ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันครอสเวิรด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 03-01
………………………………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันครอสเวิรด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันครอสเวิรด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมครอสเวิรดแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบัน
แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย
4.2 ทีมหญิง
4.3 บุคคล ชาย
4.4 บุคคล หญิง
4.5 คูผสม
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเ ปน ไปตามขอ บัง คับ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันเปนนักกีฬาชาย ไมเกิน 4 คน และ
นักกีฬาหญิง ไมเกิน 4 คน
6.2 ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม ในแตละทีมตองมี
นักกีฬาไมเกิน 4 คน และไมนอยกวา 3 คน
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6.3 ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 2 คน และ
ประเภทคูผสมใหสงเขาแขงขันไดไมเกิน 2 คู โดยใหใชนักกีฬาจากประเภททีม ยกเวนมหาวิทยาลัยที่ไมสง
ประเภททีม ใหสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 2 คน และประเภทคูผสมไมเกิน 2 คู
6.4 ใหแตละมหาวิทยาลัยยืนยันรายชื่อของการแขงขันประเภทคูผสม และประเภทบุคคล
กอนการแขงขันไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ทั้งนี้จะตองไมเกินจํานวนคูหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยนั้น แจงความ
จํานงเขารวมการแขงขัน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
ใหจัดการแขงขันประเภททีมกอน จากนั้นใหจัดการแขงขันประเภทคูผสมใหเสร็จสิ้นแลวจึง
ทําการแขงขันประเภทบุคคล
7.1 วิธีจัดการแขงขันประเภททีม
7.1.1 กอนการแขงขันใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขัน โดยระบุมือกอนการแขงขัน
อยางนอย 15 นาที
7.1.2 ใหแขงขันพรอมกันทัง้ 3 มือ ดังนี้
มือ 1
แขงขันกับ
มือ 1
มือ 2
แขงขันกับ
มือ 2
มือ 3
แขงขันกับ
มือ 3
ใหนับผลแพชนะโดยตัดสินใหทีมที่ชนะอยางนอย 2 มือ จากทั้งหมด 3 มือ เปน
ผูชนะ หากชนะ 1 มือ แพ 1 มือ เสมอ 1 มือ ใหดูจากผลตางของคะแนน หากยังเทากันอีกใหเปนผลเสมอกัน
7.1.3 ใหแขงขันทั้งหมด 3 รอบ
- ในรอบที่ 1 ใหแขงขันไมนอ ยกวา 5 กระดาน โดยใชวิธีจัด คูแ บบ SWISS
PAIRING เสร็จแลวคัดทีมที่มีคะแนนสูงสุด 4 อันดับแรกเขาสูรอบที่ 2
- ในรอบที่ 2 ใหแขงขัน 2 กระดาน (นับคะแนนรวม) โดยใชวิธีจัดคูดังนี้
อันดับที่ 1 ในรอบที่ 1 พบกับ อันดับที่ 4 ในรอบที่ 1
อันดับที่ 2 ในรอบที่ 1 พบกับ อันดับที่ 3 ในรอบที่ 1
ผูชนะในแตละคูเขาแขงขันชิงชนะเลิศ และผูแพ ไดตําแหนงที่ 3 รวมกัน
โดยไมตองแขงขันชิงตําแหนงที่ 3
- ในรอบที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ) ใหผูชนะในรอบที่ 2 ชิงชนะเลิศ ใหแขงคูละ 2
กระดาน รวมแตมบวกแตมลบเพื่อตัดสินแพชนะ
7.2 วิธีจัดการแขงขันประเภทคูผสม
7.2.1 ใหแบงผูเขาแขงขันออกเปน 2 สาย โดยใหผูเขาแขงขันที่มาจากมหาวิทยาลัย
เดียวกัน แยกอยูคนละสาย แตละสายแขงขันกันทั้งหมด 3 รอบ
7.2.2 ใหแขงขันทั้งหมด 3 รอบ
- ในรอบที่ 1 ใหแขงขันไมนอยกวา 5 กระดาน โดยใชวิธีจัดคูแบบ SWISS
PAIRING เสร็จแลวคัดคูที่มีคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขารอบที่สอง
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- ในรอบที่ 2 ใหแขงขันดังนี้
อันดับที่ 1 สาย A แขงขันกับ อันดับที่ 2 สาย B
อันดับที่ 2 สาย A แขงขันกับ อันดับที่ 1 สาย B
โดยการแขงขันทั้งหมด 2 กระดาน รวมแตมบวก-ลบ เพื่อตัดสินผลแพชนะ
- ในรอบที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ) ใหผูที่เปนผูชนะในรอบที่ 2 แขงขันชิงชนะเลิศ
และผูที่แพ ไดตําแหนงที่ 3 รวมกัน โดยแขงขันทั้งหมด 2 กระดาน รวมแตมบวก – ลบเพื่อตัดสินผลแพชนะ
7.3 วิธีจัดการแขงขันประเภทบุคคล
