บาสเกตบอล
การแข่ งขันบาสเกตบอล ในกีฬามหิดล เกมส์ ‘60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทการแข่ งขัน
1. ประเภททีมหญิง
2. ประเภททีมชาย

จํานวนนักกีฬา
ทีมละ 12 คน
การแต่ งกาย
นักกีฬาให้สวมเสื้ อทีมสี เดียวกันมีเบอร์ เหมาะสมและสุ ภาพ
สนามแข่ งขัน
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตศาลายา
ผู้รับผิดชอบ
1. นายณรงค์ ศักดิ์ ใจซื่อ
2. นางสาวกาญจนา วงศ์ อุ่นใจ
3. นายเอกภพ ติละกุล

โทร.02-4197530 , 0898271376
โทร. 02-4198961
โทร. 02-4198961 , 0840034646

รูปแบบการแข่ งขัน
แข่งขันคู่ละ 40 นาที แข่งแบบ 4 ควอเตอร์ ควอเตอร์ ละ 10 นาที ครึ่ งแรก (Q1และ Q2) ครึ่ งหลัง (Q3และ Q4)
พักจบแต่ละควอร์เตอร์1 นาที พักครึ่ ง (Q2) 5 นาที ต่อเวลา พัก 1 นาที
รอบแรก (รอบแบ่ งกลุ่ม)
- เวลาไหลตลอดการแข่งขัน เวลาหยุด 2 นาทีสุดท้ายของ Q4
- การขอเวลานอก สามารถขอได้ดงั นี้
ขอเวลานอก Full Timeout ครึ่ งละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที ขอเวลา 20วินาที Timeout ได้ครึ่ งละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 วินาที
- ถ้าเสมอกันอีกให้ต่อเวลาอีก 5 นาที พัก 2 นาที จนกว่าจะมีผชู้ นะ
(ต่อเวลาขอ Full timeout และ 20 วินาที Timeout ได้อย่างละ 1 ครั้ง)
- ทีมชนะได้ 3 คะแนน แพ้ได้ 1 คะแนน ไม่มาแข่งขัน(แพ้บาย) ได้ 0 คะแนน
- ประเภททีมหญิง ทีมอันดับ 1 และ 2 เข้ ารอบชิงชนะเลิศ ทีมอันดับ 3 ได้ อันดับ 3
- ประภททีมชาย ทีมทีไ่ ด้ คะแนนดีทสี่ ุ ด อันดับ 1 และ 2 ของแต่ ละสายเข้ ารอบต่ อไป
- ถ้ าคะแนนเท่ ากันให้ ดูดงั นี้
1. ทีมที่มีคะแนนเท่ากันให้ดูผลการพบกันของทั้งสองทีม (Head to Head)
2. ถ้าทีมที่เท่ากันมีมากกว่า 2 ทีม ให้ดูผลการพบกันของทีมในกลุ่มที่มีคะแนนเท่ากัน (Mini League) ใครมีคะแนน
มากกว่า ถือว่าอันดับดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันให้ดูผลลูกต่างลูกได้เสี ยในการพบกันในมินิลีกนั้น ๆ ด้วย โดยทีมที่มี
ผลต่างลูกได้เสี ยดีกว่า ถือว่าอันดับดีกว่า
3. ถ้ าทุกกรณียงั เท่ ากันอีกให้ ทาํ การ จับฉลาก

รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ
- รอบรองชนะเลิศ แข่งแบบแพ้คดั ออก ทีมชนะเข้าชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ได้อนั ดับ 3 ร่ วม
- รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะได้อนั ดับ 1 ทีมแพ้ได้อนั ดับ 2
- การขอเวลานอก
สามารถขอได้ดงั นี้
ขอเวลานอก Full Timeout ครึ่ งละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที ขอเวลา 20 Timeout ได้ครึ่ งละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 วินาที
- ถ้าเสมอกันอีกให้ต่อเวลาอีก 5 นาที พัก 2 นาที จนกว่าจะมีผชู้ นะ
(ต่อเวลาขอ Full timeout และ 20 วินาที Timeout ได้อย่างละ 1 ครั้ง)
- ขอเวลานอก Q1และQ2 ได้ 2 ครั้ง และ Q3และ Q4 ได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที
- ถ้าเสมอกันอีกให้ต่อเวลาอีก 5 นาที พัก 2 นาที จนกว่าจะมีผชู้ นะ
กติกาการแข่ งขัน
- ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันต้องลงทําการแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กําหนดไว้ เมื่อพ้นเวลากําหนดไว้ 10 นาที ทีมใดยังไม่ลงแข่งขันหรื อผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ครบ 5 คน ให้
ปรับแพ้ ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน บุคลากรทุกคนต้องทราบและถือปฏิบตั ิตามระเบียบนี้อย่างเคร่ งครัด ไม่
ว่ากรณี ใด จะอ้างว่าได้ทาํ ไปโดยไม่ทราบระเบียบนี้ไม่ได้
- กําหนดการแข่งขัน เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ประกาศไปแล้ว ทุกทีมจะต้องปฏิบตั ิตาม
- กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA)
- ทีมที่เข้าแข่งขันต้องยอมรับการตัดสิ นในการแข่งขันนั้น การตัดสิ นของผูต้ ดั สิ นในระหว่างการแข่งขัน
ถือเป็ นถูกต้องจะประท้วงหรื ออุทธรณ์ไม่ได้
- หากมีกระประท้วงหรื อเสี ยมารยาทในการตัดสิ น ผูต้ ดั สิ นมีสิทธิ์ให้บุคคลนั้น หรื อทีมนั้นออกจากการ
แข่งขันหรื อปรับแพ้แล้วแต่พิจารณา
- ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูใ้ ช้ดุลยพินิจพิจารณา
ชี้ขาด ทั้งนี้ให้ยดึ ตามระเบียบของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็ นสําคัญ
กําหนดการแข่ งขัน
สายการแข่ งขัน
ทีมชาย
สาย A
A1
A2
A3
A4
A5

วิทยาลัยนานาชาติ (แชมป์ เก่ า)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
คณะกายภาพบําบัด

ทีมหญิง
สาย C
C1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
C2 คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
C3 คณะกายภาพบําบัด

สาย B
B1
B2
B3
B4
B5

คณะทันตกรรมศาสตร์ (รองแชมป์ เก่า)
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-----

ตารางการแข่ งขัน
วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560
ทีมชาย
คู่ที่ 1 17.00 น.
คู่ที่ 2 17.50 น.
คู่ที่ 3 18.40 น.
คู่ที่ 4 19.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9
ทีมชาย
คู่ที่ 5
คู่ที่ 6
ทีมหญิง
คู่ที 7

A3
A1
B1
B3

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะทันตกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

A4
A2
B2
B4

ศูนย์ การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

17.00 น.
17.50 น.

A1
A2

วิทยาลัยนานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

A5
A3

คณะกายภาพบําบัด
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การกีฬา

18.40 น.

C1

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

C2

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

A1
A2
B1
B2

วิทยาลัยนานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะทันตกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

A4
A5
B3
B4

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะกายภาพบําบัด
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

A1
A5

วิทยาลัยนานาชาติ
คณะกายภาพบําบัด

A3
A4

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

C1

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

C3

คณะกายภาพบําบัด

B1
B2
A2
A3

คณะทันตกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การกีฬา

B4
B3
A4
A5

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
คณะกายภาพบําบัด

มีนาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560
ทีมชาย
คู่ที่ 8 17.00 น.
คู่ที่ 9 17.50 น.
คู่ที 10 18.40 น.
คู่ที่ 11 19.30 น.
วันพฤหัสที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560
ทีมชาย
คู่ที่ 12 17.00 น.
คู่ที่ 13 17.50 น.
ทีมหญิง
คู่ที่ 14 18.40 น.
วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560
ทีมชาย
คู่ที่ 15 17.00 น.
คู่ที่ 16 17.50 น.
คู่ที่ 17 18.40 น.
คู่ที่ 18 19.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560
ทีมหญิง
คู่ที่ 19 17.30 น.
C2 คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
C3 คณะกายภาพบําบัด
ทีมชาย
รอบรองชนะเลิศ
คู่ที่ 20 18.20 น.
อันดับ 1 สาย A
พบ
อันดับ 2 สายB
----------------------------------------คู่ที่ 21 19.20 น.
อันดับ 1 สาย B
พบ
อันดับ 2 สาย A
----------------------------------------รอบชิงชนะเลิศ
วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560
รอบชิงชนะเลิศ ทีมหญิง
คู่ที่ 22 17.30 น.
ที1่ สาย C
พบ
ที่ 2 สาย C
----------------------------------------รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาย
คู่ที่ 23 18.30 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 20
พบ
ผู้ชนะคู่ที่ 21
-----------------------------------------

*** ส่ งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการและสี เสื้อแข่ งขัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ที่ sisportsmed@hotmail.com
คลินิกการกีฬา ตึกสลากกินแบ่ งชั้น 3 โทร. 02-419-8961
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

