ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามวยสากลสมัครเลน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02-07
…………………………………….
เพื่อใหก ารจัดการแขงขันกีฬามวยสากลสมัครเลน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬามวยสากล สมัครเลน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบ คณะ กรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลั ยแหงประเทศไทย
วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธมวยสากลสมัครเลนนานาชาติ
(AIBA) ซึ่งสมาคม
กีฬามวยสากลแหงประเทศไทย ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ประเภทบุคคล ชาย แบงออกเปน 8 รุนดังนี้
2.1.1 ไลทฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 46 กก.
แตไมเกิน 49 กก.
2.1.2 ฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 49 กก.
แตไมเกิน 52 กก.
2.1.3 แบนตั้มเวท
น้ําหนักเกิน 52 กก.
แตไมเกิน 56 กก.
2.1.4 ไลทเวท
น้ําหนักเกิน 56 กก.
แตไมเกิน 60 กก.
2.1.5 ไลทเวลเตอรเวท น้ําหนักเกิน 60 กก.
แตไมเกิน 64 กก.
2.1.6 เวลเตอรเวท
น้ําหนักเกิน 64 กก.
แตไมเกิน 69 กก.
2.1.7 มิดเดิลเวท
น้ําหนักเกิน 69 กก.
แตไมเกิน 75 กก.
2.1.8 ไลทเฮฟวี่เวท
น้ําหนักเกิน 75 กก.
แตไมเกิน 81 กก.
2.2 ประเภทบุคคล หญิง แบงออกเปน 5 รุน ดังนี้
2.2.1 ไลทฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 45 กก.
แตไมเกิน 48 กก.
2.2.2 ฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 48 กก.
แตไมเกิน 51 กก.
2.2.3 แบนตั้มเวท
น้ําหนักเกิน 51 กก.
แตไมเกิน 54 กก.
2.2.4 เฟเธอรเวท
น้ําหนักเกิน 54 กก.
แตไมเกิน 57 กก.
2.2.5 ไลทเวท
น้ําหนักเกิน 57 กก.
แตไมเกิน 60 กก.
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย กําหนด
3.3 ตองไม เคยเปนนักกีฬาผูแทนประเทศไทยตาม ระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.4 ตองไม เคยจดทะเบียน เปนนักกีฬา มวยไทยอาชีพตามพระ ราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับที่
ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน
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เขาแขงขัน

3.5 ตองมีอายุไมนอยกวา 17 ปบริบูรณ โดยใหนับถึงวันที่ 1 มกราคม ของปทส่ี มัคร

ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดรุนละ1 คน นักกีฬาคนเดียวจะทําการ
แขงขันหลายรุนไมได
4.2 ใหมเี จาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 คน
และผูชวยผูฝกสอน 2 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 ใหแขงขันแบบแพคัดออก
5.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูจับ สลากประกบคูแ ขงขัน
5.3 ประเภทบุคคล ชาย ใหแขงขันคูละ 3 ยก ๆ ละ 3 นาที และพักระหวางยก 1 นาที
สวนประเภทบุคคล หญิง ใหแขงขันคูละ 3 ยก ๆ ละ 2 นาที และพักระหวางยก 1 นาที
5.4 ใหใชนวมขนาด 10 ออนซ
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทย าลัยแหง ประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ใหผูเขาแขงขันแตละคนตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีแดง 1 ชุด และเปนชุด
สีน้ําเงิน 1 ชุด โดยเปนชุดที่ถูกตองตามกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย กําหนด
7.2 ในขณะแขงขัน นักมวยตองสวมกางเกงขาสั้นสวมเสื้อชนิดไมมีแขน ดานหนาและดานหลัง
สีเดียวกับมุมแขงขันของตนเอง (สีแดงหรือสีน้ําเงิน ) ตองสวมกระจับ สนับฟนยาง ถุงเทา รองเทา ชนิดไมมีสน
สวนผาพันมือ นวม และเครื่อง ปองกันศีรษะ คณะกรรมการจัดการแขงขันจะจัดเตรียมไวให เครื่องปองกัน
ศีรษะที่ผูเขาแขงขันนํามาหากเปนเครื่องปองกันชนิดที่สหพันธมวยสากลสมัครเลนนานาชาติรับรอง และผานการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแขงขันแลว อาจอนุญาตใหใชในการแขงขันได สวนอุปกรณการแขงขัน
อื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณที่สมาคมกีฬามวยสากลแหงประเทศไทย
ใหการรับรอง
ขอ 8 ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขา รวมก ารแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
8.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการผูตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะประทวงหรือ อุทธรณไมได
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8.3 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับ ความเปนนัก กีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.4 การตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก
8.4.1 ให ผูเขาแขงขันทุกคน ตองไปรับการตรวจรางกายจากแพทย และชั่ง น้ําหนัก
ในสภาพที่ไมมีหรือมีเครื่องแตงกายนอยชิ้นที่สุด เพื่อแสดงวาเปน ผูที่มีสุขภาพสมบูรณ และมีน้ําหนักอยูพิกัดรุนที่
สมัครไว ในวันกอนที่จะ มีการแขงขันวันแรก ระหวางเวลา 08.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สถานที่ที่คณะกรรมการ
จัดการแขงขันกําหนดไว น้ําหนักที่ชั่งไดใหถือวาเปนน้ําหนักของผูเขาแขงขัน ผูนั้นตลอดการแขงขัน นักกีฬาตอง
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ไปตรวจรางกายและชั่งน้ําหนักอีกใน วันที่จะตองแขงขันทุกครั้ง ระหวางเวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. เพื่อแสดง
พิกัดน้ําหนักในรุนที่เขาแขงขัน
8.4.2 เมื่อตรวจรางกายและชั่งน้ําหนักในวันกอนที่ จะมีการแขงขันวันแรก เสร็จแลว
จะทําการจับ สลาก เพื่อกําหนดจํานวนคูและรายชื่อผูเขาแขงขันในแตละวัน ณ สถานที่เดียวกันทุกครั้งที่มี
การแขงขัน
8.4.3 ให ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนของแตละมหาวิทยาลัยอยูเปนสักขีพยาน
ในการ
ตรวจรางกาย ชั่งน้ําหนัก และการจับสลากประกบคูแ ขงขัน
8.4.4 ในวันแรกของการตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก ถาผูสมัครเขาแขงขันผูใดไมสามารถ
ทําน้ําหนักใหอยูในพิกัดรุนที่สมัครไวไดภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นหมดสิทธิเขาแขงขัน
ไมอนุญาต
ใหเปลี่ยนรุนโดยเด็ดขาด
8.5 ผูเขา แขงขันทีไ่ ม ตรวจรางกายหรือไม ชั่งน้ําหนัก หรือไมเขาแขงขันตาม วัน เวลา
และสถานที่ที่ กําหนด โดยไม มีเหตุ อันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่ง คณะกรรมการจัดการแขงขัน
หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ และตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการ
จัดการแขงขันรายงานคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ พิจารณาโทษตอไป
8.6 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี
และหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริห ารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณา
ลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬา ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัย ชีข้ าด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

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

