ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน

“แม่ฟ้าหลวงหญ้าเทียมคัพ

ครั้งที่ 1”

ในวันที่ 13 – 21 พฤศจิ กายน 2560
ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่............. เดือน ....................... พ.ศ. .....................
เรื่ อง ขอส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 5 คน “แม่ฟ้าหลวงหญ้าเทียมคัพ ครั้งที่ 1”
เรี ยน ประธานจัดการแข่งขัน “แม่ฟ้าหลวงหญ้าเทียมคัพ ครั้งที่ 1”
ข้าพเจ้า................................................................................ที่อยู.่ .......................................................
ต าบล............................อ าเภอ..........................จัง หวัด ..............................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................. มีความประสงค์ส่งทีมสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬาฟุตบอล
หญ้าเทียม 5 คน “แม่ฟ้าหลวงหญ้าเทียมคัพ ครั้งที่ 1”
ทีม..........................................................................มีความประสงค์ขอส่ งที มฟุ ตบอล เข้าร่ วมการ
แข่งขัน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็ นการเรี ยบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบการแข่งขัน และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขใด ๆ อีก ดังนี้
1. ใบสมัคร พร้อมเอกสาร
จานวน....................ชุด
2. แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จานวน....................ชุด
3. แผงรู ปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จานวน....................ชุด
4. สาเนาบัตรพนักงานหรื อบัตรนักศึกษา
จานวน....................ชุด
5. เงินค่าสมัคร
จานวน....................บาท
6. เงินประกันทีม
จานวน....................บาท

(.........................................................)
ตาแหน่ง ......................................................
ผูป้ ระสานงาน .......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................

แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ทีม...........................................................

หมายเลขเสื้อ

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง)

ลายเซ็น

หมายเหตุ

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.........................................................................โทรศัพท์..............................................

แผงรูปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ “แม่ฟ้าหลวงหญ้าเทียมคัพ ครั้ง 1”
ในวันที่ 13 – 21 พฤศจิ กายน 2560
ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในนามชื่อทีม.........................................................................................

ชื่อ-สกุล..........................................
ผูจ้ ดั การทีม

ชื่อ-สกุล..........................................
หัวหน้าทีม

ชื่อ-สกุล.........................
นักกีฬา

ชื่อ-สกุล................................ ชื่อ-สกุล................................... ชื่อ-สกุล...............................
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา

ชื่อ-สกุล.........................
นักกีฬา

ชื่อ-สกุล................................ ชื่อ-สกุล................................... ชื่อ-สกุล...............................
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา

ชื่อ-สกุล.........................
นักกีฬา

ชื่อ-สกุล.........................
นักกีฬา

ชื่อ-สกุล................................
นักกีฬา

ชื่อ-สกุล.........................
นักกีฬา

(........................................)
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การทีม/ผูฝ้ ึ กสอน

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 5 คน “แม่ฟ้าหลวงหญ้าเทียมคัพ ครั้งที่ 1”
ประจาปี 2560
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
*******************
1. ประเภทการแข่งขัน
นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น
2. การรับใบสมัคร และการยืน่ หลักฐานการสมัคร
2.1 ติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น หลั ก ฐานการสมั ค รได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สระว่ายนา้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จะปิ ดรับสมัครเมื่อครบจานวน 12 ทีม)
2.2 ก าหนดประชุ ม จั บ สลากแบ่ งสายการแข่ งขัน วั น ที่ 3 พฤศจิ กายน 2560 เวลา 12.00 น.
ณ สระว่ายนา้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2.3 ค่าสมัคร ทีมละ 1,000 บาท ค่าประกันทีม ทีมละ 300 บาท เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันจะคืนเงิน
ประกันให้ แต่ละทีมหลังจากหักค่าใบเหลือง ใบแดงของแต่ละทีมเสร็จสิ้น
2.4 การประชุ มผู้ จัด การทีมที่ส่งทีม ฟุ ตบอลเข้ าร่ วมการแข่งขัน จะต้ องส่งผู้ แ ทนเข้ าร่ วมประชุ ม
ผู้จัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงคณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันกาหนด หากทีมใดไม่ เข้ าร่วม
ประชุมให้ ถือและปฏิบัติตามมติท่ปี ระชุม
3. เริ่ม แข่ งขัน วั น ที่ 13 – 21 พฤศจิ กายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 17.30 - 21.30น. ณ สนามฟุ ตบอล
หญ้ าเทียม ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
4.1 ให้ ส่งนักกีฬาสมัครเข้ าแข่งขันได้ ทมี ละไม่น้อยกว่าจานวน 8 คน และไม่เกินจานวน 12 คน
5. คุณสมบัตินกั กีฬา
5 .1 ต้ อ งเป็ น นั ก ศึ ก ษ า บุ ค ล าก ร แ ล ะศิ ษ ย์ เก่ า ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ม่ ฟ้ าห ล ว งเท่ านั้ น
หมายเหตุ ทีมใดที่มีนักกีฬาผิดคุณสมบัติ ตามข้ อ 5.1 ให้ ปรับทีมนั้นแพ้ ในการแข่งขันในนัดนั้น
6. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน
6.1 ใบสมัครการแข่งขัน
6.2 แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา)
6.3 สาเนาบัตรนักศึกษาหรือสาเนาบัตรพนักงาน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
7. การดาเนินการจัดการแข่งขัน
เพื่ อให้ การด าเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น เป็ นไปด้ วยความเรี ย บร้ อย คณะกรรมการจะเป็ น
ผู้ ก าหนดวิ ธี ก ารจั ด การแข่ ง ขั น ตามความเหมาะสมของจ านวนที ม ที่ ส มั ค รเข้ าร่ ว มการแข่ ง ขั น
(ถ้ าจัดการแข่งขันแบบแบ่งสาย และพบกันหมดในสาย ทีมที่มีคะแนนเป็ นที่ 1 และที่ 2 ของสายเข้ ารอบ)

