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ระเบียบการแขงขันกรีฑา 

กีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 29 (พ.ศ. 2555-2556) 

ณ จังหวัดมหาสารคาม 

****************** 

 

1. สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

    นายกสมาคม  พล.ต.อ.สันต  ศรุตานนท 

    เลขาธิการ  พล.ต.ต.สุรพงษ  อริยะมงคล 

    สถานท่ีติดตอ  A 05 – A 06 สนามกีฬาหลัก  ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

   ศูนยรังสิต  ถ.เชียงราก  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12121  

   โทร. (02) 564 – 3344, (02) 564 – 3355 

   E-mail :  aat@aat.or.th 

   Website  :  www.aat.or.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 

    ประธานฝายกรีฑาของจังหวัดเจาภาพหรือผูท่ีจังหวัดแตงตั้ง ประธานกรรมการ 

    ผูแทนสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยฯ รองประธานกรรมการ 

    ผูแทน (เทคนิค) สมาคมกรีฑาฯ (1 คน)  กรรมการ 

    บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพแตงตั้ง กรรมการ 

    บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพแตงตั้ง กรรมการและเลขานุการ   

    บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพแตงตั้ง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง 

    3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา ใหเปนไปตามบทบัญญัติไวใน  

          ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2553 

    3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค ใหประกอบดวย ดังน้ี 

          1. ผูแทนสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยฯ  ประธาน 

          2. ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการ 

          3. ผูแทนเทคนิคสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยฯ กรรมการ 

          4. หัวหนาผูชี้ขาด (ประเภทลู/ลาน) กรรมการ 

          5. เลขานุการจัดการแขงขันกรีฑาจังหวัดเจาภาพ กรรมการและเลขานุการ 

          - ใหคณะกรรมการพิจารณาการประทวงตาม (3.1) และ (3.2)  ใหมีอํานาจพิจารณา 

การประทวง และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการประทวงใหเปนท่ีสุด 
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4. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

    4.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย  วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 

          และกติกาการแขงขันของสหพันธกรีฑานานาชาติ ฉบับท่ีสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยฯ  

          ใหการรับรอง 

    4.2 ในกรณีท่ีเกิดปญหาท่ีไมไดระบุไวในขอบังคับหรือกติกาการแขงขัน การวินิจฉัยในกรณีน้ัน ๆ   

           ใหเปนหนาท่ีของผูแทนสมาคมกรีฑาฯ รองประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันกรีฑาเปนผูตัดสิน 

5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 

     5.1 ใหนักกรีฑาทีมชาติแขงขันไดโดยไมจํากัดประเภท เปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย 

           วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ  พ.ศ.2553 หมวด 6 ขอ 22(6) 

    5.2 อายุไมเกิน 18 ป (เกิดในปพ.ศ. 2538 หรือกอน) 

    5.3 หามนักกีฬาท่ีมีอายุต่ํากวาท่ีกําหนดสมัครเขาแขงขัน ดังน้ี 

5.3.1 หามนักกีฬาอายุต่ํากวา 12 ป  (เกิดในป พ.ศ. 2543 หรือหลัง) เขาแขงขัน   ทุกประเภท 

5.3.2 หามนักกีฬาอายุต่ํากวา 13 ป  (เกิดในป พ.ศ. 2542 หรือหลัง)  เขาแขงขันประเภท  

               วิ่ง 1,500 เมตร   วิ่ง 3,000 เมตร,   วิ่งวิบาก 2,000 เมตร    และ เดิน 5,000 เมตร ประเภท   

              อัฎฐกรีฑา  และสัตตกรีฑา 

5.3.3 หามนักกีฬา อายุต่ํากวา  14 ป ลงมา (เกิดในปพ .ศ. 2541 หรือหลัง ) เขาแขงขันประเภท  วิ่ง 

