กติกาสําหรั บการแข่ งขันกีฬาชักกะเย่ อระดับทวีปเอเชีย
กติกาสําหรั บการแข่ งขันกีฬาชักกะเย่ อระดับทวีปเอเชียจะเป็ นไปตามกติกาการแข่ งขันของ
สหพันธ์ กีฬาชักกะเย่ อสากล
คํานิยามและคุณลักษณะ
1. กีฬาชักกะเย่ อ

กีฬาชักกะเย่อเป็ นกีฬาที่เล่นโดยทีมผู้เล่นผู้ซงึ่ เป็ นสมาชิกที่ถกู ต้ องตามกฎหมายของ
สมาคมกีฬาชักกะเย่อระดับชาติของแต่ละประเทศซึง่ เป็ นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาชัก
กะเย่อแห่งทวีปเอเชีย (ATWF) ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องเป็ นผู้เล่นสมัครเล่นโดยได้ รับ
การอนุมตั ิจากสหพันธ์ฯ และผู้เข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องปฏิบตั ิตามกติกาและคําสัง่
ของสหพันธ์
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ประเภทการแข่ งขัน
ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อระดับเอเชียประเภทการแข่งขันที่ได้ รับการรับรองจะแบ่งออกเป็ นแต่ละ
ประเภทดังต่อไปนี ้
กลางแจ้ งและในร่ม
ชายและหญิง
รุ่นมาสเตอร์ รุ่นซีเนียร์ รุ่นอายุตํ่ากว่า 23 ปี และรุ่นจูเนียร์
รุ่นผสม 4x4 ชายและหญิง

3

รุ่ นนํา้ หนัก
ในการแข่ งขันระดับเอเชียทัง้ หมดให้ ใช้ ร่ ุ นนํา้ หนักตามตาราง โดยนํา้ หนักของแต่ ละรุ่ นรวม
แล้ วจะต้ องไม่ เกินตามตารางด้ านล่ าง

1

3.1

รุ่นจูเนียร์
รุ่น

นํ ้าหนัก

ชาย

Middle

หญิง
ผสม
3.2

3.3

ผู้เล่น 4 คน

ผู้เล่น 2 คน

560

กิโลกรัม 280 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม

Ultra Feather 480

กิโลกรัม 240 กิโลกรัม 120 กิโลกรัม

Light

520

กิโลกรัม 260 กิโลกรัม 130 กิโลกรัม

รุ่นอายุตํ่ากว่า 23 ปี
รุ่น

นํ ้าหนัก

ชาย

Light Heavy

600

กิโลกรัม 300 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม

หญิง

Feather

500

กิโลกรัม 250 กิโลกรัม 130 กิโลกรัม

ผสม

Middle

560

กิโลกรัม 280 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม

ผู้เล่น 8 คน

ผู้เล่น 4 คน

ผู้เล่น 2 คน

รุ่น

นํ ้าหนัก

รุ่นซีเนียร์
ผู้เล่น 8 คน

ผู้เล่น 4 คน

ผู้เล่น 2 คน

Heavy

640

กิโลกรัม 320 กิโลกรัม 160 กิโลกรัม

Light Heavy

600

กิโลกรัม 300 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม

Light Middle

540

กิโลกรัม 270 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม

Feather

500

กิโลกรัม 250 กิโลกรัม 130 กิโลกรัม

Light Heavy

600

กิโลกรัม 300 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม

Middle

560

กิโลกรัม 280 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม

รุ่น

นํ ้าหนัก

ผู้เล่น 8 คน

ชาย

Light Heavy

ชาย
หญิง
ผสม
3.4

ผู้เล่น 8 คน

รุ่นมาสเตอร์
600

ผู้เล่น 4 คน

ผู้เล่น 2 คน

กิโลกรัม 300 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม
2

4

หญิง

Feather

500

กิโลกรัม 250 กิโลกรัม 130 กิโลกรัม

ผสม

Middle

560

กิโลกรัม 280 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม

การชัง่ นํ ้าหนักและการประทับตรา
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

นักกีฬาทังหมดจะต้
้
องไปขอรับใบรับรองที่ได้ มีการจ่ายเงินไปก่อนหน้ านันเป็
้ นอันดับแรก
ผู้เล่นทังหมดจะต้
้
องขึ ้นชัง่ นํ ้าหนักตามกําหนดการที่มีการระบุไว้ แล้ ว
ใบรับรองที่สามารถดาวน์โหลดได้ จะมีการระบุนกั กีฬาทังหมดจากแต่
้
ละประเทศไว้ ผู้
ควบคุมการแข่งขันและผู้แทนของแต่ละประเทศที่ได้ รับการแต่งตังเท่
้ านันที
้ ่จะมีสิทธิเข้ าดู
ข้ อมูลดังกล่าวได้
นักกีฬาแต่ละท่านจะขึ ้นชัง่ นํ ้าหนักบนตาชัง่ ของใครของมัน จํานวนตาชัง่ จะขึ ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของผู้จดั การแข่งขันและคณะกรรมการจากเอทีดบั บลิวเอฟ ในการชัง่ แบบเป็ น
ทางการจะมีการชัง่ นํ ้าหนักเพียงแค่ครัง้ เดียว
หลังจากการชัง่ นํ ้าหนักนักกีฬา นํ ้าหนักจะมีการบันทึกไว้ ในแผ่นกระดาษแบบเอ็กเซลและ
มีการเซ็นต์กํากับด้ วยลายมืออีกครัง้ หนึง่ เพื่อเป็ นการสนับสนุนความถูกต้ อง
นักกีฬาจะได้ รับใบรับรองนํ ้าหนักซึง่ นักกีฬาจะต้ องส่งใบรับรองดังกล่าวต่อไปให้ กบั โค้ ช
ของตัวเองในแต่ละทีม
การข้ าร่วมการแข่งขันแบบสโมสรทัว่ ไป (Open Clubs)
โค้ ชของแต่ละสโมสรที่จะข้ าร่วมการแข่งขันในรายการของเอทีดบั บลิวเอฟจะต้ องนําส่ง
รายการชัง่ นํ ้าหนักแบบสมบูรณ์ให้ แก่ผ้ คู วบคุมการแข่งขัน โดยในใบรายการชัง่ นํ ้าหนัก
จะต้ องระบุชื่อผู้แข่งขัน หมายเลขใบรับรอง และนํ ้าหนักของผู้แข่งขันแต่ละคน และ
นํ ้าหนักรวมของแต่ละรุ่น ซึง่ จะมีผ้ เู ล่นจํานวน 8 คน โค้ ช 1 คนและผู้ดแู ลทีมอีก 1 คน
เท่านัน้
7. โค้ ชสามารถเปลี่ยนผู้เล่นคนใดคนหนึง่ หรื อทังหมดได้
้
จนกระทัง่ ถึงก่อนที่จะมีการ
1
ประทับตรา และตราบเท่าที่นํ ้าหนักรวมสูงสุดไม่เกินที่กําหนดไว้ ในแต่ละรุ่น การ
3

8.

