ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเปตอง กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-20
………………………..……..
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเปตอง กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขง ขัน กีฬ ามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเปตอง กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใ ชก ติก าการแขง ขัน ซึ่ง สมาคมเปตองแห ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีม 3 คน ชาย
4.2 ทีม 3 คน หญิง
4.3 ทีม 2 คน ชาย
4.4 ทีม 2 คน หญิง
4.5 ทีมคูผสม
4.6 บุคคลเดี่ยว ชาย
4.7 บุคคลเดี่ยว หญิง
4.8 บุคคลเดี่ยวมือยิง
ชาย
4.9 บุคคลเดี่ยวมือยิง
หญิง
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 12 คน โดยแบงเปน
นักกีฬาชายไมเกิน 6 คน นักกีฬาหญิงไมเกิน 6 คน
6.2 ประเภททีม 3 คน ใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดประเภทละ 1 ทีม ในแตละทีมใหมี
นักกีฬา 3 คน และอาจมีนักกีฬาสํารองไดอีก 1 คน
6.3 ประเภททีม 2 คน และประเภททีมคูผสมใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดประเภทละไมเกิน
2 ทีม ในแตละทีมใหมีนักกีฬา 2 คน โดยไมมีนักกีฬาสํารอง
6.4 ประเภทบุคคลเดี่ยว ใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดประเภทละไมเกิน 2 คน โดยไมมี
นักกีฬาสํารอง
6.5 ในกรณีนักกีฬาผูแทนประเทศไทยตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหทําการสมัครเขารวมการ
แขงขันไดโดยแตละมหาวิทยาลัยจะมีนักกีฬาชายไดไมเกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 1 คน
6.6 ในประเภททีมคูผสม อนุญาตใหนักกีฬาที่มีคุณสมบัติตาม ขอ 6.5 ลงทําการแขงขัน
ไดทีมละไมเกิน 1 คน
6.7 ในประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ใหใชผูเลนจากประเภททีม 3 คน โดยคัดเลือกมา 1 คน
เพื่อมาทําการแขงขัน แตทั้งนี้จะตองเปนทีม 3 คน ที่ไดสิทธิมาแขงขันในรอบมหกรรม เทานั้น
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
สวนรอบมหกรรม ใหทุกประเภท ( ยกเวนประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ) จัดการแขงขัน ดังตอไปนี้
7.1 ตั้งแตรอบแรกจนถึงรอบ 16 ทีมสุดทายใหแบงออกเปนสาย ๆ ละ ไมเกิน 4 ทีม
แตตองไมนอยกวา 3 ทีมโดยวิธีจับฉลาก และใหในแตละสายดําเนินการแขงขันดังนี้
7.1.1 การแขงขันครั้งที่ 1
- หมายเลข 1 พบกับหมายเลข 2 ในสนามแรกของสาย
- หมายเลข 3 พบกับหมายเลข 4 ในสนามที่สองของสาย
7.1.2 การแขงขันครั้งที่ 2
- ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามแรกของสาย ทีมชนะผานเขารอบเปนที่ 1 ของ
สาย ทีมแพรอการแขงขันครั้งที่ 3
- ทีมแพพบกับทีมแพ ในสนามที่สองของสาย ทีมชนะรอการแขงขันครั้งที่ 3
ทีมแพตกรอบ
7.1.3 การแขงขันครั้งที่ 3
เปนการแขงขันระหวางทีมที่มีคะแนนเทากัน (ชนะ 1 ครั้ง แพ 1 ครั้ง) แขงขัน
ในสนามแรกของสาย ทีมชนะผานเขารอบเปนที่ 2 ของสาย ทีมแพตกรอบ
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7.2 รอบกอนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีมสุดทาย) ใหใชวิธีจับฉลากประกบคูแขงขันแบบแพ
คัดออก ทีมชนะเขารอบ ทีมแพตกรอบ
7.3 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ใหใชวิธีจับฉลากประกบคูแขงขันแบบแพคัดออก
ทีมชนะเขาแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพไดอนั ดับที่ 3 รวมกัน
7.4 การจับฉลากแบงสายในรอบแรก ใหทีมที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันใหจับแยกอยู
คนละสาย
7.5 ในการจับฉลากตั้งแตรอบที่สองจนถึงรอบ 16 ทีมสุดทาย ทีมที่มาจากมหาวิทยาลัย
เดียวกันหากจับฉลากอยูในสายเดียวกันใหแยกตําแหนงในสายโดยไมใหพบกันในการแขงขันครั้งที่ 1
7.6 คะแนนในการแขงขันใหทุกประเภทใชคะแนนการแขงขัน ดังนี้
7.6.1 ในรอบที่มีการแขงขันในระบบแบงสายใหใชคะแนนการแขงขัน 11 คะแนน
7.6.2 ในรอบที่มีการแขงขันในระบบแพคัดออกใหใชคะแนนการแขงขัน 13 คะแนน
7.7 ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวมกับสมาคมเปตอง
แหงประเทศไทยฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณากําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม
7.8 ใหจัดการแขงขันเรียงลําดับ ใหเสร็จสิ้นจนทราบผลชนะเลิศเปนรายประเภท โดยเริ่ม
จากประเภททีม 2 คน ตอดวยประเภทบุคคลเดี่ยว ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ประเภททีมคูผสม และ
ประเภททีม 3 คนแขงขันเปนประเภทสุดทาย
7.9 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีจัดการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาเปลี่ยนแปลงได
ตามความจําเปน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน
9.1.1 ใหผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายเหมือนกันทั้งทีม โดยเปนชุดกีฬาหรือชุด
สุภาพและตองไมขัดตอระเบียบหรือกติกาของสมาคมเปตองแหงประเทศไทยฯ
9.1.2 หามผูเขาแขงขันทุกคนสวมกางเกงยีนสหรือกางเกงที่มีลักษณะคลายกางเกงยีนส
(กางเกงทรงยีนส) หรือกางเกงขาสั้น และหามสวมรองเทาแตะหรือรองเทาที่มีลักษณะคลายรองเทา
แตะ (รองเทารัดสน) ลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการ
แขงขันเปนกรณีพิเศษ
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9.1.3 เสื้อที่ผูเขาแขงขันทุกคนสวมลงทําการแขงขันตองพิมพชื่อสถาบันตนสังกัดที่
ดานหลัง โดยมีขนาดใหมองเห็นอยางเดนชัดและตองสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
9.1.4 เจาหนาที่ทีมทุกคนที่ลงทําหนาที่ในขณะแขงขันตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
ในลักษณะเดียวกันกับขอ 9.1.2 โดยอนุโลม
9.2 อุปกรณการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองจัดเตรียมอุปกรณการแขงขันมาเอง โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันทีส่ มาคมเปตองแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน กอนกําหนด
เวลาแขงขันไมนอยกวา 30 นาทีในทุกประเภท
10.3 ในประเภททีม 3 คน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนสํารองไดตลอดการแขงขัน แตทงั้ นี้
ใหเปลี่ยน ได 1 ครั้ง ตอ 1 เกมเทานั้น โดยการเปลี่ยนตัวตองแจงตอคณะกรรมการจัดการแขงขันทุกครั้ง
10.4 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.5 ผูเขาแขงขันประเภทหรือทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือคําสั่งกรรมการ
ผูตัดสิน ใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา 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
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ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝา ยเทคนิค การกี ฬ า ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

