ระเบียบการแขงขันกรีฑาดาวรุง
TV 3 BREAK RECORD
1. หลัการและเหตุผล
การแขงขันกรีฑาดาวรุง TV 3 BREAK RECORD เปนรายการแขงขัน
เพื่อพัฒนานักกรีฑาระดับยุวชนและเยาวชน กาวสูความเปนเลิศในระดับชาติ และกาวสูระดับ
นานาชาติ โดยเปนรายการแขงขันเปดกวางใหยุวชนและเยาวชนจากทั่วประเทศเขารวมการ
แขงขัน และเปนการคัดสรรนักกรีฑายุวชนและเยาวชนที่มี พรสวรรคและความสามารถ เฉพาะ
ประเภทและชนิดกีฬาเขาโครงการเตรียมทีมเพื่อขารวมการแขงขันในรายการ
1. กรีฑา SEA Youth & Junior Athletics Championships
2. กรีฑา Asian Junior Athletics Championships
3. IAAF World Youth Athletics Championships
4. IAAF World Junior Athletics Championships
5. Olympic Youth Qualification for Asia in Athletics 2014
6. Olympic Youth Games 2014 Nanjing, China
2. ประเภทอายุ แบงเปน 3 เกณฑอายุ (นับอายุ ตามกติกา IAAF)
2.1 ชาย - หญิง อายุต่ํากวา 18 ป (ตองเกิดในป 2539 - 2540)
2.2 ชาย - หญิง อายุต่ํากวา 16 ป (ตองเกิดในป 2541 - 2542)
2.3 ชาย - หญิง อายุต่ํากวา 14 ป (ตองเกิดในป 2543 - 2544)
3. นักกีฬาจะตองพรอมแสดงบัตรประชาชน ใหตรวจสอบในวันแขงขัน
4. คุณสมบัติของนักกีฬาผูเขาแขงขัน ตองสมัครตามเกณฑอายุที่กําหนดเทานั้น
5. ประเภทแขงขัน : ประเภท วิ่ง 100 เมตร ทุกเกณฑอายุ
6. การสมัครเขารวมการแขงขัน ในนามของสถานการศึกษา ไดทุกสังกัด หรือ
ในนามบุคคลก็ได (ในกรณีสมัครในนามบุคคล ตองมีผูฝกสอนหรือผูปกครอง
ใหการรับรอง)
7.ไมจํากัดจํานวนนักกีฬาสงเขาแขงขัน ของแตละสถาบันการศึกษา
8. การแขงขันแบงออกเปน รอบคัดเลือก 4 ภาค และรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
8.1 รอบคัดเลือก: ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต
8.2 รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬา ศูนยกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

-1-

9. การแขงขันรอบคัดเลือก

แบงออก เปน 4 ภาค ดังนี้

ภาคเหนือ

มีจํานวน

15 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีจํานวน

20 จังหวัด

ภาคกลาง

มีจํานวน

28 จังหวัด

ภาคใต

มีจํานวน

14

จังหวัด

- ใหแตละภาคประกอบดวยจังหวัด ดังนี้
1

ภาคเหนือ

ประกอบดวย 15 จังหวัด

กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร
เพชรบูรณ แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ
2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบดวย 20 จังหวัด

กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร มุกดาหาร
มหาสารคาม ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร หนองบัวลําภู บึงกาฬ
หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อํานาจเจริญ
3

ภาคกลาง

ประกอบดวย

28 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นนทบุรี สระแกว ปทุมธานี
ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ระยอง สมุทรสาคร กาญจนบุรี ชัยนาท
ประจวบคีรีขันธ นครสวรรค ลพบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี สระบุรี อางทอง และอุทัยธานี
4

ภาคใต

ประกอบดวย

14

จังหวัด

กระบี่ ชุมพร ตรัง ปตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต
ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี
การแขงขันคัดเลือกใน ระดับภาค กําหนดจํานวนนักกีฬาผานเขารอบของแตละเกณฑ
อายุ ดังนี้
จํานวนนักกีฬา

