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A. บทนํา
1. ความเปนมาของFISU
FISU ยอมาจากFédérationInternationale du Sport Universitaireสมาพันธกีฬามหาวิทยาลัย
นานาชาติกอตั้งขึ้นเมื่อป พ. ศ. 2492และเปนองคกรจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ระหวาง
ประเทศโดยหลายๆ มหาวิทยาลัยรวมกัน กอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริม การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ
เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬาเสริมสรางความสามัตลอดจนสร
คคี
างคุณคาของการอุดมศึกษา
ระหวางประเทศ
FISU ไดจัดการแขงขันกีฬามากกวา 50 ชนิดในทุกๆ สองปไดแกการแขงขันมหกรรมกีฬา
ฤดูหนาว การแขงขันมหกรรมกีฬาฤดูรอนการแขงขันประเภทชิงชนะเลิศ ( World University
Championships)และกีฬาลีกนานาชาติ ( World University Leagues) นอกจากนี้ยัง
รับรองกิจกรรมสําหรับนักเรียนกีฬาในกีฬาอื่นๆที่ไมไดอยูในโปรแกรมและFISU ยังจัดกิจกรรม
การศึกษา อื่นๆ เชน FISU ฟอรั่ม, การประชุม FISU,การสัมมนาและงานพิเศษตางๆเชน งาน
เทศกาล FISU
FISU เปนองคกรที่มีลักษณะพิเศษ ที่จัดตั้งขึ้นสําหรับนักเรียนนักศึกษา เพื่อใหผูที่เขารวม
กิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจ บงปนประสบการณซึ่งกันและกันทั้งในดานการศึกษาและการกีฬา
พวกเขาถือเปนดวงดาวของวันนี้ แลวจะเปนผูนําที่มีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ ในอนาคต
ตอไป
2. แผนกดาน FISU World University Championships
เชนเดียวกับในหลายหนวยงานดานการกีฬาสากล FISU มีโครงสรางการทํางานสองสวนที่
ทํางานกันแบบใกลชิดกันโดยสวนที่หนึ่ง คือคณะกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ ซึงประกอบด
่
วย
คณะกรรมการดานเทคนิคนานาชาติสําหรับWorld University Championships (CTI-WUC)จะ
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มีการคัดเลือกประธาน รองประธานสองคนและตัวแทนดานเทคนิค ( TD)สําหรับกีฬา แตละ
ประเภทในรายการกีฬWUCในส
า
วนที่สอง คือทีมปฏิบัติการจะรับผิดชอบของการใหคําแนะนํ
และ
า
จัดการกลยุทธแผนกนี้รับผิดชอบดานการเปนผูประสานงานระหวางคณะกรรมการจัดงานสมาคมกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงชาติNUSF)และสหพั
(
นธนานาชาติที่เกี่ยวของทั้งนี้ เพื่อรับประกันการทํางานที่
ราบรื่นและความสะดวกสําหรับผูแทนเพื่อใหกิจกรรมประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง

3. ประวัติความเปนมาของมวยไทยใน FISU
มวยไทยเขาโครงการ FISU World University Championships อยางเปนทางการใน
ป พศ. 2558 (คศ.2015) และการแขงขันมวยไทยมหาวิทยาลัยโลก จัดขึ้นเปนครั้งแรกที่
พัทยา (THA)ในป พ.ศ. 2561(คศ. 2018)

B. การจัดเตรียมงาน
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I.กอนการแขงขัน
1.การเตรียมความพรอมของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
1.1 ทั่วไป
สหพันธกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติของประเทศที่ไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
(กกมท) เปนผูหาเจาภาพซึ่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน ( OC) และประสานงานกับ
คณะกรรมการจัดงาน (OC)นั้น ๆ
ประธาน NUSF (กกมท) หรือตัวแทนตองเปนสมาชิกของคณะกรรมการจัดงานการ
แขงขันชิงชนะเลิศในปนั้น ๆอยางไรก็ตามสหพันธกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ (กกมท) จะยังคง
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับFISU และจะรายงานตอคณะกรรมการบริหารFISU (EC)
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (กกมท)การ
ใหความชวยเหลือ (ในทุกขั้นตอน) ในการเตรียมการแขงขัน เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให การแขงขัน
กีฬาประสบความความสําเร็จ ถึงแมวาในเรื่องทางเทคนิคหรือดานระบบการจัดการการดานอื่นๆ
จะไดรับการสนับสนุนโดยสหพันธกีฬาแหงชาติ (สมาคมมวยไทย) และหนวยงาน สวนราชการใน
ทองถิ่น อยางไรก็ตามการประสานงานระหวางประเทศกับประเทศที่เขารวมพิธีการ การสมัครเขา
รวมการแขงขันและอื่นๆ ยังคงตองอยูภายใตการกํากับดูแลของ คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
1.2 ความรับผิดชอบและการประกัน
FISUจะไมรับผิดชอบตอการเรียกรองคาเสียหายใด ๆ การบาดเจ็บ หรือความสูญเสียใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการแขงขัน
เพื่อใหมีการประกันความรับผิดชอบที่สอดคลองกันในการจัดการแขงขันมหาวิทยาลัยโลกใน
ประเทศตางๆFISU ไดกําหนดนโยบายการประกันภัยเพื่อคุมครองบุคคลที่สาม (นโยบายหลั
ที่ครอบคลุ
ก) ม
FISU, NUSF และคณะกรรมการจัดงานสําหรับกีฬามหาวิทยาลัยโลก (FISU World University
Championships)จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ระหวางการจัดงานดังกลา(รวมถึ
ว งในกรณีของ NUSF,
Championship) NUSF(กกมท) จะตองชําระเงินใหแก FISU (หรือ บริษัท ประกันที่เกี่ยวของ)
เปนจํานวนเงิน 1500 EUR ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆในความคุมครองตามนโยบายหลัก
3

นอกจากนี้ NUSF(กกมท)จะตองชําระประกันภัยบุคคลที่สามเพิ่มเติม ซึ่งค รอบคลุมถึง
NUSF และ FISUประกันตนเพิ่มจากความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเกิดขึ้นจากการแขงขันและปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของนโยบายหลักและกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศ
นโยบายการประกันขั้นตนนี้จะตองทํากับผูใหบริการรายเดียวกับนโยบายหลัก (หรืออนุมัติโดย
FISU)และขอกําหนดจะตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจาก FISU NUSFอาจใชดุลยพินิจ
ในการจัดทําประกันภัยเพิ่มเติมซึ่งอาจพิจารณาไดจําเปน นักกีฬาของประเทศที่เขารวมการแขงขัน
ตองมีการประกันที่เหมาะสมเพื่อใหคลอบคลุมการเดินทางและการมีสวนรวมในการแขงขันซึ่ง
ไมไดอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการจัดการแขงขันของFISU
1.3 ความสัมพันธกับหนวยงานรัฐบาลและทองถิ่น
คณะกรรมการจัดงานจะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาลและหนวยงาน
ทองถิ่นในการจัดงาน (อางอิง Art.1.13.3c) และ d) ในขอบังคับของ FISU)เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่
คณะกรรมการจัดการแขงขัน จะประสานงานกับทุกหนวยงานในทุกระดับ นอกเหนือไปจากกีฬา
ระดับชาติและระดับภูมิภาคที่สูงที่สุด (กระทรวงกีฬาและเยาวชนสหพันธกีฬาแหงชาติและ/ หรือ
โอลิมปกแหงชาติ)รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการตางประเทศและกระทรวง
สาธารณสุข
นอกจากนี้คณะกรรมการเจาภาพ จะตองประสานงานสวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับประกัน
ความปลอดภัยของผูเขารวมกิจกรรมกับในการจัดการแขงขันทั้งหมดและ OC จะตองรับประกันวา
ผูเขารวมประชุมทั้งหมดจะไมประสบปญหาในการเดินทางเขาประเทศและออกไปเมื่อการแขงขัน
สิ้นสุดลง
ในเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซาคณะกรรมการจัดงานจะตองแจงขอมูลใหทราบกําหนดการในการ
ลงทะเบียนการเขารวมการแขงขันทุกขั้นตอน รวมถึงเงื่อนไขในการเดินทางเขาประเทศ(ไทย)
นอกจากนี้ ตอง
แจงถึงขั้นตอนตางๆ ในการเดินทางเขาออกประเทศลวงหนา ดังนั้น OC ตองมีความรวมมืออยาง
ใกลชิดกับกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงและกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับผูเขารวมการแขงขันคณะกรรมการจัดงานตองแจงใหกระทรวงการตางประเทศเพื่อ
รับทราบตลอดจนประสานงานไปยังสถานทูตที่ตั้งอยูในประเทศของผูเขารวมการแขงขันนั้น ๆ
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เพื่อชวยลดขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินการขอวีซา รวมถึง OC จะตองสงขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
1.4 Finance / การเงิน
OC ควรพิจารณาในเรื่องงบประมาณอยางรอบคอบและรัดกุม จําตองไดรับการสนับสนุน
ดานการเงินอยางพอเพียง ทั้งจากรัฐบาลและ / หรือจากเอกชน
OCจะตองนําเสนองบประมาณ (หมวด E บทความ 4.5.2 ในระเบียบ FISU) ไปที่
คณะกรรมการบริหารของ FISU ภายในกําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดไว และ
ทุกสามเดือน OCตองupdate ใหกับแผนก WUC รับทราบ ตามรายละเอียดที่อยูขอผูกพันทาง
การเงินที่ระบุไวในหมวด E บทความ.4.9 ของระเบียบ FISU ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง NUSF
จะแจงทราบตอไป
กฏขอบังคับ
4.9การเงิน
4.9.1 FISU จะไดรับเงินจาก NUSF หรือจากคณะกรรมการจัดงานสิทธิและคาธรรมเนียม
การบริการที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารของ FISU ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวใน
สัญญา
4.9.2 คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิไดรับรายไดทั้งหมดจากการขายบัตรเขาชมการแขงขัน ,
ตั๋ว, โปรแกรม, ปาย, ของที่ระลึก ฯลฯ ในขอบเขตของบทความที่ 9
4.9.3 คณะกรรมการจัดงานจะไดรับรายไดทั้งหมดจากวิทยุโทรทัศนและอื่นๆ สิทธิในการ
แพรภาพกระจายเสียงและคาใชจายอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในบทความขอ 8 และขอ 9
4.9.4 คณะกรรมการจัดงานตองเคารพทรัพยสินทางปญญาของ FISU
4.9.5 คณะกรรมการจัดงานมีหนาที่ในการปกปองสิทธิของผูสนับสนุน FISU
คณะกรรมการจัดงานจะไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการบริหารแลวปฏิบัติตามทันที
4.9.6 คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์เก็บคาธรรมเนียมการเขารวมการแขงขันตอวันและตอ
คนเปนเงิน 70 ยูโรซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารถาหากประสงคและไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอาจไดรับการชําระเงินดวยสกุลเงินของตนเองในอัตรา
แลกเปลี่ยนอยางเปนทางการ
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สาม (3) เดือนกอนการแขงขันOCมีสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการเขารวมการแขงขัน
25% ของคาใชจายทั้งหมด
1.5 ความสัมพันธกับหนวยงานดานกีฬาแหงชาติ
จําเปนอยางยิ่งที่ OC จะมีความรวมมือรวมกันอยางใกลชิดกับ ของสหพันธกีฬาแหงชาติที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนผูกํากับและควบคุมการแขงขันกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคนิคกีฬาทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับการแขงขัน NSF (สมาคมมวยไทยสมัครเลน) ตองเสนอชื่อผูแทนดานเทคนิคใหกับ
คณะกรรมการดานเทคนิค (CT) ของการแขงขันชิงแชมป
2. ความสัมพันธกับ FISU
คณะกรรมการจัดงานจะตองแตงตั้งเจาหนาที่ประสานงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับการเตรียมการแขงขัน
และตองเปนผูที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเพื่อสรางความรวมมือที่ดีระหวาง FISU และ OC
เชนเดียวกันOC จะตองทํางานอยางใกลชิด กัTDซึ
บ ่งเปนผูแทนดานเทคนิคจาก
FISU (คุณชาริสสา)ใน
การเตรียมการจัดการแขงขัน
2.1 ความรวมมือกับฝาย FISU WUC
แผนกนี้จะชวยเหลือคณะกรรมการจัดงาน (OC)ในการเตรียมการทําแขงขันใหเปนไปอยาง
ราบรื่น โดยประสานงานอยางใกลชิดกับผูประสานงาน (Contact person) ในสองประเด็นหลัก:
a) การประชาสัมพันธการแขงขัน FISU World University Championship
b) ดานสิ่งพิมพ และแจกจายเอกสารโดยการสื่อสารผานทาง (championships@fisu.net)

