การแข่งข ันฟุตบอลน ักเรียน 7 คน

แชมป์กีฬา 7 ส ี 2017

ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์ กีฬา 7 สี ครั้งที่ 15
ประจาปี พ.ศ. 2560
----------------------------------------------1. ระเบียบการแข่ งขันครั้งนี้ มีชื่อว่า
“ ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรี ยน 7 คน แชมป์ กีฬา 7 สี ”
2. การรับสมัคร
เริ่ มรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 7 - 18 สิ งหาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัครหรื อดาวน์โหลด
ใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.ch7.com และยืน่ ใบสมัครได้ที่ หน้าเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เท่านั้น โทร. 0 2495 7777 การประชุม และแถลงข่าว ผูจ้ ดั การทีม
สถานศึกษาต่าง ๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่ วมการแข่งขัน จะต้องส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วม ตามวัน เวลา และ สถานที่
ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กาหนด และการรับสมัครจะถือว่าโรงเรี ยนได้รับทราบระเบียบการแข่งขัน
เป็ นที่ชดั เจนแล้ว และยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันนี้ฯ โดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้
3. จานวนนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
3.1 ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่นอ้ ยกว่า 12 คน และไม่เกิน 15 คน
(ผูเ้ ล่น หมายเลขเสื้ อ 2-14 และ ผูร้ ักษาประตู หมายเลขเสื้ อ 1,15)
3.2 ในวันแข่งขันส่ งรายชื่อผูเ้ ล่นได้ไม่เกิน 15 คนและไม่นอ้ ยกว่า 12 คน
3.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 8 คน ประกอบด้วย
- ผูจ้ ดั การทีม
1 คน
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทีม 2 คน
- ผูค้ วบคุมทีม
1 คน
- ผูฝ้ ึ กสอน
1 คน
- ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน 2 คน
- เจ้าหน้าที่ทีม
1 คน

-24. คุณสมบัติของนักกีฬา
ผูส้ มัครเข้าแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
4.1 ต้องเป็ นผูท้ ี่ศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษานั้น ๆ ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560
4.2 ต้องมีอายุ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545 )
5. เอกสารประกอบการสมัครเข้ าแข่ งขัน
5.1 ใบสมัครขอเข้าร่ วมการแข่งขันของทีม ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหรื อผูม้ ีอานาจลงนามเท่านั้น
5.2 ทะเบียนรู ปติดรู ปถ่ายชุด นักเรียนเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ทีมชุดสุ ภาพ (รู ปถ่ายจริ งไม่สวมหมวก
และแว่นตาดา) ไม่รับรู ปที่ไม่ใช่รูปนักเรี ยน หรื อถ่ายเอกสารและ รู ปที่ถ่ายเกินกว่าหกเดือน
5.3 สาเนาบัตรประชาชน
5.4 ใบรับรองสถานศึกษา ติดรู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ประทับตราสถานศึกษาและผูม้ ีอานาจลงนามรับรองเท่านั้น
5.5 เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ยนื่ สมัครไว้แล้วจะใช้เป็ นหลักฐานจนกว่าจะเสร็ จสิ้ นการแข่งขันรอบสุ ดท้าย
หากเอกสารหรื อหลักฐานไม่ ครบและไม่ ถูกต้ องจะไม่ รับสมัคร ไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
6. การสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ทีมที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษาและส่ งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
เปิ ดรับสมัครโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ทัว่ ประเทศ จากัดจานวนไม่เกิน 128 โรงเรี ยน ทีมที่ผา่ นเข้ารอบ
สุ ดท้าย จะต้องแข่งขันตามโปรแกรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด ถ้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อเลื่อน
ทีมอื่นๆขึ้นมาแทน และทีมที่สมัครและส่ งเอกสารหลักฐานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
7. การดาเนินการจัดการแข่ งขัน
7.1 การแข่งขัน รอบคัดเลือก แข่งขันระหว่างวันที่ 5-22 ตุลาคม 2560
รอบสุ ดท้าย แข่งขันระหว่าง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561
7.2 ทาการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบสุ ดท้ายอีก จานวน 8 ทีม
(รวมกับทีมแชมป์ และรองแชมป์ ครั้งที่แล้ว อีก 2 ทีม รวมเป็ น 10 ทีม)
7.3 แข่งขันแบบแพ้คดั ออก จัดให้มีทีมวางแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์ กีฬา 7 สี พิจารณาจากการเข้ารอบสุ ดท้ายอย่างสม่าเสมอ
จานวน 8 ทีม ได้แก่ อัสสัมชัญธนบุรี, ราชวินิตบางแก้ว, อัสสัมชัญ ศรี ราชา, สารวิทยา,
กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย, ปทุมคงคา, วัดสุ ทธิวราราม และ สวนกุหลาบวิทยาลัย

