ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 8 คน
“หนองโนคัพ” ครั้งที่ 16 ประจาปี พ.ศ. 2559
******************
1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1.1 ติดต่อขอรับใบสมัครและระเบียบการแข่งขันได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน
ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
1.2 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มีนาคม 2559
สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
1.3 จับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน
เวลา 17.00 น. ขอให้ทีมที่ยื่นใบสมัครแล้ว ส่งตัวแทนเข้าร่วมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันและเวลา
ดังกล่าว ทีมใดไม่สามารถส่งตัวแทนมาจับสลากแบ่งสายในครั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจับสลาก
แบ่งสายแทนทีมนั้นๆ โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง
1.4 การดาเนินการแข่งขันจะจัดแข่งขันเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น โดยเริ่มเปิดสนามแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ( 3 , 10 , 17 , 24 , 1 พ.ค. )
วันชิงชนะเลิศกาหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 (วันแรงงานแห่งชาติ)

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครการแข่งขันฟุตบอล “หนองโนคัพ” ครั้งที่ 16 ประจาปี พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน
2.2 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (รูปถ่ายปัจจุบันไม่สวมหมวกและแว่นตาดา)
2.3 ในกรณีที่ไม่มีรูปถ่ายให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.4 เงินค่าสมัครจานวนทีมละ 1,500.- บาท
2.5 เงินค่าประกันทีมจานวนทีมละ 500.- บาท (จะคืนให้หลังจบสิ้นการแข่งขันของแต่ละทีม)
และก่อนทีจ่ ะลงทาการแข่งขันในแต่ละครั้ง จะต้องเคลียร์เงินประกันทีมให้ครบ 500.บาท ทุกครั้ง
2.6 เงินค่าสมัครและเงินค่าประกันทีม จะต้องจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ทีมใดไม่พร้อมจะตัดสิทธิการรับสมัครทีมนั้นๆ ทันที

3. จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 15 คน และต้องไม่น้อยกว่า 10 คน
3.2 ส่งทะเบียนรายชื่อนักกีฬา พร้อมติดรูปถ่ายให้ครบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
( วันจับสลากแบ่งสาย ) หากรูปถ่ายไม่ครบให้แนบสาเนาบัตรประชาชน
3.3 การส่งรายชื่อนักกีฬา ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 1 คน : 1 ทีม เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ย้ายไปเล่นทีมอื่นอีกตลอดการแข่งขัน

4. การดาเนินการแข่งขัน
4.1 ผู้เล่นต้องลงทาการแข่งขันในสนามไม่เกิน จานวน 8 คนและไม่น้อยกว่า 5 คน
4.2 ใช้เวลาในการแข่งขันในรอบแรกครึ่งละ 20 นาที รอบที่ 2 ถึงรอบชิงชนะเลิศ ครึ่งละ 25 นาที
พักการแข่งขันระหว่างครึ่งประมาณ 10 นาที หากในระหว่างเวลาทาการแข่งขันมีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บหรือมี
เหตุใดๆ ผู้ตัดสินจะใช้ดุลยพินิจในการทดเวลาเพิ่มจากเวลาการแข่งขันปกติ
4.3 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA )
4.4 ผู้รักษาประตูรับบอลได้แล้ว สามารถใช้เท้าเตะได้ตามกติกาสากล

4.5 ทีมที่จะทาการแข่งขันจะต้องติดต่อขอใบส่งตัวนักกีฬา และยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ก่อนลงทาการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที และทั้งสองทีมที่จะทาการแข่งขันสามารถตรวจสอบทะเบียนรายชื่อ
และรูปถ่ายของนักกีฬาทีมคู่แข่งขันได้
4.6 ทีมใดมีนักกีฬาลงทาการแข่งขันในสนามน้อยกว่า 5 คน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะไม่อนุญาตให้ลงทาการแข่งขันและถือว่าทีมดังกล่าว จงใจไม่มาทาการแข่งขัน จะถูกยึดเงินประกันทั้งหมด
และปรับให้แพ้ในแมตท์นั้น (แต่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน)และเมื่อมาแข่งขันในครั้งต่อไปจะต้องนาเงิน
ประกันทีมมาให้ฝ่ายจัดการแข่งขันให้ครบตามจานวนที่กาหนด
4.7 ทีมที่ไม่มาทาการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยึดเงินประกันทีมทั้งหมด
และปรับให้แพ้ในแมตท์นั้น
4.8 ทีมที่มาทาการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน 15 นาที (การจับเวลา 15 นาที เริ่มจับเวลาเมื่อ
กรรมการผู้ตัดสินให้สัณญาณนกหวีดเรียกผู้เล่นลงสู่สนาม) จะถูกปรับแพ้ในแมตท์นั้น
และยึดเงินประกันทีม 500 บาท (และต้องชดเชยให้เงินประกันทีมครบ 500 บาท เมื่อมาแข่งขันในครั้งต่อไป)
4.9 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนนักกีฬาได้ทีมละ 5 คน รวมทั้งผู้รักษา
ประตู และในกรณีที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้ว ไม่สามารถกลับลงมาทาการแข่งขันอีกในแมตท์เดียวกัน
4.10 คะแนนในการแข่งขัน ทีมชนะ ได้ 3 คะแนน
4.11 การแข่งขันในรอบแรก ถึง รอบชิงชนะเลิศ ถ้าผลการแข่งขันเสมอกันในเวลาให้ใช้การตัดสิน
ด้วยการยิงจุดโทษ ณ จุดเตะโทษฝ่ายละ 5 คน เพื่อหาทีมชนะหากยังเสมอกันให้ยิงสลับกันทีมละ 1 คน
จนกว่าจะได้ทีมชนะเข้ารอบต่อไป
4.12 การแข่งขันในรอบแรกของแต่ละสาย ถ้าในสายใดมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อหาทีม
ที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 เข้ารอบไปแข่งขันในรอบที่ 2
4.13 การแข่งขันในรอบที่ 2 (รอบ 8 ทีม) นาทีมที่มีคะแนนเป็นลาดับที่ 1 แต่ละสาย เข้ารอบที่ 2
และจัดการแข่งขันแบบจับสลากประกบคู่แข่งขัน
4.14 การแข่งขันในรอบที่ 3 (รอบ 4 ทีม) รอบรองชนะเลิศ นาทีมแข่งขันจากรอบ 8 ทีม
มาประกบคู่แข่งขัน โดย ทีมชนะคู่ที่ 1 – ทีมชนะคู่ที่ 3 และทีมชนะคู่ที่ 2 – ทีมชนะคู่ที่ 4
4.15 รอบชิงชนะเลิศ นาทีมชนะรอบรองชนะเลิศเข้าไปชิงชนะเลิศและนาทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ
เข้าไปชิงชนะเลิศอันดับที่ 3

