ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันดาบสากล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-04
…………..…..……………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันดาบสากล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันดาบสากล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ดาบฟอยล
4.1.1 บุคคลหญิง
4.1.2 บุคคลชาย
4.1.3 ทีมหญิง
4.1.4 ทีมชาย
4.2 ดาบเอเป
4.2.1 บุคคลหญิง
4.2.2 บุคคลชาย
4.2.3 ทีมหญิง
4.2.4 ทีมชาย
4.3 ดาบเซเบอร
4.3.1 บุคคลหญิง
4.3.2 บุคคลชาย
4.3.3 ทีมหญิง
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4.3.4 ทีมชาย
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทยฯ
กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดเปนนักกีฬาชายไมเกิน 12 คน และ นักกีฬา
หญิงไมเกิน 12 คน
6.1 ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ 2 คน โดยไม
มีนักกีฬาสํารอง
6.2 ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม ใน
แตละทีมประกอบดวยนักกีฬา 3 คน และอาจมีตัวสํารองไดทีมละไมเกิน 1 คน
ในกรณีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหสมัครเขารวมการแขงขัน
ไดในประเภทอาวุธละไมเกิน 1 คน
6.3 ให ผู จั ด การที ม ยื น ยั น รายชื่ อ นั ก กี ฬ าที่ จ ะลงทํ า การแข ง ขั น ในแต ล ะประเภท ต อ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน ในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด โดยการยืนยันรายชื่อตอง
ยืน ยัน จากรายชื่อ ที่สง มาในแตล ะประเภทอาวุธเทานั้น ไมอนุญ าตใหยืน ยัน รายชื่อขา มประเภทอาวุธ
และหลังจากยืนยันรายชื่อแลวไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณารวมกับสมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทยฯ
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย กําหนดวิธีจดั การแขงขันตามความเหมาะสม
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
แขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน
9.1.1 ผูเขาแขงขันตองสวมชุดแขงขันสีขาวทั้งชุดและตองมีความหนาพอที่จะปองกัน
อันตราย ไดตามสมควร โดยไมขาดทะลุเมื่อถูกแทงดวยปลายดาบซึ่งมีลักษณะถูกตองตามกติกา
9.1.2 นักกีฬาหญิงตองสวมเกราะ (Plastron) ปองกันอันตรายตอรางกายสวนหนาอก
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9.1.3 สวมรองเทาพื้นยาง
9.1.4 ตองติดหมายเลขประจําตัวที่คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดไวให
9.2 อุปกรณการแขงขัน
9.2.1 อุป กรณก ารแขง ขัน ผู เ ขา แขง ขัน เปน ผูจัด หามาเองทั้ ง หมดและสง มอบให
คณะกรรมการจัดการแขงขันตรวจสอบ ตามชวงเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
9.2.2 อุปกรณก ารแขงขัน ตอ งเปน อุปกรณก ารแขงขัน ที่สมาคมฟน ดาบสมัครเลน
แหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.3 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อประเภทบุคคลและลําดับมือใหกับคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน ตามทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
10.4 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงแขงขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
โดยไม มี เ หตุ อั น สมควร หรือ ไม ล งทํา การแขง ขัน ตามคํา สั่ง คณะกรรมการจัด การแข ง ขัน หรื อ คํา สั่ง
กรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพและตัด สิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหค ณะกรรมการ
จัดการแขงขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอ บัง คับ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
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ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัด การแขงขัน โดยความ
เห็ น ชอบของคณะอนุก รรมการฝ า ยเทคนิ ค การกี ฬ า ในคณะกรรมการบริ ห ารกีฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แหง
ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

