ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันมวยสากลสมัครเลน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-11
…………………………………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันมวยสากลสมัครเลน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบียบ
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันมวยสากลสมัครเลน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธมวยสากลสมัครเลนนานาชาติ (AIBA) ซึ่งสมาคม
มวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้
ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
ใหแขงขันประเภทบุคคลชาย โดยแบงออกเปน 9 รุนดังนี้
4.1 พินเวท
น้ําหนักเกิน 42 กก.
แตไมเกิน 45 กก.
4.2 ไลทฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 45 กก.
แตไมเกิน 48 กก.
4.3 ฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 48 กก.
แตไมเกิน 51 กก.
4.4 แบบตั้มเวท
น้ําหนักเกิน 51 กก.
แตไมเกิน 54 กก.
4.5 เฟเธอรเวท
น้ําหนักเกิน 54 กก.
แตไมเกิน 57 กก.
4.6 ไลทเวท
น้ําหนักเกิน 57 กก.
แตไมเกิน 60 กก.
4.7 ไลทเวลเตอรเวท น้ําหนักเกิน 60 กก.
แตไมเกิน 64 กก.
แตไมเกิน 69 กก.
4.8 เวลเตอรเวท
น้ําหนักเกิน 64 กก.
4.9 มิดเดิลเวท
น้ําหนักเกิน 69 กก.
แตไมเกิน 75 กก.
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเ ปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติทสี่ มาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทยฯ กําหนด
5.3 ตองไมเปนนักกีฬาผูแทนประเทศไทยตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.4 ตองไมเคยจดทะเบียนเปนนักกีฬามวยไทยอาชีพตามพระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับที่
ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน
5.5 ตองมีอายุไมนอยกวา 17 ปบริบูรณ โดยใหนับถึงวันที่ 1 มกราคม ของปที่สมัครเขาแขงขัน
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดรุนละ 1 คน นักกีฬาคนเดียวจะทําการ แขงขัน
หลายรุนไมได
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ใหแขงขันแบบแพคัดออก
7.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูจ ับฉลากประกบคูแขงขัน
7.3 ใหแขงขันคูละ 3 ยก ๆ ละ 3 นาที และพักระหวางยก 1 นาที
7.4 ใหใชนวมขนาด 10 ออนซ
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ใหผูเขาแขงขันแตละคนตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีแดง 1 ชุด และเปนชุด
สีน้ําเงิน 1 ชุด โดยเปนชุดที่ถูกตองตามระเบียบและกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมมวยสากลสมัครเลนแหง
ประเทศไทยฯ กําหนด
9.2 ในขณะแขงขัน นักมวยตองสวมกางเกงขาสั้นสวมเสื้อชนิดไมมีแขน ดานหนา และดานหลัง
สีเดียวกับมุมแขงขันของตนเอง (สีแดงหรือสีน้ําเงิน) ตองสวมกระจับ สนับฟนยาง ถุงเทา รองเทา ชนิดไมมีสน
สวนผาพันมือ นวม และเครื่องปองกันศีรษะ คณะกรรมการจัดการแขงขันจะจัดเตรียมไวให เครื่องปองกัน
ศีรษะที่ผูเขาแขงขันนํามาหากเปนเครื่องปองกันชนิดที่สหพันธมวยสากลสมัครเลนนานาชาติรับรอง และผาน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแขงขันแลว อาจอนุญาตใหใชในการแขงขันได สวนอุปกรณการ
แขงขันอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณที่ สมาคมมวยสากล
สมัครเลนแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 10 ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการผูตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะอุทธรณไมไดไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3

10.3 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และ
ตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.4 การตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก
10.4.1 ใหผูเขาแขงขันทุกคน ตองไปรับการตรวจรางกายจากแพทย และชั่งน้ําหนักดวย
ตัวเปลา เพื่อแสดงวาเปนผูที่มีสุขภาพสมบูรณและมีน้ําหนักอยูพิกัดรุนที่สมัครไว ในวันกอนที่จะมีการแขงขัน
วันแรกระหวางเวลา 08.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สถานที่ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไว น้ําหนักที่ชั่งได
ใหถือวาเปนน้ําหนักของผูเขาแขงขันผูนั้นตลอดการแขงขัน นักกีฬาตองไปตรวจรางกายและชั่งน้ําหนักอีกใน
วันที่จะตองแขงขันทุกครั้ง ระหวางเวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. เพื่อแสดงพิกัดน้ําหนักในรุนที่เขาแขงขัน
10.4.2 เมื่อตรวจรางกายและชั่งน้ําหนักในวันกอนที่จะมีการแขงขันวันแรก เสร็จแลวจะ
ทําการจับฉลาก เพื่อกําหนดจํานวนคูและรายชื่อผูเขาแขงขันในแตละวัน ณ สถานที่เดียวกันทุกครั้งที่มีการแขงขัน
10.4.3 ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนของแตละมหาวิทยาลัยอยูเปนสักขีพยานในการ
ตรวจรางกาย ชั่งน้ําหนัก และการจับฉลากประกบคูแขงขัน
10.4.4 ในวันแรกของการตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก ถาผูสมัครเขาแขงขันผูใดไมสามารถ
ทําน้ําหนักใหอยูในพิกัดรุนที่สมัครไวไดภายในเวลาที่กําหนด ใหถอื วาผูนั้นหมดสิทธิเขาแขงขัน ไมอนุญาตให
เปลี่ยนรุนโดยเด็ดขาด
10.5 ผูเขาแขงขันที่ไมตรวจรางกายหรือไมชั่งน้ําหนัก หรือไมเขาแขงขันตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน
หรือ ตามคํา สั่ง กรรมการผูตัด สิน ใหป รับ เปน แพแ ละตัด สิท ธิอ อกจากการแขง ขัน ในกรณีดัง กลา ว
ให ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น รายงานคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ผา น
คณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา พิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬา ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
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ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผู
วินิจฉัย ชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

