ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาเรือพาย กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02-13
…………………………….
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาเรือพาย ในการแ ขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหง ประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาเรือพายในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันซึ่งสมาคมกฬี าเรือพายแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบันแตทั้งนี้
ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 เรือกรรเชียง
2.1.1 เรือกรรเชียง 1 คน พายคู ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป ชาย – หญิง
2.1.2 เรือกรรเชียง 1 คน พายคู ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย – หญิง
2.1.3 เรือกรรเชียง 2 คน พายคู ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป ชาย – หญิง
2.1.4 เรือกรรเชียง 2 คน พายคู ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป ชาย – หญิง
2.2 เรือแคนู
2.2.1 เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย
2.2.2 เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย
2.2.3 เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย
2.2.4 เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย
2.3 เรือคยัค
2.3.1 เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย – หญิง
2.3.2 เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย – หญิง
2.3.3 เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย – หญิง
2.3.4 เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย – หญิง
2.4 เรือยาวสากล
2.4.1 เรือยาวสากล 5 ฝพาย ระยะทาง 200 เมตร ชาย – หญิง
2.4.2 เรือยาวสากล 5 ฝพาย ระยะทาง 500 เมตร ชาย – หญิง
2.4.3 เรือยาวสากล 10 ฝพาย ระยะทาง 200 เมตร ชาย – หญิง
2.4.4 เรือยาวสากล 10 ฝพาย ระยะทาง 500 เมตร ชาย – หญิง
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ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ให เปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัย แหง ประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่ส มาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
ให แตละ มหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันได
โดยประเภทเรือคยัคมีนักกีฬาชาย
ไมเกิน 4 คน นักกีฬาหญิง ไมเกิน 4 คน ประเภทเรือแคนู มีนักกีฬาชายไมเกิน 4 คน ประเภทเรือกรรเชียง
มีนักกีฬาชายไมเกิน 4 คน นักกีฬาหญิง ไมเกิน 4 คน และประเภทเรือยาวสากล มีนักกีฬาชายไมเกิน 14 คน
นักกีฬาหญิงไมเกิน 14 คน โดยนักกีฬาแตละคนสามารถลงทําการแขงขันไมจํากัดประเภท
4.1 การแขงขันประเภท 1 คน ใหสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันได 1 คน สําหรับ
แตละระยะแขงขัน (ไมมีตัวสํารอง)
4.2 การแขงขันประเภท 2 คน ใหสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 3 คน สําหรับ
แตละระยะแขงขัน (การแขงขันทั้ง 2 ระยะ นักกีฬาตองเปนชุดเดียวกัน)
4.3 การแขงขันเรือ 5 ฝพาย ใหสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 7 คน สําหรับ
แตละระยะแขงขัน (การแขงขันทั้ง 2 ระยะ นักกีฬาตองเปนชุดเดียวกัน)
4.4 การแขงขัน 10 ฝพาย ใหสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 14 คน สําหรับ
แตละระยะแขงขัน (การแขงขันทั้ง 2 ระยะ นักกีฬาตองเปนชุดเดียวกัน)
4.5 กรณีนกั กีฬาในนามผูแทนประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ใหแตละมหาวิทยาลัย
สงนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดในประเภทเรือละไมเกิน 1 คน โดยนักกีฬาผูแทนประเทศไทยดังกลาว ให
นับตามประเภทเรือที่เปนผูแทนประเทศไทย
4.6 ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 5 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน
ในประเภทเรือละไมเกิน 1 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขง ขันพิจารณารวมกับสมาคม กีฬาเรือพายแหง ประเทศไทย
โดย ความ เห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม และสอดคลองกับระบบสากล
รวมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆ ในการแขงขันตามความจําเปน
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน รวมกับสมาคม กีฬาเรือพายแหงประเทศไทย โดยความ
เห็นชอบ ของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขันใหเปนไปตามระเบียบและกติกา การแขงขันของสมาคม กีฬาเรือพาย
แหงประเทศไทย
7.2 อุปกรณการแขงขันใหอยูในดุ
 ลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ แขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทยใหการรับรองและกําหนดวิธีการ ขอหามและการอนุญาตไวดังนี้
7.2.1 เรือกรรเชียง 1 คน
น้ําหนักไมนอยกวา
14 กก.
7.2.2 เรือกรรเชียง 2 คน
น้ําหนักไมนอยกวา
27 กก.
7.2.3 เรือแคนู 1 คน
น้ําหนักไมนอยกวา
16 กก.
7.2.4 เรือแคนู 2 คน
น้ําหนักไมนอยกวา
20 กก.
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7.2.5 เรือคยัค 1 คน
น้ําหนักไมนอยกวา
12 กก.
7.2.6 เรือคยัค 2 คน
น้ําหนักไมนอยกวา
18 กก.
7.2.7 เรือยาว 5 ฝพาย
น้ําหนักไมนอยกวา
95 กก.
