ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเทเบิลเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-07
...............................…..........
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเทเบิลเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบียบ
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเทเบิลเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบัน
แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภททีม
4.1.1 ทีมชาย
4.1.2 ทีมหญิง
4.2 ประเภทบุคคล
4.2.1 ชายเดี่ยว
4.2.2 หญิงเดี่ยว
4.2.3 ชายคู
4.2.4 หญิงคู
4.2.5 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย กําหนด

2

ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันเปนนักกีฬาชายไมเกิน 5 คน และนักกีฬาหญิง
ไมเกิน 5 คน
6.2 ประเภททีม
6.2.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม แตละทีมตองมี
นักกีฬาไมเกิน 5 คนและไมนอยกวา 3 คน
6.2.2 ในกรณีนักกีฬาผูแทนประเทศไทยตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหสงชื่อเขาแขงขันได โดยมี
จํานวนนักกีฬาชายไมเกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 1 คน
6.2.3 นักกีฬาตามขอ 6.2.2 อนุญาตใหลงทําการแขงขันไดเพียง 1 คน ในแตละ
ประเภทเทานั้น โดยใหลงทําการแขงขันตลอดการแขงขัน ไมอนุญาตใหนักกีฬาที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้
เปลี่ยนตัวกันโดยเด็ดขาด หากมีความประสงคจะเปลี่ยนตัวนักกีฬาดังกลาว นักกีฬาที่จะเปลี่ยนตัวแทน ตอง
ไมมีคุณสมบัติตามขอ 6.2.2
6.3 ประเภทบุคคลใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขัน ไดประเภทละไมเกิน 2 คน หรือไม
เกิน 2 คู
6.4 ในประเภทชายคู หญิงคู และคูผสม ใหนักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามขอ 6.2.2 ลงทําการ
แขงขันไดคูละไมเกิน 1 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
สวนรอบมหกรรม ใหดําเนินการดังนี้
7.1 ประเภททีม
7.1.1 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬ า ในคณะกรรมการบริหารกีฬ ามหาวิท ยาลัย
แหงประเทศไทย พิจารณาแบงการแขงขันออกเปนสายตามความเหมาะสม
7.1.2 ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพ มีสิทธิเลือกอยูสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได
7.1.3 ใหทีม ที่ไ ดตํา แหนง ชนะเลิศ ในการแขง ขันกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศ
ไทยเฉพาะปที่ผานมา จัดอยูในตําแหนงที่ 1 ของสาย 1 และใหคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ใน
คณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รว มกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
พิจารณาจัดทีมวางตามความเหมาะสม
7.1.4 ใหแขงขันแบบ SWAYTHLING CUP
7.1.5 ใหจับฉลากการแขงขัน ทีม A หรือ X และใหแขงขันดังนี้
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คูที่ 1 A - X
คูที่ 2 B - Y
คูที 3 C - Z
คูที่ 4 A - Y
คูที่ 5 B - X
7.1.6 ทีมที่ชนะกอน 3 คู จะเปนทีมทีช่ นะในแมทซนั้นโดยเด็ดขาดไมตองแขงขันตอไป
7.2 ประเภทบุคคล
7.2.1 ใหแขงขันแบงออกเปนสายตามจํานวนสายที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควร
7.2.2 ใหคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห งประเทศไทย ร ว มกั บ สมาคมเทเบิ ลเทนนิ ส แห ง ประเทศไทย พิ จ ารณาวางอั นดั บของผู เข าแข งขั น
4 ถึง 8 อันดับ
7.2.3 ใหแบงผูเขาแขงขันไปอยูคนละสาย โดยวิธีจบั ฉลาก
7.2.4 ใหแยกผูเขาแขงขันในทีมมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยูกันคนละสาย โดยไมให
ผูเขาแขงขันดังกลาวแขงขันกันเองในรอบแรก
7.2.5 จัดการแขงขันเปนแบบแพคัดออก
7.2.6 รอบชิงชนะเลิศ
ใหผูชนะในรอบรองชนะเลิศเขาแขงขันชิงชนะเลิศ และใหผูแพในรอบรองชนะเลิศ
ไดตําแหนงที่ 3 รวมกัน
ขอ 8 กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนชุดแขงขันและอุปกรณการ
แขงขันที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและ
ตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.3 การนับคะแนนในกรณีที่มีทีมไดคะแนนเทากัน ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดการ
แขงขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
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10.4 กอนการแขงขัน 10 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝก สอนสง รายชื่อผูเขาแขง ขัน ในทีม
เรีย งลํา ดับ มือใหถูก ตอ งตามแบบที่คณะกรรมการจัด การแขง ขัน กํา หนดไว เมื่อสง รายชื่อ ผูเ ขา แขง ขัน
ใหคณะกรรมการ จัดการแขงขันแลว จะขอเปลี่ยนแปลงไมได
10.5 กอนการแขงขันทุกประเภทใหผูเขาแขงขัน หรือผูแทนไปรายงานตัวตอคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน
10.6 ใหผูเขาแขงขันลงแขงขันตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน
กําหนดไว เมื่อพนเวลาที่กําหนดไว 15 นาที ในประเภททีม และ 5 นาที ในประเภทบุคคล ผูเขาแขงขันประเภทใด
ไมพรอมที่จะลงแขงขันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหปรับเปนแพ
10.7 ผูเขาแขงขันทุกประเภท ตองรับผิดชอบในการแขงขันของตนเอง และตองลงแขงขัน
ตามเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไว จะขอเปลี่ยนแปลงไมได และไมมีสิทธิเรียกรอง ขอผัดผอน
ใดๆ ทั้งสิ้น
10.8 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดย
ไม มีเหตุ อั นสมควร หรื อไม ลงทํ าการแข งขั นตามคํ าสั่ งคณะกรรมการจั ดการแข งขั น หรื อคํ าสั่ งกรรมการ
ผูตัดสินใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเ ปน ไปตามขอ บัง คับ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย วา ดว ย 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. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ การใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัด การแขง ขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

