ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาครอสเวิรด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 03-01
………………………………….
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาครอสเวิรด ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ง43
ที่ เปนไป
ดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขัน กีฬาครอสเวิรด ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมกีฬาครอสเวิรด เอแม็ท คําคมและซูโดกุแหงประเทศไทย
กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ทีม
ชาย – หญิง
2.2 คู
ชาย – หญิง
2.3 บุคคลเดี่ยว ชาย – หญิง
2.4 คูผสม
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเปนไปตาม ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ใหแตละ มหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันเปนนักกีฬาชาย ไมเกิน
6 คน
และ นักกีฬาหญิง ไมเกิน 6 คน
4.2 ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม
ในแตละทีมตองมีนักกีฬาไมเกิน 4 คน และไมนอยกวา 3 คน
4.3 ประเภทคูชาย คู หญิง และ คูผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภท
ละไมเกิน 2 คู
4.4 ประเภทบุคคลเดี่ยวชาย และ บุคคลเดี่ยวหญิง ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันได
ประเภทละไมเกิน 2 คน
4.5 ใหแตละมหาวิทยาลัยยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันประเภทคูชาย , คูหญิง ,
คูผสม และประเภทบุคคล กอนการแขงขันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด ทั้งนี้จะตอง
ไมเกินจํานวนคูหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยนั้น แจงความจํานงเขารวมการแขงขัน
4.6 ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 2 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คนและผูฝกสอน 1 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน

2

ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติอื่น ๆ
ในการแขงขัน ตามความจําเปน
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ใน
การแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุ ดแขงขัน ใหผูเขาแขงขันตองแตงกายสุภาพ หามสวมรองเทาแตะและกางเกงยีนส
หรือกางเกงขาสั้น โดยเด็ดขาด
7.2 ตลอดเวลาการแขงขันตองสอดชายเสื้อไวในกางเกงหรือกระโปรงใหเรียบรอย
7.3 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมกีฬาครอสเวิรด เอแม็ท คําคมและซูโดกุแหงประเทศไทยใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผู เขารวมการแขงขัน ตองยอมรับคําตัดสิน และ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน โดยเครงครัด
8.2 ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยไมมีเหตุ
อันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสิน ใหปรับ
เปนแพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในก รณี ดังกลาวใหคณะกรรมการ จัดการแขงขันรายงานคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
เพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.3 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และ
ตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.4 หามนําอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาไปในบริเวณแขงขันโดยเด็ดขาด
8.5 ไมอนุญาตใหผูจัดการทีมและผูฝกสอนหรือผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณสนาม แขงขัน
โดยเด็ดขาด
8.6 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี และ
หากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษ
เพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็น ชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
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รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัย ชีข้ าด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
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