ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โครงการกีฬาเพื่อมวลชนกันตวจฯ คัพ ประจาปี 2562
ณ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
********************************************************************
1. ระเบียบการแข่งขัน
กติกาทีใ่ ช้ในการแข่งขันกันตวจฯ คัพ ใช้กติกาฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
2. ประเภทการแข่งขัน การรับสมัครและรับโปรแกรมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 7 คน
เริ่มรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 (กรณีทีมสมัครแข่งขันครบตาม
จานวน ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันเพิ่ม)
2.1 ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ยื่นใบ
สมัครพร้ อมเงิน ประกัน ที ม ที่ กองการศึกษา เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ในวันและเวลาราชการ และ
วันหยุดราชการ สามารถสมัครได้ที่ นายอรรถพร ประจุทรัพย์ โทรศัพท์มือถือ 096-943-1359
2.2 ประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสาย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล
2.3 รับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
2.4 เริ่มทาการแข่งขันทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่
วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 รอบแบ่งกลุ่ม
วันที่ 2 มีนาคม 2562 รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 3 มีนาคม 2562 รอบชิงชนะเลิศ
2.5 ค่าประกันทีม กีฬาฟุตบอล 7 คน
- ประเภท ยุวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี
รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม
ค่าประกันทีม 1,000 บาท
- ประเภท ประชาชนชายทั่วไป รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม
ค่าประกันทีม 1,500 บาท
- ประเภท วีไอพี ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป (กาหนดช่วงอายุนักกีฬาในสนาม อายุ 30 – 39 ปี
จานวน 3 คน อายุ 40 ปี ขึ้นไป 3 คน ผู้รักษาประตู อายุ 30 ปีขึ้นไป)
รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม
ค่าประกันทีม 1,500 บาท
* หมายเหตุ ต้องชาระเงิน ประกันทีมภายในวันสมัคร เงินค่าประกันทีมจะคืนให้ต่อเมื่อมาทาการ
แข่งขันทุกนัด ตามโปรแกรมที่วางไว้และไม่ผิดระเบียบการแข่งขัน
3. จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
3.1 ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน
3.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 3 คน ประกอบด้วย
- ผู้จัดการทีม 1 คน
ผู้ฝึกสอน
1 คน
ผู้ควบคุมทีม 1 คน

4. เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
4.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. การดาเนินการจัดการแข่งขัน
เพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้
กาหนดวิธีการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจานวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ที ม ใดไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะลงท าการแข่ ง ขั น เมื่ อ ผู้ ตั ด สิ น ให้ สั ญ ญาณเรี ย กให้ ล งท าการแข่ ง ขั น
ภายใน 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
5.2 ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันหรือเจตนาไม่ทาการแข่งขันให้ทันตามกาหนดการแข่งขัน คณะกรรม
การจั ด การแข่ ง ขั น จะพิ จ ารณาลงโทษห้ า มแข่ ง ขั น ในรายการที่ เ หลื อ และยกเลิ ก ผลการแข่ ง ขั น ที่ ผ่ า นมา
ทั้งหมด (ยกเว้นมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา)
5.3 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบ
สมัคร ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกัน (ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมเสื้อเอี๊ยมไว้ให้)
5.4 ก่อนทาการแข่งขันให้นักกีฬาทุกคนจะต้องรับการตรวจความถูกต้อง (ชื่อและตัวผู้เล่น ต้องตรงกับ
ใบสมัคร)
5.5 นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขัน(โดนคาดโทษ)ไม่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งผู้เล่นสารอง
5.6 การเปลี่ยนตัว ผู้เล่นในสนามและผู้เล่นสารองในแต่ละประเภทการแข่งขัน
- ประเภท ยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี และประชาชนชายทั่วไป สามารถเปลี่ยนตัวเข้าออก
ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน
- ประเภท วีไอพีชายอายุ 30 ปี ขึ้นไป สามารถเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาการแข่งขัน
(ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้ตรงตามช่วงอายุที่กาหนดไว้ในระเบียบการแข่งขัน)
5.7 กาหนดเวลาการจัดการแข่งขัน
- ประเภทยุ ว ชนชาย อายุ ไม่ เ กิ น 12 ปี การแข่ ง ขั น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ครึ่ ง ๆ
ละ 20 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
- ประเภทประชาชนชายทั่วไป การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 25 นาที พัก
ระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที (รอบแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ครึ่งละ 20 นาที)
- ประเภทวีไอพีชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 25 นาที พัก
ระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที (รอบแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ครึ่งละ 20 นาที)

5.8 รอบแบ่งกลุ่มจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด เอาคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม เข้ารอบ
ต่อไป เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันดังนี้
- ชนะ
- เสมอ
- แพ้

ได้ 3 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 0 คะแนน

กรณี ที่คะแนนการแข่งขันเท่ากัน ซึ่งมีผลต่อการเข้ารอบต่อไป หลักการพิจารณา มีดังนี้
1. ดูจากผลต่างประตูได้เสีย ทีมที่มีผลต่างดีกว่าจะได้เข้ารอบ
2. ถ้าผลต่างประตูได้เสีย เท่ากัน ดูจากจานวนประตูที่ยิงได้ ทีมที่ยิงได้มากกว่าจะได้เข้ารอบ
3. ถ้าผลการแข่งขันของทั้งสองทีมเสมอกัน จะใช้ผลการจับสลาก เพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป
4. รอบรองชนะเลิศ ถ้าผลการแข่งขันเสมอกันในเวลา ใช้การยิงลูกโทษ เพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป
5. รอบชิงชนะเลิศ ถ้าผลการแข่งขันเสมอกันในเวลา ใช้การยิงลูกโทษ เพื่อหาทีมชนะเลิศ
5.9 สนามแข่งขัน
สนามฟุ ต บอล โรงเรี ย นกั น ทราราม(นุ่ น ศึ ก ษาคาร) เทศบาลต าบลกั น ตวจระม วล
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในการดาเนินการจัดการแข่งขันให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน)
6. การรักษามารยาท
6.1 นักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ใบ ใน 1 เกม เป็น 1 ใบแดง ให้พักการแข่งขันครั้ง
ต่อไป 1 เกม
- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง
- กรณีถูกคาดโทษใบเหลือง ปรับ 50 บาท
- กรณีถูกคาดโทษใบแดง ปรับ 100 บาท
- นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขัน ไม่ใส่ สนับแข้ง โดนคาดโทษใบเหลือง และต้องออกจากสนามแข่ง
ขันเพื่อใส่สนับแข้งก่อนลงทาการแข่งขันต่อไป
6.2 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดระเบียบนี้ลงทาการแข่งขัน ให้ปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
6.3 กองเชียร์ นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการ
แข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในสนามและบริเวณจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้น ออกจากการแข่งขันทันที
* หมายเหตุ หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน คาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

