ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
โดยที่ เป็ น การสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี ้ใ ห้ใ ช้บัง คับ ในการแข่ง ขัน กี ฬาสถาบั นการพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาฟันดาบ
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมฟันดาบแห่ งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที ่ข ัด แย้ง ให้ใ ช้ร ะเบีย บการแข่ง ขัน กีฬ าสถาบัน การพลศึก ษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
มีการจัดการแข่งขัน ๒ ประเภท ดังนี้
๔.๑ ประเภทบุคคล (Individual Event) มี ๖ รายการ
(๑) ดาบ Foil บุคคลชาย
(๒) ดาบ Foil บุคคลหญิง
(๓) ดาบ Epee บุคคลชาย
(๔) ดาบ Epee บุคคลหญิง
(๕) ดาบ Sabre บุคคลชาย
(๖) ดาบ Sabre บุคคลหญิง
๔.๒ ประเภททีม (Team Event) มี ๖ รายการ
(๑) ดาบ Foil ทีมชาย
(๒) ดาบ Foil ทีมหญิง
(๓) ดาบ Epee ทีมชาย
(๔) ดาบ Epee ทีมหญิง
(๕) ดาบ Sabre ทีมชาย
(๖) ดาบ Sabre ทีมหญิง

๒
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
(๑) ประเภทบุคคลส่งนักกีฬาได้ดาบละไม่เกิน ๒ คนต่อวิทยาเขต
(๒) ประเภททีมส่งนักกีฬาได้ดาบละไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๔ คนต่อวิทยาเขต
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนประเภทดาบ Foil จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ฝึกสอนประเภทดาบ Epee จานวน ๑ คน
(๔) ผู้ฝึกสอนประเภทดาบ Sabre จานวน ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
๗.๑ ประเภทบุคคล
(๑) การจัดการแข่งขันใช้วิธีการจัดแบบ คลาสซิก ฟอร์มูร่า (Classic formular)
(๒) จัดวางอันดับนักดาบตามลาดับคะแนนใน Ranking ตามระดับ Ranking
ทีส่ ูงที่สุดไปหาต่าสุด และผู้ที่ไม่มีคะแนน Ranking ให้ใช้วิธีการดาเนินการตามระบบ FIE
(๓) การแข่งขันประเภทบุคคลแข่งขันแบบพบกันหมด (POOL) ในรอบแรก
และรอบแพ้คัดออก (Direct Elimination : DE) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
(๔) รอบแรก Preliminary round ไม่กาหนดมือวาง แบ่งสายแข่งขันจานวน
ระหว่าง ๖-๗ คนทาการแข่งขันแบบพบกันหมด (POOL) ในสายนั้นๆคิด ๕ แต้มใน ๓ นาทีตามกฎ FIE
ตัดนักกีฬาออก ๒๐-๓๐ % เพื่อให้อยู่ในตาราง DE ๖๔ สาหรับบุคคลชาย และDE ๓๒ สาหรับบุคคลหญิง
หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับจานวนนักกีฬาและกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า ๑๖ คนไม่ตัดออก
(๕) รอบแพ้คัดออก (DE) นักกีฬาที่ผ่านรอบแรกทาการแข่งขันตามตาราง DE
คิด ๑๕ แต้มใน ๙ นาที (๓ นาทีพัก ๑ นาทีรวม ๓ ยก) กรณีดาบเซเบอร์เมื่อแข่งขันถึงแต้มที่ ๘ ให้พัก ๑ นาที
(๖) นักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันในรอบ BOUT ติดต่อกันมีสิทธิพักระหว่าง BOUT
๑๐ นาทีเป็นอย่างน้อย
(๗) การแข่งขันรอบแพ้คัดออก (DE) ให้แข่งขันไปจนถึงรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะ
รอบรองชนะเลิศได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จะได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ร่วมกัน
๗.๒ ประเภททีม
เป็นการแข่งขันแบบจัดอันดับทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) เรี ยงลาดับคะแนนทีมจากผลการแข่งขันประเภทบุคคลที่ดีที่สุด ๒ คนใน
ประเภทดาบนั้ นๆ โดยจั ดอันดับ ทีมตามลาดับคะแนนรวมน้อยไปหามาก หากนักกีฬาในที มไม่ได้แข่งขัน
ในประเภทบุคคลให้ถือว่านักกีฬาผู้น้ันมีผลการแข่งขันเป็นลาดับสุดท้ายในประเภทบุคคล แล้วบวกด้วย ๑
(ตามกติกาการจัดอันดับ ทีมของ FIE)
(๒) แข่งขันแบบ Relay Formula (๔๕ คะแนน ใน ๙ Bouts)
(๓) การแข่งขันรอบแพ้คัดออก (DE) ให้แข่งขันไปจนถึงรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะ
รอบรองชนะเลิศได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จะได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ที่ ๒ ร่วมกัน

๓
๗.๓ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทาการแข่งขัน
ชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ การรายงานตัวนักกีฬาที่ทาการแข่งขันในประเภทใดๆจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันก่อนการแข่งขันจะเริ่มอย่างน้อย ๓๐ นาทีเช่นเริ่มแข่งเวลา ๑๐.๐๐ น. ต้องมารายงานตัวที่เวลา
ไม่เกิน ๐๙.๓๐ น.
๘.๒ การตรวจอาวุธนักกีฬาสามารถนาอาวุธมาตรวจได้ที่สนามแข่งขันตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป
๘.๓ นักกีฬาต้องเคารพผู้ตัดสินและเคารพคู่ต่อสู้และสัมผัสมือเมื่อจบการแข่งขัน
๘.๔ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมห้ามทิ้ง หรือโยนอุปกรณ์ในระหว่างแข่งขัน
๘.๕ เจ้าหน้าที่ทีมที่ไม่เกี่ยวข้องให้อยู่นอกบริเวณสนามแข่งขัน
๘.๖ ไม่แสดงกิริยาที่ไม่สุภาพในบริเวณสนามแข่งขัน
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
อุ ป กรณ์ ใ นการแข่ ง ขั น ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น เป็ น ผู้ จั ด หามาเองทั้ ง หมดผู้ เข้ า แข่ ง ขั น
ต้องนาอุปกรณ์มาตรวจสภาพความปลอดภัยจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนาส่งให้คณะกรรมการแข่งขัน
ตรวจสอบก่อนการแข่งขัน ๑ ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือตามช่วงเวลาที่คณะกรรมการแข่งขันกาหนด ผู้เข้าแข่งขัน
ต้องแต่งกายดังนี้
๙.๑ สวมชุดแข่งขันสีขาวทั้งชุด มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกติกา มีความหนาเพียง
พอที่จะป้องกันอันตรายไม่ต่ากว่า ๓๕๐ นิวตัน
๙.๒ นักกีฬาหญิงต้องสวมเกราะ (plastron) ป้องกันอันตรายต่อร่างกายและส่วนหน้าอก
๙.๓ สวมรองเท้าพื้นยาง
๙.๔ นักกีฬาประเภทเซเบอร์
(๑) ต้องสวมใส่ Cover ที่หุ้มบริเวณข้อมือทุกครั้ง
(๒) ห้ามไม่ให้ใช้หน้ากากเซเบอร์ที่มีกระจกใสบริเวณใบหน้า
๙.๕ อื่นๆตามข้อตกลงในที่ประชุมผู้จัดการทีม
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้กาหนด

๔
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการฝ่ า ยเทคนิ ค กี ฬ า โดยผ่ า นความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
เป็น ไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬากีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษาว่า ด้ว ยการแข่งขัน กีฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ดการแข่ ง ขัน กีฬ าสถาบั นการพลศึ กษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

