ระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันขี่มา กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รหัส 02-25
……………….…………….
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โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันขี่มา กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 40 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันขี่มา กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธขี่มานานาชาติ (FEI) ซึ่งสมาคมขี่มาแหงประเทศไทย
ใหการรับรองและกําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ศิลปะการบังคับมา (Dressage)
ทีม
4.2 ศิลปะการบังคับมา (Dressage)
บุคคล
4.3 กระโดดขามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping)
ทีม
4.4 กระโดดขามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping)
บุคคล
4.5 ขี่มามาราธอน (Endurance)
ทีม
4.6 ขี่มามาราธอน (Endurance)
บุคคล
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมขี่มาแหงประเทศไทย กําหนด
5.3 เปนนักกีฬาขี่มาที่ผานการรับรองและไดรับการอนุญาตจากกสมาคมขี่มาแหงประเทศไทย
ใหเปนผูที่มีความสามารถลงทําการแขงขันขี่มาได
5.4 มาที่จะใชในการแขงขันตองไมเคยผานการแขงขันในระดับนานาชาติ และตองเปน
มาที่ผานการรับรองจากสมาคมขี่มาแหงประเทศไทย ในการเขารวมการแขงขัน
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ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน 9 คน โดยแบงเปนนักกีฬา
ประเภทศิลปะการบังคับมา (Dressage) ไมเกิน 3 คน นัก กีฬาประเภทกระโดดขามเครื่องกีดขวาง
(Show Jumping) ไมเกิน 3 คน และนักกีฬาประเภทขี่มามาราธอน (Endurance) ไมเกิน 3 คน
6.1 ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม ประกอบดวยนักกีฬา
ไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 3 คน
กรณีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555 ใหสมัครเขาแขงขันได
ประเภทละไมเกิน 1 คน
6.2 ประเภทบุคคล ใหผูเขาแขงขันประเภทบุคคลตองเปนผูเขาแขงขันประเภททีม ยกเวน
มหาวิทยาลัยที่ไมสงนักกีฬาในประเภททีม ใหสงไดประเภทละไมเกิน 2 คน โดยใหมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555 ไดประเภทละไมเกิน 1 คน
6.3 ใหมเี จาหนาที่ทมี ไดไมเกิน 4 คนประกอบดวย ผูจดั การทีม 1 คน และผูฝกสอน 3 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน พิจารณารวมกับสมาคมขี่มาแหงประเทศไทย โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม และสอดคลองกับระบบสากล รวมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติอื่นๆ
ในการแขงขันตามความจําเปนและตองแจงใหผูจัดการทีมไดรับทราบในวันประชุมผูจัดการทีม
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการ
กีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
แขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎกติกาการแขงขัน ของสมาคมขี่มาแหงประเทศไทย
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ผู เ ข า แข ง ขั น ต อ งนํา อุ ป กรณ ก ารแข ง ขั น มาให ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น
ตรวจสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด หากหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาทําการแขงขัน
10.3 ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่ง
กรรมการผูตัดสินใหปรับเปนแพ และตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการจัด
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การแขงขันรายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
10.4 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.5 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี
และหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาลง
โทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นขอบของคณะอนุกรรมการฝาย
เทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและโบวรางวัลสําหรับมาตามที่ลงทําการแขงขันจริง
ดังนี้
รางวัลที่ 1

เหรียญชุบทอง

พรอมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2

เหรียญชุบเงิน

พรอมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3

เหรียญชุบทองแดง

พรอมประกาศนียบัตร

ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวนิ ิจฉัยชีข้ าด
ขอ 15. ใหประธานอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(นายปรีชา ประยูรพัฒน)
ประธานอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

