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ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาวายน้ํา กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 01-02
………………………………………
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาวายน้ํา ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาวายน้ในการแข
ํา
งขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหา วิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธ กีฬาวายน้ํานานาชาติ (FINA) ซึ่งสมาคม กีฬา
วายน้ําแหง ประเทศไทย ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 บุคคลชาย มีประเภทการแขงขันดังนี้
2.1.1 ฟรีสไตล
50 เมตร
2.1.2 ฟรีสไตล
100 เมตร
2.1.3 ฟรีสไตล
200 เมตร
2.1.4 ฟรีสไตล
400 เมตร
2.1.5 ฟรีสไตล
800 เมตร
2.1.6 ฟรีสไตล
1,500 เมตร
2.1.7 กรรเชียง
50 เมตร
2.1.8 กรรเชียง
100 เมตร
2.1.9 กรรเชียง
200 เมตร
2.1.10 กบ
50 เมตร
2.1.11 กบ
100 เมตร
2.1.12 กบ
200 เมตร
2.1.13 ผีเสื้อ
50 เมตร
2.1.14 ผีเสื้อ
100 เมตร
2.1.15 ผีเสื้อ
200 เมตร
2.1.16 เดี่ยวผสม
200 เมตร
2.1.17 เดี่ยวผสม
400 เมตร
2.2 ทีมชาย มีประเภทการแขงขันดังนี้
2.2.1 ผลัดฟรีสไตล
4X100 เมตร
2.2.2 ผลัดฟรีสไตล
4X200 เมตร
2.2.3 ผลัดผสม
4X100 เมตร
2.3 บุคคลหญิง มีประเภทการแขงขันดังนี้
2.3.1 ฟรีสไตล
50
เมตร
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2.3.2 ฟรีสไตล
100 เมตร
2.3.3 ฟรีสไตล
200 เมตร
2.3.4 ฟรีสไตล
400 เมตร
2.3.5 ฟรีสไตล
800 เมตร
2.3.6 ฟรีสไตล
1,500 เมตร
2.3.7 กรรเชียง
50
เมตร
2.3.8 กรรเชียง
100 เมตร
2.3.9 กรรเชียง
200 เมตร
2.3.10 กบ
50
เมตร
2.3.11 กบ
100 เมตร
2.3.12 กบ
200 เมตร
2.3.13 ผีเสื้อ
50
เมตร
2.3.14 ผีเสื้อ
100 เมตร
2.3.15 ผีเสื้อ
200 เมตร
2.3.16 เดี่ยวผสม
200 เมตร
2.3.17 เดี่ยวผสม
400 เมตร
2.4 ทีมหญิง มีประเภทการแขงขันดังนี้
2.4.1 ผลัดฟรีสไตล
4X100 เมตร
2.4.2 ผลัดฟรีสไตล
4X200 เมตร
2.4.3 ผลัดผสม
4X100 เมตร
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติ ที่สมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันเปนนักกีฬาชายไมเกิน
15 คน นักกีฬาหญิงไมเกิน 15 คน
4.1 ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเข าแขงขันไดไมเกินประเภทละ 2 คน
โดยในประเภทบุคคล อนุญาตใหนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริห ารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขั นกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ลงทําการแขงขันไดประเภทละไมเกิน 1 คน
4.2 ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันได 1 ทีม และใหปฏิบัติดังนี้
4.2.1 ใหผูจัดการทีมสามารถยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันในประเภททีม
จากรายชื่อนักกีฬาที่สงเขารวมการแขงขันจากประเภทบุคคล ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน
กําหนด
4.2.2 กรณีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกฬี า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ งที่ 43
ใหลงทําการแขงขันได โดยมีจํานวนนักกีฬาในทีมชายไมเกิน 1 คน และในทีมหญิงไมเกิน 1 คน
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4.2.3 นักกีฬาตามขอ 4.2.2 อนุญาตใหลงทําการแขงขันไดเพียง 1 คน ในแตละ
ประเภทเทานั้น ไมอนุญาตใหนักกีฬาที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้ เปลี่ยนตัวกันโดยเด็ดขาด หากมีความประสงค
จะเปลี่ยนตัวนักกีฬาดังกลาว นักกีฬาที่จะเปลี่ยนตัวแทน ตองไมมีคุณสมบัติตามขอ 4.2.2
4.3 นักกีฬาที่จะลงทําการแ ขงขันในประเภททีมผลัด ตองลงทําการแขงขัน ในประเภท
บุคคลอยางนอย 1 รายการ ในกรณีที่ลงทําการแขงขันในประเภททีมผลัดแลวไมลงทําการแขงขันในประเภท
บุคคล ใหลงโทษตามขอ 8.7 ตามระเบียบนี้ และใหปรับทีมผลัดที่ไดทําการแขงขันไปแลวเปนแพตลอดการ
แขงขัน ในกรณีที่ไดรับเหรียญรางวัลใหริบเหรียญรางวัลคืนใหกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย โดยไมอนุญาตใหเลื่อนลําดับผูเขาแขงขันอื่นขึ้นมาแทน
4.4 ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน
1 คน และผูชวยผูฝกสอน 2 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 ในการแขงขันแตละวัน ภาคเชาใหแขงขันรอบคัดเลือก และภาคบายใหแขงขัน
รอบชิงชนะเลิศ ยกเวนการแขงขันประเภทฟรีสไตล 1,500 เมตร และฟรีสไตล 800 เมตร ไมมีการแขงขัน รอบ
คัดเลือก ใหถือเวลาดีท่สี ุดของผูเขาแขงขันทั้งหมดเปนผูชนะเลิศรองชนะเลิศ และตําแหนงที่ 3 ตามลําดับ
5.2 การแขงขันรอบคัดเลือก ใหคัดเลือกผูเขาแขงขันที่ทําเวลาได ดีที่สุด 8 ลําดับแรก
เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
5.3 ในกรณีที่ประเภทใดมีผูเขาแขงขันรอบคัดเลือกไมเกิน 8 คน หรือ 8 ทีม ใหไปชิง
ชนะเลิศในรอบบาย โดยคณะกรรมการจัดการแขงขันจะเรียกนักกีฬาที่ไดมารายงานตัวในรายการนั้น ๆ ทําการจับ
ฉลากลูวาย (การจับฉลากลูวาย อนุญาตใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนกระทําแทนได)
5.4 ใหจัดรายการแขงขัน ตามวันที่กําหนดดังนี้
วันที่ หนึ่ง
รายการ
101
103
105
107

