ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาดาบสากล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02-02
…………..…..……………….
เพื่อใหการจัดการแขงขันกี ฬาดาบสากล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกี ฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาดาบสากล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคม กีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร กําหนดใชในปจจุบัน
แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับ
ประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ดาบฟอยล
2.1.1 บุคคลหญิง
2.1.2 บุคคลชาย
2.1.3 ทีมหญิง
2.1.4 ทีมชาย
2.2 ดาบเอเป
2.2.1 บุคคลหญิง
2.2.2 บุคคลชาย
2.2.3 ทีมหญิง
2.2.4 ทีมชาย
2.3 ดาบเซเบอร
2.3.1 บุคคลหญิง
2.3.2 บุคคลชาย
2.3.3 ทีมหญิง
2.3.4 ทีมชาย
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัค รเลนตาม คุณสมบัติที่สมาคม กีฬาฟนดาบแหง ประเทศไท ยฯ กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดเปนนักกีฬาชาย ไมเกิน 12 คน และ นักกีฬา
หญิงไมเกิน 12 คน
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4.1 ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัย สงนักกีฬาเขาแขง ขันไดไมเกินป ระเภทละ 1 ทีม
ในแตละทีม ประกอบดวยนักกีฬา 3 คน และอาจมีตัวสํารองไดทีมละไมเกิน 1 คน
ในกรณีนกั กีฬา ผูแ ทนประเทศไทย ตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ใหสมัครเขารวม
การแขงขันไดในประเภทอาวุธละไมเกิน1 คน (นักกีฬาทีมชาติเปนนักกีฬาดาบสากลโดยไมแยกประเภทอาวุ)ธ
4.2 ประเภทบุคคล ใหผูเขาแขงขันประเภทบุคคลตองเปนผูเขาแขงขันประเภททีม ยกเวน
มหาวิทยาลัยที่ไมสงนักกีฬาในประเภททีม ใหสงไดประเภทละไมเกิน 2 คน โดยใหมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ไดประเภทละไมเกิน 1 คน
4.3 ใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขัน ในแตละประเภทตอ คณะกรรมการ
จัดการแขงขัน ในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน กําหนด โดยการยืนยัน รายชื่อ ตองยืนยันจากรายชื่อ
ที่สงมาในแตละประเภทอาวุธเทานั้น ไมอนุญาตใหยืนยันรายชื่อขามประเภทอาวุธ และหลังจากยืนยันรายชื่อ
แลวไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
4.4 ใหมีเจาหนาที่ ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน 3 คน
(ประเภทอาวุธละ 1 คน)
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณารวมกับสมาคม
กีฬา ฟนดาบแหงประเทศไทยฯ
โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเ สริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขัน
7.1.1 ผูเขาแขงขันตองสวมชุด แขงขันสีขาวทั้ งชุดและตองมีความหนา พอที่จะปองกัน
อันตรายไดตามสมควร โดยไมขาดทะลุเมื่อถูกแทงดวยปลายดาบซึ่งมีลักษณะถูกตองตามกติกา
7.1.2 นักกีฬาหญิงตองสวมเกราะ (Plastron) ปองกันอันตรายตอรางกายสวนหนาอก
7.1.3 สวมรองเทาพื้นยาง
7.1.4 ตองติดหมายเลขประจําตัวที่คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดไวให
7.2 อุปกรณการแขงขัน
7.2.1 อุปกรณการแขงขัน ผูเขาแขงขันเปนผูจัดหามาเองทั้งหมดและสงมอบให
คณะกรรมการจัดการแขงขันตรวจสอบ ตามชวงเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
7.2.2 อุปกรณ การแขงขันตองเปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคม
กีฬา ฟนดาบ
แหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการ
แขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
8.2 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขา แข งขันตองประพฤ ติตนใหสมกับความเปน นักกีฬาที่ดี และ
ตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
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8.3
ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อ
ประเภทบุคคลและลําดับมือใหกับคณะกรรมการ
จัดการ แขงขัน ตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
8.4 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใด ไมลงแขงขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือคําสั่งกรรมการ
ผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ และตั ดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหค ณะกรรมการจั ดการแ ขงขัน
รายงานคณะ กรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผาน คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ เพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.5 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี
และหากเห็นวาไมเพียงพอใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณา
ลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝาย
สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร

ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

