ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
นักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 ประจาปี 2562
Air Force Junior Badminton Championships 2019
เก็บคะแนนระดับ Level 5
แข่งขันระหว่างวันที่ 16 -22 กรกฏาคม 2562
ณ สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่าดินแดง ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
ประเภทการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 4 ประเภท
1. ประเภทชายเดี่ยว
2. ประเภทชายคู่
3. ประเภทหญิงเดี่ยว
4. ประเภทหญิงคู่
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่นอายุ
1. รุ่นอายุไม่เกิน
2. รุ่นอายุไม่เกิน
3. รุ่นอายุไม่เกิน
4. รุ่นอายุไม่เกิน
5. รุ่นอายุไม่เกิน
6. รุ่นอายุไม่เกิน

8
10
12
14
16
18

ปี ( U 9 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2554 ) ประเภทชายเดีย่ ว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 11) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552 ) ประเภทชายเดีย่ ว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 13 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550 ) ประเภทชายเดีย่ ว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 15 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548 ) ประเภทชายเดีย่ ว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 17 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546 ) ประเภทชายเดีย่ ว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 19 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544 ) ประเภทชายเดีย่ ว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่

ระเบียบและกติกาการแข่งขันและคุณสมบัติของนักกีฬา
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่าสุดโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.
ครั้งที่ 48 ประจาปี 2562 ( Air Force Junior Badminton Championships 2019 )
2. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใช้ระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตัน
ภายในประเทศ
3. ทุกรุ่นอายุมีคะแนนเก็บในการจัดอันดับมือของสมาคมกีฬาแบดมินตันเป็นระดับ Level 5
( เป็นไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ) โดยผลการแข่งขันจะนาไปนับ
คะแนนรวมทีมชายและทีมหญิงทีมละ 1 รางวัล
4. นักกีฬาทุกคนคนต้องมีอายุไม่เกินแต่ละรุ่นอายุที่กาหนด

5. สามารถส่งนักกีฬาแข่งขันในนามสโมสรผ่านระบบรับสมัครของสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ทั้งนี้ให้
นักกีฬาทุกคนเตรียมหลักฐานสังกัดสถานศึกษามาแสดงในวันแข่งขัน (บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ
ใบรับรองจากสถานศึกษา)
6. ในกรณีนักกีฬาสังกัดสโมสรเดียวกันแต่อยู่คนละโรงเรียนมีโอกาสที่จะทาการแข่งขันในรอบแรก
ได้ตามระเบียบของกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.ครั้งที่ 48 ประจาปี 2562 ( Air Force Junior
Badminton Championships 2019 )
7. นักกีฬาต่างสโมสรหรือต่างโรงเรียนมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้ โดยให้สโมสรใดสโมสร
หนึ่งเป็นผู้สมัคร สโมสรที่ถูกขอคู่ต้องกด Approve และ Submit เพื่อยืนยันการขอคู่ ถ้าระบบยัง
Pending อยู่ระบบจะถือว่ายังไม่สมัคร เมื่อปิดรับสมัครจะต้องทาการ Withdraw ภายในกาหนด ระบบ
จึงจะทาการคืนเงินค่าสมัคร
8. โรงเรียนมีสิทธิ์ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ( ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมชายและถ้วยชนะเลิศ
คะแนนรวมหญิง ) จากผู้บัญชาการทหารอากาศ
9. สโมสรต้นสังกัดของนักกีฬาสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเองได้แต่ต้องระบุชื่อสังกัด
โรงเรียนมีชื่อผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
10. ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มาแจ้งเปลี่ยนชื่อจากสโมสรเป็นชื่อโรงเรียนที่โต๊ะ
ดาเนินการแข่งขันก่อนลงทาการแข่งขันเพื่อให้ผู้ประกาศทาการประกาศเป็นชื่อโรงเรียนลงทาการแข่งขัน
11. นักกีฬามีสิทธิ์ลงแข่งขันได้เพียง 1 รุ่นอายุเท่านั้น
12. นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องแจ้งก่อนการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเท่านั้น
13. นักกีฬาต่างโรงเรียนมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้แต่ต้องระบุสังกัดโรงเรียนของแต่ละคน
ให้ชัดเจน
14. ผู้แข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาแบดมินตันตามหลักสากล ( BWF ) หรือชุดสุภาพหรือชุดกีฬา
ตามที่สถานศึกษากาหนดให้เรียบร้อย
15. นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนกาหนดการ
แข่งขัน 30 นาที เมื่อกรรมการประกาศเรียกชื่อเพื่อลงทาการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน 5 นาที จะ
ถือว่านักกีฬาผู้นั้นสละสิทธิ์ยอมให้ชนะผ่าน
16. เพื่อให้การแข่งขันดาเนินการไปด้วยความต่อเนื่อง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้
นักกีฬาคู่ถัดไปลงทาการแข่งขันโดยไม่จาเป็นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะ
ลงทาการแข่งขันทันที
17. นักกีฬาจะเช็ดเหงื่อ , ดื่มน้า, เปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ ต้องขออนุญาตกรรมการผู้ตัดสินก่อนทุกครั้ง
และให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้ตัดสิน
18. นักกีฬาจะขอเปลี่ยนลูกขนไก่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้นคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขันหากเห็นว่าสายการแข่งขันผิดพลาด
หรือไม่ถูกต้อง
19. การยื่นประท้วงให้ปฎิบัติตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
20. คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือ ผู้ชี้ขาด หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการ
ประท้วงและคัดค้านทุกกรณีและการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด
21. การใช้เอกสารหรือหลักฐาน/หนังสือรับรองเอกสารทางราชการอันเป็นเท็จเป็นความผิดตาม
กฎหมาย