แจ้ งเปลี่ยนผู้เล่นโดยโค้ ชจะต้ องแจ้ งต่อผู้ควบคุมการแข่งขันเป็ นเวลา 30 นาที
ก่อนที่การประทับตราจะเริ่มขึ ้น
การชัง่ นํ ้าหนักของทีมชาติ
โค้ ชของแต่ละทีมชาติสามารถเลือกนักกีฬาคนใดคนหนึง่ เพื่อที่จะทําการชัง่ นํ ้าหนัก
ได้ จากรายการชัง่ นํ ้าหนักซึง่ สามารถโหลดได้ จากไฟล์เอ็กเซล
8. โค้ ชสามารถแจ้ งเปลี่ยนผู้เล่ นคนใดคนหนึ่งหรื อทัง้ ทีมได้ จนกระทั่งถึงก่ อนที่
2
จะมีการประทับตรา และตราบเท่ าที่นํา้ หนักสูงสุดไม่ เกินที่กาํ หนดไว้ ในแต่
ละรุ่ น การแจ้ งเปลี่ยนผู้แล่ นโดยโค้ ชจะต้ องแจ้ งต่ อผู้ควบคุมการแข่ งขันเป็ น
เวลา 30 นาทีก่อนที่การประทับตราจะเริ่มขึน้
โค้ ชของแต่ละทีมชาติจะต้ องนําส่งใบรับรองการชัง่ นํ ้าหนักแบบสมบูรณ์ตอ่ ผู้ควบคุมการ
แข่งขันตามตารางเวลาที่กําหนดไว้ ก่อนหน้ า
หลังจากที่มีการตรวจสอบใบรับรองการชัง่ นํ ้าหนักและหมายเลขใบรับรองแล้ ว ผู้ควบคุม
การแข่งขันก็จะเสนอบรรจุรายชื่อแต่ละทีมเข้ าสูก่ ารแข่งขันในแต่ละรุ่น
จะมีการติดตังสแกนเนอร์
้
และบาร์ โค๊ ดไว้ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนผู้เล่นสํารอง และการ
ตรวจสอบนํ ้าหนักของแต่ละทีมไว้ ตามจุดต่างๆตลอดการแข่งขัน
8.1

9.
10.
11.
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การจํากัดอายุ

5.2

รุ่นจูเนียร์
ผู้เล่นที่มีสิทธิร่วมการแข่งขันในรุ่นจูเนียร์ ได้ จะต้ องมีอายุ 15 ปี นับตังแต่
้ ต้นปี ที่มีการแข่งขัน
และไม่เกิน 18 ปี ภายในสิ ้นปี เดียวกัน
รุ่นอายุตํ่ากว่า 23 ปี

5.3

ผู้เล่นที่มีสิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุตํ่ากว่า 23 ปี จะต้ องมีอายุครบ 18 ปี นบั ตังแต่
้ ต้น
ปี ที่มีการแข่งขันแต่ต้องไม่เกิน 22 ปี ภายในสิ ้นปี เดียวกัน
รุ่นซีเนียร์

5.1

ผู้เล่นชายมีสิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันในรุ่นซีเนียร์ จะต้ องมีอายุในต้ นปี ที่มีการแข่งขันครบ 18
ปี
ผู้เล่นหญิงที่มีสิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องมีอายุครบ 16 ปี ตังแต่
้ ต้นปี ที่มีการแข่งขัน
5.4 รุ่น มาสเตอร์
4

ผู้เล่นที่มีสิทธิเล่นในรุ่นมาสเตอร์ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีอายุครบ 30 ปี ในต้ นปี ที่เข้ าร่วมการแข่งขัน
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ทีมและผู้เล่นสํารอง
6.1

จํานวนผู้เล่นในทีม
6.1.1

ประเภทผู้เล่น 8 คน
แต่ละทีมจะต้ องมีผ้ เู ล่นจํานวน 8 คนตังแต่
้ เริ่ มต้ นการแข่งขัน

6.1.2

ประเภทผู้เล่น 4 คน
แต่ละทีมจะต้ องมีผ้ เู ล่นจํานวน 4 คนตังแต่
้ เริ่ มต้ นการแข่งขัน

6.1.3

ประเภทผู้เล่น 2 คน

แต่ละทีมจะต้ องมีผ้ เู ล่นจํานวน 2 คนตังแต่
้ เริ่ มต้ นการแข่งขัน
การแข่งขันจะเริ่ มขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อทัง้ 2 ทีมอยูใ่ นตําแหน่งที่พร้ อมที่จะดึงเชือกโดยให้ อยู่
ภายใต้ การควบคุมของผู้ตดั สิน
6.2 สมาชิกทีมชาติ
สมาชิกของทีมชาติแต่ ละทีมจะต้ องเป็ นพลเมืองของประเทศนัน้ ๆที่พวกเขาเป็ น
ตัวแทน การพิสูจน์ สัญชาติความเป็ นพลเมืองจะได้ รับการยอมรั บกรณีเดียวโดย
ผ่ านการโชว์ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวที่รัฐบาลของแต่ ละประเทศนัน้ ๆ
ออกให้ สมาชิกทีมชาติจะประกอบด้ วยผู้เล่ น (ผู้ดงึ ) โค้ ชและผู้ดูแลประจําทีม
6.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้เล่ นสํารอง
การเปลี่ยนผู้เล่นสํารองจะเปลี่ยนได้ เพียงคนเดียวตลอดการแข่งขัน หลังจากที่มีการเปลี่ยน
ผู้เล่นสํารองแล้ วจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ อีก
6.3.1

สําหรับประเภทผู้เล่น 8 คน จะอนุญาตให้ เปลี่ยนผู้เล่นสํารองได้ เพียง 1 คน
โดยผู้เล่นที่เปลี่ยนเข้ าไปจะต้ องเป็ นเพศเดียวกันกับผู้เล่นที่ถกู เปลี่ยนออก

6.3.2

ประเภทผู้เล่น 4 คน ไม่อนุญาตให้ มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสํารอง

6.3.3

ประเภทผู้เล่น 2 คน ไม่อนุญาตให้ มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสํารอง

การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสํารองจะสามารถกระทําได้ ด้วยเหตุผลทางด้ านแท็คติคหรือเกิดจากการ
บาดเจ็บของนักกีฬา
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การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสํารองจะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อหลังจากที่ทีมได้ ผ่านการชัง่ นํ ้าหนักและเสร็จ
สิ ้นการแข่งขันในครัง้ แรกของแมทช์แรก
ผู้เล่นที่ถกู เปลี่ยนตัวจะไม่สามารถเข้ าร่วมการแข่งขันในแมทช์ถดั ไปทุกแมทช์ในการแข่งขัน
รุ่นนํ ้าหนักนันๆ
้
ผู้เล่นสํารองจะต้ องเป็ นผู้ที่จดทะเบียนเป็ นผู้เล่นของสโมสรหรื อชาติที่ตนเองเป็ นตัวแทน
้ ตอนการเปลี่ยนตัวผู้เล่ นสํารอง
6.4 ขัน
ผู้เล่นทังที
้ ่ถกู เปลี่ยนเข้ าไปและถูกเปลี่ยนออกจะต้ องรายงานตัวต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมการ
แข่งขันที่กําหนดไว้ ในสภาพการแต่งกายที่สมบูรณ์ (สวมเสื ้อเชิ ้ต กางเกงสัน้ ถุงเท้ ายาวและ
รองเท้ า) พร้ อมด้ วยใบรับรอง ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลเรื่ องการเปลี่ยนตัวซึง่
จะถูกกําหนดโดยหัวหน้ าคณะผู้ตดั สิน
6.4.1

ใบรับรองจะถูกใช้ เพื่อเช็คความถูกต้ องของนักกีฬาและพิกดั นํ ้าหนัก โดยผ่าน
การสแกนและพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวเข้ าไปในระบบข้ อมูล
ผู้เล่นตัวสํารองจะต้ องมีนํ ้าหนักเท่ากับหรื อน้ อยกว่าผู้เล่นที่ถกู เปลี่ยนตัวออก
นํ ้าหนักรวมของทีมจะไม่สามารถเกินกําหนดในแต่ละรุ่นได้ จากการเปลี่ยนตัว
สํารองถึงแม้ ว่าทีมจะส่งผู้เล่นที่มีนํ ้าหนักรวมน้ อยกว่านํ ้าหนักสูงสุดที่อนุญาต
ตังแต่
้ ชว่ งเริ่ มต้ นการแข่งขันก็ตาม
หลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่ นสํารองหัวหน้ าผู้ตัดสินหรื อเจ้ าหน้ าที่ท่ ี
เกี่ยวข้ องจะต้ องยกเลิกตราประทับหรื อการทําเครื่ องหมายของผู้เล่ นที่
ถูกเปลี่ยนตัวออกในทันทีและให้ ทาํ การประทับตราหรื อทําเครื่ องหมาย
ลงบนผู้เล่ นสํารองแทนโดยจะต้ องทําเครื่ องหมายที่เห็นได้ ชัดเจน
หัวหน้ าผู้ตัดสินหรื อเจ้ าหน้ าที่ท่ ีเกี่ยวข้ องจะต้ องบันทึกลงในใบรั บรอง
นํา้ หนัก ด้ วยการเพิ่มและการตัดหมายเลขรั บรองของผู้เล่ นทัง้ ที่ถูก
เปลี่ยนเข้ าและเปลี่ยนออกทัง้ หมด

6.5

จํานวนผู้เล่ นขัน้ ตํ่า

จะไม่มีการอนุญาตให้ ตวั ผู้เล่นสํารองคนที่ 2 เข้ าไปทําการแข่งขัน กรณีที่เกิดเหตุผ้ เู ล่นคนที่
2 ได้ รับบาดเจ็บ ทีมแข่งขันจะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ผ้ เู ล่นเพียง 7 คนได้ แต่ถ้ามีเหตุอนั ใดที่ทํา
ให้ จํานวนผู้เล่นเหลือน้ อยกว่า 7 คนทีมนันจะไม่
้
ได้ รับอนุญาตให้ ทําการแข่งขันต่อ

โค้ ช/เทรนเนอร์ (ผู้ดูแลทีม)
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•
•
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ทีมแต่ละทีมจะสามารถมีโค้ ชได้ 1 คนเพื่อช่วยกํากับการแข่งขัน ยกเว้ นประเภทการแข่งขัน
ที่มีผ้ เู ล่น 2 คน
แต่ละทีมจะสามารถมีเทรนเนอร์ (ผู้ดแู ลทีม)ได้ 1 คน หน้ าที่ของเทรนเนอร์ คือการดูแลลูกทีม
ทังก่
้ อนและหลังการแข่งขัน เทรนเนอร์ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ติดต่อสื่อสารกับลูกทีมระหว่าง
การแข่งขันและจะต้ องอยูใ่ นตําแหน่งที่ถกู กําหนดให้ โดยผู้ตดั สินประจําการแข่งขัน

อุปกรณ์ การแข่ งขัน
8.1

ชุดกีฬา
8.1.1

ชุดสําหรับผูด้ ึงเชื อก
ทีมแข่งขันจะต้ องสวมใส่ชดุ กีฬาที่เหมาะสมอันประกอบด้ วยกางเกงขาสัน้
เสื ้อเชิ ้ตกีฬาหรือเสื ้อแขนยาว และถุงเท้ ายาวถึงเข่าหรื อถุงเท้ ากีฬา ชุดกีฬาแต่
ละทีมจะต้ องเป็ นชุดเหมือนกัน

8.1.2

ชุดกี ฬาสําหรับโค้ชและผูด้ ูแลทีม

ทังโค้
้ ชและผู้ดแู ลทีมจะใส่ชดุ กีฬาเหมือนกับนักกีฬาในทีมหรื อจะใส่กางเกงขา
ยาวพร้ อมเสื ้อแจ็คเก็ตกีฬาสวมทับก็ได้ โดยให้ สีเหมือนกับชุดกีฬาในทีม
เดียวกัน
8.1.3

เครื ่องป้ องกันศี รษะ

ผู้ดงึ เชือก โค้ ชและผู้ดแู ลทีมจะได้ รับอนุญาตให้ สวมเครื่ องป้องกันศีรษะ
ต่อไปนี ้ หมวก พลาสติกป้องกันลูกตาและหน้ าและผ้ าโพกหัว โดยเครื่ อง
ป้องกันศีรษะจะต้ องมีสีเดียวกันกับชุดกีฬาของนักกีฬาในทีม
เครื่ องป้องกันศีรษะบางประเภทที่จะต้ องใส่ตามความเชื่อทางศาสนาอาจจะ
ได้ รับอนุญาตให้ สวมใส่ได้ ทังนี
้ ้ให้ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาเป็ นรายกรณีไป
8.1.4

เสื อ้ ผ้าป้ องกันการบาดเจ็บ

เสื ้อผ้ าป้องกันผิวหนังสามารถสวมใส่ให้ อยูใ่ ต้ ชดุ กีฬาได้ ตามความเหมาะสม
และการได้ รับอนุญาตจากผู้ตดั สิน ส่วนของเข็มขัดป้องกันการบาดเจ็บจะ
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8.2

