ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันยูโด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-14
…………………………………
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันยูโด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขง ขัน กีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรีย กวา “ระเบีย บคณะกรรมการบริห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันยูโด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใ ชก ติก าการแขงขัน ซึ่งสมาคมยูโ ดแหง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ
กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 บุคคลชาย แบงออกเปนรุนดังนี้
4.1.1 รุนน้ําหนักไมเกิน 50 ก.ก.
4.1.2 รุนน้ําหนักมากกวา 50 ก.ก.
แตไมเกิน 55 ก.ก.
4.1.3 รุนน้ําหนักมากกวา 55 ก.ก.
แตไมเกิน 60 ก.ก.
4.1.4 รุนน้ําหนักมากกวา 60 ก.ก.
แตไมเกิน 66 ก.ก.
4.1.5 รุนน้ําหนักมากกวา 66 ก.ก.
แตไมเกิน 73 ก.ก.
4.1.6 รุนน้ําหนักมากกวา 73 ก.ก.
แตไมเกิน 81 ก.ก.
4.1.7 รุนน้ําหนักมากกวา 81 ก.ก.
4.1.8 รุนไมจาํ กัดน้ําหนัก
4.2 บุคคลหญิง แบงออกเปนรุนดังนี้
4.2.1 รุนน้ําหนักไมเกิน 45 ก.ก.
4.2.2 รุนน้ําหนักมากกวา 45 ก.ก.
แตไมเกิน 48 ก.ก.
4.2.3 รุนน้ําหนักมากกวา 48 ก.ก.
แตไมเกิน 52 ก.ก.
4.2.4 รุนน้ําหนักมากกวา 52 ก.ก.
แตไมเกิน 57 ก.ก.
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4.2.5 รุนน้ําหนักมากกวา 57 ก.ก.
แตไมเกิน 63 ก.ก.
4.2.6 รุนน้ําหนักมากกวา 63 ก.ก.
แตไมเกิน 70 ก.ก.
4.2.7 รุนน้ําหนักมากกวา 70 ก.ก.
4.2.8 รุนไมจาํ กัดน้ําหนัก
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมยูโดแหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาชายและหญิงเขาแขงขันไดรุนละ 1 คน นักกีฬาคนเดียวจะ
เขาทําการแขงขันหลายรุนไมได
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ใหจดั การแขงขันโดยใชระบบ SINGLE REPECHAGES ทุกรุน
7.2 ให มี ก ารตรวจร า งกาย ( โดยแพทย ) ชั่ ง น้ํ า หนั ก และตรวจหลั ก ฐาน ให
คณะกรรมการจัด การแขงขันดําเนินการตั้งแตเวลา 15.00-17.00 น. ของวันกอนที่จะเริ่มทําการแขงขันใน
รุนนั้นๆ 1 วัน และตองชั่งน้ําหนักกอนการจับฉลาก
7.3 สะพานการแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูเตรียมไวลวงหนา ตาม
จํานวนผูเขาแขงขันของแตละรุน และภายหลังจากการชั่งน้ําหนัก นักกีฬาที่ผานการชั่งน้ําหนัก จะจับ
ฉลากเขาตามหมายเลขสะพานการแขงขันที่คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไว
7.4 เวลาการแขงขัน
7.4.1 ชาย ทุกรอบทุกยก ยกละ 5 นาที
7.4.2 หญิง ทุกรอบทุกยก ยกละ 5 นาที
7.5 ใหจัดการแขงขัน ใหเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน โดยใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
พิจารณากําหนดรุนที่จะทําการแขงขันในแตละวันตามความเหมาะสม และแจงใหผูแทนสถาบันที่สมัคร
เขารวมการแขงขันทราบไมนอยกวา 30 วัน กอนเริ่มการแขงขัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
แขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ใหผูเขาแขงขันจัดหาเครื่องแตงกายในการลงแขงขันตามกติกากําหนดไว
9.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปน
อุปกรณ การแขงขันที่สมาคมยูโดแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
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ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.3 ผูเขาแขงขันที่ไมตรวจรางกาย หรือชั่งน้ําหนักหรือไมเขาแขงขันตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน
หรือ ตามคํ า สั ่ง กรรมการผู ตั ด สิ น ให ป รั บ เป น แพ แ ละตั ด สิ ทธิ อ อกจากการแข งขั น ในกรณี ดั ง กล า ว
ให ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น รายงานคณะกรรมการบริ ห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย
ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬา ตามที่ลงทําการแขงขัน ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุก รรมการฝา ยเทคนิคการกีฬ า ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

4

