เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 6

ระหว่ างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามแบดมินตัน PK ARENA จ.ภูเก็ต
ประเภทการแข่ งขันจัดแข่ งขัน 4 ประเภท
1. ประเภทชายเดี่ยว
2. ประเภทชายคู่
3. ประเภทหญิงเดี่ยว
4. ประเภทหญิงเดี่ยว

แบ่ งการแข่ งขันออกเป็ น 5 รุ่นอายุ
1. รุ่ นอายุไม่เกิน 8 ปี (U9) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2554) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ ชายคู่/หญิงคู่
2. รุ่ นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ ชายคู่/หญิงคู่
3. รุ่ นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ ชายคู่/หญิงคู่
4. รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ ชายคู่/หญิงคู่
5. รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ ชายคู่/หญิงคู่
6. รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ ชายคู่/หญิงคู่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นสนามทดสอบฝี มือของนักกีฬาแบดมินตันรุ่ นเยาวชนจากทัว่ ประเทศ
2. เพื่อความเป็ นเลิศของกีฬาแบดมินตัน
3. เพื่อส่ งเสริมการพัฒนากีฬาแบดมินตันให้ แพร่ หลายและมีมาตรฐานยิง่ ขึน้
4. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักกีฬา ได้ ทดลองฝี มือและประสบการณ์จากนักกีฬาทั้งไทยและต่ างประเทศ
5. เพื่อเสริมสร้ างความสามัคคีและความสั มพันธ์ อนั ดีให้ หมู่นักกีฬาทั้งไทยและต่ างประเทศ
6. เพื่อป้ องกันการติดยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
8. เพื่อสะสมคะแนนอันดับมือของสมาคมแบดมินตันแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์

ระเบียบและกติกาการแข่ งขันและคุณสมบัติของนักกีฬา
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่าสุ ด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
2. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใช้ระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560
3. นักกีฬาทุกคนต้องมีอายุไม่เกินแต่ละรุ่ นอายุที่กาหนด
4. สามารถส่ งนักกีฬาแข่งขันในนามสโมสรต้นสังกัดของตนเอง
5. นักกีฬามีสิทธิ์ สมัครลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่ น คือรุ่ นอายุของตนเอง 1 รุ่ น และรุ่ นที่สูงกว่าอีก 1 รุ่ น แต่รวมทั้งสิ้ น
แล้วไม่ให้เกินคนละ 3 ประเภท
6. นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องทาการถอนตัว (withdraw) ในระบบรับสมัครออนไลน์ในเวลาที่กาหนด
7. ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วา่ ด้วยการจัดการแข่งขันแบดมินตัน
ภายในประเทศ พุทธศักราช 2560 ข้อ 14.5 นักกีฬาผูใ้ ดไม่ลงทาการแข่งขันตามกาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ส่ง
หลักฐานให้กบั ฝ่ ายจัดการแข่งขัน ให้ถือว่านักกีฬาผูน้ ้ นั กระทาผิดต่อเจตนารมณ์ของการจัดการแข่งขัน ให้ปรับเป็ นเงิน 1,500 บาท
โดยให้สโมสรชาระค่าปรับภายใน 15 วันหลังจากได้รับแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากไม่ชาระค่าปรับตามระยะเวลาที่กาหนด
นักกีฬาผูน้ ้ นั จะไม่สามารถสมัครแข่งขันในรายการที่เปิ ดรับสมัครในเวลานั้นได้
8. นักกีฬาต่างสโมสรหรื อต่างชมรมมีสิทธิ์ จบั คู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้ โดยให้สโมสรใดสโมสรหนึ่งเป็ นผูส้ มัคร สโมสร
ที่ถูกขอคู่ตอ้ งกด approve และ submit เพื่อยืนยันการขอคู่ ถ้าระบบยัง pending อยูร่ ะบบจะถือว่ายังไม่สมัคร เมื่อปิ ดรับสมัครจะต้อง
ทาการ withdraw ภายในกาหนด ระบบจึงจะทาการคืนเงินค่าสมัคร
9. ถ้าประเภทใดมีนกั กีฬาสมัครแข่งขันน้อยกว่า 8 คู่ / เดี่ยว ไม่มีคะแนน โดยใช้ระเบียบการจัดการแข่งขันแบดมินตัน
ภายในประเทศ 2560ในการจัดสาย
10.นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนกาหนดการ แข่งขัน 30 นาที เมื่อ
กรรมการประกาศเรี ยกชื่อเพื่อลงทาการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน 5 นาที จะถือว่านักกีฬาผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ์ ยอมให้ชนะผ่าน
11.เพื่อการแข่งขันดาเนินการไปด้วยความต่อเนื่ อง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้ นักกีฬาคู่ถดั ไปลงทาการ
แข่งขันโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกีฬาทุกคน พร้อมที่จะลงทาการแข่งขันทันที
12.การแข่งขันเป็ นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุ ดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ / แพ้คดั ออก

