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ระเบียบ 61

Update 04/10/2561

กรุงเทพประกันชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก
Ω  Ω Ω Ω  Ω

ความเป็ นมาของการกรี ฑาในประเทศไทย เริ่ มในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยครู ชาวอังกฤษนามาสอน
นักเรี ยนไทยฝึ กเล่นในโรงเรี ยนพระตาหนักวังสวนกุหลาบ และแพร่ หลายมากขึ้น เมื่อกระทรวงธรรมการเริ่ มดาเนิน
การเกี่ยวกับการพลศึกษา
การแข่งขันกรี ฑาในประเทศไทย เริ่ มเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เสด็จนิวตั ิ
กลับสู่ ประเทศไทย หลังเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกใน ปี พุทธศักราช 2441 (ร.ศ. 117) กระทรวงธรรมการ คณะครู
นักเรี ยน และประชาชน ได้จดั การแข่งขันกรี ฑาขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440
ณ ทุ่งพระเมรุ (ท้องสนามหลวง) เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา ถือเป็ นประเพณี ที่กระทรวงธรรมการ หรื อ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จดั การแข่งขันเป็ นประจา และ
กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรการแข่งขันเสมอมา
เพื่อเป็ นการราลึก และฉลองวันเกิดกรี ฑาไทย สมาคมกีฬากรี ฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จีงได้จดั ให้มีการแข่งขัน “ กรีฑา ดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ ก” ขึ้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุนและปลูกฝังให้นกั เรี ยน และ
เยาวชนทัว่ ประเทศ รักในการออกกาลังกายด้วยการเล่นกีฬา และ เสริ มสร้างสุ ขภาพพลานามัยให้มีความเข้มแข็ง สร้าง
กิจกรรมให้กบั เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการออกกาลังกาย และห่างไกลสิ่ งเสพติดทั้งหลาย เยาวชนที่มี
พรสวรรค์ดา้ นการกีฬา สามารถพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทั้งระดับเยาวชน และระดับนานาชาติในอนาคต สร้างชื่ อเสี ยงให้กบั
ตนเอง ครอบครัว วงศ์ตระกูล และประเทศชาติ เป็ นแบบอย่างให้กบั เยาวชนรุ่ นหลังต่อไป อนึ่ง นักกรี ฑาทีมชาติไทยชุด
วิง่ ผลัด 4 X 100 เมตร ใต้ฝนุ่ ชาย – หญิง ซึ่ งชนะเลิศเหรี ยญทองในกีฬาซี เกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กรี ฑาชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชีย และ กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ล้วนแต่มาจากโครงการดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ ก ทั้งสิ้ น

สมาคมกีฬากรีฑาแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
นายกสมาคม พล.ต.อ.สันต์ ศรุ ตานนท์
เลขาธิ การ
พล.ต.ต.สุ รพงษ์ อาริ ยะมงคล
สถานที่ติดต่อ A 05 – A 06 สนามกีฬาหลัก ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต ถ.เชียงราก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. (02) 564 – 3444, (02) 564 – 3555
E-mail : aat@aat.or.th
Website : www.aat.or.th
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ระเบียบการแข่ งขัน
1. วัน เวลา และสถานทีแ่ ข่ งขัน
การแข่งขันกรี ฑาดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ ก ได้กาหนดให้มีการแข่งขันขึ้น 3 ภาค ( 3 สนามแข่งขัน
โดยทาการแข่งขัน 3 วัน เพื่อให้ได้ผชู้ ิงชนะเลิศ ของแต่ละภาค ในการแข่งขัน “ กรี ฑาดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ ก “ เพื่อได้รับการ
พิจารณาเข้าร่ วมโครงการดาวรุ่ งเข้าสู่ ยุวชนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ และทีมชาติ ต่อไป

