ระเบียบสมาคมกีฬากระดานโต้คลื4นแห่งประเทศไทย
เรื4อง เงื4อนไข และหลักเกณฑ์ ในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬากระดานโต้คลื4น ชุดซีเกมส์ ครังK ที๓4 ๐
ณ ประเทศฟิลปิ ปินส์

*****************************
เพื4อให้การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสํารอง และการประเมิน เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็ นธรรม เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักเกณฑ์ที4ชดั เจน สมาคมกีฬา
กระดานโต้คลื4นแห่งประเทศไทย จึงกําหนดระเบียบไว้ดงั ต่อไปนีK
ข้อที4 ๑ ระเบียบนีKเรียกว่า “ระเบียบสมาคมกีฬากระดานโต้คลื4นแห่งประเทศไทย เรื4อง เงื4อนไข และ
หลักเกณฑ์ ในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬากระดานโต้คลื4น ชุดซีเกมส์ ครังK ที๓4 ๐ ณ ประเทศฟิลปิ ปินส์”
ข้อที4 ๒ ในระเบียบนีK
นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักกีฬาทีเ4 ข้าร่วมแข่งรายการ ซีเกมส์ ครังK ที4 ๓๐ ณ ประเทศฟิลปิ ปินส์
นักกีฬาทีมชาติสํารอง หมายถึง นักกีฬากระดานโต้คลื4นที4มคี ุณสมบัติผ่านการคัดเลือก และ/หรือ การ
ทดสอบ และ/หรือการประเมิน โดยมีลําดับถัดจากนักกีฬาทีมชาติคนสุดท้าย
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาเพื4อซีเกมส์ครังK ที4 ๓๐ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื4นแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ หมายถึง อนุกรรมการทีไ4 ด้รบั แต่งตังK จากคณะกรรมการให้ช่วยเหลือหรือดําเนินการ
ตามระเบียบนีK
เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการสมาคมกีฬากระดานโต้คลื4นแห่งประเทศไทย

การทดสอบ หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความสามารถในทางกีฬ า
กระดานโต้คลื4น ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร4 ะเบียบนีKกําหนด
การประเมิน หมายถึง การประเมินความเหมาะสมการเป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสํารอง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร4 ะเบียบนีKกําหนด
ข้อที4 ๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตังK อนุกรรมการคนหนึ4ง หรือหลายคน ช่วยเหลือหรือดําเนินการ
ตามระเบียบนีK
ข้อที4 ๔ ให้คณะกรรมการทําหนังสือเชิญนักกีฬาทีม4 คี ุณสมบัตผิ ่านการคัดเลือก ตามประกาศสมาคมกีฬา
กระดานโต้คลื4นแห่งประเทศไทย เรื4อง ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬากระดานโต้คลื4นทีมชาติไทย เข้าร่วม
การแข่งขันซีเกมส์ ครังK ที4 ๓๐ ลงวันที4 ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ มารายงานตัวต่อคณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาที4กําหนด เพื4อเก็บตัว ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อม และคัดเลือกเป็ นนักกีฬาทีมชาติ เข้าร่วม
การแข่งขันในรายการแข่งขันแต่ละรายการทีก4 ําหนด
ข้อที4 ๕ เมื4อนักกีฬาตามที4ระบุไว้ในระเบียบข้อ ๔ มารายงานตัวต่อคณะกรรมการแล้วให้คณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติ ของนักกีฬาว่าตรงตามทีร4 ะบุไว้ในข้อ ๔ หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที4ระบุ
ไว้ ให้คดั ชื4อนักกีฬาผูน้ นั K ออก เสีย และ/หรือดําเนินการอย่างใดตามทีเ4 ห็นสมควร หากรายชื4อเป็นไปตาม
คุณสมบัติที4ระบุไว้ครบถ้วน ให้คณะกรรมการจัด ให้มกี ารตรวจร่างกายและจิตใจ ทดสอบและประเมิน
นักกีฬาตามรายชื4อ คนใดคนหนึ4งหรือทังK หมดเป็นรายบุคคล
ข้อที4 ๖ จํานวนนักกีฬาทีมชาติ จะมีมากน้อยเพียงใด ให้คณะกรรมการกําหนดตามความ เหมาะสม โดย
คํานึง ถึง ปฎิทิน การแข่งขันในแต่ละปี ความสามารถของนักกีฬ าทีม ชาติ ในการ ลงแข่ง ขัน สถานที4
ฝึกซ้อม เก็บตัว ค่าตอบแทนและงบประมาณของสมาคม
ข้อที4 ๗ เมื4อได้ตวั นักกีฬาทีมชาติแล้ว ให้เลขาธิการนํารายชื4อเสนอต่อ นายกสมาคม เพื4อลงนามแต่งตังK
และประกาศให้ทราบโดยทั 4วกัน

ข้อที4 ๘ นักกีฬาทีมชาติ ต้องปฏิบตั ิตนและอยู่ภายใต้เงื4อนไข หลักเกณฑ์ การเก็บตัว การฝึกซ้อม การ
ดูแลของผูฝ้ ึกสอน ผูช้ ่วยผูฝ้ ึกสอน การแข่งขัน การจัดประเภทและรายการแข่งขัน ค่าตอบแทน หรือสิทธิ
หรือประโยชน์อ4นื ใด ตามสัญญาหรือระเบียบของสมาคม และ/หรือตามทีค4 ณะกรรมการกําหนด
หากนักกีฬ าทีมชาติหรือนักกีฬาทีมชาติสํารอง ไม่ยิน ยอมหรือไม่สามารถปฏิบัติตนหรืออยู่ ภายใต้
เงื4อนไขตามวรรคหนึ4ง คณะกรรมการมีอํานาจถอนชื4อผู้นันK ออกจากการแข่งขันหรือออกจากการเป็ น
นักกีฬาทีมชาติ หรือนักกีฬาทีมชาติสํารอง
ข้อ ๙ การทดสอบและ/หรือการประเมินนักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาทีมชาติสํารอง หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีK
การทดสอบ
(๑) สมรรถภาพทางร่างกาย
(๒) สภาพจิตใจ
(๓) ความสามารถทางกีฬากระดานโต้คลื4น
(๔) การตรวจร่างกาย
การประเมิน
(๑) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสภาพจิตใจ
(๒) ผลการแข่งขัน ในระหว่างการฝึกซ้อมเก็บตัว
(๓) แผนการพัฒนาเปรียบเทียบกับระดับการพัฒนาของนักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาทีมชาติ
สํารอง
(๔) ความมีระเบียบ วินัย
(๕) ความมุ่งมั 4น ทุ่มเทและเสียสละ
(๖) ผลการตรวจร่างกาย
ให้คณะกรรมการการทดสอบและประเมิน สรุปผลการทดสอบและประเมินนักกีฬาว่าผ่านหรือไม่ผ่านการ
ทดสอบและ ประเมิน

ข้อที4 ๑๐ ในการจัดส่งนักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ หรือนักกีฬาทีมชาติสํารองลงทําการแข่งในต่างประเทศ
แต่ละครังK ให้คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและจํานวนนักกีฬาทีจ4 ะส่งลงทําการแข่งขัน โดย
คํานึงถึงเป้าหมายประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งบประมาณของสมาคม หลักเกณฑ์ที4ผู้ให้การสนับสนุน
กําหนด และผลประโยชน์ของ ประเทศชาติเป็นสําคัญ
ข้อที4 ๑๑ นายกสมาคมมีอํานาจมอบหมายภารกิจ นโยบาย หรือคําแนะนําใดๆ อันเกี4ยวกับการพัฒนา
นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสํารอง เพื4อนํ าไปปฏิบตั ิและเพื4อพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็ นเลิศ ตาม
นโยบายของสมาคมได้
ข้อที4 ๑๒ กรณีมปี ญั หาเกี4ยวกับการดําเนินการ หรือการตีความตามระเบียบนีK ให้นายกสมาคมเป็ นผู้
วินิจฉัย และให้เป็นทีส4 ุด
ข้อที4 ๑๓ การยกเลิก เปลีย4 นแปลงหรือแก้ไขระเบียบนีKจะทํามิได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากมติของ
กรรมการบริหารสมาคม
ข้อที4 ๑๔ ให้นายกสมาคมและเลขาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนีK ตามมติของกรรมการบริหาร
สมาคม

ประกาศ ณ วันที4 ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นาย ดํารง ไชยเสนา)
เลขาธิการสมาคมกีฬากระดานโต้คลื4นแห่งประเทศไทย