-3กลุ่ม B ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์ กีฬา 7 สี พิจารณาจากการเข้ารอบสุ ดท้าย
จานวน 8 ทีม ได้แก่ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี, กีฬา จ.ขอนแก่น, ท่าข้ามพิทยาคม,
กีฬากรุ งเทพมหานคร, อัสสัมชัญ, ราชวินิตบางเขน, ปทุมวิไล และ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ได้สิทธิ์ เป็ นทีมวาง
7.4 การแข่งขันรอบสุ ดท้าย แบ่งสาย จะแข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย (เหย้า- เยือน) และ
ทีมชนะเลิศ (โพธินิมิตวิทยาคม) และทีมรองชนะเลิศ (สุ รศักดิ์มนตรี ) จากการแข่งขันครั้งที่แล้ว
ได้สิทธิ์ เป็ นทีมยืนในรอบสุ ดท้าย ไม่ตอ้ งลงทาการแข่งขันในรอบคัดเลือก
7.5 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องเสี ยเงินค่าประกันทีม ๆ ละ 3,000 บาท จะได้คืนต่อเมื่อแข่งขันเสร็ จสิ้ น
ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการสละสิ ทธิ์ ไม่มาแข่งขัน สาหรับทีมที่ผา่ นเข้ารอบสุ ดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุ นทีม
และ กองเชียร์เป็ นเงิน 70,000 บาท และทีมที่มีระยะทางจากกรุ งเทพฯเกินกว่า 350 กิโลเมตร จะได้รับเงิน
สนับสนุนค่าน้ ามันเป็ นเงิน 25,000 บาท
หมายเหตุ หากสนามแข่งขันไม่อยูใ่ นสภาพที่สามารถทาการแข่งขันได้ ให้เลื่อนการแข่งขันไปแข่งในวันถัดไป
หรื อ เลื่อนโปรแกรมออกไปตามความเหมาะสม
7.6 กติกาการแข่งขัน
7.6.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งครึ่ งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ ง 5 นาที
หากเสมอกัน จะตัดสิ นด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จานวน 3 คน
( กรณี ที่เสมอกัน ให้ยงิ เพิ่มอีกทีมละคน จนกว่าจะรู ้ผลแพ้ชนะ )
สาหรับรอบ 32 ทีม และรอบ 16 ทีม เพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในรอบสุ ดท้าย แข่งครึ่ งละ 25 นาที
พักระหว่างครึ่ งไม่เกิน 10 นาที
7.6.2 รอบแบ่งสายเหย้า – เยือน แข่งขันครึ่ งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่ งไม่เกิน 10 นาที
7.6.3 กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
(ยกเว้น การล้ าหน้า)
7.6.4 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขัน เมื่อผูต้ ดั สิ นให้สัญญาณเรี ยกลงทาการแข่งขัน
ภายใน 5 นาที ในรอบคัดเลือก และ 15 นาที ในรอบสุ ดท้าย (เหย้า- เยือน) ให้ปรับทีมนั้น
เป็ นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น ด้วยประตู 2 : 0 สาหรับทีมที่แข่งในรอบสุ ดท้าย (เหย้า- เยือน)
ต้องมาทาการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกาหนดการแข่งขัน

