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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกอลฟ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-01
………………………………………
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกอลฟ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกอลฟ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของ R & A Rules Limited ประกอบกับกฎการแขงขันของสมาคมกอลฟ
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ที่กําหนดใชในปจจุบัน และกฏเฉพาะ (Local Rules) ของสนามแขงขัน
แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย 4 คน
4.2 ทีมหญิง 3 คน
4.3 บุคคล ชาย
4.4 บุคคล หญิง
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมกอลฟแหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภททีม
6.1.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม โดยทีมชายประกอบดวยนักกีฬา
ไมเกิน 4 คน และไมนอยกวา 3 คน ในประเภททีมหญิงประกอบดวยนักกีฬาไมเกิน 3 คน และไมนอยกวา 2 คน
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6.1.2 กรณีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขา
แขงขันได โดยมีจํานวนนักกีฬา ชายไมเกิน 1 คน และ หญิงไมเกิน 1 คน
6.2 ประเภทบุคคล ใหใชผูเลนจากรายชื่อประเภททีม ยกเวนมหาวิทยาลัยทีไ่ มสงนักกีฬาเขาแขงขัน
ในประเภททีม ใหสงไดประเภทละไมเกิน 2 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 แขงขันแบบ Stroke Play ดังนี้
7.1.1 ประเภททีมชายและบุคคลชายใหแขงขัน 2-4 วัน วันละ 18 หลุม รวม 36-72 หลุม
7.1.2 ประเภททีมหญิงและบุคคลหญิงใหแขงขัน 2-3 วัน วันละ 18 หลุม รวม 36-54 หลุม
7.2 การคิดคะแนน ใหคิดคะแนนแบบไมมีแตมตอ(Gross Score)
7.3 เมื่อมีเหตุตองหยุดการแขงขันใหฟงเสียงสัญญาณ ซึ่งผูเลนตองหยุดการแขงขันทันที และเมือ่
ไดยินสัญญาณใหทําการแขงขันตอไป ลูกกอลฟของผูเขาแขงขันจะตองอยูในตําแหนงเดิมหรือใกลเคียงตําแหนงเดิม
ที่สุดกอนหยุดการแขงขัน
7.4 ประเภททีมชายใหคิดคะแนนจากผูเขาแขงขัน 3 คน ที่มีคะแนนดีที่สุด และประเภททีมหญิง
ใหคิดคะแนนจากผูเขาแขงขัน 2 คน ที่มีคะแนนดีที่สุด โดยการคิดคะแนนใหคิดแบบวันตอวัน
7.5 ประเภทบุ คคล ให แข งขั นพร อมกั บประเภทที ม และคะแนนของแต ละคนในการแข งขั น
ประเภททีม ใหถือเปนคะแนนบุคคลโดยอัตโนมัติ ผูทําคะแนนต่ําสุดเปนผูชนะ
7.6 เมื่อการแขงขันครบตามขอ 7.1 แลว หากปรากฏวาผูเลนประเภททีมหรือประเภทบุคคล
ทําคะแนนต่ําสุดเทากันใหตัด สิน โดยนําทีมหรือผูเลน ประเภทบุคคลที่มีคะแนนเทา กันนั้นมาแขงขันแบบแพ
คัดออก(Elimination or Sudden Death Play-off) ตามหลุมที่คณะกรรมการกําหนดจนกวาจะปรากฏผล แพชนะ
สําหรับทีมหรือ ผูเ ลน บุค คลที่มีค ะแนนเสมอกัน ในลํา ดับ อื่น ใหเ ปรีย บเทีย บคะแนนทีม หรือ คะแนนบุค คล
รวม 9 หลุม (หลุม10-18) คะแนนรวม 6 หลุม (หลุม13-18) และคะแนนรวม 3 หลุม (หลุม16-18) ของการ
แขงขันวันสุดทายจนกวาจะปรากฏผลแพชนะ หากยังคงไมปรากฏผลแพชนะใหเปรียบเทียบคะแนนวันสุดทาย
หลุมตอหลุมยอนหลังจากหลุม 18 จนถึงหลุม 1 และคะแนนหลุมตอหลุมของวันแรกตามลําดับจนกวาจะปรากฏผล
แพชนะ
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ให ค ณะกรรมการจั ด การแข งขั น โดยความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการฝ ายเทคนิ คการกี ฬ า
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
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ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน
9.1.1 นักกีฬาชาย ตองแตงกายในชุดสุภาพ ไมอนุญาตใหสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส
เสื้อไมมีปก เสื้อไมมีแขน ลงทําการแขงขัน ทั้งในวันฝกซอมและในวันแขงขัน
9.1.2 นักกีฬาหญิง ตองแตงกายในชุดสุภาพ ไมอนุญาตใหสวมกางเกงยีนส หรือ เสื้อไมมีปก
ลงทําการแขงขัน ทั้งในวันฝกซอมและในวันแขงขัน
9.1.3 เจาหนาที่ทีม ตองแตงกายในชุดสุภาพ ไมอนุญาตใหสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส
เสื้อไมมีปก เสื้อไมมีแขน เขารวมการแขงขัน
9.2 อุปกรณการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองจัดเตรียมอุปกรณการแขงขันมาเอง โดยเปนอุปกรณการ
แขงขันที่สมาคมกอลฟแหงประเทศไทยฯใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผู เ ข า ร ว มการแข ง ขั น ต อ งยอมรั บ คํา ตั ด สิ น และให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ใหนักกีฬาทุกประเภทเขาแขงขันตามลําดับ กลุม เวลาและหลุม ตามที่คณะกรรมการจัดการ
แขงขันกําหนด โดยใหไปรายงานตัวตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนเริ่มการแขงขันของตนไมนอยกวา 30 นาที
และรายงานตัวตอกรรมการปลอยตัว ณ หลุมที่กําหนดกอนเวลาเริ่มการแขงขันของตนไมนอยกวา 15 นาที
10.3 ใหผูเขาแขงขันสงมอบใบจดคะแนน (Score Card)ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันดวยตนเอง
พรอมผูเลนในกลุม ทันทีที่กลุมของตนเสร็จสิ้นการแขงขัน หากผูเขาแขงขันใดไมปฏิบัติตามใหถือวาไมไดเขารวม
การแขงขัน
10.4 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตน ใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และตอง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.5 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดย
ไมมีเหตุอันสมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการผูตัดสินให
ปรับ เป น แพ แ ละตั ด สิ ท ธิ อ อกจากการแข ง ขั น ในกรณี ดั ง กล า ว ใหค ณะกรรมการจัด การแขง ขัน รายงาน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณา
โทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