2.2 การตรวจเยี่ยมชม
การตรวจสอบเยี่ยมชม( จาก FISU)จะเกิดขึ้นระหวาง 6 ถึง 12 เดือนกอนการแขงขัน โดย
จะใชเวลาสองวันทําการเต็ม เจาหนาที่ของฝาย WUC จะไดรับการแตงตั้งใหเขารวมการตรวจ
พรอมกับผูแทนดานเทคนิคของ FISU (TD) โดยการกําหนดวัน จะเปนการหารือรวมกันระหวาง
OC, FISU WUC Department และ ผูแทนดานเทคนิคของ FISU
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2.3 ผูแทนดานเทคนิค FISU (TD)
มีความจําเปนที่ OC จะตองรวมมืออยางใกลชิดกับผูแทนดานเทคนิค FISU (TD)เพื่อให
แนใจวาการแขงขันกีฬาจะเปนไปดวยความราบรื่น
ผูแทนดานเทคนิค FISU ไดรับการเสนอชื่อเขาอยูในตําแหนงเปนเวลาเปนสี่ป ( 4) และเปน
ผูรับผิดชอบการเกี่ยวกับดานเทคนิคกีฬา TD จะทําหนาที่เปนประธานฝายเทคนิคนานาชาติ ( CTI)
ในชวงการแขงขันฯ ทั้งนี้คณะกรรมการOCตองแตงตั้งเจาหนาที่ดานเทคนิคหนึ่งคนและแจงชื่อไป
ยัง WUC หนึ่งปกอนพิธีเปดการแขงขันกีฬาฯ
เพื่อใหเขาใจขอเท็จจริงที่วาคณะกรรมการการจัดการแขงขันกีฬา ( CISCA) ซึ่งเปน
หนวยงานกํากับดูแลการดําเนินงานของFISU World University Championไดรับการเสนอชื่อเพียงหนึ่ง
(1) ปกอนการแขงขันชิงแชมปฯ ผูแทนฝายเทคนิคของของ
FISU (TD)จะเปนหนึ่งในคณะกรรมการหลักที่
OC สามารถติดตอสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทําแขงขันได โดยในเบื้องตนจะเปนผู
ประสานงานโดยตรงกับ OCทั้งนี้ เจาหนาที่อื่น จะไดรับการแตงตั้งหก ( 6) เดือนกอนหนาการเริ่ม
การแขงขันชิงแชมปฯ
ในทางปฏิบัติ เจาหนาที่ TDรวมกับเจาหนาที่ของ FISU จะใหความเห็นชอบวันในการ
จัดการแขงขันชิงแชมปและโปรแกรมสําหรับการแขงขันและการประชุม ตลอดจนดานโลจิสติก
ทั้งหมด (อาหารการขนสงที่พัก ฯลฯ ) ขององคกรเพื่อใหสามารถอางอิงถึงประธาน CISCA
FISU WUC จะแจงให OCทราบชื่อของผูแทนของสหพันธกีฬาสากลที่เกี่ยวของ ( ISF)(*ใน
นี้คือกรรมการจากสมาพันธมวยไทยสมัครเลนนาชาติ หรือเรียกวา IFMA )บุคคลนี้จะอยูใน
คณะกรรมการเทคนิคของ WUC เพื่อดูแลการจัดการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูแทนของ
ISF
กอนการแขงขันชิงแชมปฯ TD ของ FISU จะเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสถานที่สําหรับ
แขงขัน การอนุมัติโปรแกรมรายละเอียดและการเตรียมขั้นตอนสําหรับการ แบงคูการแขงขันให
เปนไปตามกฎระเบียบทางเทคนิคของ FISU และกฎระเบียบทางเทคนิคของสหพันธกีฬาสากล
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2.4 ผูแทนคณะกรรมการการแพทยนานาชาติของ FISU (CMI)
คณะกรรมการบริหารของ FISU จะเสนอชื่อผูแทนแพทยของ FISU ที่จะทําหนาที่เปน
ประธานคณะกรรมการแพทยประกอบดวยคณะแพทยที่ไดรับการแตงตั้งจาก
OCซึ่งจะเปนคณะกรรมการ
ในฝายเทคนิค WUCดวย
กอนการแขงขันแชมเปยนฯ OCจะตองสงขอมูลดังตอไปนี้:
a) การจัดเตรียมความพรอม ในดานการแพทย ปฐมพยาบาลรวมทั้งรายชื่อสถานพยาบาลทีใกล
่ตั้งกอยูับ
สถานที่แขงขันและ สรางความมั่นใจวา ผูปวยจะไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว
b) ชื่อผูประสานงานทางการแพทย
c) ชื่อหองปฏิบัติการ (เฉพาะหองทดลองที่ไดรับการรับรองจาก WADA เทานั้น);
d) ชื่อขององคกรที่รับตรวจสอบการใชสารกระตุน (ADO) (เฉพาะองคกรที่ไดรับการยอมรับจาก
WADA ที่จะถูกพิจารณา)
e) ดานโภชนาการ
2.5ประชาสัมพันธขอมูล
การเติบโตกาวหนาของกีฬาFISU World University Championships หมายความวามีความ
จําเปนที่ตองสรางกรอบเพื่อประชาสัมพันธ การแขงขันชิงแชมปฯ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ สามารถทําไดโดยความรวมมืออยางใกลชิดระหวาง OCFISU WUC และ TD
นอกจากนี้ เพื่อใหการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง จึงจําเปนตองมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
สหพันธกีฬาระหวางประเทศ ISF ดวย (หมายถึง IFMA)
ประการแรกเราควรพยายามสรางความตระหนักในดานการประชาสัมพันธเพื่อให แผนกมีเดีย
ของFISU ไดรับทราบอยางมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดย OC ตองแตงตั้งผูประสานดาน “สื่อ”
เพื่อเปนคนกลางในการ ติดตอระหวาง OC, สื่อมวลชนในประเทศและตางประเทศ
บุคคลนี้จะเปนผูรับผิดชอบในการแจงขาวสารแก FISU WUCและ FISU Media
Department ในการดําเนินประชาสัมพันธ WUCตลอดจนจัดหาสิ่งประชาสัมพันธตางๆเชน
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ภาพถายขาวประชาสัมพันธ , คลิป, วิดีโอและเสียง, วาระการประชุม ฯลฯ ที่สามารถนํามาใชใน
การตีพิมพของ FISU บนเว็บไซต FISU (www.fisu.net)
ในบริบทเดียวกันผูแทนดานเทคนิคของ FISU (TD) ก็ควรนําเสนอรายงานในการตรวจ
เยี่ยมสถานที่ เพื่อรายงานตอ FISU WUCเมื่อเริ่มการแขงขัน บทบาทนี้จะดําเนินการตอโดย
ประธาน CISCA
แผนกสื่อของ FISU จะนําบทความทั้งหมดที่เกี่ยวกับ World University Championship
ไปรวบรวม หรืออาจแปลเปนภาษาทองถิ่น แลวแตความจําเปน
เมื่อมีการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของทั้งสามฝายแลวสิ่งสําคัญคือตองเผยแพรขอมูล
ดังกลาวแผนกสื่อตองอัปเดต Media ไดเรกทอรี และขอให OC สงรายชื่อสถาบันภายในประเทศ
เพื่อให FISU สามารถสงขอมูลขาวสาร หรือสิ่งพิมพ ไปเผยแพรได ทั้งแกสมาชิกและที่ไมใชสมาชิก
ของ FISU
เปนสิ่งสําคัญที่ทั้ง FISU และ OC ตองประชาสัมพันธพิมพของแตละฝาย ทั้งนี้เนื่องจาก
ขอมูลอาจแตกตางกัน
ในบริบทความสัมพันธ กับ ISF ทาง FISU WUC จะจัดสงสรุปขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ World
University Championships ให ISF รับทราบ ลวงหนาเปนเวลาหก (6) เดือนกอนเริ่มงาน และ
หลังจากการแขงขัน FISU จะสงรายงานสถิติ ตลอดจนผลการแขงขันตางๆ ไปยัง ISF อีกครั้ง
FISU จะทําการประชาสัมพันธการแขงขันWorld University Championshipsในนิตยสาร
รายเดือนของวิชื่อ “Campus” และจะออกอากาศทีวี ใน Euro Sport อยางไรก็ตาม การ
ประชาสัมพันธนี้ ขึ้นอยูกับเนื้อหาวิดีโอที่ผลิตโดย OCตลอดจนและคุณภาพของภาพขอมูล
เกี่ยวกับการทีวีผลิตและการถายทําจะถูกสงไปยังแผนก FISU WUC อยางนอยสาม (3) เดือนกอน
พิธีเปด
2.6 เอกสารอยางเปนการ
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ภายหลังจากการรับมอบการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน OCจําตองเปนจัดทําเอกสารสําคัญ
ตามกรอบเวลาที่กําหนด (อางอิงแผน Roadmap)เอกสารสามารถแบงออกเปนสองประเภท:
a) เอกสารที่จะสงไปยัง FISU กอนการแขงขันชิงแชมป
b) เอกสารที่จัดทําในระหวางการแขงขันชิงแชมป
ในทั้งสองกรณี คณะกรรมการจัดการแขงขันจะตองดําเนินการตามคูมือของ FUCU WUC
และจะตองไดรับอนุมัติกอนการตีพิมพทุกครั้งโลโก FISU ตองปรากฏในสิ่งตีพิมพอยางเปนทางการ
ทั้งหมดของ OC ตามหลักเกณฑการระบุ
FISU WUC จะชวยกําหนดวันที่แขงขัน การกําหนดโปรแกรมทั่วไป และเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการเตรียมการแขงขัน
WUC จะเปนผูแตงตั้งผูแทนที่เกี่ยวของกับกีฬานานาชาติมาเปนคณะกรรมการ ปฏิบัติงาน
ในการแขงขันเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการออกจดหมายหรือมีหนังสือ
ถึงประเทศตางๆ ใหดําเนินการจัดสงถึง CISCA, CTI TD, ISF, NSF และ FISUทุกครั้ง และทุกครั้ง
ที่มีการปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน (update) ใหดําเนินการแจง FISU ทุกครั้ง(ดูรายงานความคืบหนา
ของรายงาน –บทความ. 2.6.7)
FISU จะใหความชวยเหลือแก OCผานระบบการลงทะเบียน OnlineAccreditation
System (OAS) ทุกฝายจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหว(ของทีมที่เขารวมการแขงขัน) ผานทาง
ระบบ OAS อยางตอเนื่องสําหรับกีฬาประเภททีม FISU จะดําเนินการเก็บเงินคามัดจําการเขารวม
การแขงขัน การจับสลากแบงสาย จะดําเนินการโดยWUCดวยความรวมมืออยางใกลชิดกับ FISU TD
(s)และ OC
FISU WUC จะจัดเตรียมขอมูลและขอแนะนําในการจัดการแขงขันแก OC และ NUSF
ผานทางคูมือ ในเรื่องที่เกี่ยวของ อาทิ ระเบียบ ขอแนะนําในการปฏิบัติตางๆ หลักการในการออก
หนังสือเชิญ , ประกาศนียบัตร, เหรียญ โลโก ฯลฯ ทั้งนี้ OC จะตองสงตัวอยางไปยังแผนก FISU
เพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ
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a. เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ OC ควรแจงรายละเอียดให FISU ภายใน
ระยะเวลาสาม (3) เดือน ภายหลังที่รับเปนเจาภาพ (Attribution)โดยจัดสงรายละเอียดการติดตอที่
สมบูรณไปยัง FISU (บุคคลที่ติดตอ, ชื่อ, ที่อยู, อีเมล, โทรศัพท, โทรสาร, เว็บไซต ฯลฯ )
b.การกําหนดวันสําหรับการแขงขัน ซึ่งรวมถึงวันในพิธีเปดและพิธีปดให OC หารือไปยัง FISU
โดยการพิจารณา จะเปนการพิจารณารวมระหวาง WUC เจาหนาที่ TD และ ISF
c.โลโกการจัดการแขงขัน ใหนําเสนอขออนุมัติตอ FISU กอนดําเนินการ
ทั้งสามขอขางตน (3) ใหบรรจุอยูในปฏิทินของ FISU และ ISF
ในประเด็นการจัดทํา โลโก ใหดําเนินการจัดทําตามตัวอยางที่ใหมา โลโกอยางเปน
ทางการของงานควรสอดคลองกับคําแนะนําและมาตรฐานดานกราฟกของ FISU และตองไดรับ
การอนุมัติโดยฝาย FISU WUC
การใชโลโกในสินคาหรือผูสนับสนุนการแขงขัน ไมวาจะเปนหรือไมไดเปนเชิงพาณิชย
จะตองไดรับความเห็นชอบกอน บุคคลอื่นใดไมสามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบโลโกได และ
ขนาดของตราสินคาตองไมเกินหนึ่งในสี่ของขนาดโลโกอยางเปนทางการ
การใชโลโกตองเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ไมวาจะเปนสื่อ สิ่งพิมพหรือวัสดุประเภทอื่นๆซื่อ
อาจเปนภาษาของประเทศเจาบาน แตตองปรากฏเปนภาษาอังกฤษและ / หรือฝรั่งเศสยกเวนที่
ไดรับอนุญาตจาก FISU
โลโกและชื่อของการ Event การจัดการแขงขัน ตองปรากฏในสื่อทุกชนิด รวมถึงบริเว ณ
สภาพแวดลอมกับการแขงขัน เชน บนหลังเสื้อ, บนโตะคะแนน, ธง, และปายบอกทางทั่วสถานที่เปน
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
2.6.1 เวลาในการบริหาร
กําหนด
เอกสารทางการ
Attribution +6 - รายละเอียดการติดตอ
เดือน
- วันที่ที่เสนอสําหรับกิจกรรม
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การแขงขัน-18
เดือน