-47.7 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรี ยบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสี ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร
ในกรณี ที่สีเสื้ อเหมือนกัน ให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนสี เสื้ อสารอง หรื อใส่ เสื้ อที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
เตรี ยมไว้ให้
7.8 นักกีฬาต้องนาบัตรประชาชนตัวจริ ง บัตรประจาตัวนักเรี ยน หรื อใบแทนมาแสดงด้วย ก่อนการลงแข่งขัน
7.9 สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ขนาดสนามแข่งขัน กว้าง 50 เมตร ยาว 75 เมตร
- รอบคัดเลือกจะใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 จ.ปทุมธานี
- รอบสุ ดท้าย (เหย้า- เยือน) , รอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ ใช้สนามโรงเรี ยน
ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กาหนด และ/หรื อ สนามกีฬาเทพหัสดิน ฯ
2. ขนาดลูกฟุตบอล มาตรฐาน เบอร์ 5
3. หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญญาลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน ซึ่ งทีมจะต้อง
เตรี ยมพร้อมมาเอง
4. นักกีฬาทุกคนต้ องสวมสนับแข้ งทีไ่ ด้ มาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัย (กว้ าง 5 นิว้ ยาว 8 นิว้ )
ลงทาการแข่ งขัน ยกเว้น สนับแข้ งทีเ่ ล็ก , ตัด , ดัดแปลง ฝ่ ายจัดการแข่ งขันขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ให้
ลงทาการแข่ งขัน
5. นักกีฬาทุกคนห้ามใส่ รองเท้าฟุตบอลที่มี 6 ปุ่ มหรื อรองเท้าที่มีปุ่มไขโดยเด็ดขาด
7.10 การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นในรอบสุ ดท้ายอนุ ญาตให้เฉพาะกรณี ที่มีผเู ้ ล่นบาดเจ็บ และมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลเท่านั้นแต่ไม่เกิน 2 คน และระหว่างการแข่งขันรอบสุ ดท้าย หากผูร้ ักษาประตูบาดเจ็บไม่
สามารถเล่นได้ตลอดการแข่งขัน อนุ ญาตให้เพิ่มได้ 1 คน แต่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ
ก่อน สาหรับผูเ้ ล่นไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนไม่วา่ กรณี ใดๆ และระหว่างการแข่งขันอนุ ญาตให้เปลี่ยน
ผูเ้ ล่นได้ 4 คน จากผูเ้ ล่นสารองที่ส่งรายชื่ อก่อนการแข่งขัน และจะเปลี่ยนได้เมื่อผูต้ ดั สิ นอนุญาตเท่านั้น
7.11 คะแนนการแข่งขันในรอบสุ ดท้าย ( เหย้า - เยือน ) ให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ทีมชนะ
ได้
3
คะแนน
ทีมเสมอ
ได้
1
คะแนน
ทีมแพ้
ได้
0
คะแนน
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7.12 ในกรณี การนับคะแนน เพื่อหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป และทีมที่มีคะแนนเท่ากันให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
- ให้ดูจานวนผลต่าง ประตูได้ - เสี ย
- ให้ดูประตูได้
- ให้ดูผลการแข่งขันของคูก่ รณี (Head to Head)
- ใช้วธิ ีการจับสลาก
7.13 ในระหว่างการแข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อย
และต้องมี ไอดีการ์ ด (หรื อหลักฐานที่ฝ่ายจัดดาเนินการให้) หากไม่มี หรื อถูกลงโทษ ห้ามอยูใ่ น
ที่นงั่ สารองโดยเด็ดขาด และห้ามออกนอกเขตเทคนิค ถ้าโดนเตือนเกิน 3 ครั้งจะต้องขึ้นไปอยูบ่ น
อัฒจันทร์ และต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันฯ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
หากทีมใดมีการละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบการแข่งขันฯต่อไป
7.14 การแข่งขันในรอบคัดเลือก จะแข่งขันแบบแพ้คดั ออกจนเหลือ 8 ทีมสุ ดท้าย เพื่อเข้าไปเล่นในรอบสุ ดท้าย
(เหย้า-เยือน) ต่อไป ทีมที่สนามแข่งขันไม่สามารถใช้ทาการแข่งขันได้หรื อ ไม่มีสนามแข่งขันจะต้อง
ไปใช้สนามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนดให้ และจะต้องเสี ยค่าบารุ งสนามให้กบั เจ้าของสนามนั้น
7.15 ในวันที่มีการแข่งขันในรอบเหย้า-เยือน ทีมที่แข่งขันในวันนั้นๆ จะต้องมาประชุมก่อนการแข่งขันคู่แรก
1 ชัว่ โมง ทั้ง 4 ทีมและนาเสื้ อที่ใช้แข่งขันในวันนั้นมาด้วย ทีมที่ไม่มาประชุมจะต้องยอมรับผล
การประชุมในครั้งนั้น และถ้าไม่ให้ความร่ วมมือเกินกว่า 2 ครั้ง จะถูกลงโทษตามข้อ 8 หากมีปัญหา
ในการแข่งขันแต่ละรอบ ให้ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณา ทีมต่างๆ
จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้
8. การรักษามารยาท
8.1 นักกีฬาที่ถูกผูต้ ดั สิ นคาดโทษหรื อลงโทษ
8.1.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พกั การแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
8.1.2 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พกั การแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง
และส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป

-68.1.3 ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พกั การแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
แต่โทษใบเหลืองยังคงค้างอยู่
8.1.4 เจ้ าหน้ าที่หรื อนักกีฬา ทีก่ ่ อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่ อยในระหว่ างการแข่ งขันหรื อจบการแข่ งขัน
กับทีมอื่นๆ หรื อกับเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายจัดการแข่ งขันฯ ทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทจะตัดสิ ทธิ์
ออกจากการแข่ งขันตลอดไป หรื อ ตัดสิ ทธิ์ทมี นั้นๆ ออกจากการแข่ งขันทันทีและเลื่อนทีมอื่ น
ขึน้ มาแทน
8.1.5 นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่ นผิดกติกา ทาร้ ายคู่ต่อสู้ และผู้ตัดสิ นมิได้ ลงโทษในขณะแข่ งขัน
แต่ คณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ มีหลักฐานชัดเจนจะพิจารณาลงโทษให้ พกั การแข่ งขัน
นัดต่ อไป 1 ครั้งทันที หรื อมากกว่านั้นและปรับเงินตามตามบทลงโทษต่ อไป
8.2 นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ให้ยกเลิกในรอบสุ ดท้าย
ยกเว้น กรณี ทะเลาะวิวาท หรื อ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษห้ามลงทาการแข่งขันและ
ห้ามเพิ่มผูเ้ ล่นอีก
8.3 ทีมใดฝ่ าฝื นส่ งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พกั การแข่งขัน หรื อ ผิดตามระเบียบฯนี้ ลงทาการแข่งขัน
ให้ปรับทีมนั้นเป็ นแพ้ดว้ ยประตู 2 : 0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
ไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
8.4 ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรื อ เจ้ าหน้ าทีค่ นใด ไม่ ปฏิบัติตามระเบียบการแข่ งขัน ฯ ประท้ วงการตัดสิ น
ไม่ แข่ งขันต่ อ (วอล์กเอ้าท์) หรื อประพฤติตนไม่ เหมาะสมไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนาม
แข่ งขัน แสดงกริยาหรื อ สั ญลักษณ์ต่างๆทีเ่ ห็นว่าไม่ เหมาะสมต่ อสาธารณชน เช่ น เตะขวดนา้ หรื อขว้าง
ขวดนา้ หรื ออื่นๆ เป็ นต้ น ทางคณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ สามารถลงโทษได้ ทนั ที
8.5 ทีมใดหรื อสถานศึกษาใดทีม่ ีนักกีฬา , เจ้ าหน้ าทีท่ มี , กองเชี ยร์ , ก่ อเหตุหรื อเป็ นต้ นเหตุ ยัว่ ยุ ให้ เกิดการ
ทะเลาะและวิวาท เยาะเย้ ย ดูหมิ่นเหยียดหยามให้ ตัดสิ ทธิ์นักกีฬา , เจ้ าหน้ าทีท่ มี , และ สถานศึกษานั้น
ออกจากการแข่ งขันในครั้งนั้น และในครั้งต่ อ ๆ ไป
8.6 กองเชี ยร์ ทตี่ ามมาเชี ยร์ สถานศึกษาของตนเอง ห้ ามจุพลุไฟ ประทัด และการลงไปในสนามแข่ งขัน หรื อ
ขว้างปาสิ่ งของต่ างๆ ลงไปในสนาม หรื อบริเวณแข่ งขัน คัดค้ านการตัดสิ น และเชี ยร์ ในลักษณะยัว่ ยุ
นักกีฬา ทีมและกองเชี ยร์ ค่ ูแข่ ง จะถูกลงโทษทันที โดยทางสถานศึกษาจะอ้ างว่ าไม่ สามารถควบคุม
ดูแลได้ หรื อไม่ รับผิดชอบไม่ ได้

