ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 04 - 01
..…………………………………….
เพื่ อใหการ จัดการแขงขัน กีฬามวยไทยสมัครเลน ในการแขงขัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย จึง กําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ใหแขงขันประเภทบุคคลชาย แบงออกเปน 8 รุน ดังนี้
2.1.1 รุนฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 48 กก.
และไมเกิน 51 กก.
2.1.2 รุนแบนตั้มเวท
น้ําหนักเกิน 51 กก.
และไมเกิน 54 กก.
2.1.3 รุนเฟเธอรเวท
น้ําหนักเกิน 54 กก.
และไมเกิน 57 กก.
2.1.4 รุนไลทเวท
น้ําหนักเกิน 57 กก.
และไมเกิน 60 กก.
2.1.5 รุนไลทเวลเตอรเวท
น้ําหนักเกิน 60 กก.
และไมเกิน 63.5 กก.
2.1.6 รุนเวลเตอรเวท
น้ําหนักเกิน 63.5 กก. และไมเกิน 67 กก.
2.1.7 รุนไลทมิดเดิลเวท
น้ําหนักเกิน 67 กก.
และไมเกิน 71 กก.
2.1.8 รุนมิดเดิลเวท
น้ําหนักเกิน 71 กก.
และไมเกิน 75 กก.
2.2 ประเภทบุคคลหญิง แบงออกเปน 5 รุน ดังนี้
2.2.1 รุนไลทฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 45 กก. และไมเกิน 48 กก.
2.2.2 รุนฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 48 กก. และไมเกิน 51 กก.
2.2.3 รุนแบนตั้มเวท
น้ําหนักเกิน 51 กก. และไมเกิน 54 กก.
2.2.4 รุนเฟเธอรเวท
น้ําหนักเกิน 54 กก. และไมเกิน 57 กก.
2.2.5 รุนไลทเวท
น้ําหนักเกิน 57 กก. และไมเกิน 60 กก.
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการ แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2
ตองไมเ คยเปนนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.3 ตองไมเคยจดทะเบียนเปนนักกีฬามวยไทยอาชีพตามพระราชบัญญัติกีฬามวย
ฉบับ
ที่ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน
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3.4 ตองมีอายุไมนอยกวา17 ปบริบูรณ โดยใหนับถึงวันที่ 1 มกราคม ของปที่สมัครเขาแขงขัน
3.5 ตองเปนบุคคลที่ไมพิการทางรางกาย สายตา และการไดยิน
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดรุนละ1 คน นักกีฬาคนหนึ่งจะทําการ
แขงขันหลายรุนไมได
4.2 ใหมเี จาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 1 คน
และผูชวยผูฝกสอน 2 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 ใหแขงขันแบบแพคัดออก
5.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูจับ สลากประกบคูแ ขงขัน
5.3 ใหแขงขันคูละ 3 ยก ๆ ละ 3 นาที และพักระหวางยก 1 นาที
5.4 ใหใชนวมขนาด 10 ออนซ
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผู
กําหนดวัน เวลา
และสถานทีใ่ นการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ใหผูเขาแขงขันแตละคนตองมีชุดการแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีแดง 1 ชุด และ
เปนชุดสีน้ําเงิน 1 ชุด โดยเปนชุดที่ถูกตองตามกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทยฯ
7.2 ในขณะแขงขัน ผูเขาแขงขันตองสวมชุดที่ถูกตอง สีเดียวกับมุมแขงขันของตนเอง (สีแดง
หรือ สีน้ําเงิน) ตองสวมกระจับ สนับฟนยาง และอุปกรณเครื่องปองกัน ตามที่กติกากําหนด
ขอ 8 ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 การตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก
ผูเขาแขงขันตองไดรับการตรวจรางกายวามีสุขภาพสมบูรณ กอนชั่งน้ําหนักและทําการ
ชั่งน้ําหนักเพื่อแสดงวาตนมีน้ําหนักไมเกินพิกัดรุนที่ตนสมัครไว
การตรวจรางกาย วันแรก เวลา 07.00 น. ถึง 10.00 น. ( วันตอไป เวลา 07.00 น.
ถึง 09.00 น.) ชั่งน้ําหนักวันแรกเวลา 08.00 ถึง 10.00 น. (วันตอไปเวลา 08.00 ถึง 09.00 น.) นักมวย
ที่เขาแขงขันทุกคน ตองมีสมุดประจําตัวนักกีฬามวยที่สมาคม กีฬามวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทยฯ รับรอง
มาแสดงทุกครั้ง เพื่อยืนยันวามีสุขภาพสมบูรณ นักกี ฬาทุกคนจะตองไปทําการตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก
ครัง้ แรก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดไว และจะตองไปทําการตรวจรางกาย ชั่งน้ําหนักอีกในวันเวลา
ที่ตองแขงขัน ในระยะเวลาที่คณะกรมการจัดการแขงขันกําหนด
8.2 การจับสลาก คณะกรรมการจัดการแขงขันจะทําการจัสบลากคูแขงขัน ภายหลังการชั่งน้ําหนัก
วันแรกของนักมวยทั้งหมด และจะกําหนดโปรแกรมแขงขันประจําวัน เมื่อการจับสลากการแขงขันเสร็จเรียบรอยแลว
ในการจับสลากผูจัดการทีม ผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน จะตองอยูเพื่อเปนสักขีพยานดวย
8.3 กอนทําการแขงขัน นักกีฬาตองทําก ารรายรําไหวครูตา มแบบประเพณีของมวยไทย
โดยมี ดนตรี ปชวา ฉิ่ง กลองแขก 2 ใบ (เสียงสูงกับเสียงต่ํา) บรรเลง ในระหวางการไหวครูและการแขงขัน หามใชเทป
หรือ แผน CD , DVD แทนการบรรเลงปกลอง การรายรําที่ไมเปนไปตามแบบประเพณีของมวยไทย จะไมอนุญาต
ใหกระทําได
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8.4 ผูเขาแขงขัน ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน ตองยอมรับคําตัดสินและใหความ
รวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติหนาที่ในการ
แขงขันโดยเคร งครัด ผลการตัดสินของคณะกรรมการผูตัดสินถื อเปนเด็ดขาด จะ ประทวง หรือ อุทธรณไมไดไมวา
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.5 ผูเขาแขงขันที่ไมตรวจรางกายหรือไมชั่งน้ําหนัก หรือไมเขาแขงขันตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขัน ตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขั นหรือตามคําสั่ง
กรรมการผูตัดสิน ใหปรับ เปน แพและตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดั งกลาว ใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห งประเทศไทย โดยผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ พิจารณาโทษตอไป
8.6 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ปร ะกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยา ลั ยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษใน เบื้องตน
ตามสมควรแกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตาม หมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบ คณะกรรม การ บริหาร กีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพจัดรางวัลใหกับนักกีฬา ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัย ชีข้ าด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

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