ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงปืน
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์”
ณ จังหวัด พัทลุง
**************
1. สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม
นายสกล วรรณพงษ์
เลขาธิการ
นางสาวโศภิศรา ทิพยมณฑล
สถานที่ติดต่อ
286 ถนนรามคาแหง สนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 097-487-0505, 086-974-5796
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬายิงปืนของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงด้านเทคนิคกีฬา
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬายิงปืน
กรรมการ
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จัดการทีมทุกทีมในชนิดกีฬาที่มีการประท้วง(ยกเว้น คู่กรณี)กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
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5. คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5.2 เป็นผู้ที่มีผลคะแนนการแข่งขันผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่า (MQS) ตามข้อ 7
5.3 เกณฑ์อายุอาวุโสกาหนดดังนี้
5.3.1. อาวุโส 1 (Sen.1) อายุตั้งแต่ 35-54 ปี (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2530-2511)
5.3.2. อาวุโส 2 (Sen.2) อายุตั้งแต่ 55-64 ปี (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2510-2501)
5.3.3. อาวุโส 3 (Sen.3) อายุตั้งแต่ 65-69 ปี (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2500-2496)
5.3.4. อาวุโส 4 (Sen.4) อายุตั้งแต่ 70-74 ปี (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2495-2491)
5.3.5. อาวุโส 5 (Sen.5) อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป (ปี พ.ศ. 2490)
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 ประเภทชาย ประกอบด้วยประเภทการแข่งขัน ดังนี้
6.1.1 ปืนยาวอัดลม 10 M. Air Rifle Men บุคคล
6.1.2 ปืนยาวอัดลม พาดแท่น 10 M. Air Rifle Support Rest Shootingบุคคล
6.1.3 ปืนยาวท่านอน 50 M. Rifle Prone (60 Shots) บุคคล
6.1.4 ปืนยาวท่านอน 50 M. Rifle Prone (30 Shots) บุคคล
6.1.5 ปืนยาว 3 ท่าชาย 50 M. Rifle3 Position (3x20 Shots)บุคคล
6.1.6 ปืนสั้นอัดลมชาย 10 M. Air Pistolบุคคล
6.1.7 ปืนสั้นอัดลม พาดแท่น 10 M. Air Rifle Support Rest Shootingบุคคล
6.1.8 ปืนสั้นชาย 25 เมตร25m. Pistolบุคคล
6.1.9. ปืนสั้นชาย 25 เมตร ภาคยิงช้า 25m. Pistol (Precision Stage)
6.1.10. ปืนสั้นชนวนกลาง 25m. Centre Fire Pistol
6.1.11. ปืนสั้นชนวนกลาง ภาคยิงช้า 25m. Centre Fire Pistol (Precision Stage)
6.1.12. ปืนสั้นยิงช้า 50 เมตรFree Pistol
6.1.13. ปืนสั้นยิงช้า 50 เมตร พาดแท่น Free Pistol Supported Rest Shooting
6.2 ประเภทหญิง ประกอบด้วยประเภทการแข่งขัน ดังนี้
6.2.1. ปืนยาวอัดลม ญ. 10 M. Air Rifle Womenบุคคล
6.2.2. ปืนยาวอัดลม ญ. พาดแท่น 10 M. Air Rifle Support Rest Shootingบุคคล
6.2.3. ปืนยาวท่านอน ญ. 50 M. Rifle Prone (60 Shots) บุคคล
6.2.4. ปืนยาวท่านอน ญ. 50 M. Rifle Prone (30 Shots)บุคคล
6.2.5. ปืนยาว 3 ท่า ญ. 50 M. Rifle3 Position (3x20 Shots) บุคคล
6.2.6. ปืนสั้นอัดลม ญ. 10 M. Air Pistol
6.2.7. ปืนสั้นอัดลม ญ. พาดแท่น 10 M. Air Rifle Support Rest Shooting
6.2.8. ปืนสั้นหญิง 25m. Pistol
6.2.9. ปืนสั้นหญิง25 เมตร ภาคยิงช้า 25m. Pistol (Precision Stage)
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7.ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่่า (MQS)