-7-

8.7 ห้ ามมิให้ ผ้ ฝู ึ กสอน, เจ้ าหน้ าที,่ นักกีฬาสารอง และผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้ องกับทีมลงไปในสนามแข่ งขัน
ในขณะทาการแข่ งขัน หรื อออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่ น เข้ าไปประท้ วงการตัดสิ นของผู้ตัดสิ น
หรื อผู้ช่วย แสดงกริยาก้ าวร้ าว ข่ มขู่ผ้ ตู ัดสิ น ผู้ช่วย เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดการแข่ งขัน (ยกเว้ นเจ้ าหน้ าที่ทไี่ ด้ รับ
อนุญาต ให้ ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาทีบ่ าดเจ็บในสนาม) จะถูกเชิ ญขึน้ ไปบนอัฒจันทร์ ทนั ที
และถูกลงโทษต่ อไป
8.8 ทีมใดทีไ่ ม่ สามารถมีกองเชียร์ มาร่ วมเชียร์ ได้ ในวันถ่ ายทอดสดหรื อวันอื่นๆ ทางคณะกรรมการจัดการ
แข่ งขันฯ จะพิจารณาการเข้ าร่ วมในครั้งต่ อไปทันที
8.9 หากมีปัญหาอื่นใดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ในระเบียบฯนี้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ
บทลงโทษ มีดังนี้
1. นักกีฬาทีถ่ ูกใบเหลือง 1 ใบ จะต้ องเสี ยค่ าปรับ 200 บาท
2. นักกีฬาทีถ่ ูกใบเหลือง 2 ใบ ตามด้ วยใบแดง จะต้ องเสี ยค่ าปรับ 400 บาท
3. นักกีฬาทีถ่ ูกใบแดง จะต้ องเสี ยค่ าปรับ 1,000 บาท
4. นักกีฬาทีถ่ ูกใบเหลือง 1 ใบ ตามด้ วยใบแดง จะต้ องเสี ยค่ าปรับ 1,200 บาท และใบเหลืองยังคงค้ างอยู่
5. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 8.3 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 2,000 บาท
6. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 8.4 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 10,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
7. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 8.5 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 30,000 บาท และถูกตัด 6 คะแนน
8. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 8.6 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 20,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
9. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 8. 7 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 10,000 บาท และถูกพักการแข่ งขัน 2 นัด
10.หากมีปัญหาอื่นใดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ในระเบียบและบทลงโทษของระเบียบนี้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่ งขันฯ พิจารณาทั้งเรื่ องการแข่ งขัน การปรับเงิน การหักคะแนน และการตัดสิ ทธิ์ออกจากการแข่ งขัน
9. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงและมารยาท
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติและมารยาทประกอบด้วย
- ผูแ้ ทนสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
- ผูแ้ ทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
- ผูแ้ ทนกรมพลศึกษา
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10. การประท้วง