กาหนดจังหวัดเจ้ าภาพจัดการแข่ งขัน
ภาค

เจ้ าภาพ

จานวน

ว.ด.ป. แข่ งขัน

ปิ ดรับสมัคร

สถานที่

พืน้ ลู่วงิ่

บริษทั ผู้สนับสนุน

ยางสังเคราะห์

กรุ งเทพประกันชีวติ

ภาคใต้

สุ ราษฎร์ ธานี

14 จังหวัด

6-8 พ.ย. 2561

3 ต.ค. 2561

สนามกีฬา
รร.บ้ านนาดี อบจ 3
สุ ราษฎร์ ธานี

ภาค ตอ.เฉียงเหนือ

นครราชสีมา

20 จังหวัด

13-15 ธ.ค.2561

8 พ.ย. 2561

เฉลิมพระเกียรติ70 ปี

ยางสังเคราะห์

กรุ งเทพประกันชีวติ

28 + 15
จังหวัด

20-22 ธ.ค.2561

สนามกีฬาจังหวัด

ยางสังเคราะห์

กรุ งเทพประกันชีวติ

ภาคกลาง -ภาคเหนือ กาแพงเพชร

2. กาหนดเกณฑ์ อายุ

15 พ.ย. 2561

: 1) ประเภทอายุต่ากว่า 18 ปี ชาย-หญิง (เกิดในปี พ.ศ. 2544-2545-2546)
: 2) ประเภทอายุต่ากว่า 15 ปี ชาย-หญิง (เกิดในปี พ.ศ. 2547-2548-2549)
: 3) ประเภทอายุต่ากว่า 12 ปี ชาย-หญิง (เกิดในปี พ.ศ. 2550-2551)

3. คุณสมบัติของนักกีฬา
3.1 นักกีฬาต้องสมัครและลงแข่งขันตามเกณฑ์อายุที่กาหนด (ตามปี เกิดที่กาหนดเท่านั้น)
3.2 นักกีฬาคนหนึ่งจะลงแข่งขันกี่ประเภทก็ได้
3.3 ประเภทเดี่ยว ส่ งได้ 2 คน และ ประเภททีมส่ งได้ 1 ทีมเท่านั้น
3.4 ต้องส่ งเข้าแข่งขันในนามของโรงเรี ยน หน่วยงานการศึกษา หรื อหน่วยงานส่ วนราชการของจังหวัด
3.5 อนุโลมให้โรงเรี ยน หน่วยงานการศึกษา หรื อ หน่วยงานราชการของจังหวัด สามารถยืมตัวนักกีฬาจาก
ต่างโรงเรี ยนในจังหวัดเดียวกันได้ แต่หา้ มข้ามจังหวัด
4. กาหนดการรับสมัคร และ การสมัครเข้ าแข่ งขัน
4.1 เปิ ดรับสมัครตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และ ปิ ดรับสมัครก่อนวันแข่ งขัน 30 วัน โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าสมัคร
4.2 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aat.or.th
4.3 สมัครได้ที่
4.3.1 สมาคมกีฬากรี ฑาแห่งประเทศไทยฯ ห้อง A05–A06 สนามกีฬาหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121
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4.3.2 ทางไปรษณี ย ์
4.3.3 ทางโทรสาร หมายเลข 02-5643555 , 02-5643444
4.3.4 ทาง E-Mail
- ภาคใต้ downlung2018_surat@yahoo.com
- ภาคกลางและภาคเหนือ downlung2018_kamphaengphet@yahoo.com
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ downlung2018_korat@yahoo.com
5. ประเภทการแข่ งขัน
ลาดับ