เกณฑ์คะแนนขั้นต่่าของแต่ละประเภท (Minimum Qualification Score) (MQS)
ที่
ประเภทการแข่งขัน
คะแนน / MQS
1
ปืนยาวอัดลม 10 M. Air Rifle Men
430คะแนน
2
ปืนยาวอัดลม พาดแท่น 10 M. Air Rifle Support Rest Shooting
450คะแนน
3
ปืนยาวท่านอน 50 M. Rifle Prone (60 Shots)
430 คะแนน
4
ปืนยาวท่านอน 50 M. Rifle Prone (30 Shots)
180คะแนน
5
ปืนยาว 3 ท่าชาย 50 M. Rifle3 Position (3x20 Shots)
380คะแนน
6
ปืนสั้นอัดลมชาย 10 M. Air Pistol
430 คะแนน
7
ปืนสั้นอัดลม พาดแท่น 10 M. Air Rifle Support Rest Shooting
450 คะแนน
8
ปืนสั้นชาย 25 เมตร
25m. Pistol
420คะแนน
9
ปืนสั้นชาย 25 เมตร ภาคยิงช้า 25m. Pistol (Precision Stage)
180 คะแนน
10
ปืนสั้นชนวนกลาง 25m. Centre Fire Pistol
420 คะแนน
11
ปืนสั้นชนวนกลาง ภาคยิงช้า 25m. Centre Fire Pistol (Precision Stage)
180 คะแนน
12
ปืนสั้นยิงช้า 50 เมตร Free Pistol
400คะแนน
13
ปืนสั้นยิงช้า 50 เมตร พาดแท่น Free Pistol Supported Rest Shooting
420 คะแนน
14
ปืนยาวอัดลม ญ. 10 M. Air Rifle Women
430 คะแนน
15
ปืนยาวอัดลม ญ. พาดแท่น 10 M. Air Rifle Support Rest Shooting
450 คะแนน
16
ปืนยาวท่านอน ญ. 50 M. Rifle Prone (60 Shots)
430 คะแนน
17
ปืนยาวท่านอน ญ. 50 M. Rifle Prone (30 Shots)
180 คะแนน
18
ปืนยาว 3 ท่า ญ. 50 M. Rifle3 Position (3x20 Shots)
380 คะแนน
19
ปืนสั้นอัดลม ญ. 10 M. Air Pistol
430 คะแนน
20
ปืนสั้นอัดลม ญ. พาดแท่น 10 M. Air Rifle Support Rest Shooting
450 คะแนน
21
ปืนสั้นหญิง
25m. Pistol
420 คะแนน
22
ปืนสั้นหญิง25 เมตร ภาคยิงช้า 25m. Pistol (Precision Stage)
180 คะแนน
**หมายเหตุ คะแนน MQS พิจารณาจากการแข่งขันดังนี้ คือ
1. ใช้ผลคะแนนจากการแข่งขันที่สมาคมกีฬายิงปืนฯ เป็นผู้จัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ของสมาคมกี ฬายิ งปืน ฯ รับรองการแข่งขันนั้น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
กาหนดส่งรายชื่อวันสุดท้าย
** นักกีฬาที่ผ่าน MQS แล้ว ให้นาผลคะแนนที่ผ่านแนบพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
2. ให้อยู่ในดุลพินิจของสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยฯ ในการให้การรับรองผลคะแนนผ่านเกณฑ์
คะแนนขั้นต่า (MQS)
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8.ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
8.1.1 ประเภทบุคคลให้แต่ละจังหวัดส่งได้ไม่จากัดจานวน
8.1.2 กาหนดให้แต่ละจังหวัดที่มีนักกีฬาผ่านการคัดเลือก ส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมได้ในอัตราส่วน
เจ้าหน้าทีท่ ีม 1 คน / นักกีฬา 5 คน หากจังหวัดใดมีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกไม่ถึง 5 คน ให้ส่งเจ้าหน้าที่
ควบคุมทีมได้ 1 คน
9. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
9.1 ใช้ก ติก าการแข่ง ขัน ของสหพั น ธ์กี ฬ ายิ ง ปืน นานาชาติ (ISSF) ฉบับ ภาษาอัง กฤษล่ า สุด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
อาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รวมทั้งข้อกาหนดเพิ่มเติมตามระเบียบการแข่งขันกีฬายิงปืน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ
ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2565) ณ จังหวัดพัทลุง ยกเว้นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันให้ถือตามระเบียบนี้
9.2 ในกรณีที่ทางจังหวัดเจ้าภาพไม่สามารถจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (Final) ได้ ให้ถือคะแนนใน
