ระเบียบการแข่ งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี พ.ศ. 2560
วันอาทิตย์ ท่ ี 12 มีนาคม 2560
ณ ชัน้ 12 หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
1. ประเภทการแข่ งขัน
1.1 ชายเดี่ยวทัว่ ไป
1.2 หญิงเดี่ยวทัว่ ไป
1.3 ชายเดี่ยวอายุ 45 ปี ขึ ้นไป
1.4 หญิงเดี่ยวอายุ 45 ปี ขึ ้นไป
1.5 ชายคูท่ วั่ ไป
1.6 หญิงคูท่ วั่ ไป
1.7 คูผ่ สมทัว่ ไป
1.8 ชายเดี่ยว (มือใหม่)*
1.9 หญิงเดี่ยว (มือใหม่)*
2. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน และจํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ผู้เข้ าแข่งขันต้ องเป็ นข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้ างทุกประเภท ที่มีคําสัง่
บรรจุแต่งตัง้ หรือหลักฐานการอนุมตั ิจ้างให้ ปฏิบตั ิงานแก่สว่ นงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
2.2 ผู้เข้ าแข่งขันประเภทชายเดี่ยวอายุ 45 ปี ขึ ้นไป และประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 45 ปี ขึ ้นไป ต้ องมีอายุ 45 ปี ในปี ที่จดั
แข่งขัน ( เกิดตังแต่
้ ปี พ.ศ.2515 ขึ ้นไป )
2.3 นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันได้ ไม่เกิน 2 ประเภท
2.4 แต่ละส่วนงานสามารถส่งนักกีฬาได้ ประเภทละไม่เกิน 2 คน (2 คู)่
2.5 ประเภทชายเดี่ยว (มือใหม่) และหญิงเดี่ยวมือใหม่ ส่วนงานส่งนักกีฬาได้ ประเภทละ 1 คน นักกีฬาที่เข้ าแข่งขัน
ประเภทมือใหม่ ต้ องไม่ เคยได้ รับรางวัลในการแข่ งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส (กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) หรือไม่ เคย
เป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่ งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และถ้ ามี
นักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันน้ อยกว่า 8 ส่วนงาน จะไม่จดั การแข่งขัน
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3. วิธีการจัดการแข่ งขัน
3.1 ใช้ กติกาของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปั จจุบนั
3.2 ให้ แบ่งสายการการแข่งขันตามจํานวนที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นสมควร
3.3 ให้ นกั กีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลปี ที่ผ่านมาเป็ นมือวาง
แยกกันห่างที่สดุ
3.4 ให้ แยกผู้เข้ าแข่งขันในส่วนงานเดียวกันออกไปอยูค่ นละสาย โดยไม่ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันดังกล่าวแข่งขันกันเองในรอบแรก
3.5 ใช้ วิธีจบั ฉลากเข้ าสายการแข่งขัน
3.6 จัดการแข่งขันแบบแพ้ คดั ออก (เกมละ 11 คะแนน ผลัดกันส่งฝ่ ายละ 2 คะแนน)
3.7 การแข่งขันรอบแรก ถึงรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันแบบ 3 ใน 5 เกม ไม่มีการชิงตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ครองร่วมกัน)
3.8 ใช้ ลกู พลาสติก สีขาว ขนาด 40+ mm. 3 ดาว สีขาว ในการแข่งขัน (ลูกกติกาใหม่)
4. รางวัล นักกีฬาที่ชนะเลิศ อันดับที่ 1 – 3 จะได้ รับเหรี ยญรางวัล
5. วัน/เวลาแข่ งขัน วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ชัน้ 12 หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ รพ.ศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
6. ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
6.1 ให้ สว่ นงานต่าง ๆ สมัครเข้ าร่วมแข่งขัน ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ไม่ รับหน้ างาน)
6.2 ประชุมจับสลากเข้ าสายการแข่งขัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องประชุม 531 ชัน้ 5
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (หากมีการเปลีย่ นแปลงจะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้ หนึง่ )
6.3 ก่อนการแข่งขันให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน หรื อผู้แทนไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6.4 ผู้เข้ าแข่งขันทุกประเภทต้ องรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเอง และลงแข่งขันตามวัน เวลาที่ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกํ าหนด เมื่อพ้ นกํ าหนดเวลาที่ ให้ (5 นาที ) ผู้เข้ าแข่งขันประเภทใดไม่พร้ อมที่ จะแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรให้ ปรับเป็ นแพ้
6.5 ผู้เข้ าแข่งขันต้ องนําอุปกรณ์ (ไม้ เทเบิลเทนนิส) มาเอง
7. การประท้ วง
7.1 การประท้ วงเรื่ องเทคนิค ให้ ประท้ วงก่อนการแข่งขัน หรื อแข่งขันแล้ วเสร็ จ ไม่เกิน 30 นาที และให้ ถือคําตัดสินของ
กรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันเป็ นข้ อยุติ
7.2 การประท้ วงกรณีอื่น ๆ ให้ กรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผู้วินิจฉัยและพิจารณาชี ้ขาดตามความเหมาะสมและให้ ถือ
เป็ นที่สิ ้นสุด
(นายปิ ยชน โพธารมย์ )
กรรมการกีฬาฝ่ ายเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-849-6390 / 089-660-2331 /E-mail : piyachon.pho@mahidol.ac.th