7.3.1 ใหแบงผูเขาแขงขันออกเปน 2 สาย โดยใหผูเขาแขงขันที่มาจากมหาวิทยาลัย
เดียวกัน แยกอยูคนละสาย แตละสายแขงขันกันทั้งหมด 3 รอบ
7.3.2 ใหแขงขันทั้งหมด 3 รอบ
- ในรอบที่ 1 ใหแขงขันไมนอยกวา 5 กระดาน โดยใชวิธีจัดคูแบบ SWISS
PAIRING เสร็จแลวคัดผูที่มคี ะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขารอบที่สอง
- ในรอบที่ 2 ใหผูที่มีอันดับที่ 1 จากสาย A แขงขันกับอันดับที่ 2 จากสาย B
และอันดับที่ 2 จากสาย A แขงขันกับอันดับที่ 1 จากสาย B โดยการแขงขันทั้งหมด 2 กระดานรวมแตมบวก-ลบ
เพื่อตัดสินผลแพชนะ
- ในรอบที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ) ใหผูที่เปนผูชนะในรอบที่ 2 แขงขันชิงชนะเลิศ
และผูที่แพ ไดตําแหนงที่ 3 รวมกัน โดยแขงขันทั้งหมด 2 กระดาน รวมแตมบวก - ลบเพื่อตัดสินผลแพชนะ
7.4 การนับคะแนนและการตัดสิน
ใหนับคะแนนทั้งประเภททีม คูผสม และบุคคล ดังนี้
7.4.1 ใหนับ GAME POINT ของแตละคูแขงขัน ใหผูที่ชนะได 2 คะแนน เสมอกันได
1 คะแนน และผูที่แพได 0 คะแนน
7.4.2 ในกรณีมีผูที่ได GAME POINT เทากัน ใหคิดคะแนน ดังนี้
(1) ประเภททีม ใหนับผลตางเกมแพชนะของคูกรณี ฝายใดไดมากกวาใหถือวา
เปนฝายชนะ หากมีผลตางเกมแพชนะเทากันอีก ใหนับแตมบวกหรือแตมลบของคูกรณี ฝายใดไดมากกวา ไดถือ
วาเปนฝายชนะ หากแตมบวกหรือแตมลบยังเทากันอีกใหนับเฉพาะแตมที่ทําไดของทั้ง 3 มือ ของคูกรณีในแตละ
เกมของรอบนั้น ๆ รวมกัน ฝายใดไดมากกวาใหถือวาเปนฝายชนะ แตหากยังเทากันอีกใหนับเฉพาะแตมที่ทําได
ของมือ 1 ของคูกรณีในแตละเกมของรอบนั้น ๆ รวมกันฝายใดไดมากกวาใหถือวาเปนฝายชนะ
(2) ประเภทคูผสมและประเภทบุคคล ใหนับแตมบวกหรือแตมลบของคูกรณี
ฝายใดไดมากกวาใหถือวาเปนฝายชนะ หากมีผลตางเกมแพชนะเทากันอีกใหนับแตมบวกหรือลบของคูกรณี
หากแตมบวกหรือลบยังเทากันอีก ใหนับเฉพาะแตมที่ทําไดของคูกรณีในแตละเกมของรอบนั้น ๆ รวมกัน ฝายใด
ไดมากกวาใหถือวาเปนฝายชนะ การนับแตมบวกหรือแตมลบของแตละกระดาน ใหผูที่ชนะไดแตมบวก จํานวน
เทากับผลตางของแตม ระหวางคูแขงขันและผูแพใหไดแตมลบจํานวนเดียวกันนั้น
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7.5 การบันทึกแตมระหวางการแขงขัน
ใหผูเขาแขงขันแตละคนมีหนาที่บันทึกแตมแตละกระดานที่แขงขัน ตรวจสอบให
ถูกตองตรงกันทั้งสองฝาย และรวมเซ็นชื่อในใบบันทึกแตม สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน ใหผูเขาแขงขันตองแตงกายสุภาพ หามสวมรองเทาแตะและกางเกงยีนส
หรือกางเกงขาสั้นโดยเด็ดขาด
9.2 ตลอดเวลาการแขงขันตองสอดชายเสื้อไวในกางเกงหรือกระโปรงใหเรียบรอย
9.3 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมครอสเวิรดแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน โดยเครงครัด
10.2 ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยไมมี
เหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสิน
ใหปรับเปน แพแ ละตัด สิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดัง กลา วใหค ณะกรรมการจัดการแขงขันรายงาน
คณะกรรมการบริห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย ผา นคณะอนุก รรมการฝา ยเทคนิค การกีฬ า
เพื่อพิจารณาโทษตอไป
10.3 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.4 หามนําอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาไปในบริเวณแขงขันโดยเด็ดขาด
10.5 ไมอนุญาตใหผูจัดการทีมและผูฝกสอนหรือผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณสนาม
แขงขันโดยเด็ดขาด
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นขอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง

พรอมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน

พรอมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง

พรอมประกาศนียบัตร

ขอ 14. ในกรณี ที่มีป ญ หาเกี่ ยวกั บ การใชระเบีย บนี้ใ หค ณะกรรมการจัด การแขง ขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

