ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันยิงปน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-13
……………….…………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวยการ
จัดการแขงขันยิงปน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เ รีย กวา “ระเบีย บคณะกรรมการบริห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันยิงปน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กําหนดใชในปจจุบนั แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภททีมชาย และบุคคลชาย ประกอบดวย
4.1.1 ปนยาวทานอน
4.1.2 ปนยาว 3 ทา
4.1.3 ปนยาวอัดลม
4.1.4 ปนสั้นยิงชา
4.1.5 ปนสั้นยิงเร็ว
4.1.6 ปนสั้นอัดลม
4.1.7 ปนสั้นมาตรฐาน
4.2 ประเภททีมหญิง และบุคคลหญิง ประกอบดวย
4.2.1 ปนยาวทานอน
4.2.2 ปนยาวมาตรฐาน
4.2.3 ปนยาวอัดลม
4.2.4 ปนสั้นสตรี
4.2.5 ปนสั้นอัดลม
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ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 36 คน โดยแบงเปนนักกีฬาชายไมเกิน
21 คน และ นักกีฬาหญิงไมเกิน 15 คน
6.1 ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม ประกอบดวยนักกีฬา
3 คน โดยไมมีนักกีฬาสํารอง หากในกรณีที่นักกีฬาคนหนึ่งคนใดในทีม ไมสามารถลงทําการแขงขันใน
ประเภทนั้นๆได อนุญาตใหเปลี่ยนแปลงโดยใชนักกีฬาจากประเภทอื่นลงทําการแขงขันแทนได
กรณีนัก กีฬ าผูแ ทนประเทศไทยตามขอ บัง คับ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหลงทําการแขงขันได โดยมีจํานวน
นักกีฬาในทีมชาย ไมเกิน 1 คน และในทีมหญิง ไมเกิน 1 คน
6.2 ประเภทบุคคล ใหผูเขาแขงขันประเภทบุคคลตองเปนผูเขาแขงขันประเภททีม ยกเวน
มหาวิทยาลัยที่ไมสงนักกีฬาในประเภททีม ใหสงไดประเภทละไมเกิน 2 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวมกับสมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยฯ โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย
กําหนดวิธีจัดการแขงขัน ตามความเหมาะสม
7.2 การนับคะแนนใหนับคะแนนทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลในคราวเดียวกัน
7.3 การนับคะแนนประเภทบุคคลในกรณีที่จะตองมีการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ใหเปนไปตาม
กติกาการแขงขันที่สมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ซึ่งเปนชุดแขงขันที่
สมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
9.2 อุปกรณการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองจัดหาลูกปนมาเอง หากมิไดจัดมาใหคณะกรรมการ
จัดการแขงขันจัดจําหนายในราคาถูก
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
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10.2 ผู เ ข า แข ง ขั น ต อ งนํา อุ ป กรณ ก ารแข ง ขั น มาให ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น
ตรวจสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด หากหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาทําการแขงขัน
10.3 ผูเ ขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กํา หนด
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขง ขัน ตามคํา สั่ง คณะกรรมการจัด การแขง ขัน หรือ ตามคําสั่ง
กรรมการผูตัดสินใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิค
การกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
10.4 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นขอบของคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