ประเภท
ฟรีสไตล 200 ม. หญิง
ผีเสื้อ 100 ม. หญิง
กบ 50 ม. หญิง
ผลัดผสม 4X100 ม. หญิง

รายการ
102
104
106

ประเภท
ฟรีสไตล 800 ม. ชาย
เดี่ยวผสม 400 ม. ชาย
ผีเสื้อ 200 ม. ชาย

ประเภท
ฟรีสไตล 1500 ม. หญิง
เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง
กรรเชียง 200 ม. หญิง
ผลัดฟรีสไตล 4X100 ม. หญิง

รายการ
202
204
206

ประเภท
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย
ฟรีสไตล 200 ม. ชาย
กบ 50 ม. ชาย

ประเภท
ฟรีสไตล 50 ม. ชาย
กบ 100 ม. ชาย
กรรเชียง 200 ม. ชาย
ผลัดฟรีสไตล 4X200 ม. ชาย

รายการ
302
304
306

ประเภท
กรรเชียง 50 ม. หญิง
ฟรีสไตล 400 ม. หญิง
ผีเสื้อ 200 ม. หญิง

วันที่ สอง
รายการ
201
203
205
207
วันที่ สาม
รายการ
301
303
305
307
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วันที่ สี่
รายการ
401
403
405
407

ประเภท
ผีเสื้อ 50 ม. ชาย
ฟรีสไตล 400 ม. ชาย
กรรเชียง 100 ม. ชาย
ผลัดฟรีสไตล 4X100 ม. ชาย

รายการ
402
404
406

ประเภท
กบ 100 ม. หญิง
ฟรีสไตล 50 ม. หญิง
ผลัดฟรีสไตล 4X200 ม. หญิง

รายการ
501
503
505
วันที่ หก

ประเภท
ฟรีสไตล 100 ม. หญิง
กบ 200 ม. หญิง
กรรเชียง 100 ม. หญิง

รายการ
502
504
506

ประเภท
ฟรีสไตล 100 ม. ชาย
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย
ฟรีสไตล 1500 ม. ชาย

รายการ
601
603
605

ประเภท
เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง
ผีเสื้อ 50 ม. หญิง
ฟรีสไตล 800 ม. หญิง

รายการ
602
604
606

ประเภท
กรรเชียง 50 ม. ชาย
กบ 200 ม. ชาย
ผลัดผสม 4X100 ม. ชาย

วันที่ หา

5.5 ในการแขงขันประเภทฟรีสไตล 1,500 เมตร ชาย – หญิง ประเภทผีเสื้อ 200 เมตร
หญิง ประเภทเดี่ ยวผสม 400 เมตร หญิง และประเภทผลัดฟรีสไตล 4X200 เมตร หญิง หากมีผูสมัคร
เขาแขงขันไมครบ 6 มหาวิทยาลัย ใหจัดการแขงขันไดตามปกติ แตตองไมนอยกวา 4 มหาวิทยาลัย ถามี
ผูสมัครเขาแขงขันนอยกวา 4 มหาวิทยาลัย ไมอนุญาตใหจัดการแขงขัน
5.6 ในกรณีที่มีปญ หาเกี่ยวกับรายการแขงขันในแตละวัน ใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขันรวมกับสมาคม กีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาเปลี่ยนแปลงได
ตามความจําเปน
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขัน ใหเปนไปตามกฎของสหพันธวายน้ํานานาชาติ (FINA)
7.2 อุปกรณการแขงขัน ให อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ แขงขันโดยเปน
อุปกรณการแขงขันที่สมาคมวายน้ําแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
8.2 ใหปฏิบัติตามระเบียบการใชสระวายน้ําโดยเครงครัด
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8.3 ใหนักกีฬาไปรายงานตัวในทันทีที่ค ณะกรรมการจัดการแขงขันไดเรียกใหไป
รายงานตัว และจะมีการประกาศเพียง 2 ครั้ง เทานั้น
8.4 ใหนักกีฬาอยูในบริเวณที่คณะกรรรมจัดการแขงขันไดจัดไวใหเทานั้น
8.5 ตลอดเวลา การแขงขัน ผู เขาแขงขันตองประพฤติตนใหสม กับความ เปนนักกีฬา
ที่ดีและตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.6 ผูเขาเขงขันประเภทหรือทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
โดยไมมีเหตุอันสมควรใหตัดสิทธินักกีฬาดังกลาวออกจากการแขงขันในทุกรายการ ยกเวนรายการที่ไดทําการ
แขงขันเสร็จสิ้นไปแลว ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการ แข งขันรายงานคณะกรรมการ บริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ เพื่อพิจารณาโทษ
ตอไป
8.7 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตน
ตามสมควรแกกรณีและหากเห็นวาไมเพียงพอใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ ยืนยันรายชื่อลงทําการแขงขันจริง
ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวการใชประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ใน คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558
(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

