ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ
โดยที่ เป็ น การสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬ าสถาบั น การพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ”
ข้ อ ๒ ระเบี ย บนี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาวูซูประลองยุทธ
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมวูซู แห่ งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้ว ยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้าหนักการแข่งขัน
แบ่งออกเป็นประเภทบุคคลชายและหญิง โดยกาหนดเป็นรุ่นน้าหนัก ๗ รุ่น ดังนี้
๔.๑ รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๕ กก. (ชาย, หญิง)
๔.๒ รุ่นน้าหนักมากกว่า ๔๕ กก. แต่ไม่เกิน ๔๘ กก. (ชาย, หญิง)
๔.๓ รุ่นน้าหนักมากกว่า ๔๘ กก. แต่ไม่เกิน ๕๒ กก. (ชาย, หญิง)
๔.๔ รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๒ กก. แต่ไม่เกิน ๕๖ กก. (ชาย, หญิง)
๔.๕ รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๖ กก. แต่ไม่เกิน ๖๐ กก. (ชาย, หญิง)
๔.๖ รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๐ กก. แต่ไม่เกิน ๖๕ กก. (ชาย, หญิง)
๔.๗ รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๕ กก. แต่ไม่เกิน ๗๐ กก. (ชาย, หญิง)
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา

๒
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
นักกีฬาแต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๔ คน โดยแบ่งออกเป็น
ประเภทบุคคลชายไม่เกิน ๗ คน และบุคคลหญิงไม่เกิน ๗ คน ซึ่งนักกีฬามีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันได้เพียงคนละ
๑ รุ่นน้าหนักเท่านั้นและไม่สามารถเลื่อนรุ่นน้าหนักของการแข่งขันได้
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง จานวน ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน
๗.๑ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทาการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๒ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
๗.๓ การตรวจร่างกายและการชั่งน้าหนักเข้ารุ่น กาหนดให้มีการตรวจร่างกายและชั่ง
น้าหนักเข้ารุ่นก่อนการแข่งขัน ๑ วันซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ
๗.๔ การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน จะทาการจับสลากและแบ่งสายการแข่งขัน ใน
การประชุมผู้จัดการทีม หลังจากเสร็จสิ้นจากการตรวจร่างกายและการชั่งน้าหนักเข้ารุ่นแข่งขัน
๗.๕ การประชุมผู้จัดการทีม ทุกทีมต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม โดย
ข้อตกลงใดๆ ให้กาหนดไว้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละครั้งที่ทาการแข่งขัน เพื่อให้การจัดการแข่งขันดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
๗.๖ จานวนยก กาหนดให้ทาการแข่งขัน ๒ ใน ๓ ยก
๗.๗ การหาผู้ชนะนักกีฬาฝ่ายใดสามารถชนะคู่แข่งขันได้ ๒ ยก ก่อน เป็นฝ่ายชนะใน
รอบนั้นๆ
๗.๘ กรณี นั ก กี ฬ าชนะฝ่ ายละหนึ่ งยก หรื อ มี ก ารเสมอ ๑ ยก ภายในการแข่ งขั น
๒ ยก แรกให้มีการแข่งขันในยกที่ ๓ ต่อไปและให้สิ้นสุดการแข่งขันใน ๓ ยก เท่านั้น
๗.๙ กรณีนักกีฬาเสมอกันให้หาผู้ชนะตามกติกาการแข่งขัน
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินกีฬาวูซูประลองยุทธอย่างเคร่งครัด

๓
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี และ
ปฏิบัติตามระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธอย่างเคร่งครัด
๘.๓ ในกรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาน รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ
ให้ พิ จ ารณาเป็ น ไปตามหมวดที่ ๙ ข้ อ ๓๐ แห่ ง ระเบี ย บสถาบั น การพลศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยการแข่ ง ขั น กี ฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ นักกีฬา ต้องสวมใส่ชุดแข่งขันให้ถูกต้องตามฝ่ายแดงและฝ่ายดา โดยกาหนด เป็น
เสื้อกล้ามและกางเกงกีฬาขาสั้นและให้สีตรงกัน
๙.๒ นักกีฬาต้องเตรียม กระจับ และฟันยาง มาใช้เป็นการส่วนตัวในการแข่งขัน
๙.๓ ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องป้องกัน เสื้อเกราะ เฮคการ์ด และนวม
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กั บ นัก กีฬ าและเจ้ าหน้ าที่ 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 กาหนดการแข่ง ขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่า ยเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็น ไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้ว ย
การแข่งขันกีฬากีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่า งเป็น ทางการ พร้อ มกับ ยื่น ใบบัน ทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขั นกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษาว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน กีฬ า
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

๔
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ งขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

