ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิส ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที43
่
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิส ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภกําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ประเภททีม
2.1.1 ทีมชาย
2.1.2 ทีมหญิง
2.2 ประเภทบุคคล
2.2.1 ชายเดี่ยว
2.2.2 หญิงเดี่ยว
2.2.3 ชายคู
2.2.4 หญิงคู
2.2.5 คูผสม
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขัน เปนนักกีฬาชายไมเกิน 5 คน และนักกีฬา
หญิง ไม เกิน 5 คน โดยมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 เปนนักกีฬาชาย
ไมเกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 1 คน โดยนักกีฬาดังกลาวนี้ หามลงทําการแขงขันคูกัน
4.1 ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดไมเกินประเ ภทละ 1 ทีม
แตละทีม ตองมีนักกีฬาไมเกิน 5 คน และไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬา
ที่จะลงทําการแขงขันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
4.2 ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 2 คน
หรือ ไมเกิน 2 คู
4.3 ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน3 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม1 คน ผูฝกสอน 1 คน
และผูชวยผูฝกสอน 1 คน
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ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือก ใหเปนไปตาม ประกาศ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหประเทศไทย
ง
สวนรอบมหกรรม ใหดําเนินการดังนี้
5.1 ประเภททีม
5.1.1 ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลาง โดยวิธี
จับฉลาก ยกเวนผูที่ไดรับการวางอันดับ แลวใหในแตละสายแขงขันแบบแพคัดออก
5.1.2 ใหจัด การแขงขันแบบชนะ 2 ใน 3 คู ทีมใดชนะ 2 คูแลวใหถือวาทีมนั้น
ชนะโดยเด็ดขาดไมตองแขงขันคูตอไป
5.1.3 ใหจัดการแขงขันทั้ง 3 คู เรียงตามลําดับอยางตอเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้
(1) คูที่ 1 เดี่ยวมือ 2
(2) คูที่ 2 เดี่ยวมือ 1
(3) คูที่ 3คู
5.1.4 ทีม ชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ
สวนทีม แพ
ครั้งสุดทายในแตละสายใหไดอันดับที่ 3 รวมกัน
5.1.5 ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
พิจารณาวางระดับฝมือข องทีมตามความเหมาะสม
5.2 ประเภทบุคคล
5.2.1 ทุกประเภทใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายลาง
โดยวิธจี ับฉลาก ยกเวนผูที่ไดรับการวางมือ แลวใหแตละสายแขงขันแบบแพคัดออก
5.2.2 ใหแยกผูเขาแขงขันจากมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยูคนละสาย
5.2.3 ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมกับ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
พิจารณาวางระดับฝมือของผูเขาแขงขัน ตามความเหมาะสม
5.2.4 ใหผูชนะครั้งสุดทายในแตละสายแขงขันชิงชนะเลิศ สวนผูแพครั้งสุดทาย
ในแตละสายใหไดอันดับที่ 3 รวมกัน
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรม การจัดการแขงขัน โดยเปนชุดแขงขันและอุปกรณ
การแขงขันที่ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง สําหรับการแขงขัน
ประเภทคูชาย คูหญิง และคูผสม นักกีฬาตองสวมเสื้อเหมือนกัน สวนกางเกง หรือกระโปรง อนุญาตใหใช
โทนสีเดียวกันได
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
8.2 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับ ความเปนนักกีฬา
ที่ดีและตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.3 ในการแขงขันประเภททีมกอนการแขงขัน 15 นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน
สงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีมเรียงลําดับมือ ใหถูกตองตามแบบที่กําหนดไว ตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน
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8.4 กอนการแขงขันทุกประเภท ผูเขาแขงขันตองไปลงชื่อที่โตะกรรมการจัดการแขงขัน
8.5 ใหผูเขาแขงขันลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน
กําหนดเมื่อพนเวลาที่กําหนดไว 15 นาที ผูเขาแขงขันประเภทใดไมพรอมที่จะลงแขงขัน หรือขอเลื่ อน
กําหนดเวลาแขงขันไมไดใหปรับเปนแพ
8.6 ผูเขาแขงขันประเภทใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขันหรือคําสั่งกรรมการ
ผูตัดสินใหปรับเปนแพ และตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
รายงานคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยผาน คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ เพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.7 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตาม ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตน
ตามสมควรแกกร ณี และหากเห็น วาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ให อยูในดุลย พินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
โดยความเห็นชอบขอ ง
คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิในคณะกรรมการบริ
ศ
หารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตาม หมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบ คณะกรรมการบริ หารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬา ตามที่ ยืนยันรายชื่อลงทําการแขงขัน
ในรอบ มหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไท
ย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