8.3

ได้ รับอนุญาตให้ สวมใส่ทบั บนชุดกีฬาเท่านัน้ เสื ้อผ้ าป้องกันการบาดเจ็บของ
ผู้คดั ท้ ายจะต้ องมีความหนาไม่เกิน 5 ซม.และจะต้ องสวมไว้ ใต้ ชดุ กีฬาและให้
อยูร่ ะหว่างเชือกกับลําตัว อุปกรณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นห่วง ตะขอหรือที่มีเหลี่ยม
ความคมเพื่อใช้ สําหรับการล็อคเชือกจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ บนเสื ้อผ้ า
ป้องกันการบาดเจ็บโดยเด็ดขาด แนะนําให้ ใช้ เสื ้อคลุมสําหรับผู้คดั ท้ าย (ดู
หน้ า 29)
เรซิ่ น (ยางเหนียว)
การใช้ เรซิ่นมีไว้ เพื่อช่ วยในการจับยึดเชือกและการใช้ เรซิ่นก็จะอนุญาตให้ ใช้
เฉพาะกับมือเพียงอย่ าง ในการแข่ งขันประเภทในร่ มการใช้ เรซิ่นจะต้ องได้ รับ
อนุญาตและได้ รับคําแนะนําจากผู้ตัดสินเท่ านัน้
การแต่ งกายตอนชั่งนํา้ หนัก
ทีมชายให้ สวมใส่กางเกงขาสันในขนาดที
้
่เหมาะสมและไม่บางเท่านัน้
ทีมหญิงให้ สวมใส่กางเกงขาสันและเสื
้
้อเชิ ้ตที่มีขนาดเหมาะสมและไม่บางเท่านัน้
รองเท้ าบู๊ตไม่ จาํ เป็ นต้ องสวมใส่ ระหว่ างการชั่งนํา้ หนักบนตาชั่ง

8.4

รองเท้ า

8.4.1

รองเท้าสําหรับการแข่งขันกลางแจ้ง

พื ้น ส้ นและด้ านข้ างของส้ นรองเท้ าจะต้ องเรี ยบเสมอกัน การติดปุ่ มหรือตะปู
ทังบนส้
้ นและพื ้นรองเท้ าไม่สามารถกระทําได้ การมัดเชือกรองเท้ าก็จะต้ องไม่
ใช้ วสั ดุที่อาจจะก่อให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ส้ นรองเท้ าที่เป็ นโลหะมีความหนาไม่
เกิน 6.5 มิลลิเมตรและพื ้นเรี ยบตลอดด้ านข้ างและต้ านล่างจะได้ รับอนุญาตให้
สวมใส่ได้ ขนาดของส้ นรองเท้ าไม่ควรเกินความยาว 1 ใน 3 ของความยาวของ
พื ้นรองเท้ าหรื อไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของความยาวพื ้นรองเท้ า ความสูงของส้ น
รองเท้ าซึง่ วัดจากพื ้นรองเท้ าขึ ้นมาไม่ควรน้ อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร และไม่ควร
เกิน 25 มิลลิเมตร (รวมแผ่นพื ้นโลหะ) ดูหน้ า 25
8.4.2 รองเท้ าสําหรั บการแข่ งขันในร่ ม
รองเท้ าที่จะใช้ สาํ หรับการแข่งขันในร่มควรเป็ นรองเท้ าที่ผลิตโดยผุ้ผลิตรองเท้ า
ทัว่ ไป พื ้นรองเท้ าสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ไม่ควรให้ กว้ างหรือยาวกว่าส่วนบน
ของรองเท้ า พื ้นรองเท้ าควรทําจากยางที่ชว่ ยยึดเท้ าให้ ติดกับลูย่ างให้ มากที่สดุ
8

และจะต้ องไม่เป็ นพื ้นที่ก่อความเสียหายให้ แก่พื ้นลูย่ างหรือพื ้นสนามการ
แข่งขัน ขนาดความกว้ างและยาวสูงสุดของพื ้นรองเท้ าจะต้ องไม่เกินความยาว
ของเท้ าเปล่าของผู้เล่น 20 เปอร์ เซ็นต์ วัสดุที่ใช้ ประกอบพื ้นรองเท้ าควรเป็ นพื ้น
ผ้ าที่แห้ งและสะอาดปราศจากสารเคมีและสารหล่อลื่นใดๆ กรณีที่มีข้อขัดแย้ ง
เกี่ยวกับรองเท้ าให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลการแข่งขันเป็ นผู้ตดั สินชี ้ขาด
(ดู หน้ า
24)
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คุณลักษณะของเชือก
9.1

ขนาดมิตขิ องเชือก
เชือกจะต้ องมีขนาดเส้ นรอบวงไม่น้อยกว่า 10 ซม.หรื อไม่มากกว่า 12.5 ซม.และจะต้ อง
ไม่มีปมหรื อที่ไว้ สําหรับมือยึดถือ ปลายเชือกจะต้ องทําเป็ นปมปิ ด ขนาดความยาวของ
เชือกจะต้ องไม่น้อยกว่า 33.5 เมตร (ตามภาพ)

10 cm -12.5 cm

33.5

9.2

เมตร

การทําเครื่ องหมายบนเชือก
การใช่ เทปพันหรื อการทําเครื่ องหมายบนเชือกควรดําเนินการในลักษณะที่
ให้ ผ้ ูตัดสินสามารถปรั บเลื่อนได้ เผื่อในกรณีท่ เี ชือกขยายตัวหรื อหดตัว
9.2.1

การทําเครื่ องหมายเชือกสําหรับการแข่งขันกลางแจ้ ง
เทป 5 ชิ ้นหรื ออุปกรณ์การทําเครื่ องหมายอื่นๆควรพันแปะติดบนเชือก
โดยให้ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
a)

ให้ ใช้ 1 เทปหรื อ 1 เครื่ องหมายพันอยูก่ งึ่ กลางเชือก
9

1

b)

ให้ ใช้ 2 เทปหรื อ2 เครื่ องหมายพันให้ ห่างจากจุดกึง่ กลางเชือก
ออกไปด้ านละ 4 เมตร

c)

ให้ ใช้ 2 เทปหรื อ 2 เครื่ องหมายพันให้ หา่ งออกไปจากจุดกึง่ กลาง
เชือกด้ านละ 5 เมตร

d)

เทปที่ทําเครื่องหมายตาม ข้ อ เอ บีและซี ข้ างต้ นให้ ใช้ สีต่างกัน
จํานวน 3 สี (ตามภาพด้ านล่าง)

เมตร

9.2.2

4 เมตร

4 เมตร

1 เมตร

การทําเครื ่องหมายเชื อกสําหรับการแข่งขันในร่ ม
ให้ ใช้ เทป 3 ชิ ้นหรื อ 3 เครื่องหมายพันบนเชือกดังต่อไปนี ้
a)

เทปที่ 1 ให้ พนั บริ เวณกึง่ กลางเชือก

b)

เทปที่ 2 ให้ พนั ห่างจากจุดกึง่ กลางออกไปทัง้ 2 ด้ านๆละ 2.5 เมตร

c)

เทปที่ใช้ พนั ตามข้ อ เอและบี จะต้ องเป็ น 2 สีตา่ งกัน (ตามภาพ)

2.5 เมตร
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2.5

เมตร

พื ้นที่ใช้ ทําการแข่งขันและการทําเครื่ องหมาย
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10.1