5. มารยาท และระเบียบในการแข่งขัน
5.1 นักกีฬาต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด
5.2 ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาจะต้องยอมรับในการตัดสินของผู้ตัดสินและคณะกรรมการโดยเคร่งครัด
(คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด)
5.3 นักกีฬาคนใดถูกตัดสินคาดโทษ ใบเหลือง 2 ใบ หรือ ใบแดง 1 ใบ จะถูกลงโทษให้ออกจากการ
แข่งขันในแมตท์นั้นทันทีและถูกพักการแข่งขัน 1 นัด หากนักกีฬาคนใดถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 2 ใบ/รอบ
จะถูกพักการแข่งขัน 1 นัด ยกเว้นนักกีฬาที่กระทาผิดกติกาอย่างร้ายแรงฝ่ายจัดการแข่งขันจะพิจารณาโทษ
เพิ่มเติมตามความผิดอีกครั้งหนึ่งและผู้ที่ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง หรือ ใบแดง จะถูกหักเงินค่าประกันทีม
ตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
5.3.1 ใบเหลือง 100.-บาท
5.3.2 ใบแดง 200.-บาท
5.4 นักกีฬาที่ถูกคาดโทษตั้งแต่รอบแรกจะสิ้นสุดการถูกคาดโทษเมื่อการแข่งขันในรอบที่ 2 สิ้นสุดลง
และจะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่การแข่งขันในรอบที่ 3 เริ่มขึ้น

6. ข้อบังคับเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์นักกีฬา
1. เสื้อยืดมีหมายเลขด้านหลังเสื้อมองเห็นชัดเจนมีสีต่างจากสีเสื้อ (มีด้านหน้าด้วยจะดียิ่ง) สีเสื้อ
ต้องเหมือนกันทั้งทีมยกเว้นผู้รักษาประตู และนักกีฬาจะต้องใช้หมายเลขเสื้อประจาตัวของตนจนจบการ
แข่งขัน ถ้ามีการเปลี่ยนหมายเลขประจาตัว ฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งผู้ตัดสินให้คาดโทษทันที
2. กางเกงกีฬาขาสั้นสีเหมือนกันทั้งทีม
3. ถุงเท้าฟุตบอลยาวสีเหมือนกันทั้งทีมไม่อนุญาตให้ใช้ถุงเท้าสั้น
4. สนับแข้ง
5. รองเท้าสตั๊ดหรือรองเท้าผ้าใบ
6. ผู้รักษาประตูต้องมีสีเสื้อต่างจากสีเสื้อของผู้เล่นอื่น ติดหมายเลขมองเห็นชัดเจนและอนุญาต
ให้ใส่กางเกงกีฬาขายาวได้
หมายเหตุ
นักกีฬาทีมใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์นักกีฬาหรือมีอุปกรณ์ไม่พร้อม
จะไม่อนุญาตให้ลงทาการแข่งขัน

7.การประท้วง
7.1 ที ม ใดต้ อ งการประท้ ว งการกระท าผิ ด ของที ม ตรงข้ า ม จะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขอประท้ ว ง
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันไม่เกิน 2 ชั่วโมง (และทีมที่ขอประท้วงจะต้องวางเงิน
ขอประท้วงจานวน 1,000 บาท) คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง
หากมีการผิดจริงจะถูกลงโทษด้วยการถูกปรับแพ้ในแมตท์นั้นทันที และยึดเงินค่าประกันทีมทั้งหมด หากการ
ประท้วงไม่เป็นผล ทางคณะกรรมการจะยึดเงินค่าขอประท้วงในครั้งนี้ทันที
7.2 กรณีวอล์คเอาท์ ทีมดังกล่าวจะถูกปรับแพ้ในแมตท์นั้นและยึดประกันทีมทั้งหมด แต่ไม่ถูก
ตัดสิทธิ์ในการแข่งขันและต้องนาเงินประกันทีมมาส่งให้ครบตามกาหนด จึงจะทาการแข่งขันในครั้งต่อไปได้

8. รางวัลการแข่งขัน
การแข่งขันฟุตบอล 8 คน “หนองโนคัพ” ครั้งที่ 16 ประจาปี พ.ศ. 2559

ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท
1. รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

15,000
8,000
5,000
2,000

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

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ อบต. หนองโน
โทร.
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