ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันตะกรอลอดหวง กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาธรรมศาสตร
รหัส 04-02
…………………………………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันตะกรอลอดหวง กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัย อํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึง
วางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันตะกรอลอดหวง กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ให ใ ชข อบั งคั บคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัด
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมตะกรอแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบนั
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
ทีมชาย ( กติกาไทย )
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเปนไปตามข อ บั ง คั บ คณะกรรมการกีฬ ามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได 1 ทีม และในแตละทีมตองมีนักกีฬาไมนอย
กวา 6 คน แตไมเกิน 8 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 รอบแรก ใหแขงขันทั้งหมด โดยใหแขงขันเรียงลําดับจากการจับฉลาก
7.2 รอบสอง นําทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 - 6 จากรอบแรก แขงขันเรียงลําดับคะแนนจาก
อันดับ 6 ถึงอันดับ 1
7.3 รอบชิงชนะเลิศ นําทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 - 4 จากรอบสอง แขงขันเรียงลําดับคะแนน
จากอันดับ 4 ถึงอันดับ 1
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7.4 ผลการแขงขันใหพจิ ารณาดังนี้
7.4.1 ทีมใดไดคะแนนมากที่สุดทีมนั้นชนะ
7.4.2 ถาไดคะแนนเทากัน ทีมใดไดหวงมากกวา ทีมนั้นชนะ
7.4.3 ถาไดคะแนนและหวงเทากัน ทีมใดไดหว งดวยทาที่ไดคะแนนสูงมากกวาทีม
นั้นชนะ
7.4.4 ถาทั้งคะแนน จํานวนหวง และทาที่ไดคะแนนสูงเทากันใหทีมที่ไดจาํ นวน
หวงดวยทาที่มีคะแนนสูงมากกวาเปนฝายชนะ
7.4.5 ตามขอ 7.4.4 ถายังเทากันอีกใหจับฉลาก
7.5 เวลาในการแขงขัน ใหเวลาในการแขงขันทีมละ 40 นาที และเมื่อการแขงขันผาน
ไปครึ่งเวลา (20 นาที) กรรมการจะประกาศเวลาและคะแนนที่ทําไดใหผูเลนทราบ
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการแขงขันและอาจเปลี่ยนแปลงได ถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน ผูเลนตองแตงกายเหมือนกันทั้งทีม และตองติดหมายเลขประจําตัวทีเ่ สื้อ
ทั้งดานหนาและดานหลังอยางเรียบรอยและชัดเจน สีของตัวเลขตองตัดกับสีเสื้อ ตัวเลขดานหลังตองสูง
ไมนอยกวา 20 ซม. และใหใชหมายเลข 1-8 เทานั้น
9.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปน
อุปกรณการแขงขันที่สมาคมตะกรอแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผู เ ข า แข ง ขั น ต อ งยอมรั บ คํา ตั ด สิ น และให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการจัด การแข งขั น กรรมการผู ตัด สิน และเจ า หนาที่ ซึ่งปฏิ บัติห นาที่ใ นการแข งขั น อย า ง
เครงครัด
10.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน กอนกําหนด
เวลาแขงขันไมนอยกวา 30 นาที
10.3 ในการแขงขันกําหนดใหมีผูเลนทีมละ 7 คน และไมนอยกวา 6 คน
10.4 ในระหวางการแขงขันอนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนได
10.5 ทีมใดไมพรอมที่จะลงแขงขันหลังจากเลยเวลาที่กําหนดไวเกินกวา 10 นาที ใหถือ
วาหมดสิทธิในการแขงขันตลอดการแขงขัน สําหรับผลการแขงขันที่ผานมาใหปรับเปนแพทั้งหมด
10.6 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬา
ที่ดี และตองปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
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10.7 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยไมมีเหตุ
อันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือคําสั่งกรรมการผูตัดสิน
ใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรายงาน
คณะกรรมการบริ หารกี ฬามหาวิ ทยาลั ยแห งประเทศไทย ผ านคณะอนุ กรรมการฝ ายเทคนิ คการกี ฬา
เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

