
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอแสดงความยนิดกีบันกักฬีาทุกท่านทีม่สีทิธเิขา้ร่วมการแขง่ขนั TOYOTA Youth Super Series 2019  
รอบชงิชนะเลศิ ระหว่างวนัที ่15 - 20 ธนัวาคม 2562 ณ เซนทรลัพลาซา พระราม 2 
คุณสมบตันิกักฬีาทีม่สีทิธเิขา้ร่วมการแขง่ขนั 
1. นักกีฬาที่มีคะแนนรวมดีที่สุด 16 คน/คู ่ในแต่ละประเภท มีสิทธิเล่นในรอบชิงชนะเลิศ  

(โดยคิดคะแนนรวมจากสนามที่ 1 – 4) 
2. ถ้ามีนักกีฬา 2 คน/คู ่หรือมากกว่า ได้คะแนนเท่ากัน ผู้ที่มีสิทธิแข่งในรอบชิงชนะเลิศคือ 

ผู้ที่ทำการแข่งขันจำนวนสนามมากที่สุด แต่ถ้าหากคะแนนยังคงเท่ากันอีกใช้วิธีการจับฉลาก 
3. นักกีฬาที่ถอนตัวไม่ยืนยันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะทำการเรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแทน 
รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ตามเอกสารแนบ 
ก าหนดการยนืยนัเขา้ร่วมแขง่ขนั 
ครัง้ที ่1 ภายในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2562 
ครัง้ที ่2 ภายในวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 
ครัง้ที ่3 ภายในวนัที ่1 ธนัวาคม 2562 
โดยใหย้นืยนัทีเ่มล btournament@gmail.com โดยเรยีงล าดบัตามวนัทีก่ารสง่เมล 
 
จบัสายการแขง่ขนัส าหรบัรอบ GROUP PLAY STAGE แบบ Manual ในวนัที ่5 ธนัวาคม 2562 เวลา 
18.00 น.  
และรอบ KNOCK OUT STAGE หลงัจากจบการแขง่ขนัรอบแบ่งกลุ่มเสรจ็สิน้ลง 
 
สำหรับผู้ชนะและรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ 
1. เหรียญรางวัล 
2. ประกาศนียบัตร 
3. เงินรางวัล 
4. บัตรเข้าชมการแข่งขัน Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 presented by TOYOTA  
จำนวน 4 ใบ/วัน 



 
ตารางการแขง่ขนั 

วนั/ เดอืน/ปี เริม่แขง่ขนัเวลา โปรแกรมการแขง่ขนั 

15 ธนัวาคม 2562 
9.00 น. ประชุมผูจ้ดัการทมี 

10.00 น. 
รอบแบ่งกลุ่ม  

รุ่นอายุต ่ากว่า 11 ปี และ 13 ปี 

16 ธนัวาคม 2562 10.00 น. 
รอบแบ่งกลุ่ม 

รุ่นอายุต ่ากว่า 15 ปี และ 17 ปี 
17 ธนัวาคม 2562 10.00 น. รอบแบ่งกลุ่มทุกรุ่นอายุ 

18 ธนัวาคม 2562 10.00 น. 
รอบแบ่งกลุ่มทุกรุ่นอายุ 
รอบก่อนรองชนะเลศิ 

19 ธนัวาคม 2562 10.00 น. 
รอบก่อนรองชนะเลศิ 
รอบรองชนะเลศิ 

20 ธนัวาคม 2562 10.00 น. รอบชงิชนะเลศิ 
 
 
TOYOTA YOUTH SUPER SERIES FINALS DRAWS REGULATION 
ระเบียบการจับสายการแข่งขนั TOYOTA Youth Super Series รอบชิงชนะเลิศ 
 

GROUP PLAY STAGE 
The seeded players / pairs shall be placed at the top of each group as follows:  
นักกีฬาท่ีมีมือวางจะอยู่บนสดุของกลุ่ม  
 

a) No. 1 placed at the top of Group A  
1. อันดับ 1 อยู่บนสุดของกลุ่ม A 
b) No. 2 placed at the top of Group D  
2. อันดับ 2 อยู่บนสุดของกลุ่ม D 
c) No. 3 and 4 drawn by lot at the top of Groups B and C 
3. อันดับ 3 และ 4 จับสลากว่าอยูบ่นสุดของกลุ่ม B หรือ C 
The remaining pairs shall be distributed in groups by lot.   
ที่เหลือจัดโดยการจับสลาก 
 

In the group play stage, the ranking order shall be established in accordance with General Competition 
Regulation 16 
ในรอบแบ่งกลุ่ม ลำดับอันดับมือตอ้งเป็นไปตาม GCR ข้อ 16 

KNOCK OUT STAGE 
Two top ranked players / pairs from each group of the Group Play Stage will qualify for this stage.  
นักกีฬา/คู่ อันดับที่ดีที่สดุ 2 อันดับ จากแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบตอ่ไป 



 

A random draw to determine places in the knock out stage (quarter finals) will be made.  
การจัดสายรอบแพ้คดัออกจัดแบบสุ่ม 
 

Pairs from the same group will be separated in the knock out stage.  
นักกีฬา / คู่ท่ีมาจากกลุม่เดยีวกัน จะถูกแยกจากกันในรอบแพ้คัดออก 
 
The group winners in each event will be separated as below:  
ผู้ชนะแต่ละกลุม่ในแต่ละประเภทจะแยกตามด้านล่าง 
 

A1    
      
       
     
B1/C1      
        
       

     

     
       
 C1/B1       

      

     
       
 D1     

 
The remaining pairs will be placed in the draw by lot.  
ทีเ่หลือจัดโดยการจับสลาก 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั TOYOTA YOUTH SUPER SERIES 