22. ผู้ฝึกสอนจะลงไปทาการสอนในสนาม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตัน
ภายในประเทศ
23. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ ยี่ห้อ MAAX NO.1
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
- บัตรประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาสูติบัตรหรือบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือใบรับรองจากสถานศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานใน
กรณีที่มีการขอตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ
อัตราค่าสมัคร
- ทุกรุ่นอายุ ประเภทเดี่ยว 350 บาท ประเภทคู่ 700 บาท
การชาระเงินค่าสมัคร
- ชาระผ่านระบบสมัครออนไลน์เท่านั้น
การรับสมัคร
- ระบบรับสมัครออนไลน์ http:// bat.tournamentsoftware.com เท่านั้น
กาหนดการ
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
2. ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาถึงวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562.ที่
bat.tournamentsoftware.com
3. จับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
4. ใช้คะแนนอันดับมือ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนลุมพินี
5. แข่งขันระหว่างวันที่ 16 - 22 กรกฏาคม 2562 ณ สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่า
ดินแดง กรุงเทพฯ
6. สามารถดูสายการแข่งขัน ที่ http :// bat.tournamentsoftware.com
และที่บอร์ด ณ สนามแบดมินตัน ทอ.เขต ๓ ท่าดินแดง ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ
7. ประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬาในวันที่ 16 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม
สนามแข่งขัน สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่าดินแดง เวลา 0800 น
สถานที่แข่งขัน
- สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่าดินแดง ถ.พหลโยธิน กรุงเทพ ฯ(ใกล้ โรงพยาบาลภูมิพล ฯ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่
1. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ
2. น.ท.ฉัตรชัย บุญมี
เลขานุการจัดการแข่งขัน ฯ
3. พ.อ.อ.ธนาพล น้อยมาก
กรรมการฯ

โทร 02-2553391
โทร. 0816921851
โทร. 0890486768

รางวัลการแข่งขันทุกประเภทและรุ่นอายุ ( เงินทุนการศึกษา )
1. ชนะเลิศ
ได้เหรียญทอง , เงินทุนการศึกษา , ใบประกาศนียบัตร
2. รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้เหรียญเงิน , เงินทุนการศึกษา , ใบประกาศนียบัตร
3. รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้เหรียญทองแดง , เงินทุนการศึกษา , ใบประกาศนียบัตร
4. ถ้วยคะแนนรวม
- ชนะเลิศคะแนนรวมทีมชาย
ได้รับถ้วยรางวัล ( รวมทุกรุ่นอายุ ) จานวน 1 รางวัล
- ชนะเลิศคะแนนรวมทีมหญิง ได้รับถ้วยรางวัล ( รวมทุกรุ่นอายุ ) จานวน 1 รางวัล
5. นักกีฬายอดเยี่ยม
- นักกีฬาทุกรุ่นอายุ ( 8 ,10,12,14,16,18, ปี โดยแต่ละรุ่นอายุจะได้ 2 รางวัล )
จะได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1.ทุกประเภทและรุ่นอายุ
- ชนะเลิศ
ได้
16 คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้
10 คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้
6 คะแนน
หมายเหตุ
- นักกีฬาของโรงเรียนเดียวกันลงแข่งขันคู่กันได้ตาแหน่งชนะเลิศ โรงเรียนจะได้คะแนนประเภท
นั้น 16 คะแนน
- นักกีฬาต่างโรงเรียนลงแข่งขันคู่กันได้ตาแหน่งชนะเลิศจะได้คะแนนในประเภทนั้นโรงเรียนละ
8 คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับ 1และรองชนะเลิศอันดับ 2 ให้คิดคะแนนในหลักการเดียวกันกับคิดคะแนน
ชนะเลิศ
2. ถ้วยคะแนนรวมชาย คิดจากผลรวมของคะแนนที่นักกีฬาชายของโรงเรียนนั้นแข่งขัน
( ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับ 1,รองชนะเลิศอันดับ 2 ) ทุกประเภทและทุกรุ่นอายุ
3. ถ้วยคะแนนรวมหญิง คิดจากผลรวมของคะแนนที่นักกีฬาหญิงของโรงเรียนนั้นแข่งขัน
( ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 ) ทุกประเภทและทุกรุ่นอายุ

LEVEL 5
ประเภท
อายุไม่เกิน 8 ปี
U9
อายุไม่เกิน 10 ปี
U11
อายุไม่เกิน 12ปี
U13
อายุไม่เกิน 14ปี
U15

ชายเดีย่ ว

ชายคู่

หญิงเดีย่ ว

หญิงคู่

ชนะเลิศ

1,500

3,000

1,500

3,000

รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

1,000

2,000

1,000

2,000

1000/2

2000/2

1000/2

2000/2

ชนะเลิศ

1,500

3,000

1,500

3,000

รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

1,000

2,000

1,000

2,000

1000/2

2000/2

1000/2

2000/2

ชนะเลิศ

2,000

3,000

2,000

3,000

รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

1,500

2,000

1,500

2,000

1000/2

2000/2

1000/2

2000/2

ชนะเลิศ

2,000

3,000

2,000

3,000

รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

1,500

2,000

1,500

2,000

2000/2

2000/2

2000/2

2000/2

อายุไม่เกิน 16 ปี
U17

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับสอง

3,500
3,000
2000/2

4,000
3,000
3000/2

3,500
3,000
2000/2

4,000
3,000
3000/2

อายุไม่เกิน 18 ปี
U19

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับสอง

5,000
4,000
4000/2

6,000
4,000
4000/2

5,000
4,000
4000/2

6,000
4,000
4000/2

