ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬายูโด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02 - 09
…………………………………
เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬายูโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 36 แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการ
บริ ห ารกีฬามหาวิทยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย จึงกาหนดให้ การจัดการแข่งขันกีฬายูโด ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ดาเนินการ ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
1.1 ให้ ใช้ ระเบี ยบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ให้ใ ช้ก ติก าการแข่ง ขัน ซึ่ง สมาคมกีฬ ายูโ ดแห่ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กาหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย แบ่งออกเป็นรุ่นดังนี้
2.1.1 รุ่นน้าหนักไม่เกิน 50 ก.ก.
2.1.2 รุ่นน้าหนักมากกว่า 50 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 55 ก.ก.
2.1.3 รุ่นน้าหนักมากกว่า 55 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 60 ก.ก.
2.1.4 รุ่นน้าหนักมากกว่า 60 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 66 ก.ก.
2.1.5 รุ่นน้าหนักมากกว่า 66 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 73 ก.ก.
2.1.6 รุ่นน้าหนักมากกว่า 73 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 81 ก.ก.
2.1.7 รุ่นน้าหนักมากกว่า 81 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 90 ก.ก.
2.1.8 รุ่นน้าหนักมากกว่า 90 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 100 ก.ก.
2.1.9 รุ่นน้าหนักมากกว่า 100 ก.ก.
2.1.10 รุ่นไม่จากัดน้าหนัก
2.2 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง แบ่งออกเป็นรุ่นดังนี้
2.2.1 รุ่นน้าหนักไม่เกิน 42 ก.ก.
2.2.2 รุ่นน้าหนักมากกว่า 42 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 45 ก.ก.
2.2.3 รุ่นน้าหนักมากกว่า 45 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 48 ก.ก.
2.2.4 รุ่นน้าหนักมากกว่า 48 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 52 ก.ก.
2.2.5 รุ่นน้าหนักมากกว่า 52 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 57 ก.ก.
2.2.6 รุ่นน้าหนักมากกว่า 57 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 63 ก.ก.
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2.2.7 รุ่นน้าหนักมากกว่า 63 ก.ก
แต่ไม่เกิน 70 ก.ก.
2.2.8 รุ่นน้าหนักมากกว่า 70 ก.ก.
แต่ไม่เกิน 78 ก.ก.
2.2.9 รุ่นน้าหนักมากกว่า 78 ก.ก.
2.2.10 รุ่นไม่จากัดน้าหนัก
2.3 ประเภทต่อสู้ ทีมชาย -55, -66, -81, -100, สารอง 2 คน
2.4 ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง -45, -52, -63, -78, +78 สารอง 2 คน
2.5 ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย
( Nage No Kata )
2.6 ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน หญิง
( Ju No Kata)
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
3.1 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่43
3.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ กาหนด
ข้อ 4. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
4.1 ประเภทต่อสู้ บุคคล ชาย และ บุคคล หญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาชาย
และหญิงเข้าแข่งขันได้รุ่นละ 1 คน นักกีฬาคนหนึ่งจะเข้าทาการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้
4.2 ประเภทต่อสู้ ทีมชาย และ ทีมหญิง ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
ได้ประเภทละไม่เกิน 1 ทีม ในแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬา 5 คน และอาจมีนักกีฬาสารองได้อีกไม่เกิน 2 คน
โดยให้ ใช้นั กกีฬาจากประเภทต่อสู้ บุ คคล และในแต่ล ะทีมอนุญาตให้ นักกีฬาในนามผู้ แทนประเทศไทย
ตามระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิท ยาลั ยแห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ย การจั ด การแข่ งขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ลงทาการแข่งขันขันได้ทีมละไม่เกิน 2 คน
4.3 ประเภทท่ า ทุ่ ม มาตรฐาน ชาย และ หญิ ง ให้ แ ต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง นั ก กี ฬ า
เข้ า แข่ ง ขั น ได้ ป ระเภทละไม่ เ กิ น 1 คู่ โดยใช้ นั ก กี ฬ าจากประเภทต่ อ สู้ บุ ค คล และในแต่ ล ะคู่ อ นุ ญ าต
ให้นักกีฬาในนามผู้แทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ลงทาการแข่งขันได้คู่ละไม่เกิน 1 คน
4.4 ให้ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึก สอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทา
การแข่งขันประเภทต่อสู้ทีม ชาย – หญิง และประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย – หญิง ในวันประชุมผู้จัดการ
ทีมก่อนการแข่งขัน หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด และหลังจากที่ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะ
ลงทาการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.5 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 2 คน
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
ข้อ 5. วิธีจัดการแข่งขัน
5.1 ประเภทต่อสู้ บุคคล ชาย – หญิง ให้จัดการแข่งขันโดยใช้ระบบ SINGLE REPECHAGES
ทุกรุ่น
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5.2 ประเภทต่ อ สู้ ที ม ชาย – หญิ ง และประเภทท่ า ทุ่ ม มาตรฐาน ชาย – หญิ ง
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมกับสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กาหนดวิธีจัดการ
แข่งขันตามความเหมาะสม
5.3 ให้มีการตรวจร่างกาย (โดยแพทย์) ชั่งน้าหนัก และตรวจหลักฐาน ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันดาเนินการตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ของวันก่อนที่จะเริ่มทาการแข่งขันในรุ่นนั้น ๆ
1 วัน และต้องชั่งน้าหนักก่อนการจับสลากเข้าสายการแข่งขัน
5.4 สะพานการแข่ง ขัน ให้ค ณะกรรมการจัด การแข่ง ขั น เป็น ผู้เตรีย มไว้ล ่ว งหน้า
ตามจ านวนผู ้เ ข้า แข่ง ขัน ของแต่ล ะรุ ่น และภายหลัง จากการชั่ง น้าหนัก นัก กีฬ าที่ผ่า นการชั่ง น้าหนัก
จะจับสลากเข้าตามหมายเลขสะพานการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้
5.5 เวลาการแข่งขันของประเภทต่อสู้
5.5.1 ชาย ทุกรอบทุกยก ยกละ 5 นาที
5.5.2 หญิง ทุกรอบทุกยก ยกละ 5 นาที
5.6 ให้จัดการแข่งขัน ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน โดยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิจ ารณาก าหนดรุ่ น ที่ จ ะทาการแข่ง ขัน ในแต่ล ะวัน ตามความเหมาะสม และแจ้งให้ ผู้ แทนมหาวิทยาลั ย
ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม ก่อนเริ่มการแข่งขัน
ข้อ 6. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกี ฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ 7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
7.1 ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเครื่องแต่งกายในการลงแข่งขันตามกติกากาหนดไว้
7.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์
การแข่งขันที่สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
7.3 เจ้าหน้าที่ทีมทุกคน ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงยีนส์
กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีปก และเสื้อไม่มีแขน
ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
8.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
8.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
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8.3 ผู้เข้าแข่งขัน ที่ไม่ตรวจร่า งกาย หรือ ชั่งน้าหนักหรือไม่เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
หรือตามคาสั่งกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิออกจากการแข่งขันในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
จั ดการแข่ งขั นรายงานคณะกรรมการบริ หารกีฬ ามหาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย ผ่า นคณะอนุ กรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อพิจารณาโทษต่อไป
8.4 ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ งเสริ ม กี ฬ า
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตาม
สมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
ข้อ 11. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬา ตามที่ลงทาการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พร้อมประกาศนียบัตร
ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 13. ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ธนิต ธงทอง)
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

