ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาเปตอง กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02-12
………………………..……..
เพื่อใหการจั ดการแขงขันกีฬาเปตอง ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาด วย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคม กีฬาเปตองแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ทีม 3 คน
ชาย
2.2 ทีม 3 คน
หญิง
2.3 ทีม 2 คน
ชาย
2.4 ทีม 2 คน
หญิง
2.5 ทีมคูผสม
2.6 บุคคลเดี่ยว
ชาย
2.7 บุคคลเดี่ยว
หญิง
2.8 บุคคลเดี่ยวมือยิง ชาย
2.9 บุคคลเดี่ยวมือยิง หญิง
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเปน ไปตาม ระเ บียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 12 คน โดยแบงเปน
นักกีฬา ชายไมเกิน 6 คน นัก กีฬาหญิงไมเกิน 6 คน โดยมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกีฬามห าวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 เปนนักกีฬาชายไมเกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 1 คน โดยนักกีฬาดังกลาวนี้
หามลงทําการแขงขันคูกัน
4.1 ประเภททีม 3 คน ใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดประเภทละ 1 ทีม ในแตละทีมใหมี
นักกีฬา 3 คน และอาจมีนักกีฬาสํารองไดอีก1 คน
4.2 ประเภททีม 2 คน และประเภททีมคูผสมใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดประเภทละไมเกิน
2 ทีม ในแตละทีมใหมีนักกีฬา 2 คน โดยไมมีนักกีฬาสํารอง
4.3 ประเภทบุคคลเดี่ยว ใหแตละมหาวิทยาลัยสงไดประเภทละไม เกิน 2 คน โดยไมมี
นักกีฬาสํารอง
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4.4 ในประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิงใหใชผูเลนจากประเภททีม 3 คน โดยคัดเลือกมา 1 คน
เพื่อมาทําการแขงขัน แตทั้งนี้จะตองเปนทีม 3 คน ที่ไดสิทธิมาแขงขันในรอบมหกรรม เทานั้น
4.5 ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผู จัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 1
คนและผูชวยผูฝกสอน 2 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยสวนรอบมหกรรมใหทุกประเภท(ยกเวนประเภทบุคคล
เดี่ยวมือยิง) จัดการแขงขัน ดังตอไปนี้
5.1 ตั้งแตรอบแรกจนถึงรอบ 16 ทีมสุดทายใหแบงออกเปนสาย ๆ ละ ไมเกิน 4 ทีม
แตตองไมนอยกวา 3 ทีมโดยวิธีจับสลาก และใหในแตละสายดําเนินการแขงขันดังนี้
5.1.1 การแขงขันครั้งที่ 1
- หมายเลข 1 พบกับหมายเลข 2 ในสนามแรกของสาย
- หมายเลข 3 พบกับหมายเลข 4 ในสนามทีส่ องของสาย
5.1.2 การแขงขันครั้งที่ 2
- ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามแรก ของสาย ทีมชนะผานเขารอบเปนที่ 1
ของสาย ทีมแพรอการแขงขันครั้งที่ 3
- ทีม แพพบกับ ทีมแพ ในสนามทีส่ องของสาย ทีมชนะรอ การแขงขันครั้งที่ 3
ทีมแพตกรอบ
5.1.3 การแขงขันครั้งที่ 3
เปนการแขงขันระหวางทีมที่มีคะแนนเทากัน (ชนะ 1 ครั้ง แพ 1 ครั้ง) แขงขัน
ในสนามแรกของสาย ทีมชนะผานเขารอบเปนที่ 2 ของสาย ทีมแพตกรอบ
5.2 รอบกอนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีมสุดทาย ) ใหใชวิธีจับ สลากประกบคูแ ขงขัน
แบบแพ คัดออก ทีมชนะเขารอบ ทีมแพตกรอบ
5.3 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ใหใชวิธีจับ สลากประกบคูแขงขันแบบแ พ
คัดออกทีมชนะเขาแขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพไดอันดับที่ 3 รวมกัน
5.4 การจับสลากแบงสายในรอบแรก ใหทีมที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันใหจับแยก กันอยู
คนละสาย
5.5 ในการจับสลากตั้งแตรอบที่สองจนถึงรอบ16 ทีมสุดทาย ทีมที่มาจากมหาวิทยาลัเยดียวกัน
หากจับสลากอยูในสายเดียวกัน ใหแยกตําแหนงในสายโดยไมใหพบกันในการแขงขันครั้งที่ 1
5.6 คะแนนในการแขงขัน ใหทุกประเภทใชคะแนนการแขงขัน ดังนี้
