ระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์
กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์”
ประจาปีการศึกษา 2565
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
-------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในหมวดที่ 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
ให้ ใช้กติกาการแข่ ง ขัน ซึ่งสมาคมบริ ดจ์ แห่ ง ประเทศไทย กาหนดใช้ในปั จ จุ บั น
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน การจัดการแข่งขันแบ่งประเภทดังนี้
2.1 ทีม
ชายและหญิง
2.2 คู่
ชายและหญิง
2.3 ทีมทั่วไป (ไม่จากัดเพศ)
2.4 ทีมผสม
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวดที่ 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ข้อ 4. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
4.1 ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาไม่เกิน 12 คน
4.2 ประเภททีม ให้คณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 1 ทีม
โดยในทีมประกอบไปด้วยนักกีฬาไม่เกิน 6 คน และต้องไม่น้อยกว่า 4 คน
4.2 ประเภททีมทั่วไป ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ไม่เกิน 1 ทีม
โดยในทีมประกอบด้วยนักกีฬาไม่จากัดเพศ ไม่เกิน 6 คน และต้องไม่น้อยกว่า 4 คน
4.3 ประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ประเภทละไม่เกิน 3 คู่และต้องเป็นนักกีฬาในประเภททีม ยกเว้นคณะ/วิทยาลัย ไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันประเภททีม ให้ส่งนักกีฬาได้ไม่เกินประเภทละ 2 คู่
4.4 ให้แต่ละทีม ยืนยันรายชื่อในการแข่งขันประเภทคู่ ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า
24 ชั่วโมง ทั้งนี้จะต้องไม่เกินจานวนคู่ที่ทีมนั้น แจ้งความจานงเข้าร่วมในการแข่งขัน
4.5 ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที ม ได้ ไ ม่ เ กิ น 2 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ จั ด การที ม 1 คน
และผู้ฝึกสอน 1 คน
/ข้อ 5.วิธีการ...
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5.1 ประเภททีม
5.1.1 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีมพร้อมกันใน วัน เวลา
และสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
5.1.2 ให้เจ้าภาพเลือกอยู่สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได้
5.1.3 ให้จัดการแข่งขันประเภททีมทั่วไป และทีมชายหญิง โดยเริ่มการ
แข่งขันรอบแรกพร้อมกัน
5.1.4 ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 6 - 10 ทีม ให้จัดการแข่งขัน
แบบพบกันหมดแบบ SINGLE ROUND ROBIN หรือ DOUBLE ROUND ROBIN รอบละไม่เกิน 24 กระดาน
และต้องไม่น้อยกว่า 8 กระดาน คิดคะแนนรวมทั้งหมด ให้ทีมที่ได้คะแนน V.P สูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ และทีม
ที่ได้คะแนน V.P รองลงมาเป็นทีม รองชนะเลิศ ส่วนทีมที่ได้คะแนน V.P เป็นอันดับที่ 3 ให้ได้อันดับ 3
5.2 ประเภทคู่
5.2.1 ให้ ส่ งรายชื่ อผู้ เข้ าแข่ งขั นพร้ อมกั น โดยให้ ใช้ นั กกี ฬาจากประเภททีม
ยกเว้นไม่ส่งประเภททีม
5.2.2 ให้จัดการแข่งขันโดยเริ่มการแข่งขันรอบแรกพร้อมกันและจัดใน
ช่วงเวลาที่ไม่กระทบต่อการแข่งขันประเภทอื่น ๆ
ข้อ 6. กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ข้อ 7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ให้เจ้าภาพเป็นผู้กาหนดและแจ้งทีมเข้าแข่งขันอย่างน้อย 30 วัน
ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะหนึ่งเพื่อดาเนินการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์ ” ประจาปีการศึกษา 2565 หากปัญหา
นอกเหนือ จากที่ระบุให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน คาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ถือเป็นที่สุด และรายงานให้คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทราบ
ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจาปีการศึกษา 2565
ข้อ 10. การประท้วงอุทธรณ์
ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด 9 ข้ อ 24 และข้ อ 25 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัย เรื่ อง ข้อปฏิบั ติห ลั กเกณฑ์ ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ร าช
มงคลศรีวิชัย
ข้อ 11. ในกรณีที่มีปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบ ให้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด
/ข้อ 12. ให้คณะกรรมการ...

-3ข้อ 12. ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจาปีการศึกษา 2565 รักษาราชการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ ประดิษฐสาร)
ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