- โลโกที่นําเสนอสําหรับงาน
- แผนการตลาดและแผนการสื่อสาร
- งบประมาณชั่วคราว
- ขอเสนอการเชิญ

การแขงขัน -14
เดือน
การแขงขัน 12
- จดหมายเชิญอยางเปนทางการที่จะสงไปยัง NUSFs และสมาคมที่ไมใช
เดือน
สมาชิกดวย
(กรกฎาคม 2017) จดหมายเพิ่มเติมถึง NSFs
- กฎระเบียบเฉพาะที่จะสงไปยังประเทศตางๆ
การแขงขัน -8
- เปดตัวโครงการอาสาสมัคร
เดือน
(พฤษจิกายน
2017)
การแขงขัน -6
- ขาวประชาสัมพันธฉบับที่ 1 ถึง CISCA, NUSFs (ผูแทนที่เขารวมโครงการ),
เดือน
ITOs และ FISU
(มกราคม 2018) - รายงานความคืบหนาครั้งแรกของ FISU
การแขงขัน -3
เดือน
(เมษายน 2018)
วันแขงขัน -1
เดือน
(มิถุนายน 2018)

วันแขงขัน +1
เดือน (สิงหาคม)

- ขาวประชาสัมพันธฉบับที่ 2 ถึง CISCA, NUSFs (ผูแทนที่เขารวมโครงการ),
ITOs และ FISU
- รายงานความคืบหนาครั้งที่ 2 ไปยัง FISU
- ขาวประชาสัมพันธฉบับที่ 3 ถึง CISCA, NUSFs (ผูแทนที่เขารวมโครงการ),
ITOs และ FISU
- รายงานความคืบหนาครั้งที่ 3 ใหกับ FISU
- การตีพิมพคูมือทางเทคนิค
- บทความเกี่ยวกับสื่อ
- กระดานขาวรายวันในระหวางการจัดงานที่จัดขึ้นทุกวัน
วันแขงขัน
- รายงานฉบับลาสุดไปยัง FISU
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2.6.2 Logo และ Brand ของ FISU
โลโก (Logo) และ ตรา (Brand) ของFISU เปนลิขสิทธิ์ของ FISU ซึ่งหมายความวาไม
สามารถทําการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงไดการใชงานเพื่อการโฆษณาหรือธรกิจตองไดรับการ
อนุมัติโดย FISUกอนเสมอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลโก FISU และBrand สินคาโปรดดูที่ คูมือ FISU Visual
Identity Guidelines for World University Championships.(ดูที่ฝายเลขา)
2.6.3หนังสือเชิญ
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ระเบียบ FISU –ขอ 5.1
FISU WUC จะสงแบบแบบตัวอยางหนังสือเชิญใหOC ลวงหนาไมนอยกวานอย 18 เดือน
สิบสี่ ( 14) เดือนกอนการแขงขันให OC จัดสงรางไปยังฝาย FISUเพื่อขออนุมัติ
นอกเหนือจากนี้ ให OC แนบขอมูลดานอื่นๆ ที่จําเปนตองรู เชน การอํานวยความสะดวกดานวีซา
หนึ่งป (1 ป) กอนการแขงขันอยางเปนทางการ OC ใหสงคําเชิญ Invitation Letter อยาง
เปนทางการไปยังประเทศสมาชิกหรือไมใชของ FISU ตลอดจนสงไปยังกีฬามหาวิทยาลัยในสังกัด
สหพันธกีฬานานาชาติ
2.6.4 ขั้นตอนการลงทะเบียน(Accreditation)
ประเทศที่มีสิทธิ์เขารวมการแขงขันกีฬาของFISU จะเปนกลุมสมาชิก(member) หรือไมใช
สมาชิก (Non member) ก็ได แตตองดําเนินการผานกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ (NUSF)เทานั้น
รวมถึงสมาพันธกีฬาที่ FISU WUC กําหนด
ผูที่ทําหนาที่ประสานงานกับประเทศตางๆ ตองเปนผูมีประสบการณระดับนานาชาติ รู
วัฒนธรรมและสามารถใชภาษา(อังกฤษ)ไดอยางดีเยี่ยม ซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่จะดึงผูเขารวมการแขงขัน
มากที่สุด
จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองดําเนินการรวมมืออยางใกลชิดกับ FISU WUC ตองติดตอกับ
เจาหนาที่ จากประเทศที่เขารวมการแขงขันอยางสม่ําเสมอเปนรายเดือน เพื่อแจงใหทราบถึงความ
เคลื่อนไหวของการเตรียมการจัดการแขงขัน ตองเก็บรายละเอียดตั้งแตการติดตอครั้งแรกกับ
NUSF จนกวาจะจบการแขงขันฯ FISU
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World University Championships จะเปนผูใหสิทธิ์ OC, FISU WUC และตัวแทน
เทคนิคของ FISU (TD) สามารถเขาสูระบบการรับรองระบบออนไลน OAS การดําเนินการ จะ
ดําเนินการผานระบบออนไลนเทานั้น ไมอนุญาตใหสงขอมูลเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
2.6.5 ตารางเวลาการลงทะเบียน
กําหนดเวลา

การปฏิบัติ

เกา (9) เดือนกอนกิจกรรม สงGeneral ( G)
(กีฬาประเภททีม)
หก (6) เดือนกอนกิจกรรม สงGeneral ( G)
(กีฬาประเภทเดี่ยว)
หา (5) เดือนกอนการแขงขัน สงเงินมัดจําประเภททีม
เงินมัดจําสําหรับทีมกีฬา
FISU
สาม (3) เดือนกอนงาน
- เงินมัดจํา 25% ของคาธรรมเนียมการเขา
รวม
- ยื่น Quantitative (Q)
หนึ่งเดือนกอนงาน
-สง Individual
- ตารางการเดินทางของคณะผูแทน
- สงชื่อสื่อมวลชน
เมื่อเดินทางมาถึง
- ยอดคงเหลือของคาธรรมเนียมการเขารวม
- การตรวจสอบสิทธิ์ของนักกีฬา (CIC)
- ใบแจงหนี้
- การรับรองระบบ
ในการประชุมเทคนิคทั่วไป การยืนยันครั้งสุดทายของ:
- คูแขง
ครั้งที่ 1 ของแตละกีฬา
- ITOs & NTOs
2.6.6 Bulletins ขอมูล
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สงถึง
OAS
OAS
FISU

OC
OAS
OAS

OC
FISU
FISU
OAS
OC +
FISU

โดยทั่วไป OC สามารถบรรจุขอมูลอะไรก็ไดที่เปนประโยชนกับทีมที่เขารวมแขงขัน ทั้งทาง
เทคนิค และดานลอจิสติกเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางมาแขงขัน โดยทั่วไป OC จะออก
Bulletinไมนอยกวาสาม3 ฉบับเพื่อแจงให NUSF ทราบ โดยครั้งแรก สง 6 เดือนกอนการแขงขัน3
เดือนกอนการแขงขัน และกอนการเดินทางของทีม
2.6.7 รายงานความคืบหนา
คณะกรรมการจัดงานOCจะตองจัดใหมีรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานใหกับ
FISUทุกๆ 6 เดือน 3 เดือนและ 1 เดือนกอนการแขงขัน
เนื้อหารายงานความคืบหนา
ตามขอบังคับ FISU (ขอ 4.5.1) เกี่ยวกับ World University Championships การรายงานความ
คืบหนา
ประกอบดวยเอกสารตอไปนี้:
1. โครงการขององคกรทั่วไปโดยเฉพาะ:
องคประกอบของคณะกรรมการจัดงาน
- การมีสวนรวมของเจาหนาในสถาบัน
- การมีสวนรวมของนักเรียน
- องคกรของอาสาสมัคร
- ที่พัก
- การตอนรับและการรับรอง
- การขนสง
- ความปลอดภัย
-กรมธรรมประกัน
- ขอมูลและสื่อ
- ความชวยเหลือดานการแพทย
- รายละเอียดดานวิชาการ
- โฆษณาและการตลาด
- ยุทธศาสตรการสงเสริมการขาย
- ความสัมพันธระหวางประเทศ
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2. รายละเอียดที่เกี่ยวของกับทางเทคนิค เชน
- สิ่งอํานวยความสะดวก
- ตารางเวลาที่เสนอของการแขงขัน
- ตารางเวลากิจกรรมที่จัดทําขึ้นในแตละวัน
- การมีสวนรวมของ NSF
- กีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคนิคและวัสดุและอุปกรณที่ไดรับการคัดเลือกโดย
ISF ที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังหมายถึงระเบียบในขอ. 4.5.2. คณะกรรมการจัดงานจะตองนําเสนอ
งบประมาณใหกับ FISUWUC
2.6.8 Regulations / กฎระเบียบ
ระเบียบและกติกาของการแขงขันฯ จะจัดทําโดย OCใชขอกําหนดที่ FISU ใหไวเปน
แนวทาง ขอกําหนดนี้ ออกมาจาก FISU Executiveไมอนุญาตใหคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงแกไข
โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก FISUโดยใหแจกจายไปยังประเทศที่เขารวมการแขงขันฯ
การแขงขันชิงแชมปจะใชกฎระเบียบทางเทคนิคลาสุดของสหพันธกีฬาสากล(IFMA)เวนแต
คณะกรรมการบริหารของ FISU จะเปนผูเพิ่มขอบังคับเฉพาะดานกีฬาเขาไปภายใตความรับผิดชอบ
ของผูแทนดานเทคนิคของ FISU รวมกับคณะกรรมการจัดงาน โดยการจัดทําเอกสารกฎระเบียบ
เหลานี้จะตองสงไปยังฝาย FISU WUC เพื่อขออนุมัติ และสงตอไปยังประเทศตางๆ หนึ่งปกอน
การแขงขันฯ
2.6.9 โปรแกรมการแขงขันกีฬา
โปรแกรมการแขงขันฯ จะรางขึ้นในระหวางการเยี่ยมชมของตัวแทนดานเทคนิคและเจาหนาที่
ของFISUโปรแกรมนี้จะมีขอมูลดานการแขงขัน การประชุม และพิธีการตางๆ จะตองไดรับการ
อนุมัติจากฝาย FISU WUC กอนที่จะสงไปประเทศตางๆ ชวยใหสามารถกําหนดแผนการเดินทาง
ได
โปรแกรมการแขงขันลาสุดจัดทําโดย FISU TDรวมกับคณะกรรมการOCกอนที่จะถูกสงไป
ยังWUCทั้งนี้ผูแทนและนักกีฬาจะเดินทางมาถึง 2 วันกอนพิธีเปดและเดินทางกลับ 1 วันหลังพิธี
ปดการแขงขัน
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CISCA และ CTI จะจัดการประชุม 2 วันกอนพิธีเปดในการประชุมครั้งแรกดานเทคนิคกับ
ตัวแทนของประเทศที่เขารวมการแขงขันฯ ควรจะจัดขึ้นเปนเวลา 1-2 วัน กอนวันแรกของการ
แขงขันตามคําแนะนําของผูแทนดานเทคนิคของ FISU และเจาหนาที่ FISU
2.6.10Accreditation Card
ฝายจัดการแขงขัน จะออกบัตรนักกีฬา (AD CARD)ใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ทีม
ภายหลังที่ เจาหนาที่CICรับรองสิทธิ์ใหกับนักกีฬานอกจากนี้ตองจัดทําใหกับ เจาหนาที่, ITOs, VIP
และคณะกรรมการจัดการแขงขันฯทุกคน
ผูรวมการแขงขันจะตองเก็บบัตรไว AD CARDตลอดเวลาและพรอมสําหรับการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บัตรประจําตัวจะใชไดเฉพาะสถานที่จัดงานกีฬา รานอาหาร และที่พัก สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือบริการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการบริหาร FISU กําหนดไว
เทานั้น
ผูจัดการทีมจะตองมีรายชื่อและหมายเลขบัตรของนักกีฬา เพื่อสงใหผูแทนเทคนิคของ
FISU กอนการแขงขันทุกครั้ง
นักกีฬาที่พรอมจะแขงขันในลําดับตนๆตองพรอมที่จะแสดงตอเจาหนาที่เสมอ
2.6.11 คูมือการแขงขัน
อยางนอยหนึ่งเดือนกอนการแขงขันฯคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ จะตองจัดทําคูมือการ
แขงขัน(Technical Maunual) ซึ่งไดรับอนุมัติจาก CTI โดยคูมือนี้จะรวมถึงกฎระเบียบทางเทคนิค
โปรแกรมการแขงขันและการฝกอบรมและขอกําหนดทางเทคนิค