5.6.1 ในรอบที่มีการแขงขันในระบบแบงสายใหใชคะแนนการแขงขัน 11 คะแนน
5.6.2 ในรอบที่มีการแขงขันในระบบแพคัดออกใหใชคะแนนการแขงขัน13 คะแนน
5.7 ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ใหคณะกรรมการจั ดการแขงขันรวมกับสมาคมกีฬาเปตอง
แหงประเทศไทยฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณากําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม
5.8 ใหจัดการแขงขันเรียงลําดับ ใหเสร็จสิ้นจนทราบผลชนะเลิศเปนรายประเภท โดยเริ่ม
จากประเภททีม 2 คน ตอดวยประเภทบุคคลเดี่ยวประเภททีมคูผ สม ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง และประเภททีม
3 คน แขงขันเปนประเภทสุดทาย
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5.9 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีจัดการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝาย
สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริห ารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณา
เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขัน
7.1.1 ใหผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกาย สุภาพเรียบรอยเหมือนกันทั้งทีม โดยเปน
ชุดกีฬาหรือชุดสุภาพและตองไมขัดตอระเบียบหรือกติกาของสมาคมกฬี าเปตองแหงประเทศไทยฯ
7.1.2 หามผูเขาแขงขันทุกคนสวมกางเกงยีนสหรือกางเกงที่มีลักษณะคลายกางเกงยีนส
(กางเกงทรงยีนส ) หรือกางเกงขาสั้น และหามสวมรองเทาแตะหรือรองเทาที่มีลักษณะคลายรองเทาแตะ
(รองเทารัดสน ) ลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน
เปนกรณีพิเศษ
7.1.3 เสื้อที่ผูเขาแขงขันทุกคนสวมลงทําการแขงขั นตองพิมพ หรือปก ชื่อสถาบัน
ตนสังกัดที่ดานหลัง โดยมีขนาดใหมองเห็นอยางเดนชัดและตองสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
7.1.4 เจาหนาที่ทีม ทุกคนที่ลงทําหนาที่ ในขณะแขงขันตองแตงกายใหสุภาพ
เรียบรอยในลักษณะเดียวกันกับขอ 7.1.2 และ 7.1.3 โดยอนุโลม และหามใชเสื้อสังกัดหนวยงานอื่น
7.2
อุปกรณการแขงขันผูเขาแขงขันตองจัดเตรียมอุปกรณการแขงขันมาเอง โดยเปน
อุปกรณการแขงขันที่สมาคมกีฬาเปตองแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
8.2 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน กอนกําหนด เวลา
แขงขันไมนอยกวา 30 นาทีในทุกประเภท
8.3 ในประเภททีม 3 คน อนุญาตให เปลี่ยนตัวผูเลนสํารองไดตลอดการแขงขัน แตทั้งนี้
ใหเปลี่ยน ได 1 ครั้ง ตอ 1 เกมเทานั้น โดยการเปลี่ยนตัวตองแจงตอ คณะกรรมการจัดการแขงขันทุกครัง้
8.4 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติ ตนใหสมกับความเปนนักกีฬา
ที่ดีและตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.5 ผูเขาแขงขันประเภทหรือทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจั ดการแขงขัน หรือคําสั่งกรรมการ
ผูตัดสิน ใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรายงาน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
เพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.6 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตน ตามสมควร
แกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัแห
ย งประเทศไทยเพือ่ พิจารณา
ลงโทษเพิ่มเติมตอไป
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ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตาม หมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่เขารวมการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12.
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกี ฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
ขอ 13.
ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

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

