ระเบียบคณะอนุกรรมการจัดการแข่ งขัน
กีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2560
ว่ าด้ วยการแข่ งขันกรี ฑา
เพื่อให้ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและบรรลุวตั ถุประสงค์
ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน
อาศัยตามข้ อ 19 แห่งข้ อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 จึงกําหนดระเบียบคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปี 2560 ว่าด้ วยการแข่งขันกรี ฑากีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2560 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปี 2558 ว่าด้ วยการแข่งขันกรี ฑากีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2558
ข้ อ 2 ประเภทการแข่งขัน
ให้ ใช้ กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรี ฑานานาชาติ (LAAF) ฉบับปี ค.ศ. 2008 – 2009 ที่สมาคมกรี ฑาแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ การรับรองและประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการในปั จจุบนั โดยอนุโลม
2.1 การแบ่งประเภทผู้เข้ าแข่งขัน
ชาย

2.1.1 ประเภทชายอายุไม่เกิน 29 ปี (ไม่เกิน พ.ศ.2531)
2.1.2 ประเภทชายอายุ 30 ถึง 34 ปี (พ.ศ.2526-2530)
2.1.3 ประเภทชายอายุ 35 ถึง 39 ปี (พ.ศ.2521-2525)
2.1.4 ประเภทชายอายุ 40 ถึง 44 ปี (พ.ศ.2516-2520)
2.1.5 ประเภทชายอายุ 45 ถึง 49 ปี (พ.ศ.2511-2515)
2.1.6 ประเภทชายอายุ 50 ถึง 54 ปี (พ.ศ.2506-2510)
2.1.7 ประเภทชายอายุ 55 ปี ขึ ้นไป (พ.ศ.2505 ขึ ้นไป)

หญิง

2.1.8 ประเภทหญิงอายุไม่เกิน 29 ปี (ไม่เกิน พ.ศ.2531)
2.1.9 ประเภทหญิงอายุ 30 ถึง 34 ปี (พ.ศ.2526-2530)
2.1.10 ประเภทหญิงอายุ 35 ถึง 39 ปี (พ.ศ.2521-2525)
2.1.11 ประเภทหญิงอายุ 40 ถึง 44 ปี (พ.ศ.2516-2520)
2.1.12 ประเภทหญิงอายุ 45 ถึง 49 ปี (พ.ศ.2511-2515)
2.1.13 ประเภทหญิงอายุ 50 ถึง 54 ปี (พ.ศ.2506-2510)
2.1.14 ประเภทหญิงอายุ 55 ปี ขึ ้นไป (พ.ศ.2505 ขึ ้นไป)

หมายเหตุ การนับอายุให้ ใช้ ปีที่ทําการแข่งขันลบปี ที่เกิด เช่น 2560 ลบ 2514 อายุ 46 ปี
2.2 รายการที่แข่งขัน (ทังชายและหญิ
้
ง)
2.2.1 วิ่ง 100 เมตร
2.2.2 วิ่ง 200 เมตร
2.2.3 วิ่ง 400 เมตร
2.2.4 วิ่ง 800 เมตร
2.2.5 วิ่ง 1,500 เมตร
2.2.6 วิ่ง 3,000 เมตร (รอบมหาวิทยาลัย)
2.2.7 วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร
2.2.8 วิ่งผลัด 4 × 400 เมตร
2.2.9 วิ่งผลัดผสม (4 x 100,200,300,400 เมตร)
2.2.10 พุง่ แหลน
2.2.11 ทุม่ นํ ้าหนัก
2.2.12 ขว้ างจักร
2.2.13 กระโดดไกล
หมายเหตุ

ประเภทชายและหญิงอายุ 55 ปี ขึ ้นไป (พ.ศ.2505 ขึ ้นไป)

