ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 6
………………………………………………………………………..
ด้ ว ย คณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) โดยคณะอนุ ก รรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จะดาเนินการทดสอบกีฬายิงปืนเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักกีฬายิงปืนเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้ า ร่ ว มการแข่ งขั น ชิ งชนะเลิ ศ กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย โลก ระหว่ า งวัน ที่ 14-18 กั น ยายน 2556
ณ เมืองบิดกอสซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการทดสอบดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักกีฬายิงปืนตัวแทนประเทศไทย
1.1 เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
1 . 2 เ ป็ น ผู้ ที่ มี สั ญ ช า ติ ไ ท ย แ ล ะ มี อ า ยุ ร ะ ห ว่ า ง 1 7 28 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 มกราคม 2531 – วันที่ 31 ธันวาคม 2542)
1.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมตามแผนการฝึกซ้อมที่ผู้ฝึกสอนกาหนด และ
สามารถเดินทางไปทาการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ได้ตลอดกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
2.ประเภทที่ทาการทดสอบ และกาหนดคะแนนขั้นต่า(MQS)ของแต่ละประเภท ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Events
10m Air Pistol Men
50m Pistol Men
25m Rapid Fire Pistol Men
25m Standard Pistol Men
10m Air Pistol Women
25m Pistol Women
10m Air Rifle Men
50m Rifle Prone Men
50m Rifle 3 Positions Men
10m Air Rifle Women
50m Rifle Prone Women
50m Rifle 3 Positions Women

Ind. (MQS)
575
548
574
563
380
575
621
619
1159
415
622
583

Team(MQS)
1711
1620
1608
1675
1131
1708
1859
1855
3468
1237
1857
1726

หมายเหตุ: ใช้คะแนนจากอันดับ 8 ของแต่ละประเภทจากการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 28
ปี ค.ศ. 2015 กาหนดเป็นเกณฑ์คะแนนขั้นต่า(MQS)

-23.วิธีการและเอกสารประกอบการรับสมัคร
3.1 กรอกใบสมัคร ส่งเอกสารที่ Fax. 035-555-740 หรือ E-mail: Krit_rifle@yahoo.com ส่งถึง
คุณคมกฤส ฆ้องนาโชค
3.2 เอกสารประกอบการรับสมัคร
-สาเนาบัตร นักศึกษา/นิสิต จานวน 1 ฉบับ
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
-ใบรับรองการเป็นนักศึกษา กรณีเป็นนิสิตที่เพิ่งเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษาใหม่
กรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นถู กต้ อ ง ชั ด เจน ตามความเป็ น จริ ง พร้ อ มน าส่ ง เงิ น ค่ า สมั ค ร
ประเภทละ 400.- บาท
4.สถานที่ทดสอบ
สนามกีฬายิงปืนสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
5.กาหนดการ
กาหนดทาการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 -6 ส.ค.2559 ตามตารางการคัดเลือกฯแนบท้ายประกาศ
6.วิธีการทดสอบ
6.1 ทาการทดสอบประเภทละ 1 ครั้ง
6.2 ทาการทดสอบโดยใช้เป้ากระดาษ
6.3 การทดสอบทุกประเภท หากมีผลคะแนนเท่ากันจะใช้กฎของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ( ISSF)ฉบับ
ปัจจุบัน
7.กฎ กติกา และเงื่อนไขที่ใช้ในการทดสอบ
7.1 ใช้กฎ กติกาการแข่งขันตามระบบสากลของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ(ISSF)ฉบับปัจจุบัน
7.2 นั ก กีฬ าจะต้อ งเตรี ย มอุป กรณ์ และกระสุ น ที่ ใช้ ในการทดสอบของตนเอง ฝ่ ายจัด การแข่ งขัน จะ
จัดเตรียมเป้าและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบให้
7.3 คณะอนุกรรมการฯได้กาหนดคะแนนขั้นต่า(MQS)ของแต่ละประเภทไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ตามข้อ 2
7.4 นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุดโอลิมปิก Rio De Janero Brazil 2016 สามารภใช้ผลคะแนนที่ทาการ
แข่งขันมาปรกอบการพิจารณาการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งนี้ได้ตามประเภทที่ทาการแข่งขัน
8.เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา
8.1คณะอนุกรรมการฯจะพิจารณาจากผลการแข่งขันโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าที่กาหนดไว้
ตามข้อ 2 ตามลาดับคะแนน
8.2กรณีที่ไม่มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่า คณะอนุกรรมการฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
8.3ข้อพิจารณา คาตัดสิน หรือคาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด

-39.ผู้ประสานงาน
9.1 นางสาวจันทรัศม์ เธียรฐิติธัช
9.2 นายสันติ อัตถไพศาล
9.3 นายอุบล ทองปัญญา
9.4 นางสาวธิดารัตน์ อัฐกิจ
9.5 นายคมกฤส ฆ้องนาโชค

โทร. 089-489-6897
โทร.081-628-4996
โทร.081-804-2845
โทร.084-613-7987
โทร.088-578-4354

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

(รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม)
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

