ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-06
............................................
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย ว า ดว ย การจั ด การ
แข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย คณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภททีม
4.1.1 ทีมชาย
4.1.2 ทีมหญิง
4.2 ประเภทบุคคล
4.2.1 ชายเดีย่ ว
4.2.2 หญิงเดี่ยว
4.2.3 ชายคู
4.2.4 หญิงคู
4.2.5 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันเปนนักกีฬาชายไมเกิน 5 คน และนักกีฬา
หญิงไมเกิน 5 คน
6.2 ประเภททีม
6.2.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม แตละทีมตองมี
นักกีฬาไมเกิน 5 คน และไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขัน
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
6.2.2 ในกรณีนักกีฬาผูแทนประเทศไทยตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหสงชื่อเขาแขงขันได โดย
มีจํานวนนักกีฬาชายไมเกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 1 คน
6.2.3 นักกีฬาตามขอ 6.2.2 อนุญาตใหลงทําการแขงขันไดเพียง 1 คนในแตละประเภท
เทานั้น โดยใหลงทําการแขงขันตลอดการแขงขัน ไมอนุญาตใหนักกีฬาที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้ เปลี่ยนตัว
กันโดยเด็ดขาด หากมีความประสงคจะเปลี่ยนตัวนักกีฬาดังกลาว นักกีฬาที่จะเปลี่ยนตัวแทน ตองไมมี
คุณสมบัติตามขอ 6.2.2
6.3 ประเภทบุคคลใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 2 คน หรือไมเกิน 2 คู
6.4 ในประเภทชายคู หญิงคู และคูผสม ใหนักกีฬ าที่มีคุณสมบัติต ามขอ 6.2.2 ลงทํา
การแขงขันไดคูละไมเกิน 1 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย สวนรอบมหกรรม ใหดําเนินการดังนี้
7.1 ประเภททีม
7.1.1 ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลาง โดยวิธีจับฉลาก
ยกเวนผูที่ไดรับการวางอันดับ แลวใหในแตละสายแขงขันแบบแพคัดออก
7.1.2 ใหจัดการแขงขันแบบชนะ 2 ใน 3 คู ทีมใดชนะ 2 คูแลวใหถือวาทีมนั้นชนะ
โดยเด็ดขาดไมตองแขงขันคูตอไป
7.1.3 ใหจัดการแขงขันทั้ง 3 คู เรียงตามลําดับอยางตอเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้
(1) คูที่ 1
เดี่ยวมือ 2
(2) คูที่ 2
เดี่ยวมือ 1
(3) คูที่ 3
คู
7.1.4 ทีมชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ สวนทีมแพครั้งสุดทายใน
แตละสายใหไดอันดับที่ 3 รวมกัน
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7.1.5 ให ค ณะอนุ ก รรมการฝ า ยเทคนิ ค การกี ฬ า ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมกับลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ พิจารณาวางระดับฝมือของ
ทีมตามความเหมาะสม
7.2 ประเภทบุคคล
7.2.1 ทุกประเภทใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลาง โดยวิธี
จับฉลาก ยกเวนผูที่ไดรับการวางมือ แลวใหแตละสายแขงขันแบบแพคัดออก
7.2.2 ใหมีการจัดระดับผูเขาแขงขัน 4 ถึง 8 อันดับ
7.2.3 ใหแยกผูเขาแขงขันจากมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยูคนละสาย
7.2.4 ใหคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย รวมกับลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ พิจารณาวางระดับฝมือของผูเขาแขงขัน
7.2.5 ใหผูชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ สวนผูแพครั้งสุดทายใน
แตละสายใหไดอันดับที่ 3 รวมกัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนชุดแขงขันและอุปกรณการ
แขงขันที่ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตน ใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.3 ในการแขงขันประเภททีมกอนการแขงขัน 15 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน
สงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือ ใหถูกตองตามแบบที่กําหนดไว ตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน
10.4 กอนการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน
10.5 ใหผูเขาแขงขันลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน
กําหนดเมื่อพนเวลาที่กําหนดไว 15 นาที ผูเขาแขงขันประเภทใดไมพรอมที่จะลงแขงขัน หรือขอเลื่อน
กําหนดเวลาแขงขันไมไดใหปรับเปนแพ
10.6 ผูเขาแขงขันประเภทใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยไมมี
เหตุอัน สมควร หรือ ไมล งทํา การแขง ขัน ตามคําสั่ง คณะกรรมการจัด การแขงขัน หรือคํา สั่ง กรรมการผู
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ตัดสิน ใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามทีล่ งทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขง ขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