รอบคัดเลือกเป็นเกณฑ์ตัดสินในการมอบเหรียญรางวัล คือ เหรียญทอง , เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
ตามลาดับ
9.2.1 การรับเหรียญรางวัลในแต่ละประเภทการแข่งขัน แต่ละจังหวัดสามารถรับเหรียญรางวัลสูงสุดได้
เพียง 2 เหรียญ ตามระเบียบการแข่งขันระดับนานาชาติ
9.3 ในกรณีที่มีการแข่ งขั น รอบชิ งชนะเลิ ศ(Final) จะใช้กฎ กติกาการแข่ง ขัน ของสหพั นธ์กี ฬายิ ง ปื น
นานาชาติ(ISSF) ฉบับภาษาอังกฤษล่าสุด ซึ่งในการแข่งขัน จะใช้ผลการตัดสินในการแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ
(Final) ในการมอบเหรียญรางวัล คือ เหรียญทอง , เหรียญเงิน และเหรียญ ทองแดง ตามลาดับ
9.3.1 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final) เกณฑ์การตัดสินให้ถืออันดับคะแนนตามความสามารถของ
นักกีฬาเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Final) ให้ครบตามจานวนที่กาหนด ในแต่ละประเภทของการแข่งขัน โดยไม่
จ่ากัดจ่านวนนักกีฬาของแต่ละจังหวัด
9.3.2 การรับเหรียญรางวัลในแต่ละประเภทการแข่งขัน แต่ละจังหวัดสามารถรับเหรียญรางวัลสูงสุด
ได้เพียง 2 เหรียญ ตามระเบียบการแข่งขันระดับนานาชาติ
9.4 เกณฑ์การตัดสินให้ถืออันดับคะแนนตามความสามารถ
9.5 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อของนักกีฬาไม่สามารถกระทาได้
9.6 นักกีฬาจะต้องเป็นผู้จัดหากระสุนปืนสาหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันทุกรอบ
9.7 ให้นักกีฬาจัดเตรียมเป้าฝึกซ้อมมาเอง
9.8 กรณีที่มีการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ (Pre-Event Training) ผู้จัดการแข่งขันจะเตรียมเป้าฝึกซ้อมให้
9.9 กรณีที่ประเภทการแข่งขันใดมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า 4 จังหวัด จะให้ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน แต่ไม่จะไม่นับเหรียญรางวัลในการแข่งขันในประเภทนั้น
10. บทลงโทษ
10.1 นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และขาดมารยาทอันดี
งามและถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน เช่น ผละออกจากการแข่งขัน ไม่ออกมาทาการแข่งขัน ตามกาหนด
ก่อเหตุวิวาท ทาร้ายร่างกาย ทาลายสนามหรืออุปกรณ์การแข่งขัน หรือนอกสนามการแข่งขัน ให้ประธาน
กรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่
หรือนักกีฬา ในการแข่งขันสาหรับปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
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10.2 นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเมิดข้อบังคับ หรือระเบียบการแข่งขัน หรือกติกา
การแข่งขันหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงตามข้อ 33 ข้อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้ถือว่า นักกีฬา หัวหน้าคณะ
นักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทาการขัดต่อเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬาตามข้อบังคับนี้ให้ประธานกรรมการ
อานวยการแข่งขันกีฬาแห่ งชาติพิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิผู้นั้นออกจากการเป็นผู้แทนจังหวัดในการ
แข่งขันสาหรับปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
11. การแต่ ง กายของนั ก กี ฬ า ให้ นั ก กี ฬ าแต่ ง กายตามกฎของสหพั น ธ์ กี ฬ ายิ ง ปื น นานาชาติ (ISSF)ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ (1 มกราคม 2017) โดยได้รับความเห็นชอบจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว 1 จุดเท่านั้นและห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถวเท่านั้น
