ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี ๒๕62
วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕62 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

๑. ประเภทการแข่งขัน
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๒. คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
2.1 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
- เยาวชนทั่วไป
- ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2550
- ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น
2.2 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
- เยาวชนทั่วไป
- ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔7
- ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น
ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการสมัครดังนี้
- ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมรูปถ่ายคนละ ๑ แผ่น (ส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 12 คน)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเหตุ :- ผู้สมัครคนใดไม่ส่งหลักฐาน หรือไม่ใช้หลักฐานตัวจริงคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเพิกถอนสิทธิ์ออก
จากการแข่งขันทันที และถ้ามีการประท้วงจะต้องสามารถนําหลักฐานตัวจริงมาแสดงได้ทันทีถ้ามีการขอตรวจสอบ
๓. การรับสมัครและการแข่งขัน
๓.๑ ผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งส่งบัญชีรายชื่อหลักฐานของผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกคนให้เจ้าหน้าที่
ในวันยื่นใบสมัคร
๓.๒ การสมั ค รเข้ าร่ วมการแข่งขั น สามารถส่ งทีม เข้ าร่ ว มการแข่งขัน ได้ไม่ จํากัดแต่ต้อ งมีผู้ค วบคุม ที ม
ลงนามในใบสมัคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งทีมนั้น ๆ
๓.๓. หากปรากฏหลั ก ฐานภายหลั ง ว่ า ผู้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ไม่ ใ ช่ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ต ามคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนด
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเพิกถอนสิทธิ์ผู้นั้นออกจากการแข่งขันทันที
๓.๔ รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไปถึ ง วั น ที่ ศุ ก ร์ ๑3 กั น ยายน ๒๕62 ที่ สํ า นั ก การศึ ก ษา (ชั้ น ๗)
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี สอบถามรายละเอียด โทร. 0-4232-5176-85 ต่อ 7115
๓.๕ ดําเนินการแข่งขันวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาล
นครอุดรธานี
๔. การจับสลากแบ่งสายประกบคูแ่ ข่งขัน
จั บ สลากแบ่ ง สาย วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๐ กั น ยายน ๒๕62 เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามกี ฬ าเทศบาล
นครอุดรธานี (ทีมใดไม่มาจับสลากจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน)
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๕. สถานทีแ่ ข่งขัน
ณ สนามฟุตซอลเทศบาลนครอุดรธานี
๖. รางวัลการแข่งขัน
6.1 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ได้รับเงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ได้รับเงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 3
ได้รับเงินรางวัล

4,๐๐๐
3,0๐๐
2,5๐๐
2,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

6.2 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ได้รับเงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ได้รับเงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 3
ได้รับเงินรางวัล

4,๐๐๐
3,0๐๐
2,5๐๐
2,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

กติกาการแข่งขัน (ฟุตซอล)
1. กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลที่สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
ประกาศใช้แล้ว
2. ผู้เล่นหนึ่งทีมลงสนามแข่งขันไม่เกิน 5 คน ในการแข่งขันแต่ละนัดจะต้องมีผู้เล่นไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อ 1
นัด จึงจะทําการแข่งขันได้
3. ชุดแข่งขันต้องให้เรียบร้อยเหมือนกันและมีหมายเลขเสือ้ ทุกคน
4. รองเท้าในการแข่งขันให้ใช้รองเท้าผ้าใบและถุงเท้ายาวให้เรียบร้อย
5. ผู้เล่นทุกคนจะต้องใส่สนับแข้งทุกนัดทีล่ งสนาม
6. เวลาในการแข่งขัน คูล่ ะ 10 นาที (จบ)
7. การฟาล์วรุนแรงและเข้าด้านหลังของผู้เล่นจะโดนใบแดงทันที
8. ลูกฟุตซอลในการแข่งขันใช้ลูกฟุตซอลทัว่ ไป
9. ในการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
10. ผู้เล่นที่ได้ใบเหลือง 2 ใบติดต่อกัน ให้ติดโทษแบน (ห้ามลงแข่งขัน) ในนัดต่อไป 1 นัด
11. ผู้เล่นที่โดนใบแดง ให้ติดโทษแบน (ห้ามลงแข่งขัน) ในนัดต่อไป 1 นัด
12. เมื่อเสมอกันในเวลา ให้ยิงจุดโทษ ณ จุดเตะโทษ ทีมละ 5 คน เพื่อหาผู้ชนะ
13. ระเบียบการแข่งขันหรือกติกาที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันและให้ถือเป็นสิ้นสุด จะร้องเรียนหรืออุทรณ์ใดๆ มิได้



ใบสมัครการแข่งขันฟุตซอล เนื่องในวันเยาวชน ประจําปี ๒๕62
ที่.....................................................
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า…….........................................................................................................................................................
อายุ.................ปี.................... เกิดวันที่..............เดือน.....................................................พ.ศ...........................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................................
กําลังศึกษาอยู่ชั้น........................โรงเรียน..............................................ครูประจําชั้น.......................................
ชื่อผู้อํานวยการ ……………………………………………………………………………………………….
ชื่อ อาจารย์/ผู้ควบคุม… ………………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ………………………………………………………………………………...
ขอสมั ค รเข้ าร่ ว มการแข่ งขั น กี ฬ าฟุ ต ซอล เนื่ อ งในงานวัน เยาวชนแห่ ง ชาติ ประจํ า ปี ๒๕62
ที่เทศบาลนครอุดรธานีจัดขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี โดยขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล

ชั้น

...................................................................
...................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
...................................................................

........
........
........
........
........
........
........
........
........
........

วัน/เดือน/ปี
เกิด
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

อายุ

หมายเหตุ

.......
.......
.......
.......
.......
........
........
........
........
........

...........................
...........................
..................... ....
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
................

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้สมัคร
(.........................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้รับรอง
(.........................................................)
ตําแหน่ง........................................................

แผงรูปนักกีฬาฟุตซอล
ประเภท  ชาย  หญิง
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี ๒๕62
วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕62 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
*******************************

ชื่อ.......................................
สกุล...................................
เกิด....................................

ชื่อ…………….……….… …..
สกุล...................................
เกิด....................................

ชื่อ.....................................
สกุล..................................
เกิด....................................

ชื่อ......................................
สกุล....................................
เกิด......................................

ชื่อ......................................
สกุล...................................
เกิด.....................................

ชื่อ……………………..……..
สกุล.....................................
เกิด......................................

ชื่อ.......................................
สกุล....................................
เกิด......................................

ชื่อ........................................
สกุล......................................
เกิด…………………………

ชื่อ........................................
สกุล......................................
เกิด.......................................

ชื่อ………………..…………..
สกุล.....................................
เกิด.......................................

ชื่อ.......................................
สกุล....................................
เกิด......................................

ชื่อ........................................
สกุล......................................
เกิด…………..……..…………….

ขอรับรองการตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง
(.............................................)
หมายเหตุ พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

