ระเบียบและกติกาการแข่ งขันแบดมินตัน

TOT - SPORTSMAAX CUP 2019
ชิงเงินรางวัล 272,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัล
เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4

ระหว่ างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2562
สนามแบดมินตัน บมจ.ทีโอที สานักงานใหญ่ ถ.แจ้ งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ประเภทการแข่ งขันจัดแข่ งขัน 4 ประเภท
1. ประเภทชายเดี่ยว
2. ประเภทชายคู่
3. ประเภทหญิงเดี่ยว
4. ประเภทหญิงคู่
แบ่ งการแข่ งขันออกเป็ น 5 รุ่ นอายุ
1. รุ่ นอายุไม่ เกิน 10 ปี (U11) (ต้ องไม่ เกิดก่อน พ.ศ. 2552) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว ชายคู่/หญิงคู่
2. รุ่ นอายุไม่ เกิน 12 ปี (U13) (ต้ องไม่ เกิดก่อน พ.ศ. 2550) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว ชายคู่/หญิงคู่
3. รุ่ นอายุไม่ เกิน 14 ปี (U15) (ต้ องไม่ เกิดก่อน พ.ศ. 2548) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว ชายคู่/หญิงคู่
4. รุ่ นอายุไม่ เกิน 16 ปี (U17) (ต้ องไม่ เกิดก่อน พ.ศ. 2546) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว ชายคู่/หญิงคู่
5. รุ่นอายุไม่ เกิน 18 ปี (U19) (ต้ องไม่ เกิดก่อน พ.ศ. 2544) ประเภท ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว ชายคู่/หญิงคู่

ระเบียบและกติกาการแข่ งขันและคุณสมบัติของนักกีฬา
1. ใช้ กติกาการแข่ งขันของสหพันธ์ แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่ าสุ ด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ปถัมภ์
2. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ่ งสายการแข่ งขันใช้ ระเบียบ การจัดการแข่ งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560
3. นักกีฬาทุกคนต้ องมีอายุไม่ เกินแต่ ละรุ่ นอายุทกี่ าหนด
4. สามารถส่ งนักกีฬาแข่ งขันในนามสโมสรต้ นสั งกัดของตนเอง
5. นักกีฬามีสิทธิ์ สมัครลงแข่ งขันได้ ไม่ เกินคนละ 2 รุ่ น คื อรุ่ นอายุของตนเอง 1 รุ่ น และรุ่ นที่สูงกว่ าอีก 1 รุ่ น แต่ รวม
ทั้งสิ้นแล้วไม่ ให้ เกินคนละ 3 ประเภทการแข่ งขัน
6. นั ก กีฬ าจะขอถอนตัว จากการแข่ งขั น จะต้ องท าการถอนตั ว (withdraw) ในระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ในเวลาที่
กาหนด
7. นักกีฬาต่ างสโมสรหรื อต่ างชมรมมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่ งขันในประเภทคู่ได้ โดยให้ สโมสรใดสโมสรหนึ่งเป็ นผู้สมัคร
สโมสรที่ถูกขอคู่ ต้อ งกด approve และ submit เพื่ อยื นยันการขอคู่ ถ้ าระบบยัง pending อยู่ระบบจะถื อว่ ายังไม่
สมัคร เมื่อปิ ดรับสมัครจะต้ องทาการ withdraw ภายในกาหนด ระบบจึงจะทาการคืนเงินค่ าสมัคร
8. ถ้ าประเภทใดมีนักกีฬาสมัครแข่ งขันน้ อยกว่ า 8 คู่ / เดี่ยว หากมีการจัดการแข่ งขัน เงินรางวัลจะถูกลดลง 50% และ
ไม่ มีคะแนน โดยใช้ ระเบียบการจัดการแข่ งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560ในการจัดสาย
9. นักกีฬาจะต้ องมารายงานตัวต่ อคณะกรรมการจัดการแข่ งขันที่สนามแข่ งขันก่ อนกาหนดการแข่ งขัน 30 นาที เมื่ อ
กรรมการประกาศเรียกชื่ อ เพื่อลงทาการแข่ งขันแล้ วไม่ ลงสนามภายใน 5 นาที จะถื อว่ านักกีฬาผู้น้ ันสละสิ ทธิ์ยอม
ให้ ชนะผ่าน
10. เพื่อการแข่ งขันดาเนินการไปด้ วยความต่ อเนื่ อง ถ้ าสนามแข่ งขันว่ างกรรมการจะประกาศให้ นักกีฬาคู่ถัดไปลงทา
การแข่ งขันโดยไม่ จาเป็ นต้ องรอให้ ถึงเวลาการแข่ งขันและนักกีฬาทุกคนพร้ อมทีจ่ ะลงทาการแข่ งขันทันที
11. การแข่ งขันเป็ นแบบ Rally point ตามกติกาล่ าสุ ดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทยฯ / แพ้คัดออก
12. นักกีฬาจะขอเปลีย่ นลูกขนไก่ ได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจาดกรรมการผู้ตัดสิ นเท่ านั้น
13. คณะกรรมการจัด การแข่ งขันขอสงวนสิ ทธิ์แ ก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงสายการแข่ งขัน หากเห็นว่ า สายการแข่ งขัน
ผิดพลาดหรื อไม่ ถูกต้ อง
14. ถ้ าสายการแข่ งขันมีการพิมพ์ ผดิ พลาดหรื อรายการชื่ อขาดหายไป คณะกรรมการมีสิทธิ์ แก้ไขหรื อเพิ่มเติมรายชื่ อที่
ขาดหายไปได้ โดยจะแจ้ งให้ ค่ ูแข่ งขันทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 1 วัน
15. การยื่นประท้ วงให้ ปฏิบัติตามระเบียบ การจัดการแข่ งขันแบดมินตันภายในประเทศ โดยสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่ งประเทศไทยฯ
16. คณะกรรมการจัดการแข่ งขันหรื อ ผู้ชี้ขาด หรื อ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้ วงและคัดค้ าน
ทุกกรณีและการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด

