ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู
โดยที่เป็ น การสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู”
ข้ อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬายิงธนู
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ ประเภทยิง ระยะ ๑๘ เมตร
๔.๑.๑ คันธนูโค้งกลับ ระยะ ๑๘ เมตร (๑๘ M. Round)
(๑) บุคคลชาย (๑๘ M. Round Individual Men)
(๒) บุคคลหญิง (๑๘ M. Round Individual Women)
(๓) บุคคลชาย (๑๘ M. Individual Match Men)
(๔) บุคคลหญิง (๑๘ M. Individual Match Women)
(๕) ทีมชาย (๑๘ M. Round Team Men)
(๖) ทีมหญิง (๑๘ M. Round Team Women)
(๗) ทีมชาย (๑๘ M. Team Match Round Team Men)
(๘) ทีมหญิง (๑๘ M. Team Match Round Team Women)
๔.๑.๒ คันธนูทดกาลัง ระยะ ๑๘ เมตร (๑๘ M. Round)
(๑) บุคคลชาย (๑๘ M. Round Individual Men)
(๒) บุคคลหญิง (๑๘ M. Round Individual Women)
(๓) บุคคลชาย (๑๘ M. Individual Match Men)
(๔) บุคคลหญิง (๑๘ M. Individual Match Women)

๒
๔.๒ ประเภทยิง ระยะ ๕๐-๓๐ เมตร และ ๗๐ เมตร
๔.๒.๑ คันธนูโค้งกลับ ระยะ ๕๐-๓๐ เมตร (๕๐-๓๐ M. Round)
(๑) บุคคลชาย (๕๐-๓๐ M. Round Individual Men)
(๒) บุคคลหญิง (๕๐-๓๐ M. Round Individual Women)
(๓) บุคคลชาย (๓๐ M. Individual Match Men)
(๔) บุคคลหญิง (๓๐ M. Individual Match Women)
(๕) ทีมชาย (๕๐-๓๐ M. Round Team Men)
(๖) ทีมหญิง (๕๐-๓๐ M. Round Team Women)
(๗) ทีมชาย (๓๐ M. Team Match Round Team Men)
(๘) ทีมหญิง (๓๐ M. Team Match Round Team Women)
๔.๒.๒ คันธนูโค้งกลับ ระยะ ๗๐ เมตร (๗๐ M. Round)
(๑) บุคคลชาย (๗๐ M. Round Individual Men)
(๒) บุคคลหญิง (๗๐ M. Round Individual Women)
(๓) ทีมผสม (๗๐ M. Round Team Mixed)
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
(๑) แต่ละวิทยาเขต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดได้ไม่เกิน ๒๔ คน
นักกีฬาชายไม่เกิน ๑๒ คน นักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑๒ คน
(๒) ประเภททีมแต่ละวิทยาเขตสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมชาย
๑ ทีม ทีมหญิง ๑ ทีม แต่ละทีมมีนักกีฬาได้ ๓-๔ คน
(๓) ประเภทบุ ค คลแต่ ล ะวิ ท ยาเขต ส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น รายการ
ละไม่เกิน ๒ คน
(๔) ประเภททีมผสมแต่ล ะวิทยาเขตสามารถส่งนั กกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้
๑ ทีม ทีมละ ๓ - ๔ คน ภายในทีมต้องมีนักกีฬาหญิง อย่างน้อย ๑ คน ซึ่งในการนับคะแนนประเภททีมผสมจะ
นับคะแนนนักกีฬาหญิง ๑ คน
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๒ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
๗.๑ การจั ดการแข่งขั นจะต้องมี วิทยาเขตสมัครเข้าร่ ว มการแข่ง ขันไม่ น้อยกว่า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๒ ประเภททีมของแต่ล ะรายการสามารถมีนักกีฬาทีมชาติเ ข้าร่วมการแข่งขันได้
ไม่เกิน ๑ คน

๓
๗.๓ วิทยาเขตที่ส่งนักกีฬาเข้าร่ว มการแข่งขันไม่ถึง ๓ คน ไม่ส ามารถเข้าร่ว มการ
แข่งขันในประเภททีมได้
๗.๔ นั ก กี ฬ าที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ประเภทที ม ให้ นั บ คะแนนทั้ ง ประเภทที ม และ
ประเภทบุคคลในคราวเดียวกัน
๗.๕ การคิดคะแนนประเภททีมให้ คิดจากนักกีฬาที่แจ้งรายชื่อ ๓ คน ในวันประชุม
ผู้จัดการทีม
๗.๖ รอบแพ้คัดออก (Match Round) ให้จัดตามลาดับคะแนนประเภทบุคคล อันดับที่
๑ - ๑๖ จับคู่ การแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนได้ผู้ชนะอันดับ ๑ - ๓
๗.๗ หน้าเป้าที่ใช้ในการแข่งขัน
(๑) การแข่งขันยิง ระยะ ๑๘ เมตร คันธนูโค้งกลับ ใช้หน้าเป้าขนาด ๔๐ ซม. ๑๐
วงค่า (๑-๑๐ คะแนน)
(๒) การแข่งขันยิง ระยะ ๑๘ เมตร คันธนูทดกาลัง ใช้หน้าเป้าขนาด ๔๐ ซม. ๓
วง แนวตั้ง (Vertical triple face) ๕ วงค่า (๖-๑๐ คะแนน)
(๓) การแข่งขันยิง ระยะ ๕๐ – ๓๐ เมตร ใช้หน้าเป้าขนาด ๘๐ ซม. ๑๐ วงค่า
(๑-๑๐ คะแนน)
(๔) การแข่งขันยิงเป้ากลางแจ้ง ระยะ ๗๐ เมตร ใช้หน้าเป้าขนาด ๑๒๒ ซม.
๑๐ วงค่า (๑-๑๐ คะแนน)
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นั ก กี ฬ าต้ อ งยอมรั บ ค าตั ด สิ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๒ นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์การแข่งขันมาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบ
ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด หากหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมทาการแข่งขัน
๘.๓ นั ก กีฬ าต้อ งประพฤติ ตน ให้ ส มกั บ ความเป็ นนั ก กีฬ าที่ ดี และต้อ งปฏิบั ติต าม
ระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดการแข่งขัน
๘.๔ กรณีเจ้าหน้าที่ทีมหรือนักกีฬา ละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา ประพฤติตน
ไม่เหมาะสม ต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไปตาม หมวด ๙
ข้อ ๓๐ แห่ งระเบีย บสถาบั น การพลศึกษา ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขันเป็นไปตามกติกาของสหพันธ์ยิงธนูนานาชาติ
๙.๒ ให้ ใช้คัน ธนู ตามหลักเกณฑ์ของ Olympic Sport และอุปกรณ์ตามกติกาของ
World Archery
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร

๔
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ อ ยู่ ในดุล ยพินิ จของคณะกรรมการฝ่ ายเทคนิค กีฬา โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้ เป็ น ไปตามหมวด ๙ แห่ งระเบี ยบสถาบันการพลศึก ษา ว่ าด้ว ยการแข่ง ขันกีฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