12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับ การเป็น
นักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันทุกประการ หากประพฤติตนไม่เหมาะสมและหรือละเมิด
ต่อกติกาการแข่งขัน ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่และ
หรือนักกีฬาผู้นั้นตามสมควรแล้วแต่กรณี
13. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทา
รายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
14. การประท้วงและอุทธรณ์
14.1การประท้วงคุณสมบัติ ของนักกีฬาประท้วงได้ตลอดเวลา การประท้วงต้องเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยหัวหน้าคณะนักกีฬาเป็นผู้ลงนามหนังสือ พร้อมด้วยวางเงินประกัน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลถ้าไม่เป็นผลจะริบเงินเป็นทุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพ
14.2 การประท้วงเทคนิคกีฬาให้ยื่นหนังสือพร้อมเอกสารภายใน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการ
แข่งขันฯ การประท้วงต้องเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้จัดการทีมเป็นผู้ลงนามหนังสือ พร้อมด้วยวางเงินประกัน
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลถ้าไม่เป็นผลจะริบเงินเป็นทุนส่งเสริมกีฬา
ของจังหวัดเจ้าภาพ
15. การตรวจเพศ (เฉพาะนักกีฬาหญิง)
ให้กระทาโดยแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ที่เจ้าภาพจัดหาก่อนการแข่งขัน หรือ
นักกีฬาที่มีใบแสดงการรับรองการตรวจเพศซึ่งสูงกว่าการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เช่น ซีเกมส์ ซีซ่าร์ เอเชี่ยนเกมส์
ฯลฯ ซึ่งยังไม่สิ้นสุดรับรองซึ่งสามารถนามาแสดงตนได้โดยไม่ต้องตรวจเพศใหม่
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16. การตรวจสารกระตุ้น
จัดให้มีการตรวจสารกระตุ้นตาม พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555
17. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ
พ.ศ. 2562
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
หมายเหตุ
1.กรณี ก ารแข่ ง ขั น ประเภทบุ ค คลถ้ า มี นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ตั้ ง แต่ 4 จั ง หวั ด ขึ้ น ให้ แ จก
ประกาศนียบัตร ลาดับที่ 1,2,3
18. รางวัลผู้ฝึกสอน และนักกีฬาดีเด่น ดังนี้
19.1 ผู้ฝึกสอนปืนยาวดีเด่น
1 รางวัล
19.2 ผู้ฝึกสอนปืนสั้นดีเด่น
1 รางวัล
19.3 นักกีฬาดีเด่นหญิง
1 รางวัล
19.4 นักกีฬาดีเด่นชาย
1 รางวัล
หลักเกณฑ์การพิจารณา
18.5 นักกีฬาดีเด่น พิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
18.5.1เกณฑ์การพิจารณาด้านกีฬา (การนับจานวนเหรียญจะนับเฉพาะประเภทที่มีในการแข่งขัน0
โอลิมปิก)
18.5.1.1 ผลงานการแข่งขันของนักกีฬา และจานวนเหรียญทองที่ได้รับหากมีจานวนเหรียญ
ทองทีไ่ ด้รับเท่ากันจึงจะพิจารณาในจานวนเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับต่อไป
18.5.1.2 หากผลการแข่งขันของนักกีฬาที่สูงสุด มีนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลเท่ากันให้
พิจารณาจากสถิติการแข่งขันของนักกีฬา เช่น การทาลายสถิติ, ความสามารถในรอบ Final เป็นต้น
18.5.2 เกณฑ์การพิจารณาด้านความประพฤติ โดยพิจารณาจาก
-บุ คลิ กลั กษณะของการแสดงออกถึงการเป็นนักกีฬาที่ดี มีน้าใจเป็นนักกีฬา ทั้งก่อนการ
แข่งขันระหว่างการแข่งขัน และหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
- ลักษณะท่าทาง กิริยามารยาท
- การแต่งกาย
- การให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด
18.5.3 ให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณานักกีฬาดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
18.6 ผู้ฝึกสอนดีเด่น พิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
18.6.1ต้องมีชื่อและเป็นผู้ฝึกสอนประจาทีมจังหวัดนั้นๆ อย่างเป็นทางการตามที่ กกท.รับรอง
18.6.2 มีผลงานการแข่งขันของนักกีฬา และจานวนเหรียญทองที่ได้รับหากมีจานวนเหรียญทองที่
ได้รับเท่ากันจึงจะพิจารณาในจานวนเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับต่อไป
18.6.3 มีความประพฤติที่ดี มีมารยาทในการแสดงออกถึงการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี
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18.6.4 เป็นผู้ที่ส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการผู้ตัดสิน
เป็นอย่างดี
18.6.5 ให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุส่าหรับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด่าเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด่าเนินการให้
19. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งยิงปืนประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯอันเชื่อได้ว่าไม่
โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน
20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุด แข่ ง ขั น หรื อ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆไม่
มีเพลงประจาจังหวัดให้ใช้เพลง “วันแห่งชัย” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแทน
21. จ่านวนเหรียญรางวัล
ประเภทบุคคล ทอง 22 เหรียญ
ประเภททีม
ทอง 66 เหรียญ
สารอง
ทอง......เหรียญ
รวมทั้งสิ้น
ทอง 88 เหรียญ

เงิน 22 เหรียญ
เงิน 66 เหรียญ
เงิน.......เหรียญ
เงิน 88 เหรียญ

ทองแดง 22 เหรียญ
ทองแดง 66 เหรียญ
ทองแดง.........เหรียญ
ทองแดง 88 เหรียญ

22. จ่านวนประกาศนียบัตร
จานวนใบประกาศนียบัตรทั้งหมด 264 ใบ
23. จ่านวนผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ของจังหวัดเจ้าภาพ
23.1 กรรมการตรวจนับเป้าประจาสนามระยะ 10 เมตร 3 คน
23.2 กรรมการตรวจนับเป้าประจาสนามระยะ 25 เมตร 10 คน
23.3 กรรมการตรวจนับเป้าประจาสนามระยะ 50 เมตร 3 คน
23.4 กรรมการส่งเป้าประจาสนามระยะ 10 เมตร 2 คน
23.5 กรรมการส่งเป้าประจาสนามระยะ 25 เมตร 2 คน
26.6 กรรมการส่งเป้าประจาสนามระยะ 50 เมตร 2 คน
23.7 กรรมการประจาช่องยิงสนามระยะ 10 เมตร 30 คน
23.8 กรรมการประจาช่องยิงสนามระยะ 25 เมตร 25 คน
23.9 กรรมการประจาช่องยิงสนามระยะ 50 เมตร 28 คน

รวม 66 เหรียญ
รวม 198 เหรียญ
รวม.........เหรียญ
รวม 264 เหรียญ
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23.10 กรรมการบันทึกผลการแข่งขันประจาสนามระยะ 10 เมตร 5 คน
23.11 กรรมการบันทึกผลการแข่งขันประจาสนามระยะ 25 เมตร 4 คน
23.12 กรรมการบันทึกผลการแข่งขันประจาสนามระยะ 50 เมตร 5 คน
23.13 เจ้าหน้าที่ช่วยเปลี่ยนเป้าประจาสนามระยะ 50 เมตร 28 คน
23.14 เจ้าหน้าซ่อมบารุงประจาสนามยิงปืน 3 คน
รวมผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 150 คน
24. จอแสดงผลคะแนน
- ทีวีจอแบนขนาดความกว้างของจอภาพไม่ต่ากว่า 42 นิ้ว หรือเครื่องฉายภาพพร้อมฉากสีขาว จานวน 3 ชุด
- คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง
-ปริ๊นเตอร์LASER 1 เครื่อง, ปริ๊นเตอร์INGJET 1 เครื่อง
- เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
25. ก่าหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่

สิงหาคม 2565
***************