ประเภท

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25

วิง่
60 เมตร
วิง่
100 เมตร
วิง่
150 เมตร
วิง่
300 เมตร
วิง่
400 เมตร
วิง่
600 เมตร
วิง่
800 เมตร
วิง่
1,500 เมตร
วิง่
3,000 เมตร
วิง่ ข้ ามรั้ว 60 เมตร
วิง่ ข้ ามรั้ว 100 เมตร
วิง่ ข้ ามรั้ว 110 เมตร
วิง่ ข้ ามรั้ว 200 เมตร
วิง่ ข้ ามรั้ว 400 เมตร
วิง่ ผลัดผสม (50-80-120-150)
วิง่ ผลัด 5x80 เมตร
วิง่ ผลัดผสม 4 X 100/200/300/400 เมตร
วิง่ ผลัดผสม 3 X 100/200/300 เมตร
วิง่ ผลัด 4 X 100 เมตร
วิง่ ผลัด 4 X 300 เมตร
วิง่ ผลัด 4 X 400 เมตร
กระโดดไกล
กระโดดสู ง
เขย่ งก้ าวกระโดด
ขว้ างจักร

2.1 อายุ 18 ปี
2.2 อายุ 15 ปี
(2544-2545-2546) (2547-2548-2549)
---------ชาย / หญิง
------------------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
---------หญิง
ชาย
---------ชาย / หญิง
----------------ชาย / หญิง
--------ชาย / หญิง
--------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง

ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
----------ชาย / หญิง
--------ชาย / หญิง
---------------------------ชาย / หญิง
----------------ชาย / หญิง
--------------------------------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
--------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง

2.3 อายุ 12 ปี
(2550-2551)
ชาย-หญิง
ชาย-หญิง
ชาย-หญิง
------------------------------------------------------------------------------------------ชาย-หญิง
ชาย-หญิง
----------------------------------------ชาย-หญิง
-------------------------
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5.26 ขว้ างค้ อน
5.27 ทุ่มนา้ หนัก
5.28 พุ่งแหลน

6. การให้ คะแนน
6.1 ประเภทบุคคล
6.2 ประเภททีม

ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง

--------ชาย / หญิง
---------

-------------------------

ผูท้ ี่ชนะที่ 1-8 ได้คะแนน 9-7-6-5-4-3-2-1 ตามลาดับ
ผูท้ ี่ชนะที่ 1-8 ได้คะแนน 12-10-9-8-7-6-5-4 ตามลาดับ

