ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันเรือพาย กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-22
…………………………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬ ามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเรือพาย กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามข อ บัง คั บ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันเรือพาย กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมเรือพายแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบัน แต
ทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 เรือคยัค
4.1.1 เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป ชาย
4.1.2 เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย
4.1.3 เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป หญิง
4.1.4 เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป หญิง
4.1.5 เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป ชาย
4.1.6 เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย
4.1.7 เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป หญิง
4.1.8 เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป หญิง
4.2 เรือ 5 ฝพาย
4.2.1 เรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป ชาย
4.2.2 เรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย
4.2.3 เรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป หญิง
4.2.4 เรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป หญิง
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4.3 เรือกรรเชียง
4.3.1 เรือกรรเชียง 1 คน พายคู ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย
4.3.2 เรือกรรเชียง 1 คน พายคู ระยะทาง 700 เมตร ทั่วไป ชาย
4.3.3 เรือกรรเชียง 1 คน พายคู ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป หญิง
4.4.4 เรือกรรเชียง 1 คน พายคู ระยะทาง 700 เมตร ทั่วไป หญิง
4.4.5 เรือกรรเชียง 2 คน พายคู ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย
4.5.6 เรือกรรเชียง 2 คน พายคู ระยะทาง 700 เมตร ทั่วไป ชาย
4.5.7 เรือกรรเชียง 2 คน พายคู ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป หญิง
4.6.8 เรือกรรเชียง 2 คน พายคู ระยะทาง 700 เมตร ทั่วไป หญิง
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแ ตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได โดยประเภทเรือคยัคมีนักกีฬาชายไมเกิน 4
คน นักกีฬาหญิงไมเกิน 4 คน ประเภทเรือกรรเชียงมีนักกีฬาชายไมเกิน 4 คน นักกีฬาหญิงไมเกิน 4 คน
และประเภทเรือ 5 ฝพาย มีนักกีฬาชายไมเกิน 7 คน นักกีฬาหญิงไมเกิน 7 คน
6.1 การแขงขันประเภท 1 คน ใหสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันได 1 คน สําหรับแตละ
ระยะแขงขัน(ไมมีตัวสํารอง)
6.2 การแขงขันประเภท 2 คน ใหสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 3 คน สําหรับแตละ
ระยะแขงขัน
6.3 การแขงขันเรือ 5 ฝพาย ใหสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 7 คน สําหรับแตละ
ระยะแขงขัน
6.4 กรณีนักกีฬาผูแทนประเทศไทยตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาสมัครเขารวมการ
แขงขันไดในประเภทเรือละไมเกิน 1 คน สําหรับแตละระยะแขงขัน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณารวมกับสมาคมเรือพายแหงประเทศไทย โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม และสอดคลองกับระบบสากล
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวมกับสมาคมเรือพายแหงประเทศไทย โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผู
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
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ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขันใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันของสมาคมเรือพายแหงประเทศไทย
9.2 อุปกรณการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณการ
แขงขันที่สมาคมเรือพายแหงประเทศไทยใหการรับรองและกําหนดวิธีการ ขอหามและการอนุญาตไวดังนี้
9.2.1 อนุญาตใหนําไมพายทุกชนิดมาเอง แตตองแจงกรรมการจัดการแขงขันและไดรับ
อนุญาตกอนในวันประชุมผูจัดการทีม
9.2.2 ไมอนุญาตใหดัดแปลง หรือตกแตงเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพใดๆ ของเรือและ
พายทุกชนิด
9.2.3 อนุญาตใหนักกีฬาทุกคนสวมเสื้อชูชีพที่นํามาเองหรือไมสวมเสื้อชูชีพก็ไดแตตอง
รับผิดชอบตอความปลอดภัยของตนเองในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุ
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ผูเขาแขงขันคนใดไมลงแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขันตาม วัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่ง
กรรมการผูตัดสินใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขันทุกรายการ ยกเวนรายการที่ไดทําการแขงขัน
เสร็จสิ้นไปแลว ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
10.3 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.4 การประชุมผูจัดการทีมและจับฉลากแบงสาย
10.4.1 กํา หนดใหมีการประชุมผูจัดการทีมกอ นเริ่มการแขงขัน 1 วัน อนุญาตให
ผูจัดการทีม 1 คน และผูติดตาม 1 คน รวมสถาบันละ 2 คน เขารวมการประชุมผูจัดการทีม โดยดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการจัดการแขงขันและสมาคมเรือพายแหงประเทศไทยกําหนด
10.4.2 กําหนดใหมีการจับฉลากแบงสายลวงหนากอนการแขงขันประมาณ 1 เดือน
พรอมๆ กับชนิดกีฬาอื่นๆ
10.4.3 สถาบันใดที่ผูจัดการทีมไมเขารวมการประชุมผูจัดการทีม และไมมีผูแทนคน
อื่น เข าร วมการประชุ ม สถาบันนั้ นจะไม มี สิทธิในการประทว งใด ๆ ทั้งสิ้น แตยังสามารถปฎิบัติห นาที่
ผูจัดการทีมในเรื่องอื่น ๆ ตอไปได
10.4.4 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวมกับสมาคมเรือพายแหงประเทศไทย โดย
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย พิจารณากําหนดขอปฏิบัติอื่น ๆ ที่มีความจําเปนสําหรับการแขงขัน แตตองไมขัดตอระเบียบหรือกติกาการ
แขงขัน โดยจัดทําเปนประกาศอยางเปนทางการ และแจงใหผูเขารวมการแขงขันทราบกอนเริ่มการแขงขันหรือ
ในวันประชุมผูจัดการทีม
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10.5 การยืนยันรายชื่อนักกีฬา
10.5.1 จะตองยืนยันรายชื่อนักกีฬา พรอมตําแหนงตางๆ และผูเลนสํารองของแตละทีมให
คณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีมกอนการแขงขัน ซึ่งการยืนยันรายชื่อตองยืนยันจากรายชื่อ
ที่สงมาในแตละประเภทเรือเทานั้น ไมอนุญาตใหยืนยันรายชื่อขามประเภทเรือโดยเด็ดขาด
10.5.2 ภายหลังการประชุมผูจัดการทีม จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงรายการแขงขันได
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1

เหรียญชุบทอง

พรอมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2

เหรียญชุบเงิน

พรอมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3

เหรียญชุบทองแดง

พรอมประกาศนียบัตร

ขอ 14. ในกรณีที่มีปญ หาเกี่ย วกับ การใชร ะเบีย บนี้ใ หค ณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็น ชอบของคณะอนุก รรมการฝา ยเทคนิค การกีฬ า ในคณะกรรมการบริห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง
ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

