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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ชนิดกีฬาจักรยาน
..………….…………………..
ประกาศคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่ง ขัน กีฬาบุคลากรในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ชนิดกีฬาจักรยาน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่ง ขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ชนิดกีฬาจักรยาน”
ข้อ 2. บรรดาประกาศทีข่ ัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 กีฬาจักรยานเสือภูเขา (Cross country)
4.1.1 บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
4.1.2 บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี
4.1.3 บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี
4.1.4 บุคคลชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป
4.15 บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
4.1.6 บุคคลหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
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4.2 กีฬาจักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
4.2.1 บุคคลชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
4.2.2 บุคคลชาย อายุ 30 – 39 ปี
4.2.3 บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี
4.2.4 บุคคลชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป
4.2.5 บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
4.2.6 บุคคลหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
หมายเหตุ การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ทาการแข่งขัน (พ.ศ. 2562) เป็นตัวตั้ง แล้วลบด้วยปี พ.ศ. เกิด
ของนักกีฬา (ไม่นับวัน และ เดือน) ยกตัวอย่างเช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2562 ปีเกิด พ.ศ. 2524 มีอายุเท่ากับ 2562 –
2524 = 38 ปี
ข้อ 5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าแข่งขัน
ให้เป็นไปตามระเบีย บคณะกรรมการบริ หารกี ฬามหาวิ ท ยาลั ยแห่ง ประเทศไทย ว่าด้ว ย
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 6. จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
การแข่งขันทุกประเภท ให้แต่ละหน่วยงานส่งเข้าแข่งขันได้ไม่จากัดจานวน
ข้อ 7. วิธจี ัดการแข่งขัน
7.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปั่นกีฬาจักรยาน ตามเส้นทางที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กาหนดไว้
7.2 นักกีฬาจักรยานที่สมัครเข้าแข่งขัน ต้องใช้รถกีฬาจักรยานตามที่กติการะบุ ไว้เท่านั้น
7.3 เบอร์ที่ติดตัวจะต้องอยู่ในสภาพที่มองเห็นชัดเจน กรรมการจะไม่รับผิดชอบกรณีที่เบอร์
ของนักแข่งชารุด และจะไม่รับการประท้วงใด ๆ
7.4 ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 - 3 ทุกประเภทจะต้องแสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แก่คณะกรรมการตัดสิน หากท่านใดไม่สามารถแสดงหลักฐานได้
จะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัล โดยจะเลื่อนจากอันดับรองขึ้นมารับรางวัลแทน
ข้อ 8. กาหนดการแข่งขัน
วันที่ 1
เวลา 14.30 น.
ผูแ้ ข่งขันลงทะเบียน ณ จุดการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง
เวลา 15.30 น.
ประธานกล่าวต้อนรับนักกีฬา
เวลา 16.00 น.
ผู้เข้าแข่งขันกีฬาจักรยานทุกประเภท ร่วมปั่นอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบ
เส้นทางตามที่คณะกรรมการกาหนดให้
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วันที่ 2 การแข่งขันประเภทกีฬาจักรยานเสือภูเขา (Cross country)
เวลา 06.00น.
ลงทะเบียน ณ จุดการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เวลา 07.30 น.
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวต้อนรับนักกีฬา และชี้แจง
เกณฑ์การตัดสิน
เวลา 08.00 น.
พิธีเปิดและปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 10.30 น.
พิธีมอบถ้วยรางวัล และรับของที่ระลึก
วันที่ 3 การแข่งขันประเภทกีฬาจักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
เวลา 06.00 น.
ลงทะเบียน ณ จุดการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เวลา 07.30 น.
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวต้อนรับนักกีฬา และชี้แจง
เกณฑ์การตัดสิน
เวลา 08.00 น.
พิธีเปิดและปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 10.30 น.
พิธีมอบถ้วยรางวัล และรับของที่ระลึก
ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
9.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้ กีฬาจักรยาน 2 ล้อ ประเภทกีฬาจักรยานเสือภูเขา (Cross country)
กี ฬ าจั ก รยานเสื อ หมอบ (Road Bike) และห้ า มใช้ กี ฬ าจั ก รยานไฟฟ้ า ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ทุ ก คนจะต้ อ งสวมหมวก
กันกระแทกและกระชับสายรัดคาง ตลอดเวลาแข่งขัน
9.2 นักแข่งต้องติดเบอร์ที่หน้ารถให้ชัดเจน ห้าม ตัด , พับ หรือเจาะรูใดๆ ทั้ง สิ้น หากหลุด
และอยู่ในสภาพที่มองไม่ชัดเจน ผู้ตัดสินไม่สามารถจะนับรอบให้ได้
9.3 เบอร์ที่ติดตัวจะต้องอยู่ในสภาพที่มองเห็นชัดเจน กรรมการจะไม่รับผิดชอบกรณีที่เบอร์
ของนักแข่งชารุด และจะไม่รับการประท้วงใดๆ
ข้อ 10. ข้อปฏิบัตใิ นการแข่งขัน
10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.2 ตลอดเวลาการแข่ง ขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬ าที่ ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
10.3 ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม กี ฬ า
เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเภทไทย พิ จ ารณาโทษในเบื้ อ งต้ น
ตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
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ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อ 12. การประท้วง
ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน
ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่เข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่ง เสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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