BUTTERFLY & SISB OPEN 2018

จัดการแข่งขันโดย บริษทั ทามาซุ บัตเตอร์ฟลาย (ประเทศไทย) จากัด
ร่วมกับ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ SISB
และ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
แข่งขันวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. / 14 - 15 ก.ค. / 21 - 22 ก.ค. / 4 - 5 ส.ค. 2561
ณ.โรงยิม SISB ACADEMY โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB)
*********************************************

⭐⭐⭐ ระดับคะแนนสะสม 3 ดาว
1. กติ กาการแข่งขัน ใช้กติ กาของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิ สแห่งประเทศไทย
เฉพาะรุ่นอายุ 8 ปี และ 10 ปี รอบแรกแบ่งสาย แข่งแบบพบกันหมด ตัง้ แต่รอบสองเป็ นต้นไป แข่งแบบน็อคเอ้าท์
** รุ่นอืน่ ๆทีเ่ หลือ ตัง้ แต่รอบแรกเป็ นต้นไป แข่งแบบน็อคเอ้าท์

2. ประเภทการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 18 ประเภทดังนี้
2.1. ประเภทชายเดีย่ วทัวไป
่
2.3. ประเภทชายเดีย่ ว อายุ 50 ปี ขน้ึ ไป
2.5. ประเภทชายเดีย่ ว อายุ 40-49 ปี ขน้ึ ไป
2.7. ประเภทชายเดีย่ ว อายุไม่เกิน 21 ปี
2.9. ประเภทชายเดีย่ ว อายุไม่เกิน 18 ปี
2.11. ประเภทชายเดีย่ ว อายุไม่เกิน 15 ปี
2.13. ประเภทชายเดีย่ ว อายุไม่เกิน 12 ปี
2.15. ประเภทชายเดีย่ ว อายุไม่เกิน 10 ปี
2.17. ประเภทชายเดีย่ ว อายุไม่เกิน 8 ปี

2.2. ประเภทหญิงเดีย่ วทัวไป
่
2.4. ประเภทหญิงเดีย่ ว อายุ 50 ปี ขน้ึ ไป
2.6. ประเภทหญิงเดีย่ ว อายุ 40-49 ปี ขน้ึ ไป
2.8. ประเภทหญิงเดีย่ ว อายุไม่เกิน 21 ปี
2.10. ประเภทหญิงเดีย่ ว อายุไม่เกิน 18 ปี
2.12. ประเภทหญิงเดีย่ ว อายุไม่เกิน 15 ปี
2.14. ประเภทหญิงเดีย่ ว อายุไม่เกิน 12 ปี
2.16. ประเภทหญิงเดีย่ ว อายุไม่เกิน 10 ปี
2.18. ประเภทหญิงเดีย่ ว อายุไม่เกิน 8 ปี

3. คุณสมบัติผ้สู มัคร
3.1. ไม่จากัดสัญชาติของนักกีฬา
3.2. ประเภทเยาวชนนักกีฬาจะต้องเกิดตัง้ แต่ พ.ศ.2553, 2551, 2549, 2546, 2543, 2540 ตามลาดับ
3.3. ประเภทชายเดีย่ ว และหญิงเดีย่ ว อายุ 40-49 ปี ขน้ึ ไป นักกีฬาจะต้องเกิดตัง้ แต่ พ.ศ. 2521 ลงมา
3.4. ประเภทชายเดีย่ ว และหญิงเดีย่ ว อายุ 50 ปี ขน้ึ ไป นักกีฬาจะต้องเกิดตัง้ แต่ พ.ศ. 2511 ลงมา
3.5. นักกีฬาแต่ละคน สามารถลงแข่งขันได้ คนละ 1 ประเภทในรุ่นอายุของตนเองเท่านัน้
ยกเว้น นักกีฬาทีผ่ า่ นหลักเกณฑ์การเลือ่ นรุ่นของสมาคมฯ และนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ลงแข่งขันได้ไม่เกิน คนละ 2 ประเภท
(สาหรับนักกีฬาทีส่ มัครแข่งขัน เกินสิทธิของตั
งขันในครัง้ ต่อไป)
์ วเอง จะพิจารณาตัดสิทธิการแข่
์
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3.6. นักกีฬาชายและหญิงเดีย่ ว อายุ 40-49 ปี ขน้ึ ไป ให้ลงแข่งขันในประเภททัวไปได้
่
นักกีฬาชายและหญิงเดีย่ ว อายุ 50 ปี ขน้ึ ไป ให้ลงแข่งขันในประเภทอายุ 40-49 ปี ขน้ึ ไปได้
3.7. นักกีฬาแต่ละคนทีล่ งทาการแข่งขันภายใต้สงั กัดสโมสร ลงได้เพียง 1 สโมสรเท่านัน้
3.8. นักกีฬาต่างประเทศทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ลงทาการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท

4. รางวัลการแข่งขันนักกีฬาที่ชนะเลิ ศ รองชนะเลิ ศและตาแหน่ งที่ 3
จะได้รบั เหรียญรางวัล ประกาศนี ยบัตร และทุนการศึกษาดังนี้
4.1. ประเภทชายเดีย่ วทัวไป
่ , หญิงเดีย่ วทัวไป
่
ชนะเลิศได้รบั ทุนการศึกษา
5,000 บาท + Gift Vouchers 5,000 บาท
รองชนะเลิศได้รบั ทุนการศึกษา
3,000 บาท + Gift Vouchers 3,000 บาท
ตาแหน่ งที่ 3 ได้รบั ทุนการศึกษา
2,000 บาท + Gift Vouchers 2,000 บาท (2 ตาแหน่ ง)
4.2. ประเภทเยาวชนอายุ 12, 15, 18, 21 ปี , ชายและหญิงเดีย่ วอายุ 40-49 ปี ขน้ึ ไป, ชายและหญิงเดีย่ ว อายุ 50 ปี ขน้ึ ไป
ชนะเลิศได้รบั ทุนการศึกษา
3,000 บาท + Gift Vouchers 3,000 บาท
รองชนะเลิศได้รบั ทุนการศึกษา
2,000 บาท + Gift Vouchers 2,000 บาท
ตาแหน่ งที่ 3 ได้รบั ทุนการศึกษา
1,500 บาท + Gift Vouchers 1,500 บาท ( 2 ตาแหน่ ง )
4.3. ประเภทเยาวชนอายุ 8 ,10 ปี
ชนะเลิศได้รบั ทุนการศึกษา
2,000 บาท + Gift Vouchers 2,000 บาท
รองชนะเลิศได้รบั ทุนการศึกษา
1,500 บาท + Gift Vouchers 1,500 บาท
ตาแหน่ งที่ 3 ได้รบั ทุนการศึกษา
1,000 บาท + Gift Vouchers 1,000 บาท ( 2 ตาแหน่ ง )

สรุปรวมเงิ นรางวัลทุนการศึกษาทัง้ สิ้ น 142,000 บาท GIFT VOUCHERS 142,000 บาท
สรุปรวมรางวัลทัง้ สิ้ น 284,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พนั บาทถ้วน)