ภาค

สถานที่แขงขัน

วันที่ แขงขัน

จํานวน
จังหวัด

อายุ 18 ป

อายุ 16 ป

อายุ 14 ป

เหนือ

อุตรดิตถ

7 ตุลาคม 2556

15

12

12

12

ตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาสารคาม

4 ตุลาคม 2556

20

20

20

20

กลาง

ศูนยกีฬา-มธ

11 ตุลาคม 2556

28

14

14

14

ใต

ตรัง

17 ตุลาคม 2557

14

18

18

18

รอบชิงชนะเลิศ

สนามกีฬา จุฬาฯ

23 ตุลาคม 2556

77

ชาย 64 คน

ชาย 64 คน ชาย 64 คน

แตละเกณฑ อายุ

ชาย-หญิง

หญิง 64 คน

หญิง 64 คน หญิง 64 คน

สถิติที่ดีสุดจากทุกภาค รวม

10. วิธีการการแขงขัน
10.1 รอบคัดเลือก วิ่ง 100 เมตร ทุกเกณฑอายุ ใหวิ่งเที่ยวเดียว และใชระบบ Photo Finish
จัดลําดับ ไดสิทธเขารอบตามสถิติ
10.2 รอบชิงชนะเลิดใหวิ่งครั้งเดียว และใหระบบ Photo Finish จัดอันดับผูชนะเลิศ
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11. สนับสนุนคาพาหนะ
11.1 รอบคัดเลือกภาค นักกีฬาผูที่ไดสิทธิผานการคัดเลือกตามระเบียบการแขงขัน
จะไดรับคาพาหนะในการรวมคัดเลือกภาค คนละ 500.-บาท
11.2. คาพาหนะรอบชิงชนะเลิศ นักกีฬาผูที่ไดสิทธิ และเดินทางมาแขงขัน จะไดรับ
คาพาหนะในเดินทางไปแขงขัน คนละ 800.-บาท (ตองลงแขงขัน จึงจะได
รับสิทธิ์นี้)
12. เงินรางวัล ผูชนะที่ 1-8 ( ทุกเกณฑอายุ)
ที่ 1. จํานวน 3,000.- บาท

ที่ 2. จํานวน 2,000.- บาท

ที่ 3. จํานวน 2,000.- บาท

ที่ 4. จํานวน 1,000.- บาท

ที่ 5. จํานวน 1,000.- บาท

ที่ 6. จํานวน

500.- บาท

ที่ 7. จํานวน

ที่ 8. จํานวน

500.- บาท

500.- บาท

13. เงินรางวัล ผูทําสถิติใหม BREAK RECORD เพื่อเปนทุนการศึกษา

14. บํารุงทีม

ประเภทอายุ

18 ป ชาย- หญิง เงินรางวัล 50,000.-บาท

ประเภทอายุ

16 ป ชาย- หญิง เงินรางวัล 30,000.- บาท

ประเภทอายุ

14 ป ชาย- หญิง เงินรางวัล

20,000.- บาท

คะแนนรวม ชาย 3 เกณฑอายุ และคะแนนรวม หญิง 3 เกณฑอายุ

ชนะเลิศ คะแนนรวม

10,000.- บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1

8,,000.- บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2

5,000.- บาท

- การนับคะแนน
ที่ 1

ได 9 คะแนน

ที่ 5

ได 4 คะแนน

ที่ 2

ได 7 คะแนน

ที่ 6

ได 3 คะแนน

ที่ 3

ได 6 คะแนน

ที่ 7

ได 2 คะแนน

ที่ 4

ได 5 คะแนน

ที่ 8

ได 1 คะแนน

15. ผูชนะที่ 1-3 ทุกเกณฑอายุ จะไดรับ

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลําดับ

16. การสมัครเขาแขงขัน
16.1 เปดรับสมัคร ถึงวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556
16.2 สงใบสมัครที่
16.2.1 สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ศูนยกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ถนนเชียงราก ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
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16.2.2 ทางโทรสาร(Fax) 02-564 3355, 02-564 3555
16.2.3 ทาง E-mail : aat@aat.or.th

หรือ sec@aat.or.th

ติดตอขอขอมูลไดที่
สมาคมกรีฑาฯ โทร. 02 564-3322-5 หรือ ที่ Website : www.aat.or.th
17. การประทวงทางเทคนิค ผูแทนสมาคมกรีฑาฯ เปนประธานกรรมการอุทธรณ
การประทวงทางคุณสมบัตินักกีฬา เลขาธิการ สมาคมกรีฑาฯ เปนประธานคณะ
กรรมการอุทธรณ
18. สิ่งใดที่มิไดระบุไวในระเบียบการแขงขันนี้ ใหคณะกรรมการอุทธรณทางเทคนิค
เปนผูตัดสินชี้ขาด และการตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ ใหถือเปนที่สุด
19. ระเบียบการแขงขันนี้ ใชเฉพาะการแขงขัน TV 3 BREAK RECORD ป 2556 เทานั้น

       

ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
1. สมาคมกรีฑาฯ โทรศัพท 02 5643322 - 5 / โทรสาร 02 5643355 ,02 5643555
2. พลตํารวจตรี สุรพงษ อาริยะมงคล อุปนายก และ เลขาธิการ สมาคมกรีฑาฯ - 089 8111611
3. พลตํารวจตรี ศุภวณัฏฐ อาริยะมงคล รองเลขาธิการ และประธานผูฝกสอน 081 9059905
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