2.7 คณะกรรมการ CISCA
คณะกรรมการ CISCA เปนคณะกรรมการที่ควบคุมนโยบาย ตัดสินใจ และแกปญหา
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหวางการแขงขันคณะกรรมการชุดนี้มีผลตั้งแตการประชุมครั้งแรกสอง
วันกอนการแขงขันฯ
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คณะกรรมการประกอบดวย
- ผูแทนคณะกรรมการบริหาร FISU ประธาน CISCA
- ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการตางประเทศของ FISU (CIC)
- ผูแทนดานเทคนิค FISU (s) สําหรับกีฬาที่เกี่ยวของ (TD)
- ผูแทนคณะกรรมการการแพทยนานาชาติของ FISU (CMI)
- ตัวแทนของ ISF ที่เกี่ยวของ
- ตัวแทนของคณะกรรมการจัดงาน (OC)
เจาหนาที่ของ FISU จะชวยจัดการประชุมโดยไมมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ผูแทน FISU การ
ไดรับการแตงตั้งหนึ่งปกอนการแขงขันฯ
คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ จะตองแจงชื่อของตัวแทน NUSF และของ OC ใหฝาย
FISU WUC ทราบ
ผูไดรับมอบหมายเหลานี้ควรไดรับสําเนาเอกสารทั้งหมดที่จัดทําโดย OC

II. ชวงการแขงขันฯ
1. ผูแทนของ FISU
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สําหรับการแขงขัน World University Championship แตละครั้ง คณะกรรมการบริหารของ
FISUจะเสนอชื่อสมาชิกจากคณะกรรมการชุดยอย เพื่อเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการ CISCA คือ
สวนสําคัญของการแขงขันและตัวแทนของคณะกรรมการจัดงาน
2. คณะกรรมการเทคนิคระหวางประเทศ (CTI)
มีความจําเปนทีOC
่ และผูแทนดานเทคนิ(คTD)ของFISU จะรวมมืออยางใกลชิดเพื่อใหการแขงขัน
กีฬาเปนไปดวยความราบรื่นกอนการแขงขันฯ TD ตองตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกดานกีฬา
อนุมัติรายละเอียดของโปรแกรมและเตรียมขั้นตอนสําหรับการเลือกทีม ตามกฎระเบียบทางเทคนิค
ของ FISUและ ISF
ในระหวางการแขงขันฯ คณะกรรมการเทคนิคจะตองปรึกษาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและหา
วิธีการแกไข คณะกรรมการดานเทคนิคประกอบดวย
- ผูแทนดานเทคนิค FISU, ประธานคณะกรรมการดานเทคนิค
- ตัวแทนของ ISF
- ผูแทนดานเทคนิคของคณะกรรมการจัดงาน
- ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการเสนอชื่อจากการประชุมวิชาการทางเทคนิคครั้งที่ 1
- ตัวแทนจาก FISU CMI
เจาหนาที่ของ FISUจะชวยอํานวยความสะดวกในการประชุม CTI โดยไมไดมีสิทธิ์ออก
เสียง อยางไรก็ตามเมื่อใดก็ตามที่รองขออาจใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา
คณะกรรมการจัดงานตอง จัดเตรียม เลขานุการ เพื่อชวยเหลือ คณะกรรมการเทคนิคและ
คณะกรรมการชุดตางๆ
3. เจาหนาที่ดานเทคนิค
เจาหนาที่ดานเทคนิครวมถึงกรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่เฉพาะดานกีฬาอื่น ๆ มีความ
จําเปนเพื่อความเรียบรอยของการแขงขันฯ
ITOs ไดรับการเสนอชื่อโดย ISF ตามขอกําหนดทางเทคนิคของกีฬาและไดรับอนุมัติ
โดย FISU WUC การสรรหา NTOs เปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดงานและเหมาะสม
ตอ NSF
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ในการประสานงานกับหนวยงานดานการปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีมบริการดานเทคนิคจะ
รับผิดชอบดาน
•การสรรหา ITO และ NTO รวมกับผูจัดการแขงขัน
•บริการสนับสนุนเชนวีซาจดหมายเชิญตั๋วเครื่องบินและการรับรองระบบ
•การจัดการและการจัดสงเสื้อผา/ เครื่องแบบเมื่อไดรับการรองขอ
•จัดหาที่อยูอาศัยที่เหมาะสม สําหรับระยะเวลาที่กําหนด
•ใหบริการอาหารและการขนสงประจําวัน
•มั่นใจไดวา TOs ทั้งหมดมีคุณสมบัติเหมาะสม (โดยรวมมือกับ FISU)
•การจัดสัมมนาของเจาหนาที่เทคนิค
•เบี้ยเลี้ยง
4. การรับรองสิทธิ์นักกีฬา
การรับรองสิทธิ์ เปนขั้นตอนพื้นฐานของการแขงขันฯ เนื่องจากเปนแนะนําใหผูแทน ไดทํา
ความรูจักกีฬาและ FISUดังนั้นขั้นตอนนี้จึงควรปฏิบัติไดงาย และควรจะเกิดขึ้นทันทีตัวแทนเดินทาง
มาถึง
คณะกรรมการจัดงานตองมีหองพักพรอมคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องเคลือบลามิเน ต,
อินเทอรเน็ตและอาสาสมัครเพื่อการรับรอง
หัวหนาสวนงานจะตองจายคาธรรมเนียมการเขารวมประชุมใหกับคณะกรรมการจัดงาน
คาธรรมเนียมเหลานี้ครอบคลุมคาใชจายในการเขาพักตอคน/ตอคืน ทันทีที่การชําระเงินจะ
สามารถดําเนินการการรับรองระบบได
4.1 ระบบการรับรองระบบออนไลน (OAS)
ระบบการรับรองระบบออนไลนของ FISU สามารถดูไดทางออนไลนที่
https://accreditation.fisu.net/Pages/Home.aspx
WUC OC จะไดรับการเขาสูระบบและรหัสผานของตนเอง เพื่อติดตามขอมูลการแขงขันนี้
ระบบรับประกันวาผูเขารวมทั้งหมดจะไดรับการลงทะเบียนผาน NUSF
4.2 คาธรรมเนียมการเขารวมโครงการ
จํานวนเงินสูงสุดที่คณะกรรมการจัดงานสามารถเรียกเก็บเงินจากผูเขารวมงานไดที่ 70 ยู
โรตอคืน/ตอคน คาธรรมเนียมสิทธิอาจต่ํากวา แตตองไมสูงกวาในชวงเวลาของการเสนอราคา
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สําหรับเจาหนาที่ที่เพิ่มเขามา OC สามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเปน140 ยูโรตอคืน/ตอคน
CIC จะออกใบแจงหนี้แกผูแทนคาสมัครของ FISU (20 ยูโรสําหรับสมาคมที่เปนสมาชิก และ 40 ยู
โรสําหรับสมาคมที่ไมใชสมาชิก)
4.3 คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ (CIC)
สมาชิกของ FISU CIC จะดูแลกระบวนการรับรองสิทธิ์ในระหวางที่ผูเขารวมแขงขัน ให
ไดรับบัตรรับรองที่ชัดเจนโดยถาไมไดรับการรับรองผูเขารวมการแขงขันจะไมสามารถมีสวนรวมใน
การแขงขันได
CIC จะตรวจสอบ อายุ สัญชาติและสถานะนักศึกษาของนักกีฬา เงื่อนไขทั้งสามนี้มี
ความสําคัญ เนื่องจาก จะชวยยืนยันวาผูเขารวมการแขงขันสามารถเขารวมในFISU ได และสามารถ
เปนตัวแทนของประเทศดังกลาว เอกสารที่หัวหนาสวนมอบสิทธิ์จะตองระบุในนามของนักกีฬา
ไดแก
- บัตรนักศึกษาหรือแบบฟอรมการมีสิทธิ์ (ถาไมไดอัปโหลดอยางถูกตองใน OAS)
- หนังสือเดินทาง
คณะกรรมการจัดงานควรจัดเตรียมหองที่สามารถจัดเตรียมเอกสารที่ระบุวสไวําดหรัานบนไ
บผูเขารวมแต
ละรายและเพื่อเพิ่มบัตรรับรองที่จัดเตรียมโดย OC บัตรรับรองความถูกตอง ตองลงนามโดยตัวแทน
CIC หองนี้จะมีอุปกรณสื่อสาร (โทรศัพท โทรสาร อินเทอรเน็ต) ที่สามารถใชงานได เพื่อจะไดรับ
เอกสารที่ตกหลน นอกจากนี้ยังควรติดตั้งเครื่องถายเอกสารและอุปกรณสํานักงานพื้นฐาน
(คลิป , เย็บ
เลม, ปากกา ฯลฯ )
คณะกรรมการจัดงานควรจัดสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการถายรูปใหแกนักกีฬา
5. ที่พัก
หองและอุปกรณสําหรับนักกีฬา
- รองรับไดสูงสุด 2 ทานตอหอง
- จํานวนตารางเมตรตอคน (ต่ําสุด 7ตร.ม. ไมรวมหองน้ํา)
- ขนาดเตียง (ต่ําสุด 2.00 เมตร)
- ตูเสื้อผา
- ผาเช็ดตัวและผาปูที่นอน - เปลี่ยนทุกสอง (2) วัน
- สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับซักรีดฟรี สําหรับอุปกรณกีฬา
- ทําความสะอาดทั่วไป - ทุกวัน
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- การเก็บขยะ - ทุกวัน
- หองอาบน้ํา / ฝกบัว / อางลางมือจัดสรรใหนักกีฬาไมเกินสามคน
- อางลางมือ
- เครื่องปรับอากาศ / เครื่องทําความรอนและการระบายอากาศตามความจําเปน
- หองที่มีหนาตาง (ผามาน)
- ทางออกฉุกเฉิน
- ตูเย็น
5.2 พื้นที่สงวนไวสําหรับเจาหนาที่ทางการแพทย
- หองใหคําปรึกษา / หองบําบัด
- โตะ - เกาอี้
- เตียงนวด หมอน ผาหม
- เกาอี้สําหรับวินิจฉัยโรค
- ตูเย็น (สามารถเก็บน้ําแข็งได)
- ชั้นวางของสําหรับยา
- ตูล็อคสําหรับยา
- ไมแขวนเสื้อ
- อุปกรณทําความสะอาด - รายวัน
- ถังขยะ - คอลเลกชันประจําวัน
- การกําจัด Sharps - แนะนํา
- น้ําแข็ง
6. อาหารและเครื่องดื่ม (F & B)
- มีชวงเวลาการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอตามตารางการฝกซอม / การแขงขัน
- คุณภาพอาหาร
- ปริมาณอาหาร – แคลอรี่เพียงพอตอนักกีฬาประเภทตางๆ
- ความหลากหลายของอาหาร - ควรเปลี่ยนเมนูทุกวัน
- คุณภาพของเครื่องดื่ม
- ปริมาณเครื่องดื่ม - ไมจํากัด
- ความหลากหลายของเครื่องดื่ม
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- อาหารกลางวัน ใหบริการเมื่อจําเปน (ดูหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ และความ
หลากหลายตามที่กลาวมาดานบน)
- On-Venue Meal (OVM)
- สุขอนามัยของหองครัว / รานอาหาร / กลองอาหารกลางวัน ในการรักษา
มาตรฐานสากล
เมนูและวิธีแจกจายอาหารตองแจงไปยังตัวแทนของ FISU CMI เพื่อทําการอนุมัติ
สําหรับสวนประกอบของอาหารคณะกรรมการจัดงานจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
นักกีฬาไมวาจะเปนดานศาสนาหรือจํานวนแคลอรี่ที่เพียงพอเหมาะสมกับชนิดกีฬา โปรแกรมการ
แขงขันควรระยะเวลาและสถานที่ของมื้ออาหาร เพื่อใหนักกีฬามีเวลาเพียงพอสําหรับการยอย
อาหารและการอบอุนรางกาย เวลาการเปด/ปด ของการบริการอาหารตองเปนไปตามโปรแกรม
การแขงขันใหสามารถเตรียมอาหารไดอยางเพียงพอ
กอนและหลังการแขงขัน
7. บริการดานการแพทยและการควบคุมสารกระตุน
7.1 การปฐมพยาบาลและการรักษา
ในแงของความตองการทางการแพทยที่คาดวาจะ
- จํานวนสถานีปฐมพยาบาลเพียงพอ
- ยา / อุปกรณเพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงเฉพาะ (ความเจ็บปวยและการ
บาดเจ็บ) กับกีฬา ตองชี้แจงกับตัวแทนของคณะกรรมการการแพทยนานาชาติของ FISU อยาง
นอย 3 เดือนกอนการแขงขันฯ
- ตําแหนงที่ตั้งที่เขาถึงไดโดยมีปายบอกตําแหนงที่เหมาะสมและเวลาทํางาน
- On-call บริการทางการแพทยที่มีอยูตลอด 24 ชั่วโมง
- รานขายยาที่สามารถเขาถึงไดในบริเวณใกลเคียงกับที่พักของนักกีฬา
- บริการทันตกรรมและการเขาถึงกายภาพบําบัด
- หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินพรอมใชงาน
- ออกฉุกเฉินพรอมปายจราจรที่ชัดเจน
- สัญญาณเตือนไฟไหม
- ทอดับเพลิงและเครื่องดับเพลิง
แผนอพยพ
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- ขอมูลสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ไดรับมอบหมายเพื่อการรักษาฉุกเฉิน
- มีรถพยาบาล
ผูที่มีสิทธิ์ไดรับการดูแลรักษาทางการแพทย
บุคคลที่ไดรับการรับรองทั้งหมด ไดแก นักกีฬา เจาหนาที่ทีม ผูเขารวมที่ไดรับเชิญ (บัตร
อักษร G) สมาชิกFISU (การรับรอง A & B) และสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนอยางเปนทางการ
หนาที่ของคณะกรรมการจัดงาน
การดูแลทางการแพทย: การดูแลผูปวยฉุกเฉินฟรีและทันที
การดูแลการตอบสนองเบื้องตน: การประเมินและการรักษาอยางเพียงพอสําหรับอาการเจ็บปวย
และการบาดเจ็บทั้งหมดที่เกี่ยวของโดยตรงหรือทางออมตอการแขงขัน
ระยะเวลาการสมัคร:
การดูแลทางการแพทยและการปฐมพยาบาล จะเรื่องตั้งแตบุคคลที่มีสิทธิ์เขาประเทศจนสิ้นสุดการ
แขงขัน
ประกันภัยโดย OC
ประกันจะครอบคลุม:
- ตามขอ 1.2 ของคูมือเลมนี้ คณะกรรมการจัดงานจะจัดใหมีการรับผิดชอบทั่วไปดวยการ
ใชประกันภัย อยางไรก็ตาม ตามกฎระเบียบขอบังคับของFISU 5.8.3 ประเทศที่เขารวมตองมีประกันที่
เหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมการเดินทางและการเขารวมการแขงขัน เนื่องจากไมไดเปนความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันหรืFISอU คณะกรรมการจัดงานมีหนาที่ใหบริการการปฐมพยาบา
ลเบื้องตน
อยางเพียงพอสําหรับบุคคลที่ไดรับการรับรองทั้งหมดในระหวางการแขงขันโดยไมเสียคาใชจาย
(บทความ 5.9 ของขอบังคับ FISU)
7.2 พื้นที่การแขงขันและการฝกอบรม
7.2.1 การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล
มีเงื่อนไขดังนี้
- จํานวนสถานีปฐมพยาบาลและผูที่มีความรูเกี่ยวกับกีฬาเฉพาะทาง
- มีบริการทางการแพทยระหวางการแขงขันและการฝกซอม
- สามารถเขาถึงสถานที่โดยมีปายบอกทางที่เหมาะสม
- ยา / อุปกรณที่เหมาะสม สําหรับการเจ็บปวยและการบาดเจ็บที่เหมาะสมกับกีฬา
- มีชวงเวลาการบริการที่เพียงพอ
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- เขาถึงทีมแพทยไดงาย
- สถานที่จัดงานแตละแหงจะตองมีโรงพยาบาลที่ไดรับมอบหมายใหดูแลในกรณีฉุกเฉิน
- มีรถพยาบาลหรือบริการชวยชีวิตที่เหมาะสม
- ตองมีอุปกรณกูภัยเฉพาะสําหรับกีฬาบางประเภทตามขอบังคับของ
ISF และความ
ปลอดภัยของนักกีฬา
- น้ํา: ไมจํากัด ปริมาณน้ําดื่มบรรจุขวดในระหวางการฝกซอมและการแขงขัน
- น้ําแข็ง: มีน้ําแข็งเพียงพอสําหรับการรักษาผูบาดเจ็บระหวางการปฏิบัติและการแขงขัน
- หองเปลี่ยนเสื้อผา: เครื่องทําน้ําอุน / หองสุขา / หองเปลี่ยนเสื้อผาที่พรอมใชงานใน
ระหวางการฝกซอมและการแขงขัน สถานที่และการเขาถึงบริการทางการแพทยทั้งหมดจะตอง
ไดรับการบันทึกไวอยางถูกตองในคูมือนักกีฬา
7.2.2 การควบคุมสารกระตุน
- ตองแตงตั้งผูอํานวยการฝาย ควบคุมสารกระตุน อยางนอยสามเดือนกอนการแขงขันและ
ติดตอกับตัวแทนทางการแพทยของ OC
- การทดสอบสารกระตุนทั้งหมดควรทําตามกฎของ FISU และ WADA โดยควรใช
แบบฟอรม FISUตองมีการเก็บตัวอยางเขาสู ADAMS1
- นักกีฬามีสิทธิ์ถูกเรียกทดสอบสารกระตุนตั้งแตไดรับบัตรประจําตัวนักกีฬาจนกระทั่ง
นักกีฬาออกจากที่พักอยางเปนทางการ
- การวิเคราะหตัวอยางทั้งหมดตองทําในหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองของ WADA
- คาใชจายทั้งหมดของการทดสอบสารกระตุน (รวมถึงการรวบรวมการขนสงการวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ) จะตองเปนไปตามขอกําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน
- ผลการทดสอบจะตองอยูภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมกับการสงตัวอยางไปยัง
หองปฏิบัติการ
- จํานวนการทดสอบ และวันที่ทําการวิเคราะหจะตองเปนไปตามขอกําหนดของ FISU
CMI
สถิติ
- ผูที่ทําลายสถิติของ FISU จะไดรับการตรวจสอบ คาใชจายทั้งหมด OC เปนผูรับผิดชอบ
- สถิติแหงชาติ อาจถูกเรียกทดสอบ โดยคาใชจายจาก NUSF
ขั้นตอนในการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อทําการตรวจสอบจะถูกจัดขึ้นโดย FISU CMI และ
หนวยงานที่เหมาะสม
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ผูที่พนจากการแขงขัน และการทดสอบเลือด อาจดําเนินการระหวางการแขงขัน
ขอกําหนดเกี่ยวกับหองควบคุมการใชสารกระตุน (DCS)
- ตั้งอยูในสถานที่แขงขันหรือใกลเคียงที่สุด
- ประกอบดวยหองพักที่แยกจากกันอยางนอย 3 หอง
• มีหองรอ ขนาดที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับนักกีฬาหนึ่งที่มาพรอมกับเจาหนา
ที่หรือลามถาจําเปนและพนักงานควบคุมสารกระตุน (DCO) มีน้ําดื่มและเครื่องดื่มที่บรรจุ
ภัณฑที่ปดผนึก
•หองสุขารวมทั้งหองสุขาแยกชายและหญิงที่มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการตรวจหา
แหลงปสสาวะ อางลางหนาและกระจก
•หองจัดเก็บตัวอยางตองมีความเปนสวนตัว มิดชิด
•หองทดสอบควรใหความเปนสวนตัวอยางสมบูรณสําหรับการจัดการตัวอยางและ
ปรึกษากับนักกีฬาแตละคน
- ชุดตัวอยางจะตองไดรับการอนุมัติจาก WADA
- การรักษาความปลอดภัย: DCS ตองมีระบบรักษาความปลอดภัยไมอนุญาตใหผูที่ไม
เกี่ยวของเขา เชน สื่อ
- ควรจัดเก็บตัวอยางในที่อุณหภูมิต่ํา
- ขวดน้ําปดผนึก;
- คอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตและเครื่องพิมพ
- หากจําเปนตองใชการตรวจเลือด ควรอางอิงมาตรฐานสากลของ WADA สําหรับการเก็บ
ตัวอยางเลือด
พนักงาน
- ควรไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมและมีประสบการณในดานการควบคุมสารกระตุน
- DCO ตองมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการใช ADAMS
- ไมควรมีความขัดแยงทางผลประโยชน เชน ความรับผิดชอบสองครั้งสําหรับนักกีฬา DCS
และนักกีฬาที่แขงขันกัน
- พี่เลี้ยงควรมีจํานวนเพียงพอตอนักกีฬา ตองเปนเพศเดียวกับนักกีฬาและเปนผูมีความรู
เกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ ที่ถูกตองและไดรับการรับรองในการเขาถึงทุกพื้นที่ที่นักกีฬาสามารถเขาถึง
ได
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การขนสง
หลังจากการควบคุมสารกระตุน การขนสงนักกีฬา เจาหนาที่ควบคุมสารกระตุนและ
จะตองมีการตัดผูแทนของ FISU
7.3 สําแดงการใชยาเพื่อรักษา (TUE)
TUE เปนรูปแบบที่ระบุรายละเอียดยาของนักกีฬาควรให TUE (ตนฉบับหรือสําเนา) สําหรับการ
ควบคุมสารกระตุน
- ในการทดสอบการควบคุมสารกระตุน
- ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการทดสอบการควบคุมสารกระตุน
- ในระหวางการแขงขันตองแสดงตอ FISU Medical Delegate
8. การขนสง
คณะกรรมการจัดงานจะตองจัดใหมีเครือขายการขนสงสําหรับผูเขารวมทั้งหมด นักกีฬา
เจาหนาที่ ITOs อาสาสมัครสมาชิกของ OC สมาชิกของคณะกรรมการและเจาหนาที่ FISU เชน
รวมทั้งผูแทนสื่อมวลชนที่ไดรับการรับรองอยางถูกตองดวยคาใชจายสวนตัว
ในระหวางการประชุมเทคนิคทั่วไปครั้งแรก OC จะตองอธิบายแผนการขนสงที่จัดเตรียม
ไวใหผูเขารวม
โดยปกติแลวจะใชระบบรถรับสงระหวางบริเวณที่พัก ที่รับประทานอาหาร และสถานที่ทําการ
แขงขัน
ในสวนของสมาชิกของคณะกรรมการและเจาหนาที่ FISU เขาควรจะตั้งระบบที่ยืดหยุน
มากกวา เพื่อการบรรลุผลของการจัดการแขงขัน ระบบนี้ควรคํานึงถึงความเพียงพอตอบุคคล เชน
attachés, ลาม, อาสาสมัครและสมาชิกคนอื่น ๆ ของ OC ควรมีการจัดเตรียมการขนสงพิเศษ
สําหรับพิธีเปด/ปด กิจกรรมตามประเพณีและงานเลี้ยงอาหารค่ําอยางเปนทางการอื่น ๆ
ตารางเวลาของการขนสงจะถูกโพสตลวงหนา 1 วันในชวงเย็น ในสถานที่ทําการแขงขัน
และพื้นที่รับประทานอาหาร
9. บริการสื่อ
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ในระหวางการจัดการแขงขันสื่อควรใหความสําคัญ ในการโปรโมท ขั้นตอน ควรให
ความสําคัญกับความครอบคลุมของเหตุการณ ผลการแขงขัน ผูเขารวมการแขงขัน และขอมูลอื่นๆ
ฯลฯ
9.1 การจัดหนาที่ของคณะกรรมการ
- ดําเนินการตามแผนของ WUC ที่สงไปยัง FISU
- ฝายสื่อของ FISU ตองไดรับขอมูลอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณในวันนั้น (เปนภาษาอังกฤษ)
รวมถึงผลสรุปของวันนั้นและภาพถาย
- พิธีเปดและปดการแขงขัน
- เจาหนาที่ประชาสัมพันธของ OC จะตองตีพิมพบทความเกี่ยวกับ WUC ไปยังแผนกสื่อ
FISU
- OC จะจัดใหมีการรายงานขาวจากสื่อ (การกระจายเสียงทางโทรทัศน/การถายทอดสด/
การเขียนขาว)สําหรับการแขงขัน
- ทําแบบสอบถามการประเมินผลการดําเนินงานของสื่อ
9.1.1 ทีวีและการถายทอดสด
NUSF อาจใหสิทธิ์ในการเผยแพรการแขงขันภายในประเทศเจาภาพ และเพื่อรักษารายได
ทั้งหมดที่ไดรับจากที่ใดๆทุนดังกลาว เปนไปตามสวนที่ 5.2
ถา NUSF ประสงคจะใหสิทธิ์ในการออกอากาศการแขงขันภายในประเทศเจาภาพ
(คาใชจาย) ในการสรางสัญญาณ ตองเปนไปตามขอกําหนดของFISU ดานเทคนิคและคุณภาพ ตองไม
มีโฆษณาใดๆมาแทรกการออกอากาศตามสัญญานี
NUSF
้ จะตองตรวจสอบใหแนใจวาโลโก
FISU ที่ออกแบบ
โดย FISUซึ่งสามารถมองเห็นไดตลอดเวลา
การถายทอดสดตองมีความละเอียดแบบ HDFISU ตองการใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขันเพิ่มสัญญาณภาพและเสียงบนเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อที่จะโปรโมทการแขงขัน
9.1.2 ขาวประจําวันและบทความ
ในระหวางการแขงขันคณะกรรมการจัดงานจะตองมีการตีพิมพประกาศขอมูลทั่วไป เชน บท
สัมภาษณนักกีฬาและขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เพียงตอการแจกจายใหนักกีฬา
และตองสงไปให FISU ทุกวัน รวมถึงการโพสตบนเว็บไซตของการแขงขัน
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9.1.3 การถายภาพ
ในระหวางการแขงขันคณะกรรมการจัดงานควรมีชางภาพมืออาชีพปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
การแขงขันกีฬา
- ถายภาพบุคคลทั้งกอนและหลังการแขงขัน
- ภาพถายระหวางการแขงขัน
- ภาพถายตอนพิธีรับเหรียญรางวัล
- โพเดียม
- บรรยากาศในพิธีมอบรางวัล
พิธีเปดและปด
- เดินขบวน
- คํากลาว
- นักกีฬาและผูตัดสินกลาวคําสาบาน
- รับธง FISU
- เชิญธง FISU
- การแสดง
- ปด: สงตอธง FISU
หัวขอทั่วไป
- การใชชีวิตที่โรงแรม / หมูบาน / วิทยาเขต
- ภาพของนักกีฬาและเจาหนาที่
- ภาพของอาสาสมัครและเจาหนาที่คณะกรรมการจัดงาน
- โฆษณาเกี่ยวกับ WUC ในเมืองที่จัดงานและสถานที่
- สถานที่จัดงานและเจาหนาที่
- การทํางานของผูกรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค
9.2หนาที่ของ FISU
เจาหนาที่ FISU ที่เขารวม WUC จะทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวาง OC และสื่อของ
FISU เพื่อประสานงานระหวางเจาหนาที่ขาว ตรวจสอบการทํางานของ OC ในชวงเวลาที่กําหนด
ไวโดยเฉพาะชวงการแขงขัน
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10. การนําเสนอกีฬา
การนําเสนอกีฬา เปนการนําเสนอภาพและเสียงของกีฬาในสถานที่จัดแขงขันของ FISU
WUCการจัดแสดงกีฬากลายเปนเครื่องมือสําคัญของการแขงขันกีฬาที่สําคัญ เปนการดึงดูด ให
ความรูแกผูชมรูปแบบการนําเสนอ เชน คลิปวิดีโอ เสียง ประกาศ สัญลักษณประจําตัวของแชมป
การสรางทีมแฟนคลับการมีสวนรวมของกองเชียร ที่จะสรางความเขาใจในกีฬาและความนาดึงดูด
ใจของการแขงขัน
ควรวางแผนลวงหนากัICบT เพราะมีผลตอการถายทอดสด
FISU แนะนําใหOC ปรึกษาผูเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาตั้งแตเริ่มจัดเตรียมงานและแนะนําใหการนําเสนออยูภายใตการรับผิดชอบของผูจัดการกีฬา
ของคณะกรรมการจัดงาน
11. พิธีการ
11.1 ขอมูลทั่วไป
พิธีการเปนหนึ่งในขั้นตอนในการแขงขันฯ ที่ชวยสรางความประทับใจและความทรงจําที่
นาจดจําใหแกนักกีฬาและผูเขารวมเลขา FISU และตัวแทนคณะกรรมการบริหาร FISU ประธาน
CISCA จะเปนผูตกลงรายละเอียดสุดทาย
มี 3 พิธีการที่สําคัญ : พิธีเปด , พิธีปดและพิธีมอบเหรียญรางวัล (มาตรา E บทความขอ 6
ระเบียบ FISU)
ผูชมจะตองยืนขึ้นเมื่อมีการเลนเพลงสรรเสริญGaudeamusIgitur"
"
ของ FISU คําแนะนําเกี่ยวกับ
พิธีการจะถูกสงไปยัง OC โดยฝาย WUC
11.1.1 สกุลเงินประเทศ
คณะกรรมการควรใชชื่อประเทศและตัวยอที่ FISU กําหนดไว ในกรณีที่มีขอสงสัยใหเปน
การตัดสินใจของ CISCA
FISU อนุญาตใหคณะกรรมการจัดงานใชภาษาประจําชาติของประเทศเพื่อสรางรายชื่อ
ของประเทศที่เขารวมการแขงขัน โดยจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของภาษาของประเทศ และสงไป
ที่ FISU WUC
11.1.2 ธงประจําชาติ
คณะกรรมการจัดงานมีหนาที่ในการจัดเตรียมธงประจําประเทศตามพิธีการของ
FISU
แนวทาง อาจจะตองมีขอตกลงในการใชธงบางประเทศ OC ไวหลายชุดเพื่อใชในพิธีมอบเหรียญ
ซึ่งอาจจะมีผูแขงขันมากกวา 1 คนตอประเทศ
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สถานที่แขงขันจะตองมีธง FISU และธง OC ที่ประตูทางเขาหลัก
ภายในสถานที่จัดการแขงขันตองแขวนธงไวสองกลุม
- ธงพิธีการ
- ธงของประเทศที่เขารวมการแขงขัน
ปกติจะตองมี ธง 5 ผืน ที่ตองแขวนอยูตรงกลางสถานที่จัดการแขงขันโดยมีลําดับ ดังนี้
- ธง FISU
- ธงของคณะกรรมการจัดงาน
- ธงของประเทศเจาภาพ
- ธงของสหพันธกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ
- ธงของสหพันธกีฬาสากลของกีฬาที่จัดแขง
ธงทั้งหมดของประเทศที่มีสวนรวมในกีฬาเฉพาะตองแขวนไวในสถานที่จัดการแขงขัน ลําดับการ
แขวนตองเปนไปตามขอกําหนดของ FISU และธงของประเทศเจาภาพจะแขวนเปนลําดับสุดทาย
11.1.3 เหรียญและประกาศนียบัตร
แบบ
บนเหรียญจะตองมีเฉพาะ “U” ที่มาจาก FISUมีโลโกและชื่อของการแขงขัน (" Year"
FISU WORLD UNIVERSITY '' SPORT '' CHAMPIONSHIP) จะปรากฏที่ดานลาง ขนาดเฉลี่ยของ
เหรียญมีเสนผาศูนยกลาง 60 มิลลิเมตรและความหนา 5 มิลลิเมตรคณะกรรมการจัดงานจะตอง
ยื่นคํารองตอฝาย FISU WUC เพื่อขออนุมัติ
ปริมาณ
หลังการที่ไดรับการอนุมัติจํานวนเหรียญจาก FISU WUC จะตองสงอยางนอย 1ชุด ไปที่
ฝาย FISU WUC ตามหลักเกณฑของสหพันธกีฬาสากลจะตองมอบเหรียญทองแดง 2 เหรียญ
การแขงขันประเภทบุคคล : จะมอบเหรียญรางวัลใหผูชนะ 3 อันดับแรก
การแขงขันประเภททีม : จะมอบเหรียญรางวัลใหผูชนะ 3 อันดับแรก (รวมทั้งหัวหนาโคช+
เจาหนาที่ทีม 2 เหรียญ)ในประเภทบุคคลผูฝกสอนจะไมไดรับเหรียญรางวัล
ถาจํานวนผูเขารวมลดลง การมอบเหรียญรางวัลเปนไปดังนี้
a) หนึ่งเหรียญทองถามีนักกีฬา 3 คนหรือทีม 3 ทีม
b) จะไดรับเหรียญหนึ่งเหรียญทองและหนึ่งเหรียญหากมีนักกีฬา 5 คนหรือทีม 5 ทีม
c) จะไดรับเหรียญเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและหนึ่งเหรียญทองแดงถามีนักกีฬามากกวา
6 คนหรือทีม 6 ทีม
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จะไมมีการมอบเหรียญรางวัลใหแกตัวสํารองที่ไมไดลงทําการแขงขัน
ประกาศนียบัตร
ผูแขงขันหรือทีมแปดคนแรกจะไดรับประกาศเกียรติคุณ
ผูเขารวมแตละคนจะไดรับประกาศนียบัตรหรือเหรียญ
ตองสงใบประกาศนียบัตรไปที่แผนก FISU WUC เพื่อขออนุมัติตามรูปแบบของ FISU
11.2 พิธีเปด
พิธีเปดจะมีลําดับดังตอไปนี้
1. ตอนรับสูพิธีเปด
2. การเดินขบวนของประเทศที่เขารวมการแขงขัน
3. การเลนเพลงชาติและการยกธงของประเทศเจาภาพ
4. คํากลาวตอนรับของตัวแทน OC
5. คํากลาวของตัวแทน FISU
6. ประธานประกาศเปดพิธี WUC
7. เชิญธงของ FISU การเลนเพลงของ FISU
8. คําปฏิญาณของนักกีฬาและผูตัดสิน
9. การแสดง
11.3 พิธีมอบเหรียญรางวัล
11.3.1 สถานที่รับรางวัล
สัญลักษณ FISU ตองวางอยูบนแทนและตรา FISU บนแผงหลังแทน หามไมใหมีโฆษณา
ใดๆอยูบนโพเดียม
บริเวณที่คั่นดวยหนาแทนตองสงวนไวสําหรับสื่อมวลชนซึ่งจะตองไมเขาไปแทรกแซงในพิธี
การและขั้นตอนในพื้นที่ที่รับรางวัล
พื้นที่ของงานนําเสนอจะตองชัดเจนเพื่อใหชางภาพสามารถถายภาพบุคคลของนักกีฬา
ขอเสนอแนะ บริเวณที่ไดรับรางวัลควรลอมรอบดวยรั้วและการตกแตงอยางสวยงามดวยดอกไม
เสาธงตองมีความสูงแตกตางกันเพื่อใหสะทอนถึงตําแหนงที่สองที่หนึ่งและสามของแทน
11.3.2 นักกีฬาเจาหนาที่และบุคคลที่รวม
ขอแนะนําใหมั่นใจวานักกีฬาและเจาหนาที่ไดรับทราบถึงสิ่งตอไปนี้:
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ผูชนะสามอันดับแรกในแตละประเภทการแขงขันจะตองเขารวมพิธีมอบเหรียญรางวัล
ในกรณีที่ผูชนะหนึ่งหรือสองรายไมสามารถเขารวมได จะตองมีตัวแทนมารับเหรียญและชอดอกไม
แตไมสามารถขึ้นโพเดียมได
ในกรณีที่ผูชนะทั้งหมดไมสามารถเขารวมพิธีไดพิธีอาจจะถูกเลื่อนออกไปเลื่อนออกไป การ
ตัดสินใจขึ้นอยูกับFISU และ OC นักกีฬาไมไดรับอนุญาตใหนําธงประจําชาติหรือของชาติอื่นหรือ
สัญลักษณทางศาสนาไปบนแทนได ผูชนะจะตองเขารวมพิธีมอบเหรียญในเครื่องแบบที่พวกเขา
สวมในพิธีเปด ถึงแมวาพวกเขาจะไดรับอนุญาตใหสวมชุดกีฬาแตจะตองเปลี่ยนทันทีหลังการ
แขงขัน
นักกีฬาจะตองไมสวมหมวกตลอดทั้งพิธีการรับเหรียญ
นักกีฬาและเจาหนาที่และผูติดตามติดตามจะตองหันหนาไปทางธงของ FISU ในขณะที่
เชิญธงและเพลงของ FISU กําลังเลน
หลังพิธีมอบเหรียญรางวัลนักกีฬาจะตองรอใหสื่อถายภาพ
ประกาศนียบัตรจะไมถูกมอบใหในพิธีมอบเหรียญรางวัลแตจะถูกมอบใหตัวแทนหลัง
จากนั้น
ประธาน FISU จะเปนผูกําหนดหลักเกณฑสําหรับพิธีการที่ไมไดระบุไวอยางชัดเจนตามระเบียบ
11.3.3 ขอเสนอแนะและหนาที่เพิ่มเติม
OC ตองแจงชื่อของเจาหนาที่ที่จะเชิญชอดอกไมลวงหนา ควรเปนลายลักษณอักษร มี
ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และเวลาที่จะมีพิธีการและบุคคลที่สามารถติดตอได
OC ควรเชิญเจาหนาที่ออกจากทรีบูนวีไอพี 10 นาทีกอนพิธี
OC ควรตรวจสอบคํานําหนา ชื่อ และสวนงาน ไปใหพิธีกร
OC จะตองแจงและหัวหนาตัวแทนสถานที่และเวลาของพิธีมอบเหรียญ
OC ตองรวบรวมรายชื่อ ตําแหนง ผลการแขงขัน และสัญชาตอของผูไดรับเหรียญรางวัล
11.3.4 ขั้นพิธีการ
1. พิธีกรประกาศ (ผูที่เกี่ยวของขอตําแหนงของพวกเขา) "สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ,
พิธีประกาศชัยชนะจะเริ่มในไมชา "
2. การประโคม
3. Marching music – เพลงมารช
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4. การเขาพิธีของผูติดตาม เจาหนาที่และนักกีฬา
ตัวอยางคําสั่งเขาเมื่อทางเขาอยูดานหนาแทน:
a) บุคคลที่มาพรอมกับนักกีฬา
b) ผูชนะเลิศเหรียญทองแดง
c) ผูชนะเลิศเหรียญทอง
d) เหรียญเงิน
e) ผูติดตามสําหรับเจาหนาที่
f) เจาหนาที่มอบเหรียญรางวัลและชอดอกไม
g) บุคคลที่มาพรอมกับเหรียญและชอดอกไม
5. ตําแหนงยืนของบุคคลที่ไดรับรางวัล
-ผูที่เชิญเหรียญและชอดอกไมจะตองอยูดานขวามือของแทน
- นักกีฬาและผูติดตามเดินแถวอยูขางหลังแทน
-เจาหนาที่และผูติดตามยืนอยูทางซายของแทน
-ตําแหนงทางเขาอยูที่การตัดสินใจระหวางFISU และคณะกรรมการผูจัดตั้ง
โดยแทจริงแลว,สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการอยูติดกันตามลําดับ, จัดตําแหนงของแทนและ
ตําแหนงของทางเขาอยูที่การพิจารณา
6. ขณะที่ผูประกาศเริ่มตนพูดบทนํา(เริ่มบรรเลงเพลงหลังจบการพูด)
“We are now going to begin the awarding of the medals
The medals will be awarded by (name, title)
The bouquets will be presented by (name, title)”
7. ผูประกาศประกาศเชิญรางวัลและชอดอกไม
“Third place and bronze medalist (name) (country)”
นักกีฬาขึ้นไปบนแทนโดยกาวขึ้นไปจากดานหลังแทน
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“Second place and silver medalist (name) (country)”
นักกีฬาขึ้นไปบนแทนโดยกาวขึ้นไปจากดานหลังแทน
“First place, gold medalist and World University Champion (name)
(country)”
นักกีฬาขึ้นไปบนแทนโดยกาวขึ้นไปจากดานหลังแทน
ในทุกครั้งที่ผูเชิญเหรียญและชอดอกไมอยูใกลกับผูมอบ
8.ผูประกาศกลาวเชิญเพลงของFISU
“Ladies and gentlemen, and now please rise for the FISU anthem”
9. เพลงของFISU คือ- GaudeamusIgitur - และชักธงขึ้น
10. การเดินออกของผูติดตาม, ผูมอบรางวัล ,และนักกีฬา
ในตอนจบเพลงของบรรเลงของFISU, เดินออกตามลําดับดังนี้:
ผูติดตามกับผูมอบรางวัล;
ผูติดตามกับนักกีฬา;
ผูติดตามผูที่เชิญเหรียญรางวัลและชอดอกไม
11. ผูประกาศกลาวปดพิธีการ
สรุปสิ่งที่ผูประกาศกลาวในพิธี
“Ladies and gentlemen, the Victory Ceremony will start shortly”
“The medals will be awarded by (name, title)
“The bouquets will be presented by (name, title)”
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“Third place and bronze medalist (name, country)”
“Second place and silver medalist (name, country)”
“First place and gold medalist (name, country)”
“Ladies and gentlemen, (please rise for) the FISU anthem”
“Ladies and gentlemen, this concludes the Victory Ceremony for (discipline
/ event)”.
11.4 พิธีปด
พิธีปดจะทําตามขั้นตอนดังนี้:
1.เปดเพลงประจําชาติของเจาภาพ
2.เดินขบวนธงชาติของผูเขารวมการแขงขัน
3.กลาวคําพูดปดโดยตัวแทนของคณะกรรมการผูจัดการแขงขัน
4.กลาวปดโดยตัวแทนของ FISU
5. บรรเลงเพลงFISU, ลดธงFISU ลงและสงธงFISU ตอเจาภาพในปถัดไป
6. การนําเสนอกีฬามหาลัยโลกครั้งตอไป
12.กิจกรรมทางวัฒนธรรม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะเสนอตอคณะFISU WUC ในขณะที่คณะเดินทางมาตรวจความ
เรียบรอย
กิจกรรมทางวัฒนธรรมจะรวมตารางกําหนดการทุกกิจกรรมในขณะการแขงขันกีฬาเสนอ
ใหผูแขงขัน, คณะเจาหนาที่, ITOs, VIP’s และคณะกรรมการผูจัดการแขงขันตอวัน

