ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02-08
……………….…………….
เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 36 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกี ฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงกาหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
ดาเนินการ ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กาหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 ทีมชาย และบุคคลชาย ประกอบด้วย
2.1.1 ปืนยาวท่านอน
2.1.2 ปืนยาว 3 ท่า
2.1.3 ปืนยาวอัดลม
2.1.4 ปืนสั้นยิงช้า
2.1.5 ปืนสั้นยิงเร็ว
2.1.6 ปืนสั้นอัดลม
2.1.7 ปืนสั้นมาตรฐาน
2.2 ทีมหญิง และบุคคลหญิง ประกอบด้วย
2.2.1 ปืนยาวท่านอน
2.2.2 ปืนยาวมาตรฐาน
2.2.3 ปืนยาวอัดลม
2.2.4 ปืนสั้นสตรี
2.2.5 ปืนสั้นอัดลม
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
3.1 ให้เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ กาหนด
ข้อ 4. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่ง นักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 36 คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาชาย
ไม่เกิน 21 คน และ นักกีฬาหญิงไม่เกิน 15 คน
4.1 ประเภททีม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม ประกอบด้วยนักกีฬา
3 คน และอาจมีนักกีฬาสารองได้อีก 1 คน
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ในกรณี นั กกี ฬาผู้ แทนประเทศไทย ตามระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารกี ฬามหาวิ ทยาลั ย
แห่งประเทศไทย ว่ าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ให้สมัครเข้าร่วม
การแข่งขันได้ในประเภทละไม่เกิน 1 คน
4.2 ประเภทบุคคล ให้ผู้เข้าแข่ง ขันประเภทบุคคลต้องเป็นผู้เข้าแข่งขันประเภททีม ยกเว้น
มหาวิทยาลัยที่ไม่ส่งนักกีฬาในประเภททีม ให้ส่งได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน โดยให้มีนักกีฬาผู้แทนประเทศไทย
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ได้ประเภทละไม่เกิน 1 คน
4.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 3 คนประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอน 2 คน
ข้อ 5. วิธีจัดการแข่งขัน
5.1 วิธีจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามข้อกาหนด ระเบียบและกติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬา
ยิงปืนแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
5.2 การนับคะแนน ให้นับคะแนนทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลในคราวเดียวกัน
5.3 การนับคะแนนประเภทบุคคลในกรณีที่จะต้องมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ให้เป็นไปตาม
กติกาการแข่งขันที่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ กาหนด
ข้อ 6. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็ นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่ งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
7.1 ชุดแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นชุดแข่งขันที่สมาคม
กีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
7.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดหาลูกปืนมาเอง หากมิได้จัดมาให้ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจัดจาหน่ายในราคาถูก
ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
8.1 ผู้เข้าร่ว มการแข่งขัน ต้อ งยอมรับคาตัดสินและให้ความร่ว มมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
8.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องนาอุปกรณ์การแข่งขันมาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด หากหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าทาการแข่งขัน
8.3 ในกรณีที่มีการประท้วงการนับคะแนนหรือการตัดสิ น ให้ ผู้ จัดการทีมหรือผู้ ฝึ กสอน
เป็นผู้ยื่ นประท้วงเป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ พร้อมแนบเงินประกันการประท้วงจานวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน) ภายใน 10 นาที นั บจากเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันติดประกาศผลการนับคะแนน
หรื อการตัดสิ นประเภทนั้ น ๆ โดยให้ ยื่ นต่อคณะกรรมการจัดการแข่ งขัน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาการประท้วง ให้เป็นที่สิ้นสุด
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8.4 ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหลายประเภท หากไม่ยืนยันรายชื่อ
เข้า ร่ว มการแข่งขัน ในบางประเภท ผู้เ ข้า แข่งขันคนนั้นหรือ ทีม นั้น ยัง มี สิทธิเ ข้า ร่ว มการแข่งขันในประเภทอื่น
ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้
8.5 กรณีที่ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรื อทีมใดยืนยั นรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทใดแล้ ว
หากไม่ ลงแข่ งขั นตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก าหนดโดยไม่ มี เหตุ อั นสมควร หรื อไม่ ลงท าการแข่ งขั นตามค าสั่ ง
คณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น หรื อตามค าสั่ งกรรมการผู้ ตั ดสิ นให้ ปรั บเป็ นแพ้ และตั ดสิ ทธิ ออกจากการแข่ งขั น
ในกรณี ดังกล่ าวให้ คณะกรรมการจั ดการแข่ งขันรายงานคณะกรรมการบริ หารกี ฬามหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย
ผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อพิจารณาโทษต่อไป
8.6 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
8.7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหาก
เห็นว่าไม่เพียงพอ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ ในดุลยพินิ จของคณะกรรมการจั ดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
ข้อ 11. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่ลงทาการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พร้อมประกาศนียบัตร
ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 13. ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทางานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