หมายเหตุ : นักกีฬาที่ ชนะเลิศ ในการแข่งขันรายการ
BUTTERFLY & SISB OPEN 2018 ทุกประเภท ที่ใช้อปุ กรณ์ยี่ห้อของ
BUTTERFLY 100% อาทิเช่น ไม้ BUTTERFLY + ยาง BUTTERFLY 2 ด้าน
ตลอดทัวร์นาเมนท์การแข่งขัน (ทุกแมทช์) จะได้รบั รางวัลโบนัสสุดพิเศษ!!!
"BUTTERFLY...FLY TOWARD YOUR DREAM 2018" แพคเกจท่องเที่ ยว
สถานที่ ต่างๆในประเทศญี่ปนุ่ พร้อมทัง้ เยี่ยมชมโรงงาน BUTTERFLY
และร่วมเล่นฝึ กซ้อมปิงปองกับนักกีฬาญี่ปนที
ุ่ ่ BUTTERFLY DOJO
****** หากรุ่นใดที่มีนักกีฬา ลงแข่งน้ อยกว่า 18 คน ******
ทาง BUTTERFLY ขอสงวนสิทธ์ ิ ไม่แจกรางวัลชนะเลิศท่องเที่ ยว ณ ประเทศญี่ปนุ่
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5. กาหนดการแข่งขัน
5.1. สถานทีก่ ารแข่งขัน ณ โรงยิม SISB ACADEMY โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์ (SISB)
5.2. วันที่ แข่งขัน
30 มิ .ย. - 1 ก.ค. 2561 แข่งขันรุ่นอายุ 8, 10 ปี ชาย, หญิ ง (รอบแรก-รอบชิ งชนะเลิ ศจบภายในอาทิ ตย์)
14 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561 แข่งขันรุ่นอายุ 12, 15 ปี ชาย, หญิ ง (รอบแรก-รอบชิ งชนะเลิ ศจบภายในอาทิ ตย์)
21 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561 แข่งขันรุ่นอายุ 21 ปี และรุ่นทัวไป
่ ชาย, หญิ ง (รอบแรก-รอบชิ งชนะเลิ ศจบภายในอาทิ ตย์)
4 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561 แข่งขันรุ่นอายุ 18, 40, 50 ปี ชาย, หญิ ง (รอบแรก-รอบชิ งชนะเลิ ศจบภายในอาทิ ตย์)
5.3. เวลาแข่งขัน เริม่ แข่งขันตัง้ แต่ เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
6.1. การสมัคร เปิ ดรับสมัครแข่งขัน ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป โดยสมัครทางอีเมล์ เท่านัน้
6.1.1. สมัครทางอีเมล์ ดาวโหลดใบสมัครได้ท่ี เว็ปไซต์สมาคม www.thailandtabletennis.com
- หัวข้อสมัครการแข่งขันเทเบิลเทนนิส BUTTERFLY & SISB Open 2018
- กรอกรายละเอียดใบสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
- กรอกใบสมัคร ในใบสมัครไฟล์ Excel ทีก่ าหนดไว้ให้เท่านัน้ และส่งใบสมัครทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วนแล้วมาที่
ttatregister@gmail.com (การสมัครจะสมบูรณ์เมือ่ ได้รบั อีเมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯแล้ว)
6.1.2. นักกีฬาทีส่ มัครแข่งขันจะต้องมีรหัสนักกีฬาทุกคน (ลงทะเบียนได้ทเ่ี ว็ปไซต์สมาคมฯ
หัวข้อลงทะเบียนนักกีฬา www.thailandtabletennis.com) ไม่เกิ นวันที่ 7 มิ ถนุ ายน 2561
6.1.3. ปิ ดรับสมัคร วันที่ 8 มิ ถนุ ายน 2561 เวลา 18.00 น.
6.1.4 ให้นักกีฬาทุกคนตรวจสอบรายชือ่ อีกครัง้ ในวันที่ 11 มิ ถนุ ายน 2561 ตัง้ แต่เวลา 13.00 น. ทางเว็ปไซต์
ของสมาคมฯ หากไม่พบชือ่ ท่าน กรุณาติดต่อสมาคมฯ เพือ่ แจ้งแก้ไขที่ อีเมล์ ttatregister@gmail.com
โดยการแก้ไขจะกระทาได้หากเกิดจากฝ่ ายรับสมัครแข่งขันของสมาคมฯ ทัง้ นี้ไม่เกิน 13.00 น.
ของวันที่ 12 มิ ถนุ ายน 2561 หากพ้นกาหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ ์
6.1.5 หลังจากปิ ดรับสมัครแล้ว ไม่สามารถเพิม่ ชือ่ หรือเปลีย่ นตัวนักกีฬาได้อกี
6.2. กาหนดวันจับสลากแบ่งสาย วันที่ 18 มิ ถนุ ายน 2561เวลา 16.00 น.
6.3. สถานทีร่ บั สมัคร รับสมัครทางอีเมล์เท่านัน้
6.4 ค่าสมัครแข่งขัน ให้ชาระทีส่ นามแข่งขัน
- ประเภทชายเดีย่ วและหญิงเดีย่ วทัวไป
่
คนละ 300 บาท/ประเภท
- ประเภทชายเดีย่ วและหญิงเดีย่ วอายุ 40-49 ปี ขน้ึ ไป
คนละ 200 บาท/ประเภท
- ประเภทชายเดีย่ วและหญิงเดีย่ วอายุ 50 ปี ขน้ึ ไป
คนละ 200 บาท/ประเภท
- ประเภทเยาวชน
คนละ 200 บาท/ประเภท
- ประเภทนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ
ฟรีค่าสมัคร
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7. วิ ธีการแข่งขัน
เฉพาะรุ่นอายุ 8 ปี และ 10 ปี รอบแรกแบ่งสาย แข่งแบบพบกันหมด ตัง้ แต่รอบสองเป็ นต้นไป แข่งแบบน็ อคเอ้าท์
** รุ่นอืน่ ๆทีเ่ หลือ ตัง้ แต่รอบแรกเป็ นต้นไป แข่งแบบน็อคเอ้าท์
กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
7.1. การกาหนดการแบ่งสาย การกาหนดรอบ (STAGE) และการวางมืออันดับให้สมาคม พิจารณาดาเนินการ
7.2. วิธกี ารแข่งขัน ให้แข่งขันแบบแพ้คดั ออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
7.3. ในการแข่งขันแต่ละประเภท แข่งในระบบ 3 ใน 5 เกมๆละ 11 คะแนน (ทุกรอบการแข่งขัน) 3 ใน 5
7.4. ผูช้ ข้ี าด
ได้แก่ ร้อยเอกธีรวิช ขุมบางลี่
ผูช้ ่วยผูช้ ข้ี าด ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ มังคั
่ ง่

8. หลักฐานการสมัครแข่งขัน
นักกีฬาต้องกรอกใบสมัครในแบบฟอร์มทีก่ าหนดและแนบหลักฐานดังนี้
8.1. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
8.2. กรณีฝ่ายจัดการแข่งขันมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับอายุของนักกีฬา สามารถขอเอกสารตัวจริงเพือ่ ตรวจสอบได้
8.3. ในกรณีทม่ี ผี สู้ มัครถูกตัดสิทธิ ์ หรือมีชอ่ื ซ้าหรือไม่ลงทาการแข่งขันจะไม่คนื ค่าสมัครให้

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่
- สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม
อีเมล์ ttatregister@gmail.com โทร 02-170-9474 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 14.00-18-00 น.

โต๊ะ และลูกปิงปองที่ใช้ในการแข่งขันรายการ BUTTERFLY & SISB OPEN 2018
- โต๊ะปิงปอง รุ่น BUTTERFLY PROFESSIONAL DT3 (ITTF APPROVED)
- *** ลูกปิงปอง BUTTERFLY BALL A40+ 3ดาว ***
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