ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาบริดจ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 03-02
………………………………….
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬ าบริดจ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาบริดจ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบัน
แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ทีมทัว่ ไป
2.2 ทีมหญิง
2.3 ทีมผสม
2.4 คูทั่วไป
2.5 คูหญิง
2.6 คูผสม
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเปนไปตาม ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 12 คน
4.1 ประเภททีมทั่ วไป ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 1 ทีม
โดยใน ทีมประกอบดวยนักกีฬาไมจํากัดเพศ ไมเกิน 6 คน และตองไมนอยกวา 4 คน
4.2 ประเภททีมหญิง ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขัน ไดไมเกิน 1 ทีม
โดยในทีมประกอบดวยนักกีฬาหญิงไมเกิน 6 คน และตองไมนอยกวา 4 คน
4.3 ประเภททีมผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน
1 ทีม
โดยในทีมประกอบดวยนักกีฬาชาย และ หญิงรวมกันไมเกิน 6 คน และตองไมนอยกวา 4 คน
4.4 ประเภทคูทั่วไป ประเภทคูหญิง และประเภทคูผสม ใหแตละมหาวิทยา
ลัย
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ
3 คู และตองเปนนักกีฬาในประเภททีม ยกเวน
มหาวิทยาลัยที่ไมสงนักกีฬาเขาแขงขันในประเภททีมใหสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกินประเภทละ 2 คู
4.5 กรณีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิ ทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่
43
ใหลงทําการแขงขันไดประเภทละไมเกิน 1 คน
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4.6 ใหแตละมหาวิทยาลัย ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันในแตละประเภท
กอน การแขงขัน ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข งขันกําหนด ทั้งนี้จะตองไมเกินจํานวน
ที่มหาวิทยาลัยนั้น แจงความจํานงเขารวมในการแขงขัน
4.7 ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 2 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน1 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรร มการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติ
อื่น ๆ ในการแขงขันตามความจําเปน
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะก รรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุด แขงขัน ใหผูเขาแขงขันตองแตงกายสุภาพ หรือ เปนชุดกีฬาที่มีเครื่อง หมาย
บงบอกมหาวิทยาลัยที่ตนเปนตัวแทน
7.2 หามสวมกางเกงยีนส หรือกางเกงที่มีลักษณะคลายกางเกงยีนส (กางเกงทรงยีนส )
หรือกางเกงขาสั้น และหามสวมรองเทาแตะโดยเด็ดขาด
7.3 ในพิธีเปดการแขงขัน และพิธีรับเหรียญรางวัลใหนักกีฬาทุกคนแตงกายดวยชุด
ที่สุภาพ และเหมือนกันทั้งทีม
7.4 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
โดยเปน อุปกรณการแขงขันที่สมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ทีมใดหรือผูใดมาแขงขันชากวาเวลาที่กําหนดใหดําเนินการ ดังนี้
8.1.1 มาชา 1-5 นาที ครั้งแรกใหเตือน กับผูจัดการทีม
8.1.2 มาชา 5-10 นาที ใหปรับครั้งละ 1.0 VP
8.1.3 มาชา 10-15 นาที ใหปรับครั้งละ 2.0 VP
8.1.4 มาชา 15-20 นาที ใหปรับครั้งละ 3.0 VP
8.1.5 มาชา 20-25 นาที ใหปรับครั้งละ 4.0 VP
8.16 มาชาเกิน 25 นาที ใหปรับเปนแพ
8.2 หากไมสามารถแขงขันเสร็จไดภายในกําหนดเวลาทีมใดทีมหนึ่งหรือทั้งสองทีมจะตอง
ถูกปรับตามจํานวนเวลาที่เลนชาดังตอไปนี้
8.2.1 เมื่อเลนชากวากําหนด 0-5 นาที ใหปรับ 1.0 VP
8.2.2 เมื่อเลนชากวากําหนด 5-10 นาที ใหปรับ 1.5 VP
8.2.3 เมื่อเลนชากวากําหนด 10-15 นาที ใหปรับ 2.0 VP
8.2.4 เมื่อเลนชากวากําหนด 15-20 นาที ใหปรับ 2.5 VP
8.2.5 เมื่อเลนชากวากําหนด 20-25 นาที ใหปรับ 3.0 VP
8.2.6 ถาเลนชากวากําหนดเกินกวา 25 นาที ใหอยูในดุลพินิจของผูตัดสิน
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8.3 หามผูเขาแขงขันใชระบบ การประมูลพิเศษ (Hum System) และ Brown
Sticker Convention ตามขอกําหนดของ World Bridge Federation เกี่ยวกับการแขงขันประเภท
เยาวชน
8.4 ผูเขาแขงขันตองมี Convention Card ของคูตัวเอง ไวแสดงทุกครั้งที่ลงแขงขัน
8.5 การจัด หองปด หองเปด โตะแข งขัน หมายเลขบอรด Movement ของบอรดและ
ผูแขงขัน การแจกไพหรือจัดไพ การบันทึกคะแนนและตําแหนงผูเขาแขงขัน และวิธีจัด การอื่นๆ ใหอยูใน
ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ จัดการแขงขันโดยความเห็นชอบของกรรมการตัดสิน
8.6 หามนําอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาไปในบริเวณแขงขันโดยเด็ดขาด
8.7 ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือคนใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดย
ไมมีเหตุอันสมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขันหรือตามคําสั่งกรรมการ
ผูตัดสิน
ใหปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรายงานคณะก
รรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ เพื่อพิจารณาโทษ
ตอไป
8.8 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามประกาศ นี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตน
ตามสมควรแกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอ
นุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศนี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริ หาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
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