ระเบียบการแข่ งขันกรีฑาปี 2557
การแข่ งขันกีฬาสาธารณสุ ขสามัคคี ครั้งที่ 35
ระหว่ างวันที่ 30 กรกฎาคม– 1 สิ งหาคม 2557
**********************************
1. คุณสมบัติของนักกีฬาที่ลงแข่ งขัน
1.1 ต้องเป็ นไปตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
1.2 นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันในประเภทบุคคลได้ 2 รายการ และสามารถแข่งขันในประเภทวิง่ ผลัดได้อีก
1 รายการ
1.3 นั ก กี ฬ าที่ ล งแข่ ง ขัน ในประเภทบุ ค คล 1 รายการ สามารถลงแข่ ง ขัน ในประเภทวิ่ ง ผลัด ได้
2 รายการ
1.4 นักกีฬาที่ไม่ได้ลงแข่งขันในประเภทบุคคล สามารถลงแข่งขันในประเภทวิ่งผลัดได้ 2 รายการ
1.5 ถ้าปรากฏว่านักกีฬาผูใ้ ดลงแข่งขันเกินจากข้อกําหนดนี้ ให้ปรับนักกีฬาผูน้ ้ นั เป็ นแพ้ในทุกรายการที่
ลงแข่งขัน (ถ้านักกีฬานั้นเป็ นผูช้ นะ) แล้วเลื่อนผูท้ ี่มีอนั ดับรองขึ้นมา
1.6 นักกี ฬาทุกคนต้องนําบัตรประจําตัว เช่ น บัตรข้าราชการ, ลูกจ้าง หรื อบัตรประชาชนมาในวัน
แข่งขันด้วย เพื่อแสดงยืนยันคุณสมบัติ (ในกรณี ที่นกั กีฬาผูน้ ้ นั ชนะที่ 1, 2 หรื อ 3)
1.7 การยืนยันคุณสมบัตินกั กีฬาประเภทช่วงอายุให้ใช้บตั รประชาชนตัวจริ งเท่านั้น

2. ประเภทการแข่ งขัน แบ่งออกเป็ น
2.1 ประเภททัว่ ไป ชาย – หญิง ไม่จาํ กัดอายุ
2.2 ประเภทช่วงอายุ ชาย – หญิง ซึ่ งแบ่งออกเป็ นชาย 5 กลุ่ม หญิง 5 กลุ่ม คือ
ชาย กลุ่มอายุ 1 35 – 39 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2518)
กลุ่มอายุ 2
40 – 44 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517 – 2513)
กลุ่มอายุ 3
45 – 49 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2512 - 2508)
กลุ่มอายุ 4
50 – 54 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2503)
กลุ่มอายุ 5
55 – 60 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2502 - 2497)
หญิง กลุ่มอายุ 1 35 – 39 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2518)
กลุ่มอายุ 2
40 – 44 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2517 – 2513)
กลุ่มอายุ 3
45 – 49 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2512 - 2508)
กลุ่มอายุ 4
50 – 54 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2503)
กลุ่มอายุ 5
55 – 60 ปี
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2502 - 2497)