13.นักกีฬาจะขอเปลี่ยนลูกขนไก่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจาดกรรมการผูต้ ดั สิ นเท่านั้น
14.คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขันหากเห็นว่า สายการแข่งขันผิดพลาด
หรื อไม่ถูกต้อง
15.ถ้าสายการแข่งขันมีการพิมพ์ผดิ พลาดหรื อรายการชื่อขาดหายไป คณะกรรมการมีสิทธิ์ แก้ไขหรื อเพิ่มเติมรายชื่อที่ขาด
หายไปได้โดยจะแจ้งให้คู่แข่งขันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
16.การยืน่ ประท้วงให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560 โดยสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทย
17.คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรื อ ผูช้ ้ ีขาด หรื อ คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบมีสิทธิ์ วนิ ิจฉัยการ ประท้วงและคัดค้านทุก
กรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
18.การใช้เอกสารหรื อหลักฐาน / หนังสื อรับรองเอกสารทางราชการอันเป็ นเท็จเป็ นความผิด ตามกฏหมาย
19.ผูฝ้ ึ กสอนจะลงไปทาการสอนในสนาม ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560
20.การถอนตัวก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เจ้าภาพจัดการแข่งขันของสงวนสิ ทธิ์ พิจารณา งดจ่ายเงินรางวัล แต่จะ
ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร เท่านั้น
21.กรณี ที่นกั กีฬาสมัครเข้าแข่งขันไม่ถึง 8 คน/คู่ ขอสวนสิ ทธิ์ ในการลดเงินรางวัล 50 % แต่จะได้รับถ้วยรางวัลเหมือนเดิม
การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยหี่ อ้ HANGYU

การชาระค่ าสมัคร
-ชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์
อัตราค่าสมัคร
ประเภทเดี่ยว
คนละ
ประเภทคู่
คู่ละ

400
800

บาท
บาท

การรับสมัคร
-รุ่ นเก็บคะแนนสะสม รับสมัครผ่านออนไลน์ http://bat.tournamentsoftware.com
-สอบถามรายละเอียดได้ ที่ 089-0486768

กาหนดการ
1. เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 23 ตุลาคม 2562
2. ขอให้ผสู ้ มัครกรุ ณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่าง 24 - 26 ตุลาคม 2562
3. จับสายการแข่งขัน 27 ตุลาคม 2562
4. ใช้คะแนนวางมือ 22 ตุลาคม 2562
5. แข่งขันระหว่าง วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562
6. ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
7. เชิญประชุมผูจ้ ดั การทีมหรื อผูค้ วบคุมทีมหรื อผูร้ ับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน
เวลา 08.00 น.

เงินรางวัล รายการ แบดมินตันยาแนวตรา จระเข้ จูเนียร์ 2019

ประเภท
ชนะเลิศ

อายุไม่เกิน 8 ปี
U9

รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

ชนะเลิศ

อายุไม่เกิน 10 ปี
U11

รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

ชนะเลิศ

อายุไม่เกิน 12ปี
U13

รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

ชนะเลิศ

อายุไม่เกิน 14ปี
U15

รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

อายุไม่เกิน 16 ปี
U17

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับสอง

อายุไม่เกิน 18 ปี
U19

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับสอง

ชายเดีย่ ว

ชายคู่

หญิงเดีย่ ว

หญิงคู่

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

2,000
1,500
1000/2

3,000
2,000
2000/2

2,000
1,500
1000/2

3,000
2,000
2000/2

3,000
2,000
1000/2
3,500
2,500
1000/2

4,000
3,000
2000/2
5,000
3,000
2000/2

3,000
2,000
1000/2
3,500
2,500
1000/2

4,000
3,000
2000/2
5,000
3,000
2000/2
150,000