พื ้นที่สาํ หรับการแข่งขันแบบกลางแจ้ งและการทําเครื่องหมาย
พื ้นที่สาํ หรับการแข่งขันจะต้ องเรี ยบและมีหญ้ าปกคลุมเสมอกันบริ เวณพื ้นสนาม
ต้ องทําเครื่องหมายเป็ นเส้ นกึ่งกลางสนาม 1 เส้ น (ตามภาพ)
Center Line

มิติและเลย์เอ้ าท์ของสนามแข่งขันแบบกลางแจ้ ง
RESTAURANT
VIP AREA
70 M
A
GATE

B
GATE

ARENA

STAND

CONTROL

100 M

STAND

RECORDER TENTS

AWARD CEREMONY PODIUM
GATE

GATE
SCOREBOARD

D
C
MARSHALL AREA
MARSHALL AREA
TENTS NATIONAL TEAMS
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10.2

พืน้ ที่ใช้ ทาํ การแข่ งขันแบบในร่ มและการทําเครื่องหมาย
วัสดุที่ใช้ ทําพื ้นผิวของสนาม (ลูย่ าง) ควรเป็ นวัสดุที่ชว่ ยยึดรองเท้ าสําหรับการ
แข่งขันแบบในร่มไม่ให้ ลื่นและต้ องได้ รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาชักกะเย่อโลก
(TWIF) ความยาวของลูย่ างจะต้ องยาว 36 เมตร ความกว้ างของลูย่ างจะต้ องอยู่
ระหว่าง 100-120 ซม. หรือ 1-1.20 เมตร
ต้ องทําเครื่องหมายเป็ นเส้ นกึ่งกลาง 1 เส้ นและเส้ นด้ านข้ างทัง้ 2 ด้ านอีก
ด้ านละ 1 เส้ นโดยให้ ห่างจากเส้ นกึ่งกลางด้ านละ 4 เมตร (ตามภาพ)
side lines

width
100cm -120cm

Centre line

4 mtr

side lines

4 mtr

length 36 mtr

มิติและเลย์เอาท์สนามแข่งขันแบบในร่ม
MARSHAL
AREA

DRESSING ROOM
WAITING AREA
CONTROL
40 mtr
EXIT
TEAMS

ENTRY
TEAMS

34 mtr
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PRESS
CENTER

RESTAURANT

WEIGH IN
ROOM

กติกาเทคนิคการดึงเชือก
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การจับเชือก
ไม่อนุญาตให้ ผ้ แู ข่งขันจับเชือกบริ เวณภายในพื ้นที่ที่ได้ รับการทําเครื่องหมายไว้ แล้ ว ผู้เล่น
คนแรกของแต่ละทีมควรจับเชือกให้ ใกล้ จดุ ที่มีการทําเครื่ องหมายจุดนอกสุดของแต่ละด้ าน
ให้ ใกล้ ที่สดุ เท่าที่จะทําได้ (ตามภาพ)

ห้ ามไม่ให้ มีการทําปมหรือห่วงบนเชือก รวมทังห้
้ ามไม่ให้ นําเชือกไปล็อคผ่านส่วนหนึง่ ส่วน
ใดของลําตัวผู้แข่งขันในทีมเป็ นอันขาด การนําเชือกมาไขว้ กนั ถือว่าเป็ นการสร้ างห่วง ช่วง
เริ่ มต้ นของการแข่งขันควรวางเชือกโดยให้ บริ เวณที่ทําเครื่ องหมายตรงจุดกึง่ กลางให้ อยู่
เหนือบริ เวณที่ทําเครื่ องหมายตรงจุดกึง่ กลางในสนาม
12

ตําแหน่งการดึง
ยกเว้ นผู้คดั ท้ าย ผู้แข่งขันทุกคนควรจับเชือกด้ วยมือเปล่าทัง้ 2 มือในท่าการจับที่เป็ นปรกติ
โดยการหงายฝ่ ามือขึ ้นทัง้ 2 มือ และให้ เชือกทอดผ่านระหว่างลําตัวกับช่วงส่วนบนของแขน
สําหรับการจับเชือกของผู้คดั ท้ ายให้ ดกู ติกาข้ อ 13
การจับเชือกแบบอื่นๆที่ป้องกันการเคลื่อนไหวของเชือกอย่างเป็ นอิสระ จะถือว่าเป็ นการ
ล็อคเชือกและจะถือว่าเป็ นการทําผิดกติกาการแข่งขัน เท้ าของผู้แข่ งขันจะต้ องเหยียด
ไปข้ างหน้ าของหัวเข่ าและสมาชิกในทีมทุกคนจะต้ องอยู่ในท่ าดึงเชือกตลอดเวลา
การแข่ งขัน
13

13

ตําแหน่ งของผู้คัดท้ าย
ผู้เล่นคนสุดท้ ายจะถูกเรี ยกว่า ผู้คดั ท้ าย เชือกควรผ่านด้ านข้ างของลําตัว ทอดผ่านแผ่น
หลังเป็ นเส้ นทแยงมุมและพาดข้ ามไหล่ด้านตรงกันข้ ามจากด้ านหลังไปสูด่ ้ านหน้ า เชือก
ส่วนที่เหลือควรให้ ผา่ นใต้ รักแร้ ในทิศทางลักษณะกลับหลังและให้ ออกด้ านนอกขณะที่
ปลายเชือกส่วนที่เหลือให้ ปล่อยเป็ นอิสระ ผู้คดั ท้ ายควรจับเชือกในท่าจับปรกติโดยให้
หงายฝ่ ามือขึ ้นทัง้ 2 มือ และให้ ทงั ้ 2 แขนยื่นออกไปด้ านหน้ า ผู้คดั ท้ ายจะได้ รับอนุญาตให้
เก็บเชือกไว้ ในระดับตํ่ากว่าเข็มขัดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บได้ และการสัมผัสกับเข็มขัดด้ วย
เหตุผลด้ านความปลอดภัยจะไม่ถือว่าเป็ นการล็อคเชือกแต่อย่างใด

การทําผิดกติกา
14

การทําผิดกติการะหว่ างการแข่ งขัน
14.1

การผิดกติกาทั่วไป

1

การนั่ง

เจตนานั่งลงบนพืน้ สนามหรื อไม่ สามารถคืนสู่ตาํ แหน่ งของ
การดึงได้ ในทันทีหลังจากมีการลื่นล้ ม