ให้ทีมที่จะยืน่ ประท้วงปฏิบตั ิ ดังนี้
ให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน ยืน่ ประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
พร้อมหลักฐาน และวางเงินประกันการประท้วง จานวน 2,000 บาท หลังเสร็ จสิ้ นการแข่งขันและคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาให้เสร็ จสิ้ นก่อนการแข่งขันรอบต่อไปจะเริ่ ม เงินประกันการประท้วงจะคืนให้เมื่อการ
ประท้วงเป็ นผล หากการประท้วงไม่เป็ นผลให้ยดึ เงินประกันเข้าเป็ นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ
11. รางวัลการแข่ งขัน
11.1 ทีมที่ได้เข้ารอบสุ ดท้าย แบ่งสาย จะได้เงินเชียร์ และบารุ งทีมฟุตบอล ทีมละ 50,000 บาท
11.2 ค่าชุดแข่งขันทีมละ 20,000 บาท
11.3 เงินรางวัลในแต่ละนัด ในรอบสุ ดท้าย
- ทีมชนะ
ได้รับ
10,000 บาท
- ทีมเสมอ
ได้รับ
5,000 บาท
- ทีมแพ้
ได้รับ
3,000 บาท
11.4 รอบสุ ดท้าย ทีมที่ได้ใบเหลือง หรื อใบแดง จะถูกปรับจากเงินรางวัล ดังนี้
- ใบเหลือง ใบละ
200 บาท
- ใบแดง
ใบละ
1,000 บาท
- ใบเหลือง 2 ใบ แล้วตามด้วยใบแดง 400 บาท ( เหลือง , เหลือง / แดง )
- ใบเหลือง 1 ใบ แล้วตามด้วยใบแดง 1,200 บาท ( เหลือง , แดง )
11.5 ทุนการศึกษาทีมชนะเลิศ ได้รับ 300,000 บาท รองชนะเลิศ ได้รับ 150,000 บาท
11.6 ทุนการศึกษาทีมรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับ 30,000 บาท
11.7 ผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม ได้รับ 20,000 บาท
11.8 ทุนการศึกษานักฟุตบอลยอดเยีย่ ม ได้รับ 25,000 บาท
11.9 ทุนการศึกษา ผูท้ าประตูสูงสุ ด ได้รับ 25,000 บาท
11.10 ทุนการศึกษา ทีมมารยาทยอดเยีย่ ม ได้รับ 30,000 บาท
11.11 ทุนการศึกษา ทีมเชียร์ยอดเยีย่ ม ได้รับ 30,000 บาท
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หมายเหตุ

การจัดการแข่ งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์ กีฬา 7 สี ดาเนินการจัดการแข่ งขัน
โดย สถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่ อง 7 ร่ วมกับ กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
และ สมาคมฟุตบอลแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

ในกรณีทที่ มี เข้ ารอบสุ ดท้ ายมาทาการแข่ งขันช้ ากว่ ากาหนดก่อนการแข่ งขันให้ ปฏิบัติ ดังนี้
1. มาช้ ากว่ ากาหนดก่อนการแข่ งขัน 1 ชั่วโมง ถูกปรับเป็ นเงิน 10,000 บาท
2. ในวันทีม่ กี ารถ่ ายทอดสด ทีมทีไ่ ม่ สามารถมาดาเนินการแข่ งขัน จนทาให้ เกิด
ความเสี ยหาย ทีมจะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 50,000 บาท และ แข่ งขันนัดทีเ่ หลือ
ตามโปรแกรมเดิมทีก่ าหนด และอาจงดการเข้ าร่ วมแข่ งขันในครั้งต่ อไป

การแข่ งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์ กีฬา 7 สี เป็ นลิขสิ ทธิ์ของสถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่ อง 7
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