36

-วันหยุด;
-การเยี่ยมชม;
-สถานที่ทองเที่ยว, และ
- กิจกรรมดานการศึกษา
13.โปรแกรมอาสาสมัคร
คณะกรรมการผูจัดการแขงขันจําเปนตองออกกําหนดการของอาสาสมัครในระยะเวลา 8
เดือนกอนการแขงขันเริ่มขึ้นผูที่เขารวมเปนอาสาสมัครควรจะเปนนักเรียน หรือนักศึกษาและหาก
เปนไปไดควรมีความชํานาญดานภาษาที่จะเหมาะสมเปนตัวแทน
โปรแกรมอาสาสมัครประกอบดวย:
- ลําดับเหตุการณทั่วไป
-จํานวนอาสาสมัคร
-การสับเปลี่ยนหมุนเวียนอาสาสมัคร
-ใบสมัครโดยรับถึงวันสุดทายในการเปดรับสมัครตามเกณฑกําหนด: ปดรับสมัคร4เดือน
กอนการแขงขัน
-หนาที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัคร
-อยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการผูจัดการแขงขัน(การเดินทาง,อาหารและเครื่องดื่ม,
ที่พัก, อุปกรณ…);
- แจงใหอาสาสมัครทราบถึงมาตรการการสื่อสาร
-ทํากําหนดการจัดประชุมและเตือนความจํา(ทุกเดือน)
-ชื่อของลักษณะภายนอกองคกรถาคณะกรรมการผูจัดการแขงขันนํามาใช
- ตารางการใหรางวัลที่ไมเกี่ยวของกับเงินสดหรือเงินรางวัล
โครงการอาสาสมัครนานาชาติโดยFISU
FISU เสนอ ใหรับ อาสาสมัครที่เปนนักเรียนที่มาจากทั่วโลกเพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณจาก การแขงขันกีฬา นานาชาติตามขอตกลงระหวางคณะกรรมการผูจัดการแขงขัน
FISU จะแตงตั้งอาสา สมัคร 2 คนหรือมากกวาสําหรับการจัดแขงขันกีฬามหาลัยโลกในแตละครั้ง
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คณะกรรมการผูจัดการแขงขันจะตอง รับผิดชอบคาใชจาย ครอบคลุมคาใชจายของอาสาสมัคร
นานาชาติ ขณะที่อาสาสมัคร จะเปนฝายรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางระหวางประเทศดวย
ตนเอง
14.เอกสารและบันทึกสําคัญสําหรับ FISU
ตลอดการแขงขันคณะกรรมการผูจัดการแขงขันควรจัดสําเนาใหทาง FISU อยางนอย 3
ฉบับในแตละเอกสาร แตละชุดสําเนาเอกสารเพิ่มเติมจะใชสําหรับการประชาสัมพันธการแขงขัน
เมื่อการแขงขันสิ้นสุดลงจะตองสงเอกสารทุกอยางในขณะที่จัดการแขงขัน ใหเแก FISU โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลการแขงขันและรูปถายเอกสารเหลานี้สําคัญมากที่จะสามารถทําใหสํานักงานของ FISU
สามารถจัดตีพิมพนิตยสารเกี่ยวกับWUC และดูแล/รักษาเว็บไซตตอไปจนถึงวันที่กําหนด
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III. หลังจากจบการแขงขัน
1.เอกสาร
คณะกรรมการผูจัดการแขงขันตองจัดหาเอกสารใหทางหนวยงานของ FISU WUC ใน
เอกสารดังตอไปนี้ใหกับทางคณะผูทํางานของFISU เสนอใหทันทีหลังจากจบการแขงขัง FISU กีฬา
มหาวิทยาลัยโลก
-

ผลการแขงขันอยางเปนทางการที่ลงนามโดยตัวแทนฝายเทคนิคของFISU 2 ฉบับ
สถิติและรายชื่อผูเขารวมการแขงขันลงนามโดยตัวแทนของCIC
ผลการแขงขันและรายชื่อผูเขารวมการแขงขันในรูปแบบดิจิตอล
รวบรวมรูปถายที่มีอยูใหไดมากที่สุด
วิดีโอของการแขงขัน1 ชุด
คลิปวิดีโอ1 ชุด
เหรียญรางวัล(ทอง,เงิน, ทองแดง) 1 ชุด
หนังสือกําหนดการแขงขัน5 เลม
สื่อการโฆษณาตางๆ, โปสเตอร, แบบฟอรมที่เขารวมการแขงขัน, จดหมายเชิญการเขารวม
การแขงขัน, ใบประกาศนียบัตร(5 ฉบับถายังไมไดสงไปใหทางFISU)
- อุปกรณสงเสริมการขาย
- ผลิตภัณฑที่มีลิขสิทธิ์