2

การยัน

ส่ วนหนึ่งส่ วนใดของร่ างกายนอกจากเท้ าสัมผัสหรื อแตะพืน้

3

การล็อค

การจับเชือกในลักษณะที่ไม่ ปล่ อยให้ เชือกเคลื่อนไหวได้
โดยอิสระ

4

การจับยึด

การจับยึดที่อยู่นอกเหนือจากกติกาข้ อ 11 12และ13

5

พร๊ อพปิ ้ ง

การถือเชือกในตําแหน่ งที่เชือกไม่ ทอดผ่ านระหว่ างลําตัว
กับช่ วงบนของท่ อนแขน

6

ตําแน่ ง

การนั่งบนเท้ าโดยที่เท้ าไม่ ได้ เหยียดไปด้ านหน้ าของหัวเข่ า

7

การสาว
เชือก

การสาวเชือกระหว่ างแข่ งขัน

8

การพาย

การนั่งบนพืน้ แบบซํา้ ๆกันขณะที่มีการเคลื่อนเท้ าไป
ด้ านหลัง

9

ตําแหน่ งคัด ตําแหน่ งที่ผิดปรกติไปจากตําแหน่ งที่อธิบายในกติกาข้ อที่
ท้ าย
13
14

10

เทรนเนอร์

เทรนเนอร์ ส่ ือสารกับลูกทีมระหว่ างการแข่ งขัน

11

ไม่ จริงจัง

ทัง้ 2 ทีมไม่ พยายามแข่ งขันกันอย่ างจริงจังระหว่ างการ
แข่ งขันนําไปสู่การยันกันไว้ อย่ างยาวนาน ซึ่งจะนํามาซึ่งการ
สูญเสียความเคารพเชื่อถือต่ อกีฬาและจะนําไปสู่การ
ประกาศของผู้ตัดสินว่ า “ไม่ ดงึ ” ซึ่งจะสามารถประกาศได้ ทุก
เวลาตลอดการแข่ งขัน การดึงครั ง้ ใหม่ จะเริ่มขึน้ ในเลนใหม่
หรื อเลนที่อยู่ใกล้ ท่ ีสุดกับเลนการแข่ งขันเก่ าและเป็ นเลนที่
มีพืน้ ดินแตกหรื อเสียหายน้ อยกว่ าเก่ า ถ้ าการดึงแบบไม่
จริงจังใช้ เวลามากกว่ า 10 นาที หัวหน้ าผู้ตัดสินจะส่ ง
สัญญาณให้ ผ้ ูตัดสินกลางสนามประกาศ “ไม่ ดงึ ”

14.2
12
14.3
13

15

การทําผิดกติการะหว่ างการแข่ งขันแบบกลางแจ้ ง
การใช้ เท้ ายึด

การใช้ เท้ าทําหลุมบนพืน้ ดินก่ อนที่จะมีคาํ สั่ง “เชือก
ตึง”

การทําผิดกติการะหว่ างการแข่ งขันแบบในร่ ม
การก้ าวเท้ าออก
ด้ านข้ าง

การก้ าวเท้ าออกนอกลู่ยางระหว่ างการแข่ งขันแบบใน
ร่ ม

การถูกดิสควอลิฟายหรื อถูกตัดสิทธิ์
ทีมแข่งขันจะได้ รับการเตือนในข้ อหาทําผิดกติกาจํานวน 2 ครัง้ ในการดึง 1 ครัง้ ก่อนที่จะถูก
ตัดสิทธิ์ ในการทําผิดกติกาทังหมด
้
ทีมแข่งขันอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้ เพียงแค่ผ้ แู ข่งขัน 1 คน
ในทีมทําผิดกติกา

16

การละเมิดกฎกติกา
การไม่ ปฎิบัตติ ามกติกาการแข่ งขันของสหพันธ์ เอเชียอาจจะถูกตัดสิทธิ์การร่ วม
แข่ งขันได้ ทันที

แมทช์ การแข่ งขันและการให้ คะแนน
15

17

จํานวนแมทช์การแข่งขัน การดึงและระยะเวลาการพัก
จํานวนคะแนนการแข่งขันจะอยูใ่ นรูปสมการ (n x (n-1)÷2) แมทช์ โดย n แทน
จํานวนทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขัน แต่ละแมทช์จะประกอบไปด้ วยการดึง ในจํานวน 2 ครัง้
การหยุดพักอย่างเหมาะสมจะได้ รับอนุญาตระหว่างการดึง
ระยะเวลาพักสูงสุดจะไม่เกิน 6 นาทีระหว่างการแข่งขัน โดยจะเริ่ มนับตังแต่
้ นกั กีฬาเดิน
ออกจากสนามแข่งขันและสิ ้นสุดเมื่อทีมแข่งขันกลับเข้ าสูพ่ ื ้นที่ที่กําหนดไว้ เพื่อ
เตรี ยมพร้ อมต่อการกลับเข้ าสูส่ นามแข่งขัน

18

การโยนเหรี ยญ
ก่อนการดึงจะเริ่ มขึ ้นการเลือกแดนจะถูกกําหนดโดยการโยนเหรี ยญเสี่ยงทาย หลังจาก
การดึงครัง้ แรก ทัง้ 2 ทีมจะต้ องทําการเปลี่ยนแดน ถ้ าการดึงครัง้ ที่ 3 จําเป็ นต้ องเกิดขึ ้น
ให้ ใช้ วิธีการเลือกแดนโดยการโยนเหรี ยญเหมือนเดิม

19

การชนะการแข่งขัน
19.1

19.2

การชนะการดึงโดยทัว่ ไป
การดึงที่จะได้ รับชัยชนะจะเกิดขึ ้นได้ โดยการดึงเชือกให้ ข้ามระยะทางที่กําหนดไว้
ตามเครื่ องหมายบนเชือกหรื อโดยการตัดสิทธิ์ของคูแ่ ข่งขันโดยกรรมการผู้ตดั สิน
การชนะการดึงแบบกลางแจ้ ง
การชนะจะเกิดขึ ้นเมื่อเครื่ องหมายด้ านหนึง่ ที่ทําไว้ บนเชือกถูกดึงข้ ามผ่านเส้ นจุด
กึง่ กลางที่ทําไว้ ในสนาม

เริ่ มการแข่งขัน

16

(เส้ นกึง่ กลาง)

การชนะ การชี ้ผู้ชนะ

(เส้ นกึง่ กลาง)
19.3

การชนะการดึงแบบในร่ ม
การชนะจะเกิดขึน้ เมื่อเครื่ องหมายกึ่งกลางเชือกถูกดึงข้ ามผ่ าน
เครื่ องหมายด้ านข้ างบนลู่ยาง

เริ่ มการแข่งขัน

(เส้ นกึง่ กลาง)
(เครื่องหมายด้ านข้ าง)

(เครื่องหมายด้ านข้ าง)

การชนะ การชีผ้ ้ ูชนะ

17

(เส้ นกึง่ กลาง)
(เครื่องหมายด้ านข้ าง)

20

(เครื่องหมายด้ านข้ าง)

คะแนน
20.1

คะแนนการแข่งขัน
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน 2 ครั ง้ ติดต่ อกันจะได้ คะแนน 3 คะแนน ส่ วนทีมที่แพ้
ทัง้ 2 ครั ง้ จะได้ 0 คะแนน ทีมที่ชนะการแข่ งขันทีมละครั ง้ จะได้ ทีมละ 1
คะแนน

