ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช
โดยที่ เ ป็ น การสมควรวางระเบี ย บคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาคูราช
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ ใช้ ร ะเบี ยบสถาบัน การพลศึ กษา ว่ าด้ ว ยการแข่ง ขัน กีฬ าสถาบั นการพลศึก ษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์คูราชนานาชาติที่สมาคมกีฬาคูราชแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้าหนักการแข่งขัน มีดังนี้
๔.๑ ประเภทบุคคลชาย จานวน ๘ รุ่นน้าหนัก
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๕.๐๐ ก.ก.
(๒) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๕.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๖๐.๐๐ ก.ก.
(๓) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๐.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๖๖.๐๐ ก.ก.
(๔) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๖.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๗๓.๐๐ ก.ก.
(๕) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๗๓.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๘๑.๐๐ ก.ก.
(๖) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๘๑.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๙๐.๐๐ ก.ก.
(๗) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๙๐.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๑๐๐.๐๐ ก.ก.
(๘) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๑๐๐.๐๐ ก.ก. ขึ้นไป
๔.๒ ประเภทบุคคลหญิง จานวน ๘ รุ่นน้าหนัก

๒
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๔.๐๐ ก.ก.
(๒) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๔๔.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๔๘.๐๐ ก.ก.
(๓) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๔๘.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๕๒.๐๐ ก.ก.
(๔) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๒.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๕๗.๐๐ ก.ก.
(๕) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๗.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๖๓.๐๐ ก.ก.
(๖) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๓.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๗๐.๐๐ ก.ก.
(๗) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๗๐.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๗๘.๐๐ ก.ก.
(๘) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๗๘.๐๐ ก.ก. ขึ้นไป
๔.๓ ประเภททีมชาย ทีมละ ๕ คน
(๑) น้าหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน ๓๖๕ ก.ก.
(๒) ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน ลงทาการแข่งขัน
๔.๔ ประเภททีมหญิง ทีมละ ๕ คน
(๑) น้าหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน ๒๘๕ ก.ก.
(๒) ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน ลงทาการแข่งขัน
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๕ ข้ อ ๑๘ ข้ อ ๑๙ และข้ อ ๒๐ แห่ งระเบี ยบสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา ประกอบด้วย
(๑) ประเภทบุคคลชาย มีจานวน ๘ รุ่น ให้แต่ละวิทยาเขต ส่งนักกีฬาได้ รุ่นละ ๑
คนเท่านั้น (ไม่มีนักกีฬาสารอง)
(๒) ประเภทบุคคลหญิง มีจานวน ๘ รุ่น ให้แต่ละวิทยาเขต ส่งนักกีฬาได้ รุ่นละ ๑
คนเท่านั้น (ไม่มีนักกีฬาสารอง)
(๓) ประเภททีมชาย ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาลงแข่งขันได้ทีมละ ๓-๕ คน และให้
นักกีฬาที่แข่งขันประเภทบุคคลชาย ลงแข่งขันในประเภททีมได้
(๔ ) ประเภททีมหญิง ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาลงแข่งขันได้ทีมละ ๓-๕ คน และ
ให้นักกีฬาที่แข่งขันประเภทบุคคลหญิง ลงแข่งขันในประเภททีมได้
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย จานวน ๑ คน
(๔) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
จานวน ๑ คน
(๕) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง จานวน ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขตและแต่ละ
ประเภทหรื อ รุ่ น จะต้อ งมี วิท ยาเขตสมัครและลงท าการแข่ งขั นไม่น้ อยกว่ า ๓ วิ ทยาเขต จึ งจะท าการแข่ งขั น
ชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง

๓
๗.๑ ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศ
ส่วนผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๒ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
(๑) ประเภทบุคคลชาย ยกละ ๔ นาที (ทุกรอบของการแข่งขัน)
(๒) ประเภทบุคคลหญิง ยกละ ๔ นาที (ทุกรอบของการแข่งขัน)
(๓) ประเภททีมชาย ยกละ ๓ นาที (ทุกคู่ และทุกรอบของการแข่งขัน)
(๔) ประเภททีมหญิง ยกละ ๓ นาที (ทุกคู่ และทุกรอบของการแข่งขัน)
๗.๓ การวางมือในการแข่งขันประเภททีม ให้ส่งใบวางมือในการแข่งขันทุกรอบ
๗.๔ การชั่งน้าหนัก
(๑) นักกีฬาทาการชั่งน้าหนักอย่างไม่เป็นทางการ
ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ลงแข่งขัน
(๒) นักกีฬาต้องชั่งน้าหนักเข้ารุ่นอย่างเป็นทางการ
ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ลงแข่งขัน
(๓) นักกีฬาทาการชั่งน้าหนักจริงได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๒ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ กรณีทมี ใด เจ้าหน้าที่ และ/หรือนักกีฬา ละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษาประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๘
หมวด ๙ แห่ ง ระเบี ย บสถาบั น การพลศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมชุดแข่งขัน เรียกว่า “ยัคต้า” ซึ่งประกอบด้วย กางเกงขายาวสี
ขาว เสื้อกิโมโนสีน้าเงินหรือสีเขียว (ตามมุมที่ถูกเรียก) คาดเอวด้วยสายสีแดง ขึ้นทาการแข่งขัน
๙.๒ สนามแข่งขัน มีขนาดพื้นที่รวม ๑๒-๑๔ ตารางเมตร เรียกว่า “กิแลม” เป็นแผ่ น
ยางจิ๊กซอร์ ขนาด กว้าง-ยาว ๑ เมตร มีความหนา ๑-๒ นิ้ว แบ่งออกเป็นสองเขต คือ เขตพื้นที่แข่งขัน กว้าง ๖-๘
เมตร ยาว ๖-๘ เมตร และเขตพื้นที่ปลอดภัยโดยรอบ ห่างจากเขตพื้นที่แข่งขัน ด้านละ ๓ เมตร
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร

๔
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการฝ่ า ยเทคนิ ค กี ฬ า โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
ประกาศผลอย่ างเป็น ทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการเก็บ เงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

