทุกคนแลวนำผลระดับความสามารถในแตละรุนอายุมา 

จัดโปรแกรมการแขงขันตอไป 

4.6.3 คณะกรรมการจดัการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ 

4.6.4 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา  
 

4.7 บาสเกตบอล 

4.7.1 สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทเดีย่ว ตามรุนอายุท่ีกำหนด 

4.7.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ 

4.7.3 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา  
 

4.8 คริกเก็ต 

4.8.1 สถาบันหน่ึงมีสิทธ์ิสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภทเดีย่ว ตามรุนอายุท่ีกำหนด 

4.8.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันตามความเหมาะสมของจำนวนนักกีฬาและเวลาดำเนินการ 

4.8.3 นักกีฬาทุกคนตองสวมชุดแขงขันใหถูกตองตามกติกา  

 

5.   คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน   

5.1 สถาบัน 

5.1.1     สถาบันท่ีเขารวมจะตองข้ึนทะเบียนกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย โดยมีผูฝกสอนในสังกัด 

 ท่ีผานการอบรมหลักสูตรผูฝกสอนกีฬาอยางนอยในกีฬาใดกีฬาหน่ึงของสมาคมฯ   

      5.1.2     ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ  ตองแตงตั้งหรือมอบหมายผูประสานงาน  1  คน  ท่ีสามารถประสานงานกับ 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

5.1.3     สถาบันหรือผูแทนตองใหการสนับสนุน  ในการประสานงานกับผูปกครองและผูฝกสอนในกรณท่ีีสถาบันของ 

            ทานมีนักกีฬาหรือผูฝกสอนเขารวมการแขงขัน 

5.1.4 สถาบันจะตองอำนวยความสะดวกดานขอมูลของสถาบันนักกีฬา  ผูฝกสอน  การแพทย  และผูปกครองตอ 

            สมาคมกีฬาฯ ตลอดรับรองเอกสารและความถูกตอง  ท้ังน้ี เพ่ือปองกันการเสื่อมเสียช่ือเสยีง และเปยการ 

           รักษาสิทธ์ิของนักกีฬา  ผูฝกสอนและสถาบัน 

5.1.5 สถาบันตองรับผิดชอบใหนักกีฬาไดรับการฝกซอมเตรยีมตัวกอนการแขงขันไมนอยกวา 8 สัปดาห    

5.1.6 สถาบันตองจัดเตรียมชุดกีฬา อุปกรณกีฬาใหกับนักกีฬาเพ่ือทำการแขงขันตามขอกำหนด 
 

5.2  ผูฝกสอน 

  5.2.1   ผูฝกสอนคนใดคนหน่ึงของสถาบันตองผานการอบรมผูฝกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยระดับชาต ิ

  5.2.2   ผูฝกสอนจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในดานกีฬาชนิดน้ันๆ มีความเปนผูนำ มสีุขภาพ แข็งแรง และ 

ไมใชสารเสพตดิ 

 5.2.3 ผูฝกสอนท่ีนำนักกีฬามาทำการแขงขันควรเปนผูฝกสอนท่ีรับผิดชอบการฝกซอมของนักกีฬามาแลว 

 5.2.4    ผูฝกสอนตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบอยางนอย 3 เข็ม(นำใบรับรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียน 

            แขงขัน) 
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5.3  นักกีฬา 

 5.3.1   มีอายุตามรุนอายุท่ีเขาแขงขัน โดยนับอายุ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 

 5.3.2   ตองเปนนักกีฬาท่ีพิการทางสติปญญา ท่ีอยูในสังกัด ท่ีข้ึนทะเบียนกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปค 

           แหงประเทศไทย  

 5.3.3 นักกีฬาหรือผูเขาแขงขันจะสมัครแขงขันไดเพียง 1 ชนิดกีฬา(กรีฑา, ฟุตบอล, บอชช่ี, วายน้ำ, 

เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน) เทาน้ัน และไมเกิน 3  รายการ และสามารถสมัครแขงขันในทักษะกีฬา 

บาสเกตบอล หรือทักษะกีฬาคริกเก็ต ไดอีก 1 ทักษะกีฬา 

 5.3.4   นักกีฬาจะตองไดรบัการฝกซอมกอนการแขงขัน  ไมนอยกวา 8  สัปดาห (ตามระเบียบสากล) 

 5.3.5 นักกีฬาจะตองมีความสามารถในการเลนกีฬา  และเขาใจกติกาสเปเชียลโอลมิปค ฯ ไดเปนอยางด ี

 5.3.6 นักกีฬาจะตองสามารถรบัผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

 5.3.7  นักกีฬาจะตองไมดื่มแอลกอฮอล  บุหรี่  หรือใชสารกระตุนและสารเสพติด 

 5.3.8 นักกีฬาจะตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไมนอยกวา 2 เข็ม 

            (นำใบรับรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียนแขงขัน) 

 5.3.9   นักกีฬาจะตองไดรับการรับรองความพิการทางสติปญญาจากแพทย หรือสถาบัน  โดยสามารถนำ 

สมุดประจำตัวผูพิการหรือสำเนาท่ีรับรองโดยผูบรหิารสถาบันมาแสดงเปนหลักฐาน  

5.3.10 นักกีฬาท่ีพิการทางสติปญญาตองแสดงสำเนาบัตรคนพิการในการลงทะเบียน ณ สถานท่ีแขงขัน 

5.3.11 นักกีฬาคูยูนิฟายดตองแสดงบัตรประชาชนในการลงทะเบียน ณ สถานท่ีแขงขัน 

5.3.12 นักกีฬาจะตองสามารถปรับตัวใหเขากับผูรวมแขงขัน  ผูฝกสอน  ผูชมอ่ืน ๆ  ได       
 

6.   ติดตอสอบถามท่ีสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลมิปคแหงประเทศไทย  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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