20.2

รอบพูล-ออฟ รอบเซมิ-ไฟนอล และรอบสุดท้ าย
แมทช์การแข่งขันจะเป็ นการดึงในแบบ 2 ใน 3 ทีมที่ชนะการดึง 2 ครัง้ ต่อ 0 จะได้
คะแนน 3 คะแนน ทีมที่แพ้ จะได้ 0 คะแนน ทีมที่ชนะการดึง 2 ต่อ 1 จะได้ คะแนน
2 คะแนน ทีมที่แพ้ จะได้ คะแนน 1 คะแนน

21

ไม่ดงึ
“ไม่ดงึ ” จะถูกประกาศในกรณีดงั ต่อไปนี ้
a)
b)
c)
d)

ทัง้ 2 ทีมกระทําผิดกติกา หลังจากถูกเตือน 2 ครัง้

ทัง้ 2 ทีมกระทําผิดข้ อหา ไม่จริ งจัง
ทัง้ 2 ทีมปล่อยเชือกก่อนการดึงจะสิ ้นสุด
การดึงถูกก่อกวนโดยปราศจากการกระทําผิดกติกาโดยผู้เล่นของทีมใดทีมหนึง่

เมื่อมีการประกาศ ไม่ดงึ ตามกรณี a) b) และ c)ข้ างต้ น จะไม่มีการอนุญาตให้ หยุดพักการ
แข่งขัน และการดึงจะต้ องเริ่ มขึ ้นใหม่ในทันทีโดยปราศจากความช่วยเหลือหรือการบริ การ
ใดๆทังสิ
้ ้น ยกเว้ นกรณีสดุ ท้ ายตามข้ อ d) การอนุญาตให้ หยุดพักการแข่งขันตามความ
เหมาะสมสามารถอนุญาตได้
18

การตัดสิน
22

เจ้ าหน้ าที่และผู้ตดั สิน
เจ้ าหน้ าที่ควบคุมการแข่งขันระดับนานาชาติควรเป็ นบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังมาจาก
้
สหพันธ์กีฬาชักกะเย่อสากล
การคัดเลือกผู้ตดั สินครัง้ สุดท้ ายสําหรับการแข่งขันระดับนานาชาติควรให้ อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการด้ านเทคนิค

23

อํานาจของกรรมการ ผู้ควบคุมการแข่งขัน และหัวหน้ าผู้ตดั สิน
กรณีที่สโมสรหรื อตัวบุคคลในการแข่งขันแต่ละครัง้ มีสว่ นในพฤติกรรมอันจะนํามาซึง่ การ
สูญเสียความเคารพนับถือในตัวกีฬาชักกะเย่อ กรรมการ ผู้ควบคุมการแข่งขันและหัวหน้ าผู้
ตัดสิน ในการประสานงานซึง่ กันและกัน มีอํานาจที่จะไล่สโมสรหรื อตัวบุคคลนันๆออกจาก
้
การแข่งขันได้ ระหว่างการแข่งขัน กรรมการจะต้ องทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
ของสหพันธ์กีฬาชักกะเย่อแห่งทวีปเอเชีย (เอทีดบั บลิวเอฟ) ซึง่ ตามกฎธรรมนูญในมาตราที่
12 ให้ อํานาจคณะกรรมการฯดําเนินการทางวินยั ต่อสโมสรหรื อตัวบุคคลได้ อย่างชอบธรรม

24

อํานาจและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตดั สิน
ผู้ตดั สินที่ได้ รับการแต่งตังประจํ
้
าแมทช์การแข่งขันมีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยมีความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)
(2)

(3)
(4)

การยืนยันว่ากฎกติกาของเอทีดบั บลิวเอฟจะได้ รับการปฏิบตั ิตาม
ต้ องแน่ใจว่าเชือกที่จะใช้ สาํ หรับการแข่งขันมีสภาพความพร้ อมก่อนที่ทีมแข่งขันจะ
เดินทางถึงสนามแข่งขัน
ต้ องดําเนินการแข่งขันให้ เป็ นไปตามตารางเวลาที่ถกู กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
อนุญาตให้ มีการพักระหว่างการแข่งขันตามกติกาข้ อที่ 17
19

(5)
(6)
(7)

(8)

ประกาศ “ไม่ดงึ ”
ตัดสิทธิ์ทีมแข่งขันหลังจากการเตือนครบจํานวนครัง้ ที่กําหนด
ผู้ตดั สินสามารถเตือนแบบเป็ นมิตร (ไม่คิดจํานวนครัง้ ) ได้ เพียง 1 ครัง้ ต่อทีมใดทีม
หนึง่ ได้ ระหว่างการแข่งขัน
ตัดสิทธิ์ทีมแข่งขันได้ โดยที่ไม่ต้องเตือนเนื่องจากทีมนันๆกระทํ
้
าผิดมารยาทของ
นักกีฬา ทังโดยคํ
้
าพูดหรือโดยการแสดงออกทางการกระทํา ซึง่ จะนํามาซึง่ ความ
เสื่อมเสียต่อวงการกีฬาชักกะเย่อได้

กรณีที่ผ้ ตู ดั สินจะต้ องให้ คําเตือนโดยผ่านทางการให้ สญ
ั ญาณ การเอ่ยชื่อทีมและประกาศ
ตามด้ วย “เตือนครัง้ ที่ 1” หรื อ “เตือนครัง้ สุดท้ าย” จะต้ องประกาศให้ ชดั เจนและสันกระชั
้
บ
ผ่านการใช้ สญ
ั ญาณ คําตัดสินของผู้ตดั สินให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุดทุกครัง้
25

ความรับผิดชอบของผู้ตดั สินข้ างสนาม
ผู้ตดั สินข้ างสนามจะปฏิบตั ิหน้ าที่ตามคําแนะนําของผู้ตดั สินในสนาม ระหว่างการแข่งขันผู้
ตัดสินข้ างสนามจะต้ องอยูใ่ นตําแหน่งด้ านข้ างของทัง้ 2 ทีมที่ทําการแข่งขันและอยูใ่ น
ตําแหน่งตรงข้ ามกับผู้ตดั สินในสนาม ผู้ตดั สินข้ างสนามจะเป็ นผู้สงั เกตการทําผิดกติกาของ
ทีมที่ทําการแข่งขันและจะเป็ นผู้สง่ รหัสสัญญาณการทําผิดกติกาของผู้เล่นให้ แก่ผ้ ตู ดั สินใน
สนาม ผู้ตดั สินข้ างสนามจะทําหน้ าที่แจ้ งผู้ทําผิดกติกาถึงตําเตือนของผู้ตดั สินในสนาม

26

ผู้ดแู ลเรื่ องการชัง่ นํ ้าหนัก
การแข่งขันในเอเชีย เอทีดบั บลิวเอฟอาจจะทําการแต่งตัง้ สจ๊ วต ทําหน้ าที่ช่วยเหลือผู้ตดั สิน
ที่ดแู ลเรื่ องการชัง่ นํ ้าหนักนักกีฬา ทังนี
้ ้เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องในการชัง่ นํ ้าหนักและการ
ตีตราประทับให้ แก่นกั กีฬาทุกคน

