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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันซอฟทบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-02
……………………………
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันซอฟทบอลกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัย อํานาจตามขอ บัง คับ คณะกรรมการกีฬามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิท ยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันซอฟทบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมซอฟทบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย กําหนดใชใน
ปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
ใหใชการแขงขันประเภททีมชายและทีมหญิง แบบ Fast Pitch
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมซอฟทบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย
กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬา สมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1
ทีม ในแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 20 คน
6.2 ใหผูจัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันไดประเภทละไมเกิน 17 คน
จากรายชื่อตามขอ 6.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือก และ/หรือรอบมหกรรม ในวัน
ประชุม ผู จ ัด การทีม กอ นเริ ่ม การแขง ขัน โดยจะมีน ัก กีฬ าในนามผู แ ทนประเทศไทย ตามข อ บั ง คั บ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ไดไมเกินประเภทละ 3 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬาใหชัดเจน
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6.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการ
เข า รว มประชุ ม หรื อ ไม ดํา เนิ น การยื น ยั น รายชื่ อ นั ก กี ฬ าตามขอ 6.2 ให ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาจากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกิน 17 คน โดยใหที่
ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
6.4 หลังจากดําเนินการตามขอ 6.3 แลว ปรากฏวามีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย
ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย เกินกวา 3 คน ใหดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาดังกลาวออกใหเหลือไมเกิน 3 คน โดยให
ดําเนินการลักษณะเดียวกันกับขอ 6.3 และไมอนุญาตใหเลื่อนลําดับนักกีฬาคนอื่นขึ้นมาทดแทนโดยเด็ดขาด
6.5 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามขอ 6.2 หรือ 6.3 และ 6.4 แลว
ไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
7.2 รอบมหกรรม ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน รวมกับสมาคมซอฟทบอลสมัครเลน
แหงประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสมและจัดทําเปนประกาศอยางเปน
ทางการแจงใหทุกทีมไดรับทราบในวันประชุมผูจัดการทีมและจับฉลากแบงสาย กอนเริ่มการแขงขันไมนอย
กวา 30 วัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน
9.1.1 ใหแตละทีมตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีเขม 1 ชุด และชุดสีออน 1
ชุด (โดยใหทีมเหยาใสชุดสีออน และทีมเยือนใสชุดสีเขม)
9.1.2 ใหผูจัดการทีมแจงสีของชุดแขงขันตอคณะกรรมการจัดการแขงขันเพื่อการเสี่ยง
วาทีมใดจะรุกหรือรับ และกําหนดสีเสื้อของคูแขงขัน ในวันประชุมจับฉลากแบงสาย
9.1.3 ใหผูเขาแขงขัน แตงกายเหมือนกันทั้งทีม และมีหมายเลขประจําตัวตรงกับที่ระบุ
ไวในใบสมัครเขาแขงขัน ทั้งนี้ เครื่องแตงกาย และสวนประกอบอื่น ๆ ตองไมขัดตอระเบียบและกติกาการ
แขงขันของสมาคมซอฟทบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย
9.2 อุปกรณก ารแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการจั ด การแขง ขัน โดยเปน
อุปกรณการแขงขันที่สมาคมซอฟทบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
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ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลขประจําตัวที่ไดลงทะเบียนไว
แล ว ในแบบการแข งขั นประจํ าวั น ให กั บคณะกรรมการจั ดการแข งขั น ก อนกํ าหนดเวลาแข งขั นไม น อย
กวา 30 นาที
10.3 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตน ใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.4 การเลือกที่พักทีมระหวางการแขงขัน ใหเลือกที่พักจากการเสี่ยงระหวางการประชุม
ผูจัดการทีม ทีมรุกกอนพักอยูขางสนามดานเบส 1 ทีมรับกอนพักอยูขางสนามดานเบส 3
10.5 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอัน
สมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสินให
ปรับเปน แพ แ ละตัด สิ ทธิ ออกจากการแขงขัน ในกรณีดัง กลา วใหคณะกรรมการจั ด การแขงขัน รายงาน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา เพื่อ
พิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปน
ผูวินิจฉัย ชี้ขาด
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ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