17. การใช้ เอกสารหรื อหลักฐาน / หนังสื อรับรองเอกสารทางราชการอันเป็ นเท็จเป็ นความผิดตามกฏหมาย
18. ผู้ฝึกสอนจะลงไปทาการสอนในสนาม ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ การจัดการแข่ งขันแบดมินตันภายในประเทศ
19. การแข่ งขันใช้ ลกู ขนไก่ยหี่ ้ อ MAAX รุ่ น No.1 Speed 76
อัตราค่ าสมัคร
1. ประเภทเดี่ยว
2. ประเภทคู่

ทุกรุ่ น 400 บาท
ทุกรุ่ น 800 บาท

การชาระค่ าสมัคร
- ชาระเงินค่ าสมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์
การรับสมัคร
ระบบรับสมัครออนไลน์ http://bat.tournamentsoftware.com
กาหนดการ
1. เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2562
2. ขอให้ ผ้ สู มัครกรุ ณาตรวจสอบรายชื่ อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2562
3. จับสายการแข่ งขัน วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุ งเทพฯ
4. ใช้ คะแนนวางมือวันที่ 24 กันยายน 2562
5. แข่ งขันระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2562
6. ประกาศสายการแข่ งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
7. เชิ ญประชุ มผู้จัดการทีมหรื อผู้ควบคุมทีมหรื อผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้ องประชุ ม
สนามแข่ งขัน เวลา 08:00 น.
สถานทีแ่ ข่ งขัน
- สนามแบดมินตัน บมจ.ทีโอที สานักงานใหญ่ ถ.แจ้ งวัฒนะ กรุ งเทพมหานคร
ติดต่ อสอบถามรายละเอียดการแข่ งขันเพิม่ เติมได้ ที่
- โทร. 02-2553391
ติดต่ อสอบถามรายละเอียดสนามแข่ งขันได้ ที่
- โทร. 089-1342808

รางวัลการแข่ งขันทุกประเภทและรุ่นอายุ ( เงินทุนการศึกษา )
1. ชนะเลิศ
2. รองชนะเลิศอันดับ 1
3. รองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัลการแข่ งขันแบดมินตัน TOT – SPORTSMAAX CUP 2019
รุ่ น

รางวัล

10 ปี (U11)

12 ปี (U13)

14 ปี (U15)

16 ปี (U17)

18 ปี (U19)

รวม

ชายเดี่ยว

หญิงเดี่ยว

ชายคู่

หญิงคู่

รวมเงินรางวัล

ชนะเลิศ

4,000

4,000

4,000

4,000

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

2,500

2,500

2,500

2,500

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

2,000

2,000

2,000

2,000

16,000
10,000
8,000

ชนะเลิศ

4,000

4,000

4,000

4,000

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

2,500

2,500

2,500

2,500

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

2,000

2,000

2,000

2,000

ชนะเลิศ

8,000

8,000

8,000

8,000

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

5,000

5,000

5,000

5,000

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

4,000

4,000

4,000

4,000

32,000
20,000
16,000

ชนะเลิศ

8,000

8,000

8,000

8,000

32,000

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

5,000

5,000

5,000

5,000

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

4,000

4,000

4,000

4,000

ชนะเลิศ

8,000

8,000

8,000

8,000

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

5,000

5,000

5,000

5,000

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

4,000

4,000

4,000

4,000

20,000
16,000
32,000
20,000
16,000

68,000

68,000

68,000

68,000

272,000

ผู้ชนะทุกอันดับ จะได้ รับเงินรางวัล, ถ้ วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

16,000
10,000
8,000