ขอสงวนการแข่งขันประเภท 100ม., 200 ม. วิ่งผลัด 4 x 100 ม. และวิ่งผลัดผสม
ข้ อ 3 คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่งขัน
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการจัดการแข่งขัน
บุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531
ข้ อ 4 จํานวนผู้เข้ าแข่งขัน
4.1 ประเภทบุคคล ให้ แต่ละคณะ/สถาบันส่งเข้ าแข่งขันได้ ไม่เกิน ประเภทละ 2 คน
4.2 ประเภททีม ให้ แต่ละคณะ/สถาบันส่งเข้ าแข่งขันได้ 1ทีม
ข้ อ 5 การแข่งขัน
5.1 การแข่งขันกรี ฑาประเภทลู่
5.1.1 การแข่งขัน ถ้ ามีผ้ เู ข้ าแข่งขันเกิน 8 คน หรื อ 8 ทีม ให้ จดั การแข่งขันออกเป็ น กลุม่ ๆ ละ
เท่ากัน
5.1.2 การจัดลําดับผู้เข้ าร่วมการแข่งขัน นําเวลาที่ได้ ในแต่ละพวกการแข่งขัน มาเรี ยงลําดับ
ทังหมด
้
คน หรื อ ทีมที่เวลาดีที่สดุ เป็ นผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และลําดับที่ 3 ต่อไป

5.2 การแข่งขันกรี ฑาประเภทลาน
ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันทําการประลองได้ คนละ 3 ครัง้ เอาครัง้ ที่ดีที่สดุ มาเรี ยงลําดับเป็ นผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ และลําดับที่ 3 ต่อไป
5.3 การจับสลากเพื่อเลือกช่องวิ่งฝ่ ายจัดการแข่งขันจะเป็ นผู้จดั ช่องวิ่งตามลําดับที่สง่ รายชื่อให้
คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ข้ อ 6 มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขันกีฬาทุกท่านต้ องประพฤติตนให้ สมกับเป็ นนักกีฬาที่ดีและต้ องปฏิบตั ิตามกติกาการแข่งขัน
ทุกประการ หากประพฤติตนไม่เหมาะสมหรื อละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี
ข้ อ 7 เครื่ องแต่งกายของนักกีฬา
ให้ นกั กีฬาที่แข่งขันแต่งกายให้ สภุ าพเรี ยบร้ อยเหมาะสมกับการแข่งขันและความปลอดภัย

ข้ อ 8 กําหนดการแข่งขันใช้ เวลาการแข่งขันซึง่ จะกําหนดวันแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ตังแต่
้ เวลา
้ เวลาประมาณ 14.00 – 15.30 น.
7.00 น. เป็ นต้ นไป ถึงประมาณ 15.30 น. และวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 ตังแต่
ข้ อ 9 รางวัลการแข่งขัน
ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ องการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในประจําปี 2560
รางวัลที่ 1 เหรี ยญชุบทอง
รางวัลที่ 2 เหรี ยญชุบเงิน
รางวัลที่ 3 เหรี ยญชุบทองแดง
*รางวัลพิเศษ 5 ทีมแรกที่สง่ ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันมากที่สดุ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ประเภทเดียว
5, 4, 3, 2, 1 คะแนน

ตามลําดับผลการแข่งขัน

ประเภททีม

ตามลําดับผลการแข่งขัน

9, 7, 5, 3, 1 คะแนน

ข้ อ 10 การส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขัน
ให้ ผ้ ฝู ึ กสอน ผู้ควบคุมทีม หรื อนักกีฬา ที่เข้ าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้ าอีเมล์ของฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ภายในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (ส่งก่อนได้ ช่องวิ่งก่อนตามลําดับก่อนหลังที่สง่ ) และรายงานตัวในวันทําการแข่งขัน
ก่อนการแข่งขัน 30 นาที

Email: mai_br91@yahoo.com
เบอร์ โทรศัพท์: 1.อาจารย์ชลชัย อานามนารถ
2. คุณเพ็ญสินี พนาสิริวงศ์

081-6127733
099-4955262

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2560

(อาจารย์ชลชัย อานามนารถ)
ประธานจัดการแข่งขันคัดเลือกกรี ฑา