5,000 เมตร และ เดิน 10,000 เมตร 

6. ประเภทการแขงขัน 

    ประเภทลู   ชาย     หญิง 

1. วิ่ง 100  เมตร    1. วิ่ง 100  เมตร 

2. วิ่ง 200  เมตร    2. วิ่ง 200  เมตร 

3. วิ่ง 400  เมตร    3. วิ่ง 400  เมตร 

4. วิ่ง 800  เมตร    4. วิ่ง 800  เมตร 

   5. วิ่ง 1,500  เมตร   5. วิ่ง 1,500  เมตร 

   6. วิ่ง 5,000  เมตร   6. วิ่ง 3,000  เมตร 

    7. วิ่ง 10,000  เมตร   7. วิ่ง 5,000  เมตร 

   8. วิ่งขามร้ัว 110  เมตร   8. วิ่งขามร้ัว 100  เมตร 

   9. วิ่งขามร้ัว 400  เมตร   9. วิ่งขามร้ัว 400  เมตร 

   10. วิ่งวิบาก 2,000  เมตร   10. วิ่งวิบาก  2,000  เมตร 

   11. วิ่งผลัด 4x100  เมตร   11. วิ่งผลัด 4x100  เมตร 

   12. วิ่งผลัด 4x400  เมตร   12. วิ่งผลัด 4x400  เมตร 

   13. วิ่งผลัด 3x800 เมตร   13. วิ่งผลัด 3x800 เมตร 
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14. วิ่งผลัดตางระยะ   14.  วิ่งผลัดตางระยะ 

   (100 ม. 200 ม. 300 ม. 400 ม.)                        (100 ม. 200 ม. 300 ม. 400 ม.) 

   15. เดิน 10,000  เมตร   15. เดิน 5,000  เมตร 

   ประเภทลาน  16. กระโดดไกล    16. กระโดดไกล   

   17. กระโดดค้ํา    17. กระโดดค้ํา 

   18. กระโดดสูง    18. กระโดดสูง 

   19. เขยงกาวกระโดด   19. เขยงกาวกระโดด 

   20. ขวางจักร    20. ขวางจักร 

   21. ขวางคอน    21. ขวางคอน 

   22. ทุมนํ้าหนัก    22. ทุมนํ้าหนัก   

   23. พุงแหลน    23. พุงแหลน 

               24. อัฎฐกรีฑา    24. สัตตกรีฑา 

- วิ่ง100 เมตร          -    ร้ัว 100 เมตร   

- กระโดดไกล          -    กระโดดสูง 

- ทุมนํ้าหนัก          -    ทุมนํ้าหนัก 

- วิ่ง 400 เมตร          -    วิ่ง 200 เมตร        

- ร้ัว 110 เมตร          -    กระโดดไกล 

- กระโดดสูง          -    พุงแหลน 

- พุงแหลน          -    วิ่ง 800 เมตร 

- วิ่ง 1,000 เมตร        

7. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน 

    7.1 ใหแตละจังหวัดสงนักกีฬาชาย – หญิง เขารวมการแขงขันไดไมเกิน 60 คน 

    7.2 ประเภทบุคคล  สงไดประเภทละ 2 คน  ประเภททีม  สงไดประเภทละ 1 ทีม (สํารอง 2 คน) 

   ** -ประเภททีม สงเขาแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม ( สํารอง 2 คน) และจังหวัดใด ถามีนักกีฬา 

          ประเภท 100 ม.และ 200 ม.เขารอบระดับชาติ จะตองรวมอยูจํานวน 6 คน ในทีมวิ่งผลัด                                                                                        

         4x100 ม. และถามี ประเภท 400 ม.ตองรวมอยูในจํานวน 6 คน ของ ทีมวิ่งผลัด 4x400 ม. 

         และประเภทวิ่ง 800 ม. ตองรวมอยูในจํานวน 5 คน ของทีมวิ่งผลัด 3x800 ม. 

8. หลักเกณฑการแขงขันระดับภาค 

    8.1 ใหจังหวัดเจาภาพระดับภาค ทําการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหแลวเสร็จ กอนพิธีเปดการ 

          แขงขันไมนอยกวาเกาสิบวัน 

    8.2 ใหแตละจังหวัดสงแบบแจงชนิด ประเภท จํานวนนักกีฬา (Entry Form by Number) ท่ีเขา 

          แขงขันใหเจาภาพระดับภาคไมนอยกวาหกสิบวัน กอนการแขงขันคัดเลือกระดับภาค 

    8.3 การสงรายชื่อนักกีฬา และเจาหนาท่ี (Entry Form by Name and Event) ท่ีสงเขาแขงขันให 
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          จังหวัดสงรายชื่อนักกีฬา เจาหนาท่ี และประเภทการแขงขันใหเจาภาพระดับภาค ไมนอยกวา 

          สามสิบวัน กอนพิธีเปดการแขงขัน 

    8.4 สําหรับนักกีฬาท่ีไมตองคัดเลือกในระดับภาค ใหจังหวัดสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันโดยตรง 

           และถือปฏิบัติตามขอบังคับ กกท.วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2552 ขอ 27 

    8.5 จังหวัดใดสงรายชื่อนักกีฬา และเจาหนาท่ีไปใหจังหวัดเจาภาพไมทันภายในเวลาท่ีกําหนด  

          ใหผูน้ันหมดสิทธิเขารวมการแขงขันคร้ังน้ี  ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย  วาดวย 

          การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2555 ขอ 28 

    8.6 สนามแขงขัน ตองเปนพื้นยางใยสังเคราะห อุปกรณแขงขันตองมีมาตรฐาน IAAF หรือสมาคม 

           กรีฑาฯ ใหการรับรอง และอุปกรณตัดสินเสนชัยระบบ Photo Finish 

9. การจัดการแขงขัน 

    9.1 จัดใหมีการแขงขันในรอบคัดเลือกเปน 5 ภาค 

          ภาค 1 มีจํานวน    14   จังหวัด 

          ภาค 2  มีจํานวน    14   จังหวัด 

          ภาค 3  มีจํานวน    19   จังหวัด 

          ภาค 4  มีจํานวน    14   จังหวัด 

          ภาค 5  มีจํานวน    15   จังหวัด 

          - ใหแตละภาคประกอบดวยจังหวัด ดังน้ี 

          ภาค 1 ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นนทบุรี 

ปทุมธานี  ระยอง  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สระแกว  

นครนายก และปราจีนบุรี 

         ภาค 2 ประกอบดวย กาญจนบุรี  ชัยนาท  นครสวรรค  พระนครศรีอยุธยา  ราชบุรี  ลพบุรี 

สุพรรณบุรี  สิงหบุรี  สระบุรี  อางทอง  อุทัยธานี  เพชรบุรี  นครปฐม 

และ ประจวบคีรีขันธ 

         ภาค 3 ประกอบดวย กาฬสินธุ  ขอนแกน  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย   

มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  รอยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ    

สกลนคร  สุรินทร  หนองบัวลําภู  หนองคาย  อุดรธานี  อุบลราชธานี   

และอํานาจเจริญ 

         ภาค 4   ประกอบดวย กระบี่  ชุมพร  ตรัง  ปตตานี  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  พังงา   

พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และสุราษฎรธานี 

       ภาค 5 ประกอบดวย กําแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม  ตาก  นาน  พะเยา  พิจิตร   

พิษณุโลก  เพชรบูรณ  แพร  แมฮองสอน  ลําปาง  ลําพูน  สุโขทัย   

และอุตรดิตถ 
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      การแขงขันคัดเลือกในระดับภาค 

       9.2 วิธีการคัดเลือก และจํานวนนักกีฬาผานเขารอบของแตละประเภท ดังน้ี 

 

ผูฝกสอน ภาค 
จํานวน 

จังหวัด 

100 ม. 200ม. 

400 ม. 
ประเภทลู อื่น 

ประเภท 

ทีม 

ประเภท 

ลาน 

เดิน  5  กม. 

และ10 กม. 

