ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาปนจักสีลัต กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02 - 16
…………………………………………………………
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาปนจักสีลัต ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย
ครั้งที่ 43 เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่
43 คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงกําหนด ใหการจัดการแขงขันกีฬาปนจักสีลัต ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1
ใหใช ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคม กีฬา ปนจักสีลัตแหงประเทศไทย กําหนดใช
ในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับ ประกาศ นี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ประเภทตอสู บุคคลชาย แบงออกเปน 10 รุน ดังนี้
2.1.1 รุน A น้ําหนักมากกวา 45 ก.ก. แตไมเกิน 50 ก.ก.
2.1.2 รุน B น้ําหนักมากกวา 50 ก.ก. แตไมเกิน 55 ก.ก.
2.1.3 รุน C น้ําหนักมากกวา 55 ก.ก. แตไมเกิน 60 ก.ก.
2.1.4 รุน D น้ําหนักมากกวา 60 ก.ก. แตไมเกิน 65 ก.ก.
2.1.5 รุน E น้ําหนักมากกวา 65 ก.ก. แตไมเกิน 70 ก.ก.
2.1.6 รุน F น้ําหนักมากกวา 70 ก.ก. แตไมเกิน 75 ก.ก.
2.1.7 รุน G น้ําหนักมากกวา 75 ก.ก. แตไมเกิน 80 ก.ก.
2.1.8 รุน H น้ําหนักมากกวา 80 ก.ก. แตไมเกิน 85 ก.ก.
2.1.9 รุน I น้ําหนักมากกวา 85 ก.ก. แตไมเกิน 90 ก.ก.
2.1.10 รุน J น้ําหนักมากกวา 90 ก.ก. แตไมเกิน 95 ก.ก.
2.2 ประเภทตอสู บุคคลหญิง แบงออกเปน 6 รุน ดังนี้
2.2.1 รุน A น้ําหนักมากกวา 45 ก.ก. แตไมเกิน 50 ก.ก.
2.2.2 รุน B น้ําหนักมากกวา 50 ก.ก. แตไมเกิน 55 ก.ก.
2.2.3 รุน C น้ําหนักมากกวา 55 ก.ก. แตไมเกิน 60 ก.ก.
2.2.4 รุน D น้ําหนักมากกวา 60 ก.ก. แตไมเกิน 65 ก.ก.
2.2.5 รุน E น้ําหนักมากกวา 65 ก.ก. แตไมเกิน 70 ก.ก.
2.2.6 รุน F น้ําหนักมากกวา 70 ก.ก. แตไมเกิน 75 ก.ก.
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบคณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติ ที่สมาคมกีฬาปนจักสีลัต แหงประเทศไทย ฯ
กําหนด
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ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ประเภทตอสู ใหแตละมหาวิทยาลัยสง นักกีฬาชายและหญิงเขา แขงขันได รุนละ 1 คน
นักกีฬาคน หนึ่ง จะเขาทําการแขงขันหลายรุนไมได สวนในประเภทรายรําใหแตละมหาวิทยาลัย สงนักกีฬาชาย
ไดไมเกิน 1 คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน 1 คน
4.2 ใหมีเจาหนาที่ ทีมไดไมเกิน 5 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอนประเภท
ตอสู 1 คน ผูฝกสอนประเภทรายรํา 1 คน และผูชวยผูฝกสอน 2 คน (ประเภทตอสู 1 คน และประเภทรายรํา
1 คน)
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 ใหจัดการแขงขันทุกประเภทใหเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน
5.2
ประเภทตอสู ใหจัดการแขงขันแบบแพคัดออก โดยไมมีการชิงตําแหนงที่ 3
(ใหไดที่ 3 รวมกัน) เวลาที่ใชในการแขงขัน คูละ 3 ยก ยกละ 2 นาที พักระหวางยก 1 นาที ทั้งชายและหญิง
5.3 ประเภทรายรําใหจัดการแขงขันแบบเรียงลําดั บตามคะแนนที่ไดรับ โดยการแขงขันใหมี
อันดับที่ 3 ได 1 อันดับเทานั้น
5.4 ประเภทตอสู มีการตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก ดังนี้
5.4.1ในแตละสถาบันนํานักกีฬาไปตรวจรางกายโดยแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชนเพื่อรับรองวามีสุขภาพสมบูรณ สามารถเขารวมการแขง ขันได และใหแพทยกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอรมเอกสารการตรวจรางกาย (โดยแพทย ) ตามเอกสารแนบใบสมัคร และสงคณะกรรมการจัดการ
แขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม (นักกีฬาที่ไมแสดงหลักฐานการตรวจรางกายกอนทําการชางน้ําหนักกอนการ
แขงขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขัน )
5.4.2 แตละสถาบันตองสงรายชื่อนักกีฬาพรอมระบุรุนที่สมัครเขาแขงขันเพื่อยืนยัน
รายชื่อนักกีฬา และรุนที่ทําการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีมกอนการประชุม 30 นาที
5.4.3 นักกีฬาจะตองชั่งน้ําหนักภายใน 15 นาที กอนการแขงขันทุกครั้งโดยสวมชุด
แขงขันเทานั้น
5.5 ประเภทรายรํา
5.5.1 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูทําการตรวจรางกาย (โดยแพทย )
5.5.2 กอนการแขงขันตองมารายงานตัวใหกรรมการตรวจเครื่องแตงกาย และตรวจ
