ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
โดยที่เป็ น การสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
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 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน”
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 กีฬายิงปืน
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับปัจจุบัน
๓.๓ ในกรณี ที่ ขั ด แย้ ง ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ทีมชายและบุคคลชาย ประกอบด้วย
(๑) ปืนยาวท่านอน
(๒) ปืนยาว ๓ ท่า
(๓) ปืนยาวอัดลม
(๔) ปืนสั้นยิงช้า
(๕) ปืนสั้นยิงเร็ว
(๖) ปืนสั้นอัดลม
(๗) ปืนสั้นมาตรฐาน
๔.๒ ทีมหญิงและบุคคลหญิง ประกอบด้วย
(๑) ปืนยาวท่านอน
(๒) ปืนยาว ๓ ท่า

๒
(๓) ปืนยาวอัดลม
(๔) ปืนสั้นสตรี
(๕) ปืนสั้นอัดลม
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เป็นไปตาม หมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
ให้แ ต่ล ะวิท ยาเขตส่ง รายชื่อ นัก กีฬ าสมัค รเข้า ร่ว มการแข่ง ขัน โดยมีจานวน
นักกีฬาแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทบุค คล ให้ แ ต่ล ะวิท ยาเขตส่ง นัก กีฬ าเข้า ร่ว มการแข่ง ขัน
ได้ไม่เกิน ๒ คน (กรณีไม่ส่งแข่งขันประเภททีม)
(๒) ประเภททีม ให้แต่ล ะวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่ว มการแข่งขันไม่น้อยกว่า
๓ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน (นักกีฬาในประเภททีมได้สิทธิ์ในประเภทบุคคลด้ว ย)
(๓) หลังจากวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาครบตามประเภทที่แสดงความจานง
เข้า ร่ว มการแข่ง ขัน แล้ว หากมีเ หตุจาเป็น ต้อ งเปลี่ย นผู้เ ล่น สามารถขอเปลี่ย นได้ใ นวัน ประชุม ผู้จัด การ
ทีม โดยยื่นหลักฐานยืน ยัน เป็น ลายลักษณ์อักษรจากวิทยาเขตและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว จะไม่
อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ล ะทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จั ดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึ กสอน
จานวน ๒ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึ กสอน จานวน ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
๗.๑ ประเภททีม ทาการแข่งขันรอบเดียวโดยแบ่งเป็นผลัด (จานวนผลัดขึ้นอยู่กับ
จานวนทีม ที่เข้า ร่ว มการแข่งขัน ) จากนั้นใช้วิธีก ารจับสลากช่องยิงในแต่ล ะผลัด เมื่อเสร็จ สิ้นการแข่งขัน
จะนาผลคะแนนรวมของแต่ล ะทีมมาตัดสินหาผู้ชนะ
๗.๒ การจัดการแข่งขันนั้นในชนิด กีฬายิงปืน จะต้องมีวิทยาเขตสมัค รเข้าร่ว มการ
แข่งขันไม่น้ อยกว่า ๔ วิทยาเขต
๗.๓ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นัก กีฬ าต้อ งยอมรับ ค าตัด สิน และให้ค วามร่ว มมือ ในการปฏิบ ัต ิง านของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นัก กีฬาต้อ งประพฤติตนให้ส มกับความเป็นนักกีฬาที่
ดีและต้องปฏิบัติตามระเบีย บและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ กรณีทีม ใด เจ้า หน้า ที่และหรือ นัก กีฬาละเมิดระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา
ประพฤติต นไม่เ หมาะสมต่อ หน้า ที่แ ละมารยาทอัน ดีง าม รวมถึง ละเมิด ระเบีย บการแข่ง ขัน ให้พิจ ารณา
เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ง ระเบีย บสถาบันการพลศึก ษา ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬ าสถาบัน การพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

๓
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขัน
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องสวมชุดสาหรับใช้ในการแข่งขันให้ถูกต้องตามที่
ระบุไว้ในกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับปัจจุบัน
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องนาอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
โดยเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกติกา ยกเว้นเป้าปืน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้
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
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการเป็น
ผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬากีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษาว่า ด้ ว ยการแข่งขัน กีฬ า
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ดการแข่ง ขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