7. เหรียญ และ ถ้ วยรางวัล
7.1 เหรี ยญรางวัล
ที่ 1 - 3 ได้รับเหรี ยญทอง – เงิน - ทองแดง
7.2 ถ้วยรางวัล คะแนนรวม ชาย-หญิง เกณฑ์อายุ ต่ากว่า 18 ปี และต่ากว่า 15 ปี (ทีมชนะเลิศคะแนนรวม ที่ 1-6)
7.3 ถ้วยรางวัล คะแนนรวม ชาย-หญิง เกณฑ์อายุ 12 ปี (ทีมชนะเลิศคะแนนรวม ที่ 1 - 3)
7.4 ถ้วยรางวัลพิเศษ คะแนนรวม 4 ประเภท (ขว้างจักร + ทุ่มน้ าหนัก + พุง่ แหลน + ขว้างค้อน)
ถ้วยรางวัลคะแนนรวม ที่ 1 - 3
7.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่น ที่ 1 - 3 ชาย-หญิง (ทุกเกณฑ์อายุ)
7.6 ถ้วยรางวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น
- ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬา – ชาย ดีเด่น 3 รางวัล
- ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬา – หญิง ดีเด่น 3 รางวัล
(ผูฝ้ ึ กสอนรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น)
8. เงินรางวัล
8.1 ประเภทบุคคล ที่ 1 - 3 (500 – 300 - 200 บาท) ทุกเกณฑ์อายุ
8.2 ประเภททีม
ที่ 1 - 3 (1,000 – 800 - 600 บาท) ทุกเกณฑ์อายุ
8.3 คะแนนรวมทีม ที่ 1 - 6 ทุกเกณฑ์อายุ (5,000 – 4,000 - 3,000 - 2,000 - 1,000 - 1,000 บาท)
8.4 นักกีฬาดีเด่น
ที่ 1 - 3 3,000.- บาท, 2,000.- บาท, 1,000.- บาท
8.5 ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ที่ 1 – 3 3,000.- บาท, 2,000.- บาท, 1,000.- บาท
9. ระบบการคัดเลือกผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ
9.1 ประเภทลู่
- ทุกประเภท (ชาย-หญิง) คัดเลือกสถิติดีที่สุด 8 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ
- วิง่ 3,000 เมตร ชาย และ วิง่ 3,000 เมตร หญิง ให้แบ่งเป็ นพวกๆ ผูท้ ี่ทาเวลาดีที่สุดของทุกพวก เรี ยงตามสถิติ
ให้เป็ นที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ต่อๆ ไปตามลาดับ
9.2 ประเภทลาน
ประเภททุ่มน้ าหนัก พุง่ แหลน ขว้างจักร และ ขว้างค้อน ให้นกั กีฬาประลองคนละ 3 ครั้ง และคัดเลือกดีที่สุด
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12 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประลองอีก 3 ครั้ง (แข่งขันต่อเนื่ อง)
10. การประท้วง
10.1 ประท้วงทางเทคนิค วางเงินประกัน 200 บาท
ต้องประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภายใน 30 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ประกาศผลอย่างเป็ นทางการ
(ก่อนพิธีมอบเหรี ยญรางวัล)
10.2 การประท้ วงทางคุณสมบัติ
ให้ประท้วงได้ก่อนการแข่งขัน หรื อ หลังการแข่งขัน ภายใน 30 วัน ผูป้ ระท้วง ต้องส่ งคาประท้วง
พร้อมเอกสารหลักฐาน
11. บทลงโทษ
ทีมทีส่ ่ งนักกีฬาอายุเกินเข้ าร่ วมแข่ งขัน มีโทษดังนี้
11.1 ห้ามส่ งทีมเข้าร่ วมกิจกรรมทุกรายการที่สมาคมกีฬากรี ฑาฯเป็ นผูจ้ ดั การแข่งขัน เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่
มีคาสั่งลงโทษ
11.2 ผูฝ้ ึ กสอน และ นักกีฬา ถูกลงโทษห้ามร่ วมกิจกรรมที่สมาคมกีฬากรี ฑาฯ เป็ นผูจ้ ดั การแข่งขัน และ หรื อ
รายการแข่งขันที่สมาคมกีฬากรี ฑาให้การรับรอง เป็ นเวลา 1 ปี
11.3 นักกีฬาผูน้ ้ นั ต้องคืนเหรี ยญรางวัล เงินรางวัล และ ถูกตัดคะแนนในประเภทที่ลงแข่งขันทุกรายการ
และหากมีผลกระทบต่อคะแนนรวมของทีมที่ได้รับรางวัลไป ทีมนั้นๆจะต้องส่ งคืน ถ้วยรางวัลพร้อม
เหรี ยญรางวัลให้กบั สมาคมกรี ฑาฯ
*** (การปลอมแปลงเอกสาร การใช้ เอกสารทีป่ ลอมแปลง เป็ นความผิดตามกฎหมาย และ
มีโทษอาญา จึงขอให้ ทุกทีมตรวจสอบเกณฑ์ อายุของนักกีฬาในทีมของท่านให้ ถูกต้ องด้ วย)
12. คาตัดสิ น – ทางเทคนิค ระหว่างการแข่งขัน คาตัดสิ นของคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
- การประท้วงทางคุณสมบัติภายหลังจากการแข่งขัน ให้เป็ นอานาจของคณะอนุกรรมการพัฒนา
ปกครอง และวินยั เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณา
13. ให้เลขาธิการสมาคมกีฬากรี ฑาฯ เป็ นผูร้ ักษาระเบียบการแข่งขันนี้
สมาคมกีฬากรีฑาแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ปถัมภ์

ประชุมผู้จดั การทีม
เป็ นไปตามกาหนดของแต่ ละภาค

