ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-05
……………..................................
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบีย บไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใ ชข อ บัง คับ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย วา ดว ย การจัด การ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้
ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภทตอสู บุคคลชาย แบงออกเปนรุน ดังนี้
4.1.1 รุนฟนเวท
น้ําหนักไมเกิน 54 ก.ก.
4.1.2 รุนฟลายเวท
น้ําหนักมากกวา 54 ก.ก.
แตไมเกิน 58 ก.ก.
4.1.3 รุนแบนตัม้ เวท
น้ําหนักมากกวา 58 ก.ก.
แตไมเกิน 62 ก.ก.
4.1.4 รุนเฟเธอรเวท
น้ําหนักมากกวา 62 ก.ก.
แตไมเกิน 67 ก.ก.
4.1.5 รุนไลทเวท
น้ําหนักมากกวา 67 ก.ก.
แตไมเกิน 72 ก.ก
4.1.6 รุนเวลเตอรเวท
น้ําหนักมากกวา 72 ก.ก.
แตไมเกิน 78 ก.ก.
4.1.7 รุนมิดเดิลเวท
น้ําหนักมากกวา 78 ก.ก.
แตไมเกิน 84 ก.ก.
4.1.8 รุนเฮฟวีเ่ วท
น้ําหนักมากกวา 84 ก.ก.
4.2 ประเภทตอสู บุคคลหญิง แบงออกเปนรุน ดังนี้
4.2.1 รุนฟนเวท
น้ําหนักไมเกิน 47 ก.ก.
4.2.2 รุนฟลายเวท
น้ําหนักมากกวา 47 ก.ก.
แตไมเกิน 51 ก.ก.
4.2.3 รุนแบนตัม้ เวท
น้ําหนักมากกวา 51 ก.ก.
แตไมเกิน 55 ก.ก
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4.2.4 รุนเฟเธอรเวท
น้ําหนักมากกวา 55 ก.ก.
แตไมเกิน 59 ก.ก.
4.2.5 รุนไลทเวท
น้ําหนักมากกวา 59 ก.ก.
แตไมเกิน 63 ก.ก.
4.2.6 รุนเวลเตอรเวท
น้ําหนักมากกวา 63 ก.ก.
แตไมเกิน 67 ก.ก.
4.2.7 รุนมิดเดิลเวท
น้ําหนักมากกวา 67 ก.ก.
แตไมเกิน 72 ก.ก.
4.2.8 รุนเฮฟวีเ่ วท
น้ําหนักมากกวา 72 ก.ก.
4.3 ประเภทพุมเซ แบงออกดังนี้
4.3.1 บุคคลเดี่ยว ชาย
4.3.2 บุคคลเดี่ยว หญิง
4.3.3 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย กําหนด
5.3 ตองไมเคยจดทะเบียนเปนนักมวยไทยอาชีพตามพระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับที่ประกาศใช
อยางเปนทางการในปจจุบัน
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ในประเภทตอสูใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาชายและหญิงเขาแขงขันไดรุนละ 1 คน นักกีฬาคน
เดียวจะเขาทําการแขงขันหลายรุนไมได สําหรับในประเภทพุมเซใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาชายไดไมเกิน 1
คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 1 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ใหจัดการแขงขันทุกประเภทใหเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน
7.2 ประเภทตอสู ใหจัดการแขงขันแบบแพคัดออก โดยไมมีการชิงตําแหนงที่ 3 (ใหไดที่ 3
รวมกัน)
7.3 ประเภทพุมเซ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวมกับสมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย โดย
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม
7.4 ประเภทพุมเซ ใหทําการแขงขันโดยใชทาแขงขันในพุมเซ ชินจัง , พันจัง , โคเรียว และคุม
กัง โดยในการแขงขันใหมีอันดับ 3 ได 1 อันดับเทานั้น
7.5 การตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก
7.5.1 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูทําการตรวจรางกาย ( โดยแพทย ) และชั่ง
น้ําหนัก กอนทําการจับฉลาก
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7.5.2 ใหตรวจรางกาย และชั่งน้ําหนัก ตั้งแตเวลา 14.00-16.00 น. กอนวันที่ทําการ แขงขัน
1 วัน โดยใหชั่งเพียงครั้งเดียวหรืออาจใหโอกาสชั่งซ้ําไดอีก 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากนักกีฬาผูใด
มาตรวจรางกาย และชั่งน้ําหนักไมทันเวลาที่กําหนด ถือวาหมดสิทธิในการแขงขัน
7.5.3 ผูเขาแขงขันจะตองชั่งน้ําหนักในสภาพที่ไมมีหรือมีเครื่องแตงกายนอยชิน้ ทีส่ ุด
7.6 การจับฉลากแบงสาย
7.6.1 ใหจับฉลากแบงสายการแขงขันกอนเริ่มการแขงขัน 1 วัน โดยใหเริ่มทําการจับฉลาก
แบงสายหลังจากการชั่งน้ําหนักในรุนนั้น เสร็จสิ้นลง
7.6.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูจับฉลากแบงสายการแขงขันแทนมหาวิทยาลัยที่ไม
