การแขงขันกีฬา “เปตอง อบจ.สระบุรี คัพ ประจำป 2563”
ตามโครงการการแขงขันกีฬาประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี ประจำป 2563
**************************
ประเภทการแขงขัน

- ประชาชนทั่วไป ทีมคู (ไมจำกัดเพศและอายุ)
- เยาวชน ทีมคู (ไมจำกัดเพศและอายุไมเกิน 16 ป)

กำหนดการแขงขัน

- รุนประชาชนทั่วไป วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เปนตนไป
- รุนเยาวชน อายุไมเกิน 16 ป วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

รับสมัคร

-

จับสลากแบงสายการแขงขัน
สมัครไดที่

ตั้งแตวันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
- วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. สระบุรี โทร. 036 – 340180
หรือ www.saraburipao.go.th (ดาวนโหลดใบสมัคร)
ติดตอเจาหนาที่ คุณ ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ 086-780-7897
คุณ สนธยา สนนอก 098-564-5551

ระเบียบการแขงขันกีฬา “เปตอง อบจ.สระบุรี คัพ ประจำป 2563”
ภายใตโครงการการแขงขันกีฬาประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี
ประจำปงบประมาณ 2563 ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
*************************
1. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ประเภทการแขงขัน จำนวน 2 ประเภท ประกอบดวย
2.1 ประชาชนทั่วไป ทีมคู (ไมจำกัดเพศและอายุ)
2.2 เยาวชน ทีมคู (ไมจำกัดเพศและอายุไมเกิน 16 ป เปนผูที่เกิดตั้งแต พ.ศ. 2547)
3. คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน
3.1 นักกีฬา 1 คน สามารถเขารวมการแขงขันได 1 ประเภทและ 1 ทีม เทานั้น
4. ขั้นตอนและรายละเอียดการเขารวมโครงการ
4.1 ตั้งแตวันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
4.2 สงใบสมัคร พรอมเอกสารประกอบการสมัครหรือสอบถามรายละเอียด ไดที่กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องคการบริการสวนจังหวัดสระบุรี โทร. 036 – 340180 หรือ
www.saraburipao.go.th (ดาวนโหลดใบสมัคร)
ติดตอเจาหนาที่ คุณ ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ 086-780-7897
คุณ สนธยา สนนอก 098-564-5551
5. จับสลากแบงสายการแขงขัน
5.1 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
6. กำหนดการแขงขัน
6.1 รุนประชาชนทั่วไป วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
6.2 รุนเยาวชน อายุไมเกิน 16 ป วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
7. การแตงกายในการแขงขัน
นักกีฬาที่ลงทำการแขงขันตองแตงกายสุภาพ สวมรองเทาหุมสนเทานั้น
8. การดำเนินการแขงขัน
8.1 กติกาการแขงขันใชกติกาของสมาคมเปตองแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
8.2 ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.2.1 ใหทีมที่เขารวมการแขงขันมาทำการแขงขันตามวัน เวลาที่ฝายจัดการแขงขันกำหนด ถาพน
เวลาที่กำหนดไว 15 นาที โดยไมมีการติดตอฝายจัดการแขงขัน ทีมใดไมลงทำการแขงขัน
หรือไมพรอมแขงขันใหปรับแพ
8.2.2 การจัดการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของฝายจัดการแขงขันฯ
8.2.3 คะแนน รอบแรก 11 คะแนน และรอบชิงชนะเลิศ 13 คะแนน
8.3 คำชี้ขาดของฝายจัดการแขงขันถือเปนที่สิ้นสุด

8.4 งดการจำหนายจายแจกและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในสถานที่แขงขัน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
9. รางวัลประจำการแขงขัน
9.1 ประชาชนทั่วไป
9.1.1 ชนะเลิศ
ไดรับเงินรางวัล 15,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
9.1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
9.1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
9.2 รุนเยาวชน อายุไมเกิน 16 ป
9.2.1 ชนะเลิศ
9.2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
9.2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

ไดรับเงินรางวัล 8,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
ไดรับเงินรางวัล 6,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร
ไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกยีรติบัตร

