ระเบียบ การแข่งขันกีฬายิงปืนภายใน ตร. ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕
ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
***************************
ด้วย ก.ก.ป. ยิงปืน ตร. กาหนดให้มีการ “แข่งขันกีฬายิงปืนภายใน ตร.” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๕
คณะกรรมการ ก.ก.ป. ยิ งปื น ตร. จึ งกาหนดระเบียบ ข้อ บังคับ เพื่อให้ การแข่ งขันเป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อ ย
มีหลักเกณฑ์ ข้อกาหนดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกติกาเบื้องต้นสาหรับการแข่งขัน ดังนี้
๑. โครงสร้างของคณะทางานจัดการแข่งขัน
๑.๑ ประธาน ก.ก.ป.ยิงปืน ตร. เป็นผู้กาหนดโครงสร้างของคณะทางานจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
ภายใน ตร. โดยประกอบด้วยคณะกรรมการระดับและฝุายต่าง ๆ ตามสมควร
๑.๒ “คณะทางานอานวยการจัดการแข่งขัน ” ประกอบด้วย ประธาน ก.ก.ป.ยิงปื น ตร. หรือผู้ที่
ประธาน ก.ก.ป.ยิ ง ปื น ตร. มอบหมายให้ เ ป็ น หั ว หน้ า และกรรมการตามจานวนที่ ป ระธาน ก.ก.ป.ยิ ง ปื น ตร.
เห็นสมควร มีหน้าที่ บริหารจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนภายใน ตร. ในภาพรวม เช่น การกาหนดนโยบาย กาหนด
สถานที่และห้ ว งเวลาแข่งขัน กาหนดทิศทางในการสรรหานักกีฬา การเตรียมสนามแข่งขัน ตัดสิ นการแข่งขัน
พิจารณาผลอุทธรณ์ กาหนดกติกาการแข่งขันเป็นการเฉพาะได้ตามสมควร การอานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล
คณะทางานฝุายต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีระบบ
๑.๓ “คณะทางานฝุายต่าง ๆ” มีหน้าที่ดาเนินงานในแต่ละด้าน ตามกระบวนการการจัดการแข่งขัน
เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฏกติกายิงปืนที่กาหนดไว้ เช่น
๑.๔.๑ คณะทางานฝุายเทคนิคสนามและจัดการแข่งขัน
๑.๔.๒ คณะทางานฝุายรวบรวมรายชื่อนักกีฬา
๑.๔.๓ คณะทางานฝุายควบคุมการแข่งขัน
๑.๔.๔ คณะทางานฝุายตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
๑.๔.๕ คณะทางานฝุายตรวจนับคะแนนและจัดลาดับ
๑.๔.๖ คณะทางานฝุายอุทธรณ์
๑.๔.๗ คณะทางานฝุายพิธีการและมอบเหรียญรางวัล
๒. ประเภทการแข่งขัน
๒.๑ รายการแข่งขัน (EVENT)
๑) ปืนยาวอัดลม ๖๐ นัด
๒) ปืนสั้นอัดลม ๖๐ นัด
/๒.๒ รูปแบบและ...

-๒๒.๒ รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคของรายการแข่งขัน
๒.๒.๑ ให้อิงรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคที่กาหนดไว้ในการแข่งขันกีฬายิงปืนกองทัพไทย
๒.๒.๒ ให้ ป ระธานฝุ า ยเทคนิ ค สนามและจั ด การแข่ ง ขั น สามารถปรั บ การจั ด การแข่ ง ขั น
รายละเอียดทางเทคนิคและกฎกติกา ตามข้อ ๒.๒.๑ และกฎกติกาทั่วไปของการยิงปืนในระบบสากลได้ตามสมควร
เพื่อให้การจัดการแข่งขันสาเร็จด้วยความเรียบร้อย
๓. ตารางการแข่งขัน
วัน เดือน ปี
เวลา
๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๒๘ มี.ค. ๒๕๕๕ ๑๐.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๒๙ มี.ค. ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐ น.
๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ ๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม
ฝึกซ้อม
นักกีฬาหรือผู้แทนร่วมประชุมทางเทคนิค
ประกาศรายชื่อนักกีฬา, ช่องยิง และเวลาการแข่งขัน
ฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ
เริ่มแข่งขันจนสิ้นสุดการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล
ประกาศผลถ้วยชนะเลิศรวม
นักกีฬาเดินทางกลับ

๔. การกาหนดจานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน
ให้ ห น่ ว ยระดั บ บช. ในสั ง กั ด ตร. และหน่ ว ยระดั บ บก. ในสั ง กั ด ส านั ก งานผู้ บั ญ ชาการ
ตารวจแห่งชาติ ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ ในนามหน่วยนั้น โดยไม่จากัดจานวนทั้งประเภทบุคคลและทีม โดยส่ ง
รายชื่อนักกีฬามายัง พ.ต.อ.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบก.ศฝร.ภ.๓ / เลขานุการคณะทางานอานวยการจัดเตรียม
นักกีฬาฯ ภายในวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕ ( โทรสารหมายเลข ๐๔๔-๓๗๑๓๘๘ )
๕. การเตรียมอาวุธปืน และอุปกรณ์แข่งขัน
ให้นักกีฬาเป็นผู้เตรียมอาวุธปืน และอุปกรณ์การแข่งขันเอง
๖. ประเภทนักกีฬา
๕.๑ ประเภทบุคคล
๕.๒ ประเภททีม
๑) ให้นับนักกีฬา ๓ คน เป็น ๑ ทีม
๒) ผลการแข่งขันประเภททีมให้ถือเป็นผลการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย
๗. รางวัลการแข่งขันกีฬาภายใน ตร. ประเภทยิงปืนของนักกีฬา ทั้งประเภททีมและบุคคล
๖.๑ อันดับที่ ๑ ได้รับเหรียญทอง
๖.๒ อันดับที่ ๒ ได้รับเหรียญเงิน
๖.๓ อันดับที่ ๓ ได้รับเหรียญทองแดง
/๘. การนับคะแนน...