สัญญาณและคําสั่ง
27

ขัน้ ตอนการเริ่มต้ นการแข่ งขัน
เมื่อผู้ตดั สินได้ รับสัญญาณความพร้ อมจากโค้ ชของทัง้ 2 ทีม ผู้ตดั สินจะส่งสัญญาณทัง้
20

คําพูดและคําสัง่ ที่เห็นได้ ดงั ต่อไปนี ้

28

หยิบเชือก

เชือกจะถูกยกขึ ้นตามรายละเอียดในย่อหน้ าที่ 11 12 และ 13
โดยที่เท้ าของนักกีฬาจะวางราบลงบนพื ้นสนาม

เชือกตึง

การทําให้ เชือกตึง ในการแข่งขันแบบกลางแจ้ ง นักกีฬาแต่ละคน
อาจจะเท้ าข้ างหนึง่ ยึดพื ้นเอาไว้ ด้วยส้ นรองเท้ าหรือด้ านข้ างของ
รองเท้ าบู๊ต

นิ่ง

ผู้ตดั สินจะให้ สญ
ั ญาณการดึงเชือกมาไว้ จดุ กึง่ กลางสนาม
สัญญาณการนิ่งจะเกิดขึ ้นเมื่อเครื่ องหมายกึง่ กลางเชือกอยูเ่ หนือ
เส้ นกึง่ กลางบนสนาม

ดึง

หลังจากที่นิ่งได้ ระยะหนึง่

การหยุดดึง
การหยุดดึงจะสามารถทําได้ โดยการส่งสัญญาณด้ วยการเป่ านกหวีดของผู้ตดั สินและการชี ้
นิ ้วไปในทิศทางของทีมผู้ชนะ หรือ ในกรณีของการประกาศ “ไม่ดงึ ” ผ่านการไขว้ แขนและ
ชี ้ไปที่เครื่ องหมายจุดกึง่ กลางสนาม

29

ชุดคําสั่งในการแข่ งขันกีฬาชักกะเย่ อ
คําสัง่

การส่งสัญญาณ

1

ทีมพร้ อม

ส่งสัญญาณให้ ทีมด้ วยแขน

2

หยิบเชือก

ยื่นแขนออกไปด้ านหน้ าลําตัว

3

เชือกตึง

แขนเหยียดขึ ้นบนพร้ อมด้ วยหันฝ่ ามือเข้ าด้ านใน

4

เชือกสูจ่ ดุ กลาง

ส่งสัญญาณด้ านข้ างให้ ขยับเข้ าสูจ่ ดุ กึง่ กลาง

5

นิ่ง

แขนเหยียดขึ ้นบนพร้ อมหงายฝ่ ามือออกด้ านนอก
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6

ดึง

สะบัดแขนลงด้ านข้ าง

7

ชี ้ผู้ชนะ

เป่ านกหวีดและชี ้ไปที่ทีมผู้ชนะ

8

เปลี่ยนข้ าง

เป่ านกหวีดและไขว้ แขนเหนือศีรษะ

9

ไม่ดงึ

เป่ านกหวีดและไขว้ แขนหน้ าลําตัว

10

เตือน

ยกแขนไปในทางด้ านทีมที่ทําผิดกติกาและยกนิ ้วขึ ้น1
หรื อ 2 นิ ้วตามจํานวนครัง้ ที่กระทําผิดกติกา

ชุดของการทําผิดกติกาทัว่ ไปในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ
การทําผิด

สัญญาณ

1

การนัง่

การเขยับมือที่กางออกในแนวขวาง

2

การยัน

เปิ ดฝ่ ามือในแนวขวางและชี ้ไปที่พื ้นดิน

3

การล็อค

ข้ อศอกแตะท่อนขาส่วนบนที่ยกขึ ้น

4

การยึด

สองกําปั น้ อยูห่ น้ าซึง่ กันและกัน

5

พร็อพปิ ง้

ยกแขนเคลื่อนไหวข้ างลําตัว

6

ตําแหน่ง

ใช้ สว่ นขาด้ านล่างเตะและเหยียดออกไป

7

สาวเชือก

ใช้ กําปั น้ สาวไปข้ างหน้ า

8

การพาย

แสดงการพายผ่านแขนและลําตัวด้ านบน

9

การยึดของผู้คดั ท้ าย

ใช้ มือแตะแผ่นหลัง

10

เทรนเนอร์

ใช้ นิ ้วมือแตะริ มฝี ปาก

11

เท้ ายึด

เตะด้ วยส้ นเท้ าลงบนพื ้น

12

เท้ าออกด้ านนอก

เหยียดเท้ าข้ างหนึง่ ออกด้ านนอก

22

รองเท้าใช้สาํ หรับการแข่งขันแบบในร่ ม

The shoes to be used for indoor tug of war should be as originally
produced by any sport shoe manufacturer.

รองเท้ าใช้ สําหรับการแข่ งขันแบบกลางแจ้ ง

23

ลักษณะส้ นรองเท้ าใช้ สําหรับการแข่ งขันแบบกลางแจ้ ง

6.5mm
A= depth of the heel Max 25 mm andMin 6.5 mm
B= metal plate Max 6.5 mm

Sole and heel perfectly flush
Metal plate

heel is no more then 1/3 of total footprint

Metal plate

heel is no less then 1/4 of total footprint

6.5mm

24

A= depth of the heel Max 25 mm andMin 6.5 mm
B= metal plate Max 6.5 mm
The side of the heel and sole must be perfectly flush

Metal plate

heel is no more then 1/3 of total footprint

Metal plate

heel is no less then 1/4 of total footprint

สัญญาณคําสั่ง

ทีมพร้ อม

หยิบเชือก

เชือกตึง

ย้ ายเชือกเข้ าจุดกลาง

นิ่ง

ดึง

25

ชี้ผู้ชนะ

เปลีย่ นข้ าง

เตือนครั้งที่ 1

เตือนครั้งที่ 2

ไม่ ดึง

สัญญาณคําสัง่

นั่ง

ยัน

ล๊อค

26

ยึด

พร๊ อพปิ้ ง

ตําแหน่ ง

สาวเชือก

พาย

คัดท้ าย

เทรนเนอร์

เท้ ายึด

เท้ าออกด้ านข้ าง
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เสื้อป้ องกันการบาดเจ็บของผู้ดงึ

Clothing to protect the skin may be worn under the sport clothing
subject to judge’s approval.

เสื้อป้ องกันการบาดเจ็บผู้คดั ท้ าย

The protective clothing worn by the anchor shall not exceed a
maximum thickness of 5 centimetres; it must always be worn under the
sport clothing and placed between the rope and the body.

เข็มขัดป้ องกันการบาดเจ็บ
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