ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02 – 11
.……….…………………………
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43 เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตาม ความในขอ 36 แหง ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิท ยาลัย
แหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลั ยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด ในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบ คณะกรรมการ บริ หาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการ แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ (FIVB) ซึ่งสมาคมกีฬา
วอลเลยบอลแหงประเทศไทย ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้นี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ทีมชาย
2.2 ทีมหญิง
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตามระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขั นกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได ประเภทละไมเกิน 1 ทีม และในแตละ
ทีมประกอบดวยนักกีฬา 2 คน และอาจมีนักกีฬาสํารองไดอีก 1 คน
4.2 ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแข งขันไดไมเกิน
ประเภทละ 2 คน จากรายชื่อตามขอ 4.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของ รอบคัดเลือก และหรือ
รอบมหกรรม ในวันประชุมผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน
โดยจะมีนั กกีฬาในนามผูแ ทนประเทศไทย
ตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬา มหา วิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ไดไมเกินประเภทละ 1 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสาร
ยืนยันรายชื่อนัก กีฬาใหชัดเจน ทั้งนี้ การยืนยันรายชื่อดังกลาว ตองดําเนินการใหเรียบรอยกอนเสร็จสิ้นการ
ประชุม หากไมสามารถดําเนินการไดใหปฏิบัติตามขอ 4.3
4.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนทีม หนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม หรื อไมสง ผูแ ทน
อยางเปนทางการ เขารว มประชุม หรือไมดําเนิ นการยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามขอ 4.2 ใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศ ไทย ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาในลําดับสุดทายออก ใหเหลือ 2 คน โดย ให
ที่ประชุมผูจัดการทีมรวมเปนสักขีพยาน
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4.4 หลังจากยืนยันรายชื่อนั กกีฬาที่จะลงทําการแขงขันตามขอ 4.2
หรือ 4.3
แลวไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.5 ในแตละทีมใหมีเจาหนาที่ทีมได ไมเกิน 2 คน ประกอบดวย ผูจัดการที ม 1 คน
และผูฝกสอน 1 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 รอบคัดเลือกใหเปนไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 รอบมหกรรมใหจัดการแขงขัน ดังนี้
5.2.1 ใหทีมที่ชนะเลิศการแขงขันกีฬา มหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ครั้งที่ผานมา
จัดอยูในอันดับที่ 1 ของสาย A
5.2.2 ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพมีสิทธิเลือกอยูสายใดสายหนึ่งในรอบแรกได
5.2.3 จํานวน 16 ทีม
(1) รอบแรกใหแบงออกเปน 4 สาย ๆ ละ 4 ทีม โดยวิธีจับ สลากและในแต
ละสายแขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของแต
ละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
(2) รอบทีส่ องใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยให จับฉลากทีมอันดับที่ 1 ของ
สายเขาสูตําแหนง ทีมยืน และใหจับฉลากทีมอันดับที่ 2 ของสายมา
ประกบคูกับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมที่มาจากสายเดียวกันในรอบแรกตอง
ไมพบกันในรอบนี้ และในการจับ สลากใหผูแทนคณะอนุกรรมการฝาย
สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริห ารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเ ทศไทย เปนผูกําหนดวิธีการจับ สลากและ
ดําเนินการจับสลากประกบคูแ ขงขัน
(3) รอบรองชนะเลิศและ รอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบ แพคัดออกตาม
สายการแขงขัน ดังนี้
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ที่ 1 สาย

W 25

ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

W 29

W 26
W 31 - W 32

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย

ชนะเลิศ

W 27
W 30
W 28

ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

อันดับที่ 3

ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิ ง
5.2.4 จํานวน 24 ทีม
(1) รอบแรกใหแบงออกเปน 8 สายๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจับ สลากและในแต
ละสายแขงขันแบบพบกันหมด ทีมที่ไดคะแนนเปนที่ 1 และที่ 2 ของ
แตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
(2) รอบที่สองใหแขงขันแบบแพคัดออก โดยใหจับสลากทีมอันดับที่ 1 ของ
สายเขาสูตําแหนงทีมยืน และใหจับ สลากทีมอันดับที่ 2 ของสาย มา
ประกบคูกับทีมอันดับที่ 1 โดยทีมที่มาจากสา ยเดียวกันในรอบแรกตอง
ไมพบกันในรอบนี้ และในการจับ สลากใหผูแทนคณะอนุกรรมการฝาย
สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริห ารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเท ศไทย เปนผูกําหนดวิธีการจับ สลาก และ
ดําเนินการจับสลากประกบคูแ ขงขัน
(3) รอบที่สาม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบแพคดั
ออกตามสายการแขงขัน ดังนี้
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ที่ 1 สาย

M 25

ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

M 33
M 26
M 37

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย

M 27
M 34
M 28

ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

M 39 - M 40
M 29
M 35

ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย

M 30
M 38
M 31

ที่ 1 สาย
ที่ 1 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 2 สาย
ที่ 1 สาย

ชนะเลิศ

M 36
M 32
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อันดับที่ 3

ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศแขงขันชิง

5.2.5 การใหคะแนนในการแขงขันรอบพบกันหมด
(1) ทีมชนะได 2 คะแนน
(2) ทีมแพได 1 คะแนน
(3) ทีมที่ถูกปรับเปนแพ เนื่องจากการกระทําผิดระเบียบ ฯ หรือกติกา
การแขงขันไมไดคะแนน
5.2.6 ในกรณีที่มีทีมได คะแนนเทากัน และจะตองพิจารณาใหทีมใดทีมหนึ่ง
เขาแขงขันรอบตอไป ใหผูแทนคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริห ารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวิธีการจับสลากและดําเนินการจับสลากจัดอันดับทีมเขารอบ
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝาย สงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขันใหเปน ไปตามระเบียบและกติกา
การแข งขันของสมาคม กีฬา
วอลเลยบอล แหง ประเทศไทย
7.2 อุปกรณการแ ขงขัน ใหอยูในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปน
อุปกรณการแขงขันที่สมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครงครัด
8.2 ผูเขา แขงขันทีมใด ไมลงแขงขั นหรือไมพรอมที่จะแขงขันตามวัน เวลา แ ละสถานที่
ที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการ หรือคําสั่งกรรมการ
ผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ และตัดสิทธิ ออกจากการแขงขันในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน แขงขัน
รายงานคณะกรรมการบ ริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝาย สงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ เพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.3 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขา แขงขันต องประพฤติตนใหสมกับ ความเปนนักกีฬาที่ดี
และปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.4 ผูใดฝาฝนหรื อไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควร
แกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็น ชอบของคณะอนุกรรมการฝาย
สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ให เปนไปตาม หมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกั บนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ ยืนยันรายชื่อ เขาร วม
การแขงขันในรอบมหกรรม ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ให คณะอนุกรรมการฝาย สงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัย แหง ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

