ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาหมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 03-03
………………………………….
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬาหมากกระดาน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ ไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาหมากกระดาน
ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่
43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาด วย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันดังนี้ แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
1.2.1 หมากรุกไทย ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาไทยแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
1.2.2 หมากรุกสากล ใหใชกติกาการแ
ขงขันของสมาคม
กีฬาหมากรุกสากลแหงประเทศไทย
1.2.3 หมากฮอส
ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬากีฬาไทยแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
1.2.4 หมากลอม
ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคม
กีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 หมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน และ ทีมหญิง 2 คน
2.2 หมากรุกไทย บุคคล ชายเดี่ยว และ บุคคล หญิงเดี่ยว
2.3 หมากรุกสากล ทีมชาย 2 คน และ ทีมหญิง 2 คน
2.4 หมากรุกสากล บุคคล ชายเดี่ยว และ บุคคล หญิงเดี่ยว
2.5 หมากฮอส
ทีมชาย 2 คน และ ทีมหญิง 2 คน
2.6 หมากฮอส
บุคคล ชายเดี่ยว และ บุคคล หญิงเดี่ยว
2.7 หมากลอม
ทีมชาย 2 คน และ ทีมหญิง 2 คน
2.8 หมากลอม
บุคคล ชายเดี่ยว และ บุคคล หญิงเดี่ยว
2.9 หมากลอม
ทีมชาย 3 คน และ ทีมหญิง 3 คน
2.10 หมากลอม
ทีมผสม 3 คน
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ใหเปนไปตาม ระเบียบคณะกรรมการบ ริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 หมากรุกไทย หมากรุกสากล และหมากฮอส ในประเภททีม 2 คน ทัง้ ประเภททีม
ชาย และทีมหญิง ใหแตละมหาวิทยาลัย สงนักกีฬาเขาแขงขั นไดไมเกินประเภทละ 1 ทีม โดยในแตละทีม
ประกอบดวยนักกีฬาไมเกิน 3 คน และตองไมนอยกวา 2 คน
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4.2 ประเภทบุคคล หมากรุกไทย หมากรุกสากล และหมากฮอส ทั้งประเภทชายและหญิง
ใหแตละมหาวิทยาลัย สงไดประเภทละไมเกิน
2 คน และตองเปนนักกีฬาในประเภททีม นั้น ๆ ยกเวน
มหาวิทยาลัยที่ไมสงนักกีฬาเขาแขงขันในประเภททีม ใหสงเขาแขงขันได 1 คน
4.3 หมากลอม ทุกประเภทใหสงนักกีฬารวมกันแลวไมเกิน 12 คน โดยแบงเปนนักกีฬา
ชาย ไมเกิน 6 คน และนักกีฬาหญิง ไมเกิน 6 คน ตามรายละเอียด ดังนี้
4.3.1 ประเภททีม 2 คน ทั้งทีมชายและทีมหญิง ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาได
ไมเกินประเภทละ 1 ทีม โดยในแตละทีมประกอบดวย นักกีฬาไมเกิน 3 คน
และตองไมนอยกวา 2 คน
4.3.2 ประเภททีม 3 คน ทั้งทีมชายและทีมหญิง ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาได
ไมเกินประเภทละ 1 ทีม โดยในแตละทีมประกอบดวย นักกีฬาไมเกิน 4 คน
และตองไมนอยกวา 3 คน
4.3.3 ประเภททีมผสม 3 คน ใหแตละมหาวิทยาลัย สงนักกีฬาไดไมเกิน 1 ทีม
โดยในทีมประกอบดวย นักกีฬาชาย 2 คน และนักกีฬาหญิง 2 คน หรือ
นักกีฬาชายและหญิงรวมกันตองไมนอยกวา 4 คน แตไมเกิน 3 คน
4.3.4 ประเภทบุคคล ทั้งประเภทชายและหญิงใหแตละมหาวิทยาลัย สงไดประเภทละ
ไมเกิน 2 คน และตองเปนนักกีฬาในประเภททีม ยกเวน มหาวิทยาลัยที่ไมสง
นักกีฬาเขาแขงขันในประเภททีม ใหสงเขาแขงขันได 2 คน
4.4 ในประเภทหมากรุกสากล และหมากลอม ใหมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทยตาม ระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ไดไมเกินประเภทละ 1 คน ( หมากรุกสากล ชาย ไมเกิน 1 คน , หมากรุกสากล หญิง ไมเกิน 1 คน ,
หมากลอม ชาย ไมเกิน 1 คน และหมากลอม หญิง ไมเกิน 1 คน ) และในการแขงขันหมากลอม ประเภท
ทีมผสม 3 คน อนุญาตใหนักกีฬาที่มีคุณสมบัติดังกลาวนี้ ลงทําการแขงขันไดไมเกิน 1 คน
4.5 ใหแตละมหาวิทยาลัยยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันในแตละประเภท
กอนการแขงขันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด โดยการยืนยันรายชื่อตองเปนนักกีฬา
ที่สงรายชื่อเขารวมการแขงขันในประเภทหมากเดียวกันเทานั้น ไมสามารถยืนยันรายชื่อขามประเ
ภทหมาก
ไดทั้งนี้จะตองไมเกินจํานวนคู หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยนั้น แจงความจํานงเขารวมการแขงขัน
4.6 ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 5 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน
ในประเภทหมากละไมเกิน 1 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
ให คณะอนุกรรมการฝายสงเส ริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนดวิธี จัดการแขงขันตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆ
ในการแขงขันตามความจําเปน
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเ สริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขัน ใหผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดที่สุภาพ หามสวมก างเกงยีนส หรือกางเกงที่มี
ลักษณะคลายกางเกงยีนสหรือกางเกงขาสั้น และหามสวมรองเทาแตะหรือรองเทาที่มีลักษณะคลายรองเทาแตะ
(รองเทารัดสน) เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนกรณีพิเศษ
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7.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่องคกรกีฬาในประเภทนั้นๆ ใหการรับรอง หรือเปนอุปกรณการแขงขันที่คณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ รับรองมาตรฐานสําหรับใชในการแขงขัน
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคํา ตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
8.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และ
ตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.3 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน กอนเริ่มการแขงขัน
ไมนอยกวา 30 นาที หรือตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
8.4 หามนําเครื่องมือหรืออุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาไปในบริเวณแขงขันโดยเด็ดขาด
8.5 ไมอนุญาตใหผูจัดการทีมแล ะผูฝก สอน หรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณ
สนามแขงขัน โดยเด็ดขาด
8.6 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี แ ละหาก
เห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติม
ตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ ใน คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
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