อุปกรณ ที่ใชประกอบการแขงขัน อาทิ มีดและไมพลอง
5.6 การจับสลากแบงสาย
5.6.1 ใหจับสลากแบง สายการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม โดยใหเริ่มทําการจับ
สลากแบงสายหลังการตรวจรางกายและชั่งน้ําหนักเขารุนแลวเสร็จ
5.6.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูจับสลากแบงสายการแขงขันแทน
มหาวิทยาลัยที่ไมสงผูแทนมารวมในการจับสลาก
5.6.3 การจับสลากแบงสายการแขงขัน ใหจับสลากเฉพาะผูที่ตรวจรางกายและชังน้่ ําหนัก
เขารุนผานเทานั้น
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิท ยาลัยแหง ประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
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ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ใหผูเขาแขงขันจัดหาเครื่องแตงกายในการลงแขงขัน ตามกติกาการแขงขัน
7.2 ผูเขา แขงขัน ตองสวมกระจับทั้ งชายและหญิง โดยนักกีฬาตองจัดหามาเอง และการ
ใชเกราะปองกันลําตัวผูเขาแขงขันจะตองใชขนาดที่เหมาะสมกับลําตัว โดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน
จัดหามาให
7.3 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทยใหการรับรอง
7.4 เจาหนาที่ทีมทุกคน ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย หามสวมรองเทาแตะ กางเกงยีนส
กางเกงขาสั้น เสื้อไมมีปก และเสื้อไมมีแขน
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการ แขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความ รวมมื อในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
8.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.3 ผูเขา แขงขัน จะตองรายงานตัว ชั่งน้ําหนัก (ในชุดแขงขัน ) รับอุปกรณการแขงขัน
กอนการแขงขันในคูของตัวเองอยางนอย 15 นาที สําหรับประเภทรายรําใหนําอุปกรณ อาทิ มีด และไมพลอง
มาใหกรรมการตรวจรับรองดวยเชนเดียวกัน
8.4 หลังจากแตงกายเรียบรอยแลวผูเขาแขงขันจะตองไปรับการตรวจรางกายและเครื่องแตงกาย
ที่จุดนัดคอย ซึ่งคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดให โดยหามแสดงกริยาอาการไมสุภาพ หรือพกพาวัตถุที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายแกคูตอสูโดยเด็ดขาด
8.5 คณะกรรมการจัดการแขง ขันไมอนุญาตใหมีการพันผาใด ๆ ในบริเวณ ขอนิ้วมือ ขอมือ
ขอนิ้วเทา จะทําการไดโดยรับการวินิจฉัยจากแพทยแลวเทานั้น อนุญาตเฉพาะแองเกิ้ลขอมือ ขอศอก และขอเทา
ที่ขนาดไมใหญมากนัก โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
8.6 ในการแขงขันแตละครั้ง จะตองมีผูฝกสอนหรือพี่เลี้ยง ซึ่งสถา บันนั้น ๆ เปนผูแตงตั้ง
อยางเปนทางการน้ําผูเขาแขงขันเขาสูสนามแขงขัน โดยปฏิบัติตามกติกาของสมาคม
กีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย

ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8.7 ไมอนุญาตใหผูฝกสอนหรือพี่เลี้ยงตางสถาบัน ปฏิบัติหนาที่แทนกันโดยเด็ดขาด

8.8 ในกรณีท่ี มีการประทวงคําตัดสินใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน เปนผูยื่นประทวงเปน
ลายลักษณอักษรอยางเปนทางการพรอมแนบเงินประกันการประทวง จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน )
ภายในเวลากําหนดเวลา 10 นาที หลังเสร็จกากรแขงขันของคูที่เกี่ยวของ โดยยื่นตอคณะกรรมการจัดกา รแขงขัน
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุด จะอุทธรณไมได
8.9 ผูเขาแขงขันที่ไมตรวจรางกาย หรือชั่งน้ําหนักหรือไมเขาแขงขันตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน
หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขันในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการ
จัดการแขงขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผาน คณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศเพื่อพิจารณาลงโทษตอไป
8.10 ผูใดฝาฝนหรื อไมปฏิบัติตาม ประกาศ นี้ ใหคณะอนุกรรมการฝาย สงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตน
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ตามสมควรแกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของ คณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกั บนักกีฬาตามที่ ยืนยันรายชื่อ ลงทําการแขงขันจริง
ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

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

