สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ระเบียบการแข่งขัน

Bangkok Table Tennis 2016
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)
คะแนนสะสมระดับ 3 ดาว
******************
1. กติกาการแข่งขัน
ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน

2. ประเภทการแข่งขัน
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 17 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2.3 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป
2.5 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป
2.7 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 21 ปี
2.9 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี
2.11 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี
2.13 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
2.15 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
2.17 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

2.2 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป
2.4 ประเภทชายเดี่ยว 40 – 49 ปี
2.6 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 21 ปี
2.8 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี
2.10 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี
2.12 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
2.14 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
2.16 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ไม่จากัดสัญชาติของนักกีฬา
3.2 นักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, เอเชียนเกมส์, โอลิมปิกเกมส์, ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย, ชิงชนะเลิศ
แห่งโลก ลงทาการแข่งขันในรุ่นของตัวเองได้
3.3 ประเภทเยาวชน นักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2538, 2541, 2544, 2547 ,2549, 2551 ตามลาดับ
3.4 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ลงมาตามลาดับ
3.5 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 – 49 ปี นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2510 – 2519
3.6 ประเภทหญิงเดีย่ วอายุ 40 ปีขึ้นไป นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ลงมาตามลาดับ

3.7 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทาการแข่งขันในประเภทเดี่ยวได้คนละ1 ประเภทในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้นยกเว้น
นักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์การเลื่อนรุ่นของสมาคมฯและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท
(สาหรับนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน เกินสิทธ์ของตัวเอง จะพิจารณาตัดสิทธ์การแข่งขันในครั้งต่อไป)
3.8 ชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป, ชายเดี่ยวอายุ 40–49 ปีและหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป ให้ลงแข่งขันใน
ประเภททั่วไปได้
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3.9 นักกีฬาต่างประเทศทีไ่ ม่มสี ัญชาติไทย ลงทาการ แข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท
3.10 นักกีฬาแต่ละคนที่ลงทาการแข่งขันภายใต้สังกัดสโมสรได้เพียง 1 สโมสร เท่านั้น
3.11 กรณีนักกีฬาในแต่ละประเภทมีผเู้ ข้าร่วมแข่งขัน น้อยกว่า 8 คน สมาคมฯ จะสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดการ
แข่งขันในประเภทนั้น ๆ
3.12 คุณสมบัตขิ องนักกีฬาที่ได้สทิ ธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลกครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2559
ณ นครไทเปซิตี้ ไต้หวัน
3.12.1 สัญชาติไทย
3.12.2 อายุ 12 – 15 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2547)
3.12.3 เกิด หรือ มีภูมิลาเนาศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือเป็นสมาชิกศูนย์กีฬา หรือศูนย์เยาวชนของ
กรุงเทพมหานคร หรือขึ้นทะเบียนนักกีฬาสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร

4. รางวัลการแข่งขัน

*

4.1 นักกีฬาที่ชนะเลิศ , รองชนะเลิศ และตาแหน่งที่ 3 จะได้รับเหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ดังนี้
ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป, หญิงเดี่ยวทั่วไป
ชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา
10,000 บาท
รองชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา
8,000 บาท
ตาแหน่งที่ 3
ได้รับทุนการศึกษา
5,000 บาท( 2 ตาแหน่ง )
ประเภทเยาวชน15, 18, 21 ปี ชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป,ชายเดี่ยวอายุ 40 – 49 ปี
หญิงเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป
ชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา
5,000 บาท
รองชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา
4,000 บาท
ตาแหน่งที่ 3
ได้รับทุนการศึกษา
3,000 บาท( 2 ตาแหน่ง )
ประเภทเยาวชน8,10,12 ปี
ชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา
3,000 บาท
รองชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา
2,000 บาท
ตาแหน่งที่ 3
ได้รับทุนการศึกษา
1,000 บาท( 2 ตาแหน่ง )
สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษาทั้งสิ้น 233,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
**เอกสารรับเงินรางวัลทุนการศึกษา
1. สาเนาบัตรประชาชน หรือ 2. สาเนาสูติบตั ร และสาเนาทะเบียนบ้าน**
4.2 นักกีฬาที่ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2547)
ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ นครไทเปซิตี้ ไต้หวัน

***กรณีนักกีฬาที่ชนะเลิศสละสิทธิ์ จะพิจารณาในอันดับถัดไป***

3

5. กาหนดการแข่งขัน

5.1 สถานที่แข่งขัน
แข่งขัน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)
5.2 วันที่แข่งขัน วันศุกร์ ที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2559
5.3 เวลาแข่งขัน
เริ่มแข่งขันตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
5.4 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน
- โต๊ะเทเบิลเทนนิส
สีน้าเงิน
- เน็ตเทเบิลเทนนิส
สีน้าเงิน
- ลูกเทเบิลเทนนิส
สีขาว ( พลาสติก )

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรับสมัครทางอีเมล์ เท่านั้น
- ดาวโหลดใบสมัครที่ เวปไซต์ สมาคม ฯ www. thailandtabletennis.com
- หัวข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนิส Bangkok Table Tennis 2016
- กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
- กรอกใบสมัครในใบสมัครไฟล์ Excel ที่กาหนดไว้ให้เท่านั้น และส่งใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วน
แล้วมาที่ ttatoffice@yahoo.co.th (การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับอีเมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สมาคมแล้ว)
- ในกรณีที่ผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ หรือมีชื่อซ้า หรือไม่มาทาการแข่งขัน สมาคมฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้

การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมัครได้
ปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น.

ในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ให้นักกีฬาทุกท่านตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งในทางเวปไซต์
ของสมาคม ฯ หากไม่พบชื่อท่านกรุณาติดต่อสมาคมฯ เพื่อการแก้ใขต่อไป
(ทั้งนี้ไม่เกิน 13.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2559 ) หากพ้นกาหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
6.2 กาหนดวันจับฉลากแบ่งสาย วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 16.00 ณ ที่ทาการสมาคมเทเบิล
เทนนิ ส แห่ ง ประเทศไทย โดยฝ่ า ยจั ด การแข่ ง ขั น จะเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ และสามารถตรวจสอบโปรแกรม
ได้ใน วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ที่ทาการสมาคมฯ หรือ http://thailandtabletennis.com/
6.3 สถานทีก่ ารรับสมัคร รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น
6.4 ค่าสมัครแข่งขัน ให้ชาระในวันสมัครแข่งขันดังนี้
6.4.1 ประเภทเดี่ยวทั่วไป, ชายเดี่ยวอายุ 50 ปี ขึ้นไป, ชายเดี่ยวอายุ 40 – 49 ปี
หญิงเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป
คนละ 200 บาท / ประเภท
6.4.2 ประเภทเยาวชน
คนละ 100 บาท / ประเภท
6.5 หลักฐานการสมัคร
6.5.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด
6.5.2 หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ไม่สามารถเพิ่มชื่อหรือเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีก
6.5.3 ประเภทเยาวชน ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป ชายเดี่ยวอายุ 40 – 49 ปี และประเภท
ชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้สมัครจะต้องแนบสาเนาทะเบียนบ้านหรือ สาเนาบัตรประชาชน หรือ
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6.5.4 สาเนาสูติบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง คนละ 1 ฉบับ
( สมาคมฯ จะไม่ทาการรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับใบสมัคร สาหรับ
นักกีฬา / โรงเรียน / ชมรม / สโมสร ที่เคยส่งหลักฐานดังกล่าวมาแล้ว ขอให้ตรวจสอบกับสมาคมฯ อีกครั้งหนึ่ง )
6.5.5 ในกรณีสงสัยเกี่ ยวกั บอายุของนักกี ฬา ฝ่า ยจัดการแข่งขั นมี สิท ธิ์ตรวจสอบหลั กฐานตัวจริงได้
หากตรวจพบนักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้นั้นออกจากการแข่งขันทั้งหมด และลงโทษ
ไม่ให้ลงแข่งขันในแมทช์ของสมาคมฯ หรือแมทช์ที่สมาคมฯให้การรับรองตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

7. วิธีการแข่งขัน
7.1 การกาหนดการแบ่งสาย การกาหนดรอบ ( STAGE) และการวางมืออันดับ ให้สมาคมฯ พิจารณาดาเนินการ
7.2 วิธีการแข่งขัน ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
7.3 ในการแข่งขันแต่ละประเภท แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 คะแนน
ยกเว้นรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวทัว่ ไป แข่งขันระบบ 4 ใน 7 เกม
7.4 ผู้ชี้ขาด
ได้แก่
ร้อยเอกธีรวิช
ขุมบางลี่
ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด ได้แก่
1.นายชูสกุล
วารายานนท์
2.นางสาวกนกวรรณ มั่งคั่ง

8. การแต่งกายของนักกีฬา
8.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมเทเบิล
เทนนิสแห่งประเทศไทย โดยเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือ
กระโปรง ถุงเท้าและรองเท้า ให้ผู้เข้าแข่งขันสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรงทุกครั้ง
8.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กางเกงหรือกระโปรง
จะต้องเป็นสิ่งที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสทีมใช้แข่งขันอย่างชัดเจน
8.3 นักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อที่มีสีแตกต่างกัน ในกรณีที่เสื้อแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน
แล้วไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก
8.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามที่กติกากาหนด
8.5 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด
9. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา
9.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา และห้ามทากาวภายในสนามแข่งขัน
9.2 นักกีฬาที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี ห้ามใช้ยางเทเบิลเทนนิสที่เป็นยางแอนตี้หรือยางเม็ดยาวลงทาการแข่งขัน
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด

10. การประท้วง
10.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันนั้นๆ พร้อมเงิน
ค่าประท้วง 500 บาท และจะคืนให้ในกรณีที่การประท้วงเป็นผล
10.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที
นับแต่การแข่งขันในแมทช์ที่มีปัญหาเสร็จสิ้น และให้ถือคาตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