ประเภท 

ผสม 

27 คน 1 14 2 2 2 2 2 2 

27 คน 2 14 2 2 2 2 2 2 

32 คน 3 19 2 2 2 2 2 2 

27 คน 4 14 2 2 2 2 2 2 

27 คน 5 15 2 2 2 2 2 2 

140 คน 

รวม 10 คน 10 คน 10 ทีม 10 คน 10 คน 10 คน 

สถิติท่ีดีสุดจากทุกภาคอีก 14 คน 6 คน 6 ทีม 6 คน 14 คน 6 คน 

รวม (แตละประเภท) 24 คน 16 คน 16 ทีม 16 คน 24 คน 16 คน 

 

    9.3 วิธีการคัดเลือกผานเขารอบ  

          9.3.1  ประเภทลู  100 ม.  200ม.  400 ม.   ผูชนะท่ี 1  และท่ี 2   

ของแตละภาค และผูทําสถิติดีท่ีสุด จากทุกภาคอีก 14 คน รวมผานเขารอบ  24  คน   
 

          9.3.2  ประเภทลูอื่น ๆ  ผูชนะท่ี 1  ท่ี 2    

ของแตละภาค  และผูทําสถิติดีท่ีสุด จากทุกภาคอีก 6  คน     รวมผานเขารอบ  16  คน   
 

          9.3.3  ประเภททีมวิ่งผลัด ทีมชนะท่ี 1  และท่ี 2 

ของแตละภาค  และทีมทําสถิติดีท่ีสุด จากทุกภาคอีก 6 ทีม รวมผานเขารอบ  16  ทีม 
 

          9.3.4  ประเภทลานทุกประเภท  ผูชนะท่ี 1  และท่ี  2   ของแตละภาค 

และผูทําสถิติดีท่ีสุด จากทุกภาคอีก  6 คน   รวมผานเขารอบ 16  คน 
 

          9.3.5  ประเภทผสม :  อัฎฐกรีฑา  และ  สัตตกรีฑา   ผูชนะท่ี 1  และท่ี 2 

ของแตละภาค  และผูทําสถิติดีท่ีสุด จากทุกภาคอีก 6 คน รวมผานเขารอบ  16  คน   
 

          9.3.6  ประเภทเดิน 5,000 เมตร และ 10,000 เมตร   ผูชนะท่ี 1  และท่ี 2 

ของแตละภาค  และผูทําสถิติดีท่ีสุด จากทุกภาคอีก 14 คน รวมผานเขารอบ  24  คน 
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   9.4 ประเภททีมวิ่งผลัดท่ีผานรอบคัดเลือกระดับภาคแลว ใหเปลี่ยนตัวนักกีฬาไดไมเกิน 2 คน 

         ท้ังน้ี นักกีฬาท่ีเปลี่ยนเขามาใหมจะตองเปนนักกีฬาท่ีมีรายชื่ออยูในทีม(Family List) ในการ 

         แขงขันระดับภาค (รอบคัดเลือก) 

  9.5 รายชื่อนักกรีฑาท่ีผานรอบคัดเลือกระดับภาคเขาไปแขงขันในกีฬาเยาวชนแหงชาติ จะตองได 

        รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาฯ 

10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

      10.1 ประเภทลู การแขงขันในรอบคัดเลือกประเภทใดท่ีผูเขาแขงขันไมเกิน 8 คน หรือ 8 ทีม  

              ใหเยกการแขงขันคร้ังน้ัน   ไปทําการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 

      10.2 สิทธิการแขงขันผานการคัดเลือก 

  - ประเภทลู ใหเปนไปตามกติกา IAAF ขอ 141 อนุ 7 โดยอนุโลม 

  - ประเภทลาน ความไกล (ทุม,พุง,ขวาง/กระโดดไกล,เขยงกาวกระโดด  ( หากมีนักกีฬาเขา 

     แขงขันเกิน 8 คน ใหมีรอบคัดเลือก) 

  - ประเภทลาน กระโดดสูง,กระโดดค้ํา เปนรอบชิงชนะเลิศ 

      10.3 ลําดับความสูงของการเลื่อนไมพาดกระโดด 

              ใหสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูกําหนดและ แจงใหท่ี 

              ประชุมทราบในวันประชุมผูจัดการทีม 

      10.4 การสมัครแขงขัน ใหปฏิบัติตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการ แขงขันกีฬา 

  เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2554  ภายในกําหนดเวลา และแบบฟอรมท่ีสงให      