สงผูแทนมารวมในการจับฉลาก
7.6.3 การจับฉลากแบงสายการแขงขันใหจับฉลากเฉพาะผูที่ตรวจรางกาย และชั่งน้ําหนักผาน
เทานั้น
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬาใน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และ
อาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ขุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ใหใชชุดแขงขันตามกติกาการแขงขัน
9.2 ผูเขาแขงขันตองสวมกระจับ เครื่องปองกันศีรษะ เกราะปองกันลําตัว สนับแขน สนับขา
ถุงมือ ยางกันฟน สําหรับกระจับ สนับแขน สนับขา ถุงมือ ยางกันฟน ผูเขาแขงขันตองจัดหามาเอง
9.3 การใชเกราะปองกันลําตัว ผูเขาแขงขันแตละรุน จะตองใชขนาดไมต่ํากวาที่กําหนดดังนี้
ประเภทชาย
ขนาดเกราะ ประเภทหญิง
ขนาดเกราะ
รุนฟนเวท
เบอร 2
รุนฟนเวท
เบอร 2
รุนฟลายเวท
เบอร 2
รุนฟลายเวท
เบอร 2
รุนแบนตั้มเวท
เบอร 3
รุนแบนตั้มเวท
เบอร 2
รุนเฟเธอรเวท
เบอร 3
รุนเฟเธอรเวท
เบอร 2
รุนไลทเวท
เบอร 3
รุนไลทเวท
เบอร 3
รุนเวลเตอรเวท
เบอร 3
รุนเวลเตอรเวท
เบอร 3
รุนมิดเดิลเวท
เบอร 4
รุนมิดเดิลเวท
เบอร 3
รุนเฮฟวีเ่ วท
เบอร 4
รุนเฮฟวีเ่ วท
เบอร 3
9.4 อุปกรณ ประกอบการแข งขัน อื่ น ๆ ใหอยูในดุ ลยพิ นิจของคณะกรรมการจัดการแขง ขั น
โดยเปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
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ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผู เ ข าร วมการแข ง ขั นตอ งยอมรับ คํ า ตัด สิน และใหค วามรว มมือ ในการปฏิบ ัต ิงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และ
ตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.3 ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวและรับอุปกรณการแขงขันกอนการแขงขันในคูของตนเอง
อยางนอย 5 นาที
10.4 หลังจากแตงกายเรียบรอยแลว ผูเขาแขงขันจะตองไปรับการตรวจสภาพรางกาย และ เครื่อง
แตงกายที่จุดตรวจสอบที่คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดให โดยหามแสดงกิริยาอาการไมสุภาพ หรือ พกพาวัตถุ
ที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคูตอสูโดยเด็ดขาด
10.5 ในการแขงขันแตละครั้ง จะตองมีผูฝกสอนหรือพี่เลี้ยงซึ่งสถาบันนั้นๆ เปนผูแตงตั้ง อยางเปน
ทางการ นําผูเขาแขงขันเขาสูสนามแขงขันไดเพียง 1 คน และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ตองแตงกายใหสุภาพ
เรียบรอย หามสวมรองเทาแตะ กางเกงยีนส กางเกงขาสั้น เสื้อไมมีปก เสื้อไมมีแขน และตองสอดชายเสื้อไวใน
กางเกงใหเรียบรอย หากผูเขาแขงขันมาสนามแขงขันชากวากําหนด 1 นาที ใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
10.6 ไมอนุญาตใหผูฝกสอนหรือพี่เลี้ยงตางสถาบันกันปฏิบัติหนาที่ แทนกันโดยเด็ดขาด ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10.7 ในกรณีที่มีการประทวงคําตัดสิน ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน เปนผูยื่นประทวงเปนลาย
ลักษณอักษรอยางเปนทางการพรอมแนบเงินประกันการประทวงจํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ภายใน
กําหนดเวลา 10 นาที หลังจากเสร็จสิ้นการแขงขันของคูที่เกี่ยวของ โดยใหยื่นตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯใหเปนที่สิ้นสุด
10.8 ผูเขาแขงขันที่ไมตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก หรือไมเขาแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขัน ตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่ง
กรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปน แพและตัดสิทธิออกจากการแขง ขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัด การ
แขง ขัน รายงานคณะกรรมการบริห ารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิค
การกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเ ปน ไปตามขอ บัง คับ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย วา ดว ย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขัน ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

