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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                           รหัส 02-25     

……………….……………. 
 

โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา  ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย  การจัดการแขงขันข่ีมา  กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ  40  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2555  คณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา  ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย  การจัดการแขงขันข่ีมา  กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังท่ี  42” 
 ขอ 2.  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 3.  ขอบังคบัและกติกาการแขงขนั 
  3.1  ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย  การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2555      
  3.2  ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธข่ีมานานาชาติ  (FEI)  ซ่ึงสมาคมข่ีมาแหงประเทศไทย  
ใหการรับรองและกําหนดใชในปจจุบัน  แตท้ังนี้  ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ขอ 4.  ประเภทการแขงขนั  
    4.1 ศิลปะการบังคับมา  (Dressage)     ทีม 
   4.2  ศิลปะการบังคับมา  (Dressage)     บุคคล 
  4.3  กระโดดขามเคร่ืองกีดขวาง  (Show  Jumping)   ทีม 
  4.4  กระโดดขามเคร่ืองกีดขวาง  (Show  Jumping)   บุคคล 

  4.5  ข่ีมามาราธอน  (Endurance)   ทีม 
  4.6  ข่ีมามาราธอน  (Endurance)   บุคคล 
 ขอ 5.   คุณสมบัติของผูเขาแขงขนั  
    5.1  ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  วาดวย  
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2555 
    5.2  เปนนักกฬีาสมัครเลนตามคุณสมบัติท่ีสมาคมข่ีมาแหงประเทศไทย  กําหนด 
    5.3  เปนนักกีฬาข่ีมาที่ผานการรับรองและไดรับการอนุญาตจากกสมาคมข่ีมาแหงประเทศไทย  
ใหเปนผูท่ีมีความสามารถลงทําการแขงขันข่ีมาได 
    5.4  มาท่ีจะใชในการแขงขันตองไมเคยผานการแขงขันในระดับนานาชาติ  และตองเปน
มาท่ีผานการรับรองจากสมาคมข่ีมาแหงประเทศไทย  ในการเขารวมการแขงขัน 
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 ขอ 6.  จํานวนผูเขาแขงขนั 
            ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน  9 คน  โดยแบงเปนนักกีฬา
ประเภทศิลปะการบังคับมา  (Dressage)  ไมเกิน  3  คน  นักกีฬาประเภทกระโดดขามเครื่องกีดขวาง  
(Show  Jumping)  ไมเกิน  3  คน  และนักกีฬาประเภทข่ีมามาราธอน  (Endurance)  ไมเกิน  3  คน 

6.1 ประเภททีม ใหแตละมหาวทิยาลัยสงแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม ประกอบดวยนกักฬีา  
ไมนอยกวา  2  คน  แตไมเกนิ  3  คน 
                  กรณีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย  ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย  วาดวย  การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2555  ใหสมัครเขาแขงขันได  
ประเภทละไมเกิน  1  คน 

6.2  ประเภทบุคคล ใหผูเขาแขงขันประเภทบคุคลตองเปนผูเขาแขงขันประเภททีม ยกเวน 
มหาวิทยาลัยท่ีไมสงนักกีฬาในประเภททีม ใหสงไดประเภทละไมเกิน  2  คน  โดยใหมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย  
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  วาดวย  การจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2555  ไดประเภทละไมเกิน  1  คน 
     6.3  ใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกนิ 4  คนประกอบดวย ผูจดัการทีม 1 คน และผูฝกสอน  3 คน 
 ขอ 7.  วิธีจัดการแขงขัน  
 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน  พิจารณารวมกับสมาคมข่ีมาแหงประเทศไทย  โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  
กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม  และสอดคลองกับระบบสากล  รวมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ  
ในการแขงขันตามความจําเปนและตองแจงใหผูจัดการทีมไดรับทราบในวันประชุมผูจัดการทีม   
 ขอ 8.  กําหนดการแขงขนั 
  ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการ
แขงขัน และอาจเปล่ียนแปลงไดถามีเหตุจําเปน 
 ขอ 9.  ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 
  ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎกติกาการแขงขัน  ของสมาคมข่ีมาแหงประเทศไทย 
 ขอ 10.  ขอปฏบิัติในการแขงขัน  
    10.1  ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน  กรรมการผูตัดสินและเจาหนาท่ี   ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันโดยเครงครัด 
     10.2  ผูเขาแขงขันตองนําอุปกรณการแขงขันมาใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ตรวจสอบตามวัน  เวลา  และสถานท่ี ท่ีกําหนด หากหลีกเล่ียงหรือฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาทําการแขงขัน 
     10.3 ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  
โดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมลงทําการแขงขันตามคําส่ังคณะกรรมการจัดการแขงขัน  หรือตามคําส่ัง
กรรมการผูตัดสินใหปรับเปนแพ  และตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัด 
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การแขงขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ผานคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา  เพื่อพิจารณาโทษตอไป 
     10.4  ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี 
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 

10.5  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา 
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี  
และหากเห็นวาไมเพียงพอ  ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  เพื่อพิจารณาลง 
โทษเพิ่มเติมตอไป  

   ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี                                                 
  ใหอยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นขอบของคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกฬีา ในคณะกรรมการบริหารกฬีามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย   

                ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ       
              ใหเปนไปตามหมวด  11  และหมวด  12  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย  วาดวย  การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2555  
  ขอ  13. รางวัลการแขงขัน        
            ใหสถาบันเจาภาพ  จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและโบวรางวัลสําหรับมาตามท่ีลงทําการแขงขันจริง  
ดังนี้  

  รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง  พรอมประกาศนียบัตร 

  รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน  พรอมประกาศนียบัตร  

  รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง           พรอมประกาศนียบัตร 

                  ขอ 14.  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้  ใหคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา  
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  เปนผูวนิิจฉัยชีข้าด   
  ขอ 15.  ใหประธานอนุกรรมการฝายเทคนคิการกีฬา  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย   รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ   วันท่ี      28     กรกฎาคม   พ.ศ.  2557 
 
 
 

(นายปรีชา   ประยูรพัฒน) 
ประธานอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
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