11. การแตงกายของนักกีฬา 

      11.1 ใหนักกีฬาแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามขอบัญญัติของสมาคมกรีฑาฯ 

      11.2 นักกีฬาทีมแขงขันหน่ึง มีชุดแขงขันไดไมเกิน 2 ชุด 

      11.3 ชุดแขงขันทีมวิ่งผลัด นักกีฬาตองใชชุดและสีเดียวกัน 

      11.4 หมายเลขประจําตัวนักกีฬา (เบอรแขงขัน) ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดใหนักกีฬา 

              จะตองติดเต็มแผนรวมท้ังสวนท่ีมีโฆษณา หามพับสวนใดสวนหน่ึงมิฉะน้ัน ถือวาผิดกติกา 

              การแขงขัน 

12. มารยาทของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม (ผูจัดการทีม และผูฝกสอน) 

      นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดีและตองปฏิบัติ 

      ตามกติกาการแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม (ท้ังในและนอกสนามแขงขัน) 

      หรือละเมิดตอกติกาการแขงขันจะพิจารณาโทษตามควรแกกรณี 
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13. การประทวง 

      13.1 การประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา ใหปฏิบัติตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย  

 วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2553  

      13.2 การประทวงทางเทคนิค 

              - ใหประทวงไดตามแบบฟอรมท่ีสมาคมกรีฑาฯ กําหนดข้ึนเทาน้ัน 

              - ใหประทวงภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแขงขันอยางเปนทางการ 

- ใหย่ืนประทวงตอประธานคณะกรรมการอุทธรณ พรอมเงินประกันจํานวน 500 บาท และ 

  หากคําประทวงไมเปนผล ใหริบเงินประกันดังกลาว ตกเปนทุนสําหรับสงเสริมการกีฬา 

  ของเจาภาพ 

   อน่ึง เร่ืองคุณสมบัติของนักกีฬา หากคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ มีขอสงสัยในเร่ือง

คุณสมบัติของนักกีฬา สามารถดําเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได ทันทีโดยไมจําเปนตองมีคูกรณีในการ

ย่ืนประทวง     และผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ถือเปนท่ีสุด 

14. รางวัลการแขงขัน 

       ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชน 

 แหงชาติ พ.ศ. 2554  

 รางวัลท่ี 1    เหรียญชุบทอง  และประกาศนียบัตร 

 รางวัลท่ี 2    เหรียญชุบเงิน  และประกาศนียบัตร 

 รางวัลท่ี 3    เหรียญชุบทองแดง  และประกาศนียบัตร 

 โลรางวัล  นักกีฬาดีเดน ชาย-หญิง  จํานวน 4 รางวัล และประกาศนียบัตร (ประเภท ลู-ลาน) 

        โลรางวัล  ผูฝกสอนดีเดน  จํานวน 4  รางวัล และประกาศนียบัตร  (ประเภท ลู-ลาน) 

15. หนาท่ีผูจัดการทีมและผูฝกสอน 

      15.1 ผูฝกสอนและผูจัดการทีม ท่ีมีชื่อระบุไวในใบสมัคร 3 คน เทาน้ันมีสิทธิเขาประชุมหรือย่ืน 

              เร่ืองประทวงในขอปญหาการแขงขันได 

      15.2 ผูจัดการทีม ตองแจงระเบียบกติกาการแขงขัน และกําหนดการแขงขันใหนักกีฬาของตน 

              ทราบโดยละเอียด เพื่อประโยชนของทีม 

      15.3 ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน ตองสงนักกีฬาของตนไปรายงานตัวตอนายทะเบียน ณ ท่ีรายงาน 

              ตัวตามกําหนดการรายงานตัวแตละประเภท 

      15.4 เพื่อใหการแขงขันเปนไปดวยความยุติธรรม ผูจัดการทีม ผูฝกสอน นักกีฬาหรือบุคคล 

              ภายนอก จะไมมีสิทธิเขาภายในบริเวณร้ัวสนามแขงขัน ไมวากรณีใด ๆ ผูฝาฝนจะถูก 

              เชิญใหออกจากภายในบริเวณสนาม และถายังฝาฝนเกี่ยวกับนักกีฬาคนน้ัน ๆ อาจถูกตัด 

              สิทธิใหออกจากการแขงขันตามประเภทท่ีกําลังทําการแขงขันน้ัน ๆ ก็ได 

       15.5 นักกีฬาท่ีทําการแขงขันเสร็จแลว เมื่อไดอันดับชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับท่ี 3 ใหไป 

