ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันดาบไทย กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 04 – 01
………………..…………………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันดาบไทย กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันดาบไทย กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนดใชในปจจุบัน
แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ดาบไทย บุคคล
4.1.1 กระบี่ บุคคล ชาย
4.1.2 กระบี่ บุคคล หญิง
4.1.3 ดาบสองมือ บุคคล ชาย
4.1.4 ดาบสองมือ บุคคล หญิง
4.2 ดาบไทย ทีม
4.2.1 กระบี่ ทีม ชาย
4.2.2 กระบี่ ทีม หญิง
4.2.3 ดาบสองมือ ทีม ชาย
4.2.4 ดาบสองมือ ทีม หญิง
4.2.5 ดาบผสม (กระบี่ ชาย, กระบี่ หญิง,ดาบสองมือ ชาย,ดาบสองมือ หญิง)
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 20 คน โดยเปนนักกีฬาชาย
ไมเกิน 10 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 10 คน
6.1 ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม โดยแตละ
ทีมประกอบดวยนักกีฬา ดังนี้
6.1.1 กระบี่ทีมชาย ประกอบดวยนักกีฬาชายไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน
6.1.2 กระบี่ทีมหญิง ประกอบดวยนักกีฬาหญิงไมนอ ยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน
6.1.3 ดาบสองมือทีมชาย ประกอบดวย นักกีฬาชายไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน
6.1.3 ดาบสองมือทีมหญิง ประกอบดวย นักกีฬาหญิงไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน
6.1.5 ดาบผสม ประกอบดวย นักกีฬาชาย 2 คน และนักกีฬาหญิง 2 คน โดยอาจมีนักกีฬา
สํารองไดอีก 2 คน เปนนักกีฬา ชาย 1 คน และนักกีฬาหญิง 1 คน
6.2 ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ
2 คน โดยใหใชนักกีฬาในทีมของแตละประเภทมาทําการแขงขัน ยกเวนในกรณีที่ไมสงประเภททีม ใหสงเขา
ทําการแขงขันไดไมเกินประเภทละ 2 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวมกับสมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยความ
เห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการฝ า ยเทคนิ ค การกี ฬ า ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง
ประเทศไทย กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆ ในการแขงขันตาม
ความจําเปน และประกาศใหผูจัดการทีมทุกสถาบันที่เขารวมการแขงขัน ไดรับทราบในวันประชุมผูจัดการ
ทีม ทั้งนี้ ตองไมนอยกวา 30 วัน กอนเริ่มการแขงขัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
แขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยจัดหามาเอง โดยตองเปนชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขันที่สมาคม
กีฬาไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.3 ใหสงรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามแบบฟอรมของคณะกรรมการจัดการ
แขงขันกอนเริ่มการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
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10.4 ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใด ไมลงแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขัน ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทํา การแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพและตัดสิทธิอ อกจากการแขงขัน ในกรณีดัง กลาว
ใหค ณะกรรมการจัด การแขง ขัน รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผาน
คณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13 รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ใ หคณะกรรมการจัดการแขงขั น โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุก รรมการฝา ยเทคนิค การกีฬ า ในคณะกรรมการบริห ารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง
ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