-27.1 กติ ก าการแข่ ง ขั น ให้ ใช้ กติ ก าของสหพั นธ์ ฟุ ต บ อลนานาชาติ ซึ่ งสมาคมฟุ ตบ อล
แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ และสานักงานพั นนาการกีฬาและนันทนาการ ประกาศใช้ อยู่ใน
ปัจจุบัน
7.2 ทีมใดไม่พร้ อมที่จะลงทาการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้ สัญญาณเรี ยกให้ ลงทาการแข่งขันภายใน
เวลา 10 นาที ให้ ปรั บ ที ม นั้ นเป็ นแพ้ ในการแข่ ง ขั น ครั้ ง นั้ น และต้ องมาท าการแข่ ง ขั น ในครั้ ง ต่ อ ไป
ตามกาหนดการแข่งขัน
7.3 ทีม ใดไม่ ม าท าการแข่ งขั น หรื อ เจตนาไม่ ม าท าการแข่ ง ขั น ให้ ทั น ตามก าหนดการแข่ ง ขั น
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ ามแข่งขันในรายการ
7.4 นักกีฬาที่เข้ าทาการแข่งขันต้ องแต่งกายให้ เรียบร้ อยเหมือนกัน ตามแบบและสีท่ไี ด้ แจ้ งไว้ ในใบ
สมัคร ในกรณีท่สี เี สื้อเหมือนกันให้ ทมี ที่มีช่ ือตามหลังในกาหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสารอง
7.5 ก่อนทาการแข่งขันนักกีฬาทุกคนจะต้ องเข้ ารับการตรวจแผงรูปที่สมัครไว้
7.6 ในระหว่างการแข่งขันให้ นักกีฬาสารองสวมเสื้อที่มีสแี ตกต่างจากเสื้อทีมแข่งขัน
7.7 นักกีฬาที่มีช่ ือพักการแข่งขัน (กรณีโดนโทษใบแดง) ไม่อนุญาตให้ อยู่ในที่น่ังผู้เล่นสารอง
7.8 ก าหนดเวลาการแข่ ง ขั น แบ่ งออกเป็ น 2 ครึ่ งๆ ละ 20 นาที พั กระหว่ า งครึ่ งเป็ น
เวลา 10 นาที
7.9 หั ว หน้ าที ม จะต้ อ งมี ป ลอกแขนแสดงสั ญ ลั ก ษณ์ ทุ ก ครั้ ง ที่ ล งท าการแข่ ง ขั น ทุ ก ที ม จะต้ อ ง
เตรียมพร้ อมมาเอง
7.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้ เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ ตลอดเวลา
8. การรักษามารยาท
8.1 นักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
- ถูกคาดโทษโดยได้ รับใบเหลืองจานวน 2 ครั้ง (นัดละ 1 ใบเหลือง) ให้ พักการแข่งขัน
ครั้งต่อไปจานวน 1 ครั้ง
- ถูกคาดโทษโดยได้ รับใบเหลืองจานวน 2 ครั้ง ในนัดเดียวกัน ให้ พักการแข่งขันนัดต่อไป
จานวน 1 ครั้ง
- ถูกคาดโทษโดยได้ รับใบแดงในนัดการแข่งขัน ให้ พักการแข่งขันครั้งต่อไปจานวน 1 ครั้ง
- ถูกคาดโทษโดยได้ รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท ชกต่อยกันในสนามแข่งขันให้ ตัดสิทธิ์
ลงทาการแข่งขันตลอดไป
- ใบเหลื อ งเสี ย ค่ า ปรั บ 25 บาท / ใบแดงเสี ย ค่ า ปรั บ 50 บาท โดยหั ก จากเงิ น ค่ า
ประกันทีม
8.2 ทีมใดฝ่ าฝื นส่งนั ก กี ฬ าที่ถู ก ลงโทษให้ พั ก การแข่ งขั น ตามระเบี ยบการแข่ งขัน ส่งลงทาการ
แข่งขันให้ ปรับทีมนั้นเป็ นแพ้ ในการแข่งขั้นครั้งนั้น
8.3 นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
ไม่ ว่า กรณี ใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่ งขั น คณะกรรมการจั ด การแข่ งขัน สามารถลงโทษได้
ตามความเหมาะสม

-39. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
8,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล
5,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล
3,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัล
รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม (Fair play)
500 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัล
รางวัลดาวซัลโว (ผู้ทาประตูสงู สุด)
500 บาท พร้ อมเหรียญรางวัล
10. หากมีปัญหาอื่นใดทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่ส้ นิ สุด จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ ท้งั สิ้น
11. ติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
นายปฏิภาณ ดวงคา (เจ้ าหน้ าที่ศูนย์กฬี า) โทร 080-5013888 / 053-917821