              รายงานตัวตอเจาหนาท่ีแผนกพิธีมอบเหรียญ 
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16. การยืนยันรายชื่อนักกีฬาและการรายงานตัว 

      16.1 การยืนยันรายชื่อนักกีฬา (Final Confirmation) ใหแจงยืนยันรายชื่อนักกีฬากอนเวลา  

             10.00 น. ของวันกอนการแขงขัน 1 วัน 

      16.2 การรายงานตัวของนักกีฬาตอฝายเรียกตัวนักกีฬากอนการแขงขัน ณ ท่ีรายงานตัว ดังน้ี 

  ประเภท            การรายงานตัว 

   - กระโดดค้ํา และขวางคอน คร้ังแรก 50 นาที  กอนการแขงขัน  คร้ังสุดทาย 40 นาที 

   - ประเภทลานอื่น ๆ   คร้ังแรก 40 นาที  กอนการแขงขัน  คร้ังสุดทาย 30 นาที 

     - ประเภทลู   คร้ังแรก 30 นาที  กอนการแขงขัน  คร้ังสุดทาย 20 นาที 

   - ประเภทผสม   คร้ังแรก 30 นาที  กอนการแขงขันในประเภทแรกของ 

แตละวันเทาน้ัน) 

      16.3 ในกรณีนักกีฬาเขาแขงขันหลายประเภทในเวลาเดียวกัน ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน ตอง 

              มารายงานตัวแทนนักกีฬาผูน้ัน มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธิ สําหรับเวลาแขงขัน นักกีฬา 

              จะตองรับผิดชอบตัวเอง และลงแขงขันใหทันเวลาตามประเภทการแขงขันและถูกตอง 

              ตามกติกาของประเภทน้ัน ๆ หากไมทันเวลา หรือไมถูกตองตามกติกา ถือวาหมดสิทธิ  

              และหากผูตัดสินตรวจพบวานักกีฬาผูน้ันไมไดลงแขงขันหลายประเภทในเวลาเดียวกัน 

              จริง ใหถือวาการรายงานตัวน้ันเปนเท็จ จะตองถูกตัดสิทธิ 

      16.4 นักกีฬาท่ีมีชื่อแขงขันประเภทใดประเภทหน่ึงแลว ไมมารายงานตัวเขารวมการแขงขัน  

              และไมมีเหตุผลแสดงเปนลายลักษณอักษรท่ีเชื่อถือได นักกีฬาคนน้ันจะถูกตัดสิทธิการ 

              แขงขันประเภทอื่น ๆ ท่ีเหลืออยูทุกประเภทตามกติกาสหพันธกรีฑานานาชาติฉบับภาษา 

 อังกฤษ ป 2011  ท่ีสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภใหการรับรอง 

17. กําหนดใหจัดการแขงขัน 4 วัน ตามรายการท่ีสมาคมกรีฑาฯ กําหนดให และใหใชท้ังในการ 

      แขงขันระดับภาค (รอบคัดเลือก) และระดับชาติ ท้ังน้ี หามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงรายการแขงขันใด ๆ  

      ยกเวนไดรับความเห็นชอบจากผูแทนสมาคมกรีฑาฯ ในการแขงขันคร้ังน้ัน ๆ เปนกรณีไป 

18. ระเบียบการแขงขันกรีฑาฉบับน้ี    ใหใชบังคับเฉพาะในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ  

       คัดเลือกภาค ป 2554  และ การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ (รอบชิงชนะเลิศ) ป 2555  เทาน้ัน   

       และ ใหเลขาธิการสมาคมกรีฑาฯ และหรือ  ผูแทนสมาคมกรีฑาฯ เปนผูรักษาระเบียบน้ี 
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