2. รายงานฉบับสุดทาย
คณะกรรมการผูจัดการแขงขันจะตองสงรายงานฉบับสุดทายไปที่หนวยงานของ
WUC ภายใน1 เดือนหลังพิธีปดการแขงขัน
รายงานฉบับนี้จะตองครอบคลุมรายการที่สําคัญดังนี้:
เรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับองคกร
-คณะกรรมการ
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FISU

- การรับรองคุณภาพ
-การประกันภัย
-ที่พักอาศัย
-อาหารและเครื่องดื่ม
-การเดินทาง
-การรักษาความปลอดภัย
-การใหบริการทางการแพทย
-สื่อ
-สื่อโฆษณาและภาพถาย
-เว็บไซต
-ผูทํางาน
-การเงิน(รวมงบประมาณทั้งหมด)
องคกรฝายเทคนิค
-สิทธิในการเขาแขงขัน,การเขาแขงขัน
-ทีม/ผูเขารวมการแขงขัน
-ตารางการแขงขันอยางเปนทางการ
-ตารางการแขงขันประจําวัน
-การเกี่ยวของของNSF/ISF
-การครอบคลุมสารกระตุน
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-ระเบียบการ
-ผลการสรุป
ผลสรุป
-คําแนะนํา

3. ผลสรุปอยางเปนทางการ
ผลสรุปอยางเปนทางการจะตองถูกพิมพทุกวันโดยคณะกรรมการผูจัดการแขงขันและสง
อีเมลไปยัง FISU,และประกาศบนเว็บไซสของการแขงขันผลสรุปควรจะถายทอดใหผูเขาแขงขัน
ไดรับรูในชวยเย็นของทุกวัน
ผลสรุปอยางเปนทางการที่เรียบรอยแลวจะตองสงไปยังผูแทนของ FISU ผลสรุปที่กลาวมา
นี้จะตองถูกลงนามโดย FISU TD(s)
การรวบรวมผลการแขงขันจะตองทําในรูปแบบดิจิตอลเชนในรูปแบบPDF

4. การถายทอดอยางเปนทางการ, การบันทึกวิดีโอ, ภาพถาย
คณะกรรมการผูจัดการแขงขันจะตองจัดหาการถายทอดเกี่ยวกับการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยโลกอยางเปนทางการสําเนาตนฉบับตองสงใหหนวยงานของ FISU WUC ไมชากวา 2
เดือนหลังจากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
คณะกรรมการผูจัดการแขงขันหรือเจาของผูกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน
/การ
ถายทอดสดผูจัดหาจะตองสงทั้งหมดรวมฟลมหรือคลิปภาพยนตรระยะยาวๆเปนฟุตๆโดย
คณะกรรมการผูจัดการแขงขันหรือเจาของผูกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน /การถายทอดสดผู
จัดหาใหกับทางFISU, รวมทั้งเหตุการณที่สําคัญประจําวันและขาว
การบันทึกควรจะสงเปนฮารดดิสกในรูปแบบคุณภาพ HD (อยางนอยในรูปแบบของApple
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Prores 422(HQ)) กับ2 ชองทางความถี่ของเสียง:
-เสียง 1:เสียงสากล
-เสียง2: คําวิจารณภาษาอังกฤษ(ถามี)
การบันทึกจะตองจัดหาใหทาง หนวยงานของ FISU WUC/หนวยงานสื่อมวลชนกอนที่จะ
สงไปยังทางการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
คณะกรรมการผูจัดการแขงขันจะตองจัดหาใหหนวยงานสื่อมวลชนของ FISU ทั้งหมดโดย
ภาพสีที่ถายทําขณะการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกในรายการในขอยอย 8.1.3. ขอมูลที่ตอง
จัดหาใหทางFISU เปนประจําทุกวันเพื่อใช นําเสนอบบนหนาเว็บไซตของ FISU และเว็บไซต อื่นๆที่
เกี่ยวของกับชองทางนําเสนอของ FISU (เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน ), ภายในเวลาที่ตองการ, สื่อ
อื่นๆทางตางประเทศ . ตอนจบการแขงขันรูปภาพทั้งหมดจะตองสงใหทางหนวยงานของ FISU
WUC ในรูปแบบฮารดดิสกในรูปแบบคุณภาพ HD
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C. ขอมูลเกี่ยวกับกีฬา
1.ตารางเบื้องตน (ระยะเวลา)
Arrivals วัน เวลาที่มาถึง
Opening Day วันเปดพิธี
Competition day 1 to 6 วันแขงขันที่ 1 ถึง 6
Competition day 7 & Closing Ceremony วันแขงขันที่ 7 และพิธีปด
Departure วัน เวลากลับ
2.การบริการ
คณะกรรมการผูจัดงานจะแจงประเทศผูเขารวมการแขงขันเกี่ยวกับการบริการเบื้องตน
และคาใชจายผานทางหนังสือ Bulletin (หรือคูมือเทคนิค) และเว็บไซต ทั้งนี้มีบริการ Wifi ฟรี
ใหแกคณะผูแทนฟรีโดยไมมีคาใชจาย ตองแจงคาใชจายดานซักอบรีดใหทีมทราบอยางเร็วที่สุดใน
ราคาที่ไมแพง

3.กฎกติกาการการแขงขัน (กฎกติกาทางเทคนิค)
3.1ขอตกลงทั่วไป
การแขงขันมวยไทยไดถูกจัดขึ้นภายใตกฎกติกาการแขงขันลาสุดของ IFMA ในกรณีที่เกิด
ขอขัดแยงกับกฎเกณฑดังกลาวบทความภาษาอังกฤษจะถูกนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการ
ตัดสิน กฎกติกาตางๆจะสามารถพบไดที่เว็บไซต
www.ifmamuaythai.org/technicalreference/muaythai-rules/.
โปรแกรมและเวลาการแขงขันจะถูกกําหนดโดย
FISU ภายใตขอตกลงกับคณะกรรมการการจัดงาน
และ CTI การแขงขันจะสิ้นสุดลงภายใน 7 วันซึ่งรวมถึงการแขงขันรุนดังตอไปนี้
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ผูชาย

ผูหญิง

-51 กิโลกรัม

-51 กิโลกรัม

-54 กิโลกรัม

-54 กิโลกรัม

-57 กิโลกรัม

-57 กิโลกรัม

-60 กิโลกรัม

-60 กิโลกรัม

-63.5 กิโลกรัม

-

-67 กิโลกรัม
-71 กิโลกรัม

63.5 กิโลกรัม
-67 กิโลกรัม

+67 กิโลกรัม

-75 กิโลกรัม
-81 กิโลกรัม
-86 กิโลกรัม
-91 กิโลกรัม
+91 กิโลกรัม
ระยะเวลาการแขงขันแตละรอบจะถูกแบงเปน 3 ยก ยกละ 3 นาที สําหรับทั้ง ชายและหญิง
มีเวลาพักหยุดพักระหวางยก 1 นาที
แตละประเทศไดรับอนุญาตใหสงผูเขารวมแขงขันไดสูงสุด 27 คน ซึ่งเปนนักกีฬา 19 คน และ
เจาหนาที่ 8 คน
แตละประเทศไดรับอนุญาตใหสงนักกีฬา 1 คน ในการแขงขันแตละรุนและเพศ
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ในการประชุมผูจัดการทีมครั้งแรก หัวหนาคณะผูแทนจะตองเซ็นรับรองรายชื่อผูเขาแขงขัน
3.2 มาตรการกอนการแขงขัน
3 เดือนกอนการแขงขันคณะกรรมการผูจัดการแขงขันจะเก็บเงิน 25% ของคาใชจายในการ
เขาพักระหวางการแขงขันของนักกีฬาและเจาหนาที่ผูเขารวมการแขงขันจากประเทศที่เขารวม
3.3 เจาหนาที่ทางเทคนิค
การแตงตั้งและคาใชจาย
ผูตัดสินและกรรมการผูตัดสินจะไดรับการแตงตั้งจาก IFMA และ FISU ตามกฎของ IFMA
คาใชจายในการเดินทาง คาที่พักอาศัย คาอาหาร 3 มื้อและเบี้ยเลี้ยงIFMA จะเปนผูรับรับผิดชอบ
ประเทศผูเขารวมแขงขันสามารถนําเจาหนาที่ทางเทคนิค (TTO) ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติ
จาก IFMA โดย คาใชจายในการเดินทาง คาที่พักอาศัย คาอาหาร 3 มื้อ สมาคมมวยไทยของชาติ
ตนเอง จะเปนผูรับผิดชอบ
กรรมการภายในประเทศ (NTOs) ตองไดรับการแตงตั้งจาก IFMA คณะกรรมการผูจัด
งานจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง คาที่พักอาศัย คาอาหาร 3 มื้อ
จํานวนเจาหนาที่ทางเทคนิคที่ตองการ
เจาหนา ควบคุมการแขงขันนานาชาติ (ITOs) หรือ เจาหนาที่ควบคุมการตัดสินของไทย
(NTOs) รอบละ 12 คน
4.อุปกรณ
-

หนาจอLCD ขนาด 4x50 นิ้ว
ระฆังหรือระบบเสียงที่จะทําใหไดยิน
กลอง Protest
อุปกรณและระบบอิเล็คทรอนิคการใหคะแนนที่ไดรับการอนุมัติจาก IFMA
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5.สถานที่จัดงาน
คณะกรรมการจัดงานจะตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่ออํานวยความสะดวกในการแขงขัน
มวยไทย ซึ่งตามหลักของ FISU และIFMA จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก ดังตอไปนี้
Type of venue ประเภทของสถานที่
Number of venues จํานวน
Changing room competitorsหองเปลี่ยนเสื้อผาของผูแขงขัน
Changing room ITO หองเปลี่ยนเสื้อผาของเจาหนาที่ทางเทคนิค
Spectator seating จํานวนที่นั่งของผูเขาชม
Press and media seating จํานวนที่นั่งของสื่อมวลชน
Competitive venue สถานที่แขงขัน
Warm-up hall สถานที่ซอม
Gender Segregatedแบงตามเพศ
Competition venue: สถานที่แขงขัน
- อยางนอย 2 เวที
- หองสําหรับการชั่งน้ําหนักอยางเปนทางการกอนการแขงขัน 2 หอง (โดยแบงตามเพศ)
6.การฝกซอม
ตารางการฝกซอมจะถูกกําหนดโดย ตัวแทนทางดานเทคนิคของ FISU, คณะกรรมการผูจัด
งาน และเจาหนาที่ทางเทคนิคของ

UIPM เพื่อจัดเตรียมแผนการซอมใหแกทีมที่เขารวมการ

แขงขัน
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7.โปรแกรมการแขงขัน
โปรแกรมการแขงขันจะตองไดรับการอนุมัติจากเจาหนาที่ทางเทคนิค FISU ในระหวางการ
ตรวจสอบการเยี่ยมชมและการประชาสัมพันธบนเว็บไซตโดยทันทีหลังจากไดรับการอนุมัติ
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คําสัตยปฏิญาณของ FISU
ในชวงพิธีเปดการแขงขันตัวแทนของนักกีฬา , กรรมการผูตัดสินและผูตัดสินตองปฏิญาณ
คําสัตยปฏิญาณของ FISU ผูปฏิญาณควรจะเปนบุคคลทองถิ่นจากประเทศที่เปนเจาภาพและหาก
เปนไปไดตัวแทนควรจะมาจากทั้งเพศชายและเพศหญิง
คําปฏิญาณจะถูกปฏิญาณโดยใชภาษาอังกฤษและ /หรือภาษาทางการภาษาอื่นที่ FISU
ยอมรับ นอกจากนี้สามารถใชภาษาทองถิ่นในการปฏิญาณไดเชนกัน
คําปฏิญาณของนักกีฬา
Oath of the Student Athletes
On behalf of all the student athletes, I promise that we shall take part in the
Championship, respecting and abiding by the rules which govern them,
committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true
spirit of sportsmanship, fair-play, for the glory of our country, for the honor of our
teams and for the achievement of International University Sports Movement.
คําปฏิญาณของกรรมการผูตัดสินและผูตัดสิน
Oath of Judges and Referees
In the name of all the judges and officials, I promise that we shall officiate in this
Championship with complete impartiality, respecting and abiding by the rules
which govern it, in the true spirit of sportsmanship.
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