ตัวเรือยาว
ไมเกิน 12.50 เมตร วัด จากสวนของหัวเรือถึงทายเรือ แตไมวัดรวมสวนของหัวเรือ และทายเรือ ทีถ่ อดออก ได
(โขนหัว และโขนทาย) ทั้งนี้ไมกําหนด ความกวางของตัวเรือ และ วัสดุที่ใชผลิต
7.2.8 เรือยาว 10 ฝพาย ใหใชเรือที่คณะกรรม การจัดการแขงขัน รวมกับสมาคมกีฬา
เรือพายแหงประเทศไทยจัดเตรียมไวใหเทานั้น
7.2.9 ใบพายเรือยาว 5 ฝพาย และเรือยาว 10 ฝพาย อนุญาตใหใชใบพายที่ทําดวยไม
หรือไฟเบอรและใหไดมาตรฐานใบพายตามกฎICF (INTERNATIONAL CANOE FEDERATION DRAGON BOAT
RACING )
ความยาวตลอดใบพายและดามระหวาง105 – 130 เซนติเมตร
ดามจับรูปตัวที
ตัวใบ ความยาวจากปลายใบถึงคอใบ ไมเกิน 49 เซนติเมตร ความกวางไมเกิน
17.8 เซนติเมตร
7.2.10 อนุญาตใหนําอุปกรณ ทุกชนิดมาเอง แตตองแจงกรรมการจัดการแขงขัน ตรวจ
สภาพและไดรับอนุญาตกอนในวันประชุมผูจัดการทีม
7.2.11 ไมอนุญาตใหดัดแปลง
หรือตกแตงเ พิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพใดๆ
ของอุปกรณ เชน เรือและพายทุกชนิด
7.2.12 นักกีฬาทุกคนตองสวมเสื้อชูชีพที่นํามาเองหรือเสื้อชูชีพที่คณะกรรมการจัดการ
แขงขันจัดเตรียมไวให เพื่อความปลอดภัยของตนเองในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในการแขงขันและการฝกซอม
อยางเปนทางการ
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการ แขงขันตองยอมรับคําตัด สินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันอยางเครคงรัด
8.2 ผูเขาแขงขันคนใดไมลงแขงขันหรือไมพรอมที่จะแขงขันตาม วัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตาม คําสั่ง
กรรมการผูตัดสินใหปรับเปนแพ และตัดสิทธิออกจากการแขงขันทุกรายการ ย กเวนรายการที่ไดทําการแขงขัน
เสร็จสิ้น ไปแลว ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรายงานคณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิเพื
ศ ่อพิจารณาโทษตอไป

8.3 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประ พฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ ดี
และปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.4 การประชุมผูจัดการทีมและจับสลากแบงสาย
8.4.1 กําหนดใหมี การประชุมผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน
1 วัน อนุญาต
ให ผูจัดการทีม 1 คน และผูติดตาม 1 คน รวมสถาบันละ 2 คน เขารวมการประชุมผูจัดการทีม โดยดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการจัดการแขงขันและสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย กําหนด
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8.4.2 สถาบันใดที่ผูจัดการทีมไมเขารวมการประชุมผูจัดการทีม และไมมีผูแทน
อยางเปนทางการ เขารวมกา รประชุม สถา บันนั้นจะไมมีสิทธิ ในการประทวงใด ๆ ทั้งสิ้น แตยังสามารถปฎิบัติ
หนาที่ผูจัดการทีมในเรื่องอื่น ๆ ตอไปได
8.4.3 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ร วมกับสมาคม กีฬาเรือพายแหงประเทศไทย
โดยความเห็นชอบ ของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณากําหนดขอปฏิบัติอื่น ๆ ที่มีความ จําเปนสําหรับการแขงขัน แตตองไมขัด
ตอระเบียบหรือกติกาการแขงขัน โดยจัดทําเปนประกาศอยางเปนทางการ และแจงใหผูเขารวมการแขงขันทราบ
กอนเริ่มการแขงขันหรือในวันประชุมผูจัดการทีม
8.5 การยืนยันรายชื่อนักกีฬา
8.5.1 จะตองยืนยันรายชื่อนักกีฬา พรอมตําแหนงตางๆ และผูเลนสํารองของแตละทีม
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีกมอ นการแขงขัน ซึ่งการยืนยันรายชื่อตองยืนยัน จากรายชื่อ
ที่สงมาในแตละประเภทเรือเทานั้น ไมอนุญาตใหยืนยันรายชื่อขามประเภทเรือโดยเด็ดขาด
8.5.2 ภายหลังการประชุมผูจัดการทีม จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงรายการแขงขันได
8.6 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ ในคณะกรรมก ารบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควร
แกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอใหนําเสนอคณะกรรมการบริห
ารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบคณะอนุกรรมการฝาย
สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาทีตามที
่ ย่ ืนยันรายชื่อลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่ มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ ในคณะก รรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13.
ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

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