-22.3 ในประเภททัว่ ไปชาย – หญิง
- รอบคัดเลือก
วันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2557
- รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 30,31 กรฎาคม และ 1 สิ งหาคม 2557
2.4 ในประเภทช่วงอายุ แข่งขันในวันที่ 30,31 กรกฎาคม และ 1 สิ งหาคม 2557 จะไม่มีรอบคัดเลือกแต่
จะชิงชนะเลิศในครั้งเดียว โดยเอาเวลาของผูช้ นะในแต่ละชุดมาเทียบดูเวลา นักกีฬาผูใ้ ดทําเวลาได้ต่าํ สุด 1,2,3 จะ
เป็ นผูช้ นะ
2.5 ประเภทของการแข่งขัน ประกอบไปด้วย
วิง่ 100 เมตร, 200, 400, 800, 1,500, 5,000, 4 x 100, 4 x 400 เมตร
2.6 ในประเภท 5,000 เมตร จะมีแข่งขันในประเภททัว่ ไปชายและหญิง (ไม่จาํ กัดอายุ สามารถส่ งนักกีฬา
ได้ทีมละไม่เกิน 2 คน)
2.7 ในประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร และ 4 x 400 เมตร จะมี ท้ งั ในประเภททัว่ ไปและช่วงอายุ ให้
หน่วยงานที่ส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 8 คน ในแต่ละประเภท (ตัวจริ ง 4 สํารอง 4)
2.7.1 ในประเภทช่วงอายุจะแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มอายุ คือ
ประเภทชาย ไม้ที่ 1 อายุระหว่าง 40 – 44 ปี
ไม้ที่ 2 อายุระหว่าง 45 – 49 ปี
ไม้ที่ 3 อายุระหว่าง 50 – 54 ปี
ไม้ที่ 4 อายุระหว่าง 55 – 60 ปี
ประเภทหญิง ไม้ที่ 1 อายุระหว่าง 35 – 39 ปี
ไม้ที่ 2 อายุระหว่าง 40 – 44 ปี
ไม้ที่ 3 อายุระหว่าง 45 – 49 ปี
ไม้ที่ 4 อายุระหว่าง 50 – 55 ปี
การวิ่งต้องเป็ นไปตามกําหนดนี้หา้ มวิ่งสลับไม้
2.8 นักกีฬาที่มีอายุมากกว่า สามารถลงแข่งขันในกลุ่มอายุที่นอ้ ยกว่าได้ (แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบข้อ 2,
3 และ 4)
2.9 นักกีฬาที่มีอายุนอ้ ยกว่าไม่สามารถแข่งขันในกลุ่มอายุที่สูงกว่าได้
2.10 นักกีฬาจะต้องติดหมายเลขด้านหน้าและหลัง ให้แต่ละหน่วยงานจัดหามาเอง โดยกําหนดตามขนาด
ดังต่อไปนี้
- ขนาด 8 X 9 นิ้ว
- ความหนาของตัวเลขไม่ต่าํ กว่า 1 เซนติเมตร
- ตัวเลขเป็ นสี ดาํ บนพื้นที่ขาว
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3. การส่ งรายชื่อนักกีฬาและหลักฐาน
3.1 นักกีฬาที่จะลงทําการแข่งขันทุกประเภทถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อลูกจ้าง (กรณี ไม่มี
บัตรดังกล่าวให้ใช้บตั รประชาชนเท่านั้น) ส่ งพร้อมใบสมัคร
3.2 สํา หรั บ ลู ก จ้า งชั่ว คราวเงิ น บํารุ ง ให้ ถ่ า ยสํ า เนาบัต รประชาชน/คํา สั่ ง จ้า งปี ต่ อ ปี /ใบรั บ รองสิ ท ธิ
ประกันสังคมตัวจริ ง เท่านั้น ในการยืนยันคุณสมบัติ และจะต้องเข้าทํางานในหน่วยงานนั้นอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
(นับถึงวันแข่งขัน)
3.3 นัก กี ฬ าประเภทช่ วงอายุ (นับ ตามปี พ.ศ. เกิ ด เป็ นเกณฑ์) จะต้อ งแนบสําเนาบัต รประชาชน หรื อ
ทะเบียนบ้านมาด้วย เพื่อใช้ยนื ยันในเรื่ องอายุ
3.4 ให้หน่ วยงานส่ งรายชื่ อนักกี ฬาที่ จะลงแข่งขันในใบสมัครเข้าแข่งขันกรี ฑา พร้ อมหลักฐานตามข้อ
3.1, 3.2 ไปยังนายธวัชชัย แคใหญ่ กองออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ กรมอนามัย ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
ถ้ าพ้นกําหนดนีจ้ ะถือว่ าหน่ วยงานนั้นสละสิ ทธิ์ไม่ เข้ าร่ วมแข่ งขัน
3.4 ในการแข่งขันทุกรายการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่ยินยอมให้หน่วยงานใดมาสมัคร ใน
วันแข่งขัน ยกเว้นเกิดจากความผิดพลาดในการจัดโปรแกรมการแข่งขันของคณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบได้

4. การเข้ าร่ วมแข่ งขัน
4.1 ในวันแข่งขันให้นกั กีฬานําหลักฐานฉบับจริ งมาแสดงยืนยันตอนรายงานตัวนักกีฬา
4.2 ในการแข่ งขัน หากนัก กี ฬ าของหน่ วยงานใดไม่ ม าแข่ งขัน หรื อ ถอนตัว ไม่ เข้าร่ ว มแข่ งขัน หรื อ
เปลี่ยนแปลงนักกีฬา ให้แจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผูค้ วบคุมทีมนักกีฬา นักกีฬาที่สมัครเข้า
แข่งขันประเภทนั้นๆ หากไม่มาแข่งขันถือว่าสละสิ ทธิ์
4.3 การเปลี่ยนแปลงนักกีฬาให้ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีมละไม่เกิ น 5 รายการ
เท่านั้น

5. การประท้ วงเรื่องคุณสมบัตินักกีฬา
5.1 ต้องประท้วงก่อนการแข่งขัน โดยทําหนังสื อเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเสนอต่อประธานชมรมกรี ฑ า
พร้อมหลักฐานที่ชดั เจน
5.2 การประท้วงเพื่อเปลี่ยนผลการแข่งขันสามารถประท้วงโดยวาจาได้ และต้องประท้วงภายหลัง การ
แข่งขันประเภทนั้น ๆ สิ้ นสุดลง ไม่เกิน 10 นาที พร้อมหลักฐานการกระทําผิด
5.3 ผูค้ วบคุมทีมมีอาํ นาจหน้าที่ในการประท้วง
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6. ผู้ประสานงาน
มี ข ้ อ สงสั ย สอบถามได้ ที่ นายธวัช ชั ย แคใหญ่ มื อ ถื อ 087-0338720 , นายจิ ต รกร สามั ญ ทิ ต ย์
มือถือ 088-4687523 โทรสาร 0-2590-4584 E-mail wertt_art@hottmail.com กองออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข



