3. INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR REFEREES
3.1 General
3.1.1 The Referee is in overall charge of the tournament (Law
17.1). The Referee shall consult with the BWF (or CC)
Events Officer in charge if on site, particularly in
tournaments at the highest levels and on contract
related issues, as well as with the Organising
Committee, before taking major decisions.
3.1.2 The Referee’s responsibility for appointing Umpires,
Service Judges and Line Judges (Instructions 2.2 and
2.3) for all matches may be delegated to Deputy
Referees or other Officials (e.g. Umpire Coordinator),
but the overall responsibility remains with the Referee.
As far as possible, neutral Technical Officials shall be
appointed to a match.

3. ข้ อปฏิ บัติและแนวทางสํ าหรั บผู้ ชี Kขาด
3.1 คํ าแนะนํ าทัT วไป
3.1.1 ผู้ ชี Rขาดเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบการแข่ งขั นทั Rงหมด (กติ กาข้ อ gh.g)
ก่ อนการตั ดสิ นใจทีl สํ าคั ญ ผู้ ชี Rขาดต้ องปรึ กษากั บเจ้ าหน้ าทีl
ของสหพั นธ์ แบดมิ นตั นโลก (หรื อสมาพั นธ์ ภาคพื Rนทวี ป) ถ้ า
อยู่ ในพื Rนทีl รวมทั Rงคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น โดยเฉพาะ
อย่ างยิl งในการแข่ งขั นระดั บสู งสุ ด และในประเด็ นเกีl ยวกั บ
สั ญญา
3.1.2 ผู้ ชี Rขาดเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการแต่ งตั Rงผู้ ตั ดสิ น, ผู้ กํ ากั บการ
ส่ งลู ก และผู้ กํ ากั บเส้ น (ข้ อปฏิ บั ติ ‡.‡ และ ‡.ˆ) ของทุ ก
แมทช์ การแข่ งขั น ซึl งอาจมอบหมายให้ ผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาดหรื อ
เจ้ าหน้ าทีl อืl น ๆ ดํ าเนิ นการแทนได้ (เช่ นผู้ ประสานงานผู้
ตั ดสิ น) แต่ ความรั บผิ ดชอบทั Rงหมดยั งเป็ นของผู้ ชี Rขาด การ
แต่ งตั Rงกรรมการเทคนิ คให้ เป็ นกลางมากทีl สุ ดเท่ าทีl จะทํ าได้

1
Update 03032019

3.1.3 The Referee shall lead and manage the Technical
Officials for the tournament and ensure that they know
and perform their duties in accordance with the Laws of
Badminton and the BWF (and when appropriate the CC)
regulations and guidelines. The Referee shall hold
regular briefings to ensure that all Technical Officials
and other stakeholders (Team Managers, Organisers,
etc.) are aware of their responsibilities and how best to
discharge them, and to make them aware of any
relevant decisions taken.
3.1.4 The Referee (or a Deputy Referee) shall be available on
the Field Of Play at all times from well before the
scheduled start of play until after play is finished for the
day. The Referee shall observe play and take all
necessary steps to ensure that play is fair and safe for
the players and Officials.
3.1.5 The Referee is responsible for keeping BWF (or the
relevant CC) informed about the daily results of the
tournament. Any major incident during the tournament
shall be reported as early as possible accompanied by
statements from the Officials involved. After the
conclusion of the tournament, a full report using the
standard template shall be delivered to BWF (and/or the
CC) within the stipulated period.

3.1.3 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องเป็ นผู้ นํ าและบริ หารจั ดการกรรมการเทคนิ ค
ในการแข่ งขั น และแน่ ใจว่ าพวกเขารู้ และปฏิ บั ติหน้ าทีl ตาม
กติ กาของกี ฬาแบดมิ นตั น และระเบี ยบ ข้ อแนะนํ าของ
สหพั นธ์ แบดมิ นตั นโลก (และเหมาะสมตามข้ อบั งคั บของ
สมาพั นธ์ ภาคพื Rนทวี ป). ผู้ ชี Rขาดต้ อง ชี Rแจงการปฏิ บั ติให้
แน่ ใจว่ ากรรมการเทคนิ คและผู้ มี ส่ วนเกีl ยวข้ อง (ผู้ จั ดการที ม
, ผู้ จั ดการแข่ งขั น เป็ นต้ น) เพืl อให้ ทุ กคนเข้ าใจตรงกั นถึ ง
ความรั บผิ ดชอบและวิ ธีปฏิ บั ติทีl ดี ในการแข่ งขั น
3.1.4 ผู้ ชี Rขาด (หรื อผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด) จะต้ องอยู่ ในสนามแข่ งขั น
ตลอดเวลา ตั Rงแต่ ก่อนเริl มการแข่ งขั น จนกว่ าการแข่ งขั น
ของวั นนั Rนจะเสร็ จสิ Rน โดยต้ องสั งเกตการเล่ นและปฏิ บั ติทุก
ขั Rนตอนทีl จํ าเป็ น เพืl อแน่ ใจว่ าการเล่ นเป็ นไปอย่ างยุ ติธรรม
และปลอดภั ยสํ าหรั บผู้ เล่ นและเจ้ าหน้ าทีl
3.1.5 ผู้ ชี Rขาดต้ องรั บผิ ดชอบในการแจ้ งผลการแข่ งขั นประจํ าวั น
หากมี เหตุ การณ์ สํ าคั ญ ทีl เกิ ดขึ Rนในระหว่ างการแข่ งขั นต้ อง
รายงานพร้ อมแนบเอกสารจากเจ้ าหน้ าทีl ทีl เกีl ยวข้ องให้ เร็ ว
ทีl สุ ดเท่ าทีl จะเป็ นไปได้ หลั งจบการแข่ งขั นให้ ส่ งรายงาน
ฉบั บสมบู รณ์ ตามแบบฟอร์ มมาตรฐาน ไปยั ง BWF (และ/
หรื อ CC) ภายในระยะเวลาทีl กํ าหนด
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3.2 Before Arrival at the Tournament
3.2.1 After accepting an appointment, the Referee shall
contact the Tournament Director and other key
stakeholders (e.g. Deputy Referee, local Deputy, BWF
or CC Events Staff appointed to the tournament, if any)
to introduce himself and start an initial dialogue to form
the foundation of a productive working relationship.
Communication channels and responsibilities shall be
agreed and coordinated between the Referee and the
BWF or CC Events Staff.
3.2.2 The Referee shall be aware of the required timeline
(BWF Statutes, Section 5.3.2) for pre-tournament
activities (e.g. publishing of the Prospectus, M&Q list,
conducting the draw) and shall liaise with BWF or CC
office staff to ensure that these activities are
completed on time.

3.2 ก่ อนการแข่ งขั น
3.2.1 หลั งจากได้ รั บการแต่ งตั Rง ผู้ ชี Rขาดจะต้ องติ ดต่ อผู้ อํ านวยการ
การแข่ งขั น และผู้ ทีl มี ส่ วนเกีl ยวข้ องหลั ก (เช่ น ผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด,
ผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาดท้ องถิl น, หรื อ ถ้ ามี เจ้ าหน้ าทีl การแข่ งขั นจาก
สหพั นธ์ แบดมิ นตั นโลก หรื อสมาพั นธ์ ภาคพื Rนทวี ปทีl ได้ รั บ
การแต่ งตั Rง) โดยแนะนํ าตั วเอง และเริl มการประสาน สร้ าง
ความสั มพั นธ์ ในการทํ างานทีl มี ประสิ ทธิ ภาพ และได้ มี การ
ตกลงกํ าหนดช่ องทางการสืl อสารรวมทั Rงการแบ่ งมอบความ
รั บผิ ดชอบและการประสานงานระหว่ างกั น
3.2.2 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องทราบกรอบเวลาทีl กํ าหนดไว้ (BWF Statutes,
Section 5.3.2) ก่ อนการแข่ งขั น (เช่ น ประกาศของระเบี ยบ
การแข่ งขั น, รายชืl อ M & Q, การจั ดสายการแข่ งขั น) และ
ประสานงานกั บเจ้ าหน้ าทีl ของสหพั นธ์ แบดมิ นตั นโลก หรื อ
สมาพั นธ์ ฯ เพืl อให้ แน่ ใจว่ า การดํ าเนิ นการแต่ ละขั Rนตอน
เสร็ จสมบู รณ์ ตามกํ าหนดเวลา
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3.2.3 Well ahead of the tournament, the Referee shall
contact the BWF or CC office to request a copy of the
Referee’s Report from the previous edition of the
tournament if it has not already been provided. The
Referee shall familiarize himself with any major issues
that were highlighted in the previous year’s report. The
report as a whole should be considered confidential
and not forwarded to personnel outside the Referee
team.
3.2.4 The Referee shall, assisted by BWF or CC staff,
approve the Prospectus before it is published.
3.2.4.1 The Referee shall check that the Prospectus
contains all required information (BWF
Statutes, Section 5.1 (“GCR”), Regulation
10).
3.2.4.2 The Referee shall ensure that the provisional
schedule contained in the Prospectus
(playing hours, rounds per day, number of
courts), is realistic and fair to the players
while taking into account the needs of the
tournament.
3.2.4.3 Advertising of the tournament’s schedule of
play shall not occur until the Prospectus is
approved.

3.2.3 ถ้ ายั งไม่ ได้ รั บรายงานของผู้ ชี Rขาดของการแข่ งขั นในปี ก่ อน ผู้
ชี Rขาดต้ องติ ดต่ อสํ านั กงาน BWF หรื อ CC ล่ วงหน้ าเพืl อขอ
สํ าเนารายงาน และต้ องทํ าความเข้ าใจกั บประเด็ นสํ าคั ญ
ต่ างๆทีl ได้ รั บการกํ าชั บในรายงานของปี ทีl แล้ ว
รายงาน
โดยรวมถื อเป็ นความลั บและไม่ ให้ ส่ งต่ อไปยั งบุ คคลนอกที ม
ผู้ ชี Rขาด

3.2.4 เจ้ าหน้ าทีl ของ BWF หรื อ CC จะช่ วยผู้ ชี Rขาดในพิ จารณา
อนุ มัติระเบี ยบการแข่ งขั นก่ อนทีl จะเผยแพร่ ออกไป
3.2.4.1 ผู้ ชี Rขาดต้ องตรวจสอบระเบี ยบการแข่ งขั นว่ ามี
ข้ อมู ลทีl จํ าเป็ นทั Rงหมด (BWF Statutes, 5.1 ("
GCR"), ข้ อบั งคั บ gŸ)
3.2.4.2 ผู้ ชี Rขาดต้ องแน่ ใจว่ าตารางเวลาทีl กํ าหนดไว้ ใน
ระเบี ยบการแข่ งขั น (เวลาแข่ งขั น, จํ านวนรอบ
ต่ อวั น, จํ านวนสนาม) เป็ นจริ งและเป็ นธรรมต่ อ
ผู้ เล่ น โดยคํ านึ งถึ งวั ตถุ ประสงค์ ของการแข่ งขั น
3.2.4.3 กํ าหนดการแข่ งขั นจะประกาศ หลั งจากระเบี ยบ
การแข่ งขั นได้ รั บการอนุ มัติ
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3.2.5 Well ahead of the tournament, the Referee shall send
to the organisers a checklist requesting pertinent
information to ensure that the key elements required
for a successful and smooth-running tournament are in
place and that plans are developed to address any
gaps.
3.2.5.1 The checklist shall be carefully prepared and
adapted to the tournament level and the
experience of the organizing committee in
order to avoid duplication of work.
3.2.5.2 The initial checklist should focus on items
that need to be confirmed well in advance of
the Referee’s arrival at the venue, as well as
any major logistical issues described in the
previous year’s Referee’s Report.
3.2.5.3 The Referee shall include a request for a
detailed lay-out covering the Field Of Play.
For higher level BWF Tournaments, seek also
information on pertinent aspects of the venue
outside the Field Of Play
3.2.5.4 The Referee shall include a request for a
transport schedule covering the official
hotels, venue, and any other training
facilities.

3.2.5 ผู้ ชี Rขาดต้ องส่ งบั ญชี รายการเพืl อขอข้ อมู ลทีl เกีl ยวข้ อง
ล่ วงหน้ า เพืl อให้ แน่ ใจว่ ามี ปั จจั ยหลั กสํ าหรั บการแข่ งขั นให้
ประสบความสํ าเร็ จและราบรืl น เพืl อนํ ามาปรั บปรุ งแก้ ไขให้
เรี ยบร้ อย
3.2.5.1 เพืl อหลี กเลีl ยงความซํ าR ซ้ อนในการทํ างานต้ อง
เตรี ยมและปรั บบั ญชี รายการให้ เข้ ากั บระดั บ
การแข่ งขั นและประสบการณ์ ของ
คณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น
3.2.5.2 บั ญชี รายการ ควรมุ่ งเน้ นไปทีl ประเด็ นปั ญหา
จากรายงานของผู้ ชี Rขาดในปี ทีl ผ่ านมา เพืl อ
ยื นยั นล่ วงหน้ าว่ าได้ รั บการปรั บปรุ งแก้ ไขแล้ ว
ก่ อนทีl ผู้ ชี Rขาดจะมาถึ งสนาม
3.2.5.3 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องขอรายละเอี ยดเกีl ยวกั บแผนผั ง
และอุ ปกรณ์ ในสนามแข่ งขั น
สํ าหรั บรายการระดั บสู งของ BWFต้ องหาข้ อมู ล
ทีl เกีl ยวข้ องของสถานทีl นอกสนามแข่ งขั น
3.2.5.4 ผู้ ชี Rขาดต้ องขอตารางกํ าหนดเวลาการขนส่ งซึl ง
ครอบคลุ มถึ งโรงแรมทีl เป็ นทางการ สนามแข่ ง
ขั น และสถานทีl ฝึ กซ้ อม
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3.2.5.5 The Referee should follow up with the
organisers at appropriate intervals to receive
updates on any action items identified to
ensure that all major issues have been
addressed prior to arrival at the tournament.
Any follow up activities shall be coordinated
between the Referee and the BWF or CC
Events Staff, when such staff is appointed to
the tournament.
3.2.5.6 A secondary checklist covering routine, less
critical items and items with a shorter timeline
to resolution can be sent by the Referee to
the organisers in the few weeks leading up to
the tournament, or be discussed individually
as necessary.
3.2.5.7 Based on the number of courts that will be
used and per any regulations applicable to
the level of tournament, the Referee shall
ensure that a suitable number of Umpires
and Line Judges of appropriate experience
and geographic diversity have been
arranged/appointed to the tournament.

3.2.5.5 ผู้ ชี Rขาดควรติ ดตามผลกั บผู้ จั ดการแข่ งขั นใน
ช่ วงเวลาทีl เหมาะสม เพืl อให้ แน่ ใจว่ าปั ญหา
สํ าคั ญทั Rงหมดได้ รั บการแก้ ไขแล้ ว ก่ อนทีl จะ
เดิ นทางไปถึ ง
การติ ดตามผลใด ๆ จะต้ องประสานกั บ
เจ้ าหน้ าทีl ของBWF หรื อ CC ทีl ได้ รั บการแต่ งตั Rง
ให้ มาปฏิ บั ติหน้ าทีl
3.2.5.6 บั ญชี รายการของกิ จวั ตรประจํ า ทีl มี
ความสํ าคั ญรองลงมา และใช้ เวลาเล็ กน้ อยใน
การแก้ ไข ผู้ ชี Rขาดสามารถส่ งให้ ผู้ จั ดการแข่ งขั น
ได้ ภายในสอง-สามสั ปดาห์ ก่ อนการแข่ งขั น หรื อ
จะมี การหารื อต่ างหากตามความจํ าเป็ น
3.2.5.7 ผู้ ชี Rขาดต้ องแน่ ใจว่ า การแต่ งตั Rงผู้ ตั ดสิ นและผู้
กํ ากั บเส้ น มี ความชํ านาญ และมาจาก
หลากหลายพื Rนทีl โดยขึ Rนกั บจํ านวนสนามทีl จะ
ใช้ และกฎระเบี ยบทีl เกีl ยวข้ องกั บระดั บการ
แข่ งขั น
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3.2.6 The Referee shall, assisted by BWF or CC staff,
approve the initial M&Q list in a timely manner before it
is published.
3.2.6.1 The Referee shall carefully check the initial
M&Q list for accuracy around the date of the
World Rankings used (BWF Statutes, Section
5.3.2), adjusted and notional ranking
calculations (GCR Regulation 11.6), listing of
entries in the main draw, qualifying draw or
reserve list, and qualifying draw seeding.
3.2.6.2 The Referee shall check that any updates
made to the initial M&Q list accurately reflect
any withdrawals that have been received
since the latest version. If not provided, the
Referee shall request a copy of the official
withdrawal documentation originating from
the player’s Member/Team Manager.
3.2.6.3 Upon receiving the Seeding Report, the
Referee shall check that the designated
seeds in the main draw are correct based on
the applicable World Ranking date (BWF
Statutes, Section 5.3.2), and requirements
around use of adjusted/notional rankings
(GCR, Regulation 11.6.4).

3.2.6 เจ้ าหน้ าทีl ของ BWF หรื อ CC จะช่ วยผู้ ชี Rขาดในพิ จารณา
อนุ มัติ รายชืl อ M&Q ตามกํ าหนดเวลา ก่ อนทีl จะเผยแพร่
ออกไป
3.2.6.1
ผู้ ชี Rขาดจะต้ องตรวจสอบรายชืl อ M & Q ฉบั บแรกตามวั นจั ด
คะแนนสะสมโลกทีl กํ าหนดในระเบี ยบการแข่ งขั น (BWF
Statutes, 5.3.2), รวมทั Rงการคํ านวณ adjusted and
notional ranking (GCR Regulation 11.6) รายชืl อของ
ผู้ สมั ครในการแข่ งขั น main draw หรื อรอบคั ดเลื อก หรื อ
รายชืl อสํ ารอง และมื อวางในรอบคั ดเลื อก
3.2.6.2 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องตรวจสอบว่ ารายชืl อ M & Q ฉบั บ
ใหม่ ทีl เกิ ดจากการถอนตั วทีl ได้ รั บหลั งจากฉบั บ
ก่ อนหน้ าถู กต้ อง ถ้ าข้ อมู ลไม่ ตรงกั น, ผู้ ชี Rขาด
จะต้ องขอสํ าเนาเอกสารการถอนตั วทีl เป็ น
ทางการจากสมาชิ ก / ผู้ จั ดการที มของผู้ เล่ น
3.2.6.3

เมืl อได้ รั บรายงานการวางมื อ, ผู้ ชี Rขาดจะต้ องตรวจสอบว่ า
ตํ าแหน่ งของการวางมื อ ใน Main Draw ถู กต้ อง ตามวั นจั ด
คะแนนสะสมโลกทีl กํ าหนดในระเบี ยบการแข่ งขั น (BWF
Statutes, Section 5.3.2) และข้ อกํ าหนดเกีl ยวกั บ
adjusted / notional point (GCR, ระเบี ยบข้ อ 11.6.4)
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3.2.7 The Referee shall approve the draw in a timely manner
before it is published.
3.2.7.1 The Referee shall carefully check the draw to
ensure that seeds and byes have been
placed correctly (GCR, Regulation 11.9), and
that separation of entries is in accordance
with Regulation 11.11 of the GCR.

3.2.7 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องอนุ มัติสายการแข่ งขั น ตามกํ าหนดเวลา ก่ อน
เผยแพร่
3.2.7.1 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องตรวจสอบการจั ดสายการแข่ งขั น
เพืl อให้ แน่ ใจว่ าตํ าแหน่ งมื อวางและ Bye
ถู กต้ อง (GCR, ระเบี ยบข้ อgg.¥) และการแยกผู้
เข้ าแข่ งกั น ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ gg.gg ของ
GCR

3.3 Arrival at the Tournament
3.3.1 The Referee shall make travel arrangements such that
the timing of arrival at the tournament is consistent with
the details provided in the invitation letter from
BWF/CC or with any agreement subsequently made
with BWF/CC.
3.3.2 The Referee shall meet with the Tournament
Director/Chair of Organising Committee as
appropriate, as soon as is practical after arrival to go
over all logistical details and resolve any outstanding
matters that may have arisen during the pre-arrival
communication.

3.3 เมืT อมาถึ งสนามแข่ งขั น
3.3.1 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องเตรี ยมการเดิ นทาง ให้ ถึ งสนามแข่ งขั น ตาม
กํ าหนดเวลาทีl ระบุ ไว้ ในหนั งสื อเชิ ญจาก BWF / CC หรื อ
ข้ อตกลงใด ๆ ทีl ทํ าไว้ กั บ BWF / CC
3.3.2 เมืl อมาถึ ง ผู้ ชี Rขาดจะต้ องพบกั บผู้ อํ านวยการการจั ดการ
แข่ งขั น / ประธานคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น โดยเร็ วทีl สุ ด
เพืl อตรวจสอบถึ งข้ อมู ลและปั ญหาโดยรวมทีl ยั งไม่ ได้ รั บการ
แก้ ไข
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3.3.3 The Referee shall meet with other key stakeholders as
necessary prior to the start of the tournament (e.g.
BWF/CC Event Officer, Field Of Play Coordinator,
Umpire and Line Judge Coordinators, Umpire
Assessors, Referee Assessors, Head of Security and
TV Coordinator).
3.3.4 The Referee shall review the transportation schedule
between the hotel(s) and the competition venue and
training venues, if they are at different locations, to
ensure it provides for adequate coverage.
3.3.4.1 In particular, the Referee shall ensure that:
3.3.4.1.1 The first trip of each day has
adequate capacity and is timed to
deliver the players and Technical
Officials to the venue sufficiently
ahead of the start of play after
allowing for local traffic conditions.

3.3.3 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องพบกั บผู้ มี ส่ วนเกีl ยวข้ องหลั กๆ คนอืl น ตาม
ความเหมาะสมก่ อนเริl มการแข่ งขั น (เช่ นเจ้ าหน้ าทีl BWF /
CC, ผู้ ประสานงานสนามแข่ งขั น, ผู้ ประสานงานผู้ ตั ดสิ น ผู้
กํ ากั บเส้ น, ผู้ ประเมิ นผู้ ตั ดสิ น, ผู้ ประเมิ นผู้ ชี Rขาด, หั วหน้ า
ผู้ รั กษาความปลอดภั ยและผู้ ประสานงานโทรทั ศน์ )
3.3.4 ผู้ ชี Rขาดจะทบทวนตารางเวลาการเดิ นทางระหว่ างโรงแรม
สนามแข่ งขั น และสนามฝึ กซ้ อม, หากอยู่ ในสถานทีl ทีl
ต่ างกั น ต้ องแน่ ใจว่ ามี ครอบคลุ มเพี ยงพอ
3.3.4.1 โดยเฉพาะอย่ างยิl ง, ผู้ ชี Rขาดต้ องมัl นใจว่ า:
3.3.4.1.1 การเดิ นทางครั Rงแรกในแต่ ละวั น มี
ปริ มาณทีl เพี ยงพอ และมี เวลาพอ
ในการส่ งผู้ เล่ นและเจ้ าหน้ าทีl
เทคนิ คไปยั งสนามได้ ทั น ก่ อนการ
เริl มเล่ น หลั งจากได้ ประมาณเวลา
การเดิ นทางจากสภาพการจราจร
ในท้ องถิl น
3.3.4.1.2 เวลาของการเดิ นทางเทีl ยวสุ ดท้ าย
ของวั น มี ความยื ดหยุ่ นเพี ยงพอ
สํ าหรั บความไม่ แน่ นอนใน
ช่ วงเวลาสิ Rนสุ ดการแข่ งขั น

3.3.4.1.2 The timing of the last trip of the
day has adequate flexibility to
account for uncertainty in the time
of the conclusion of play.
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3.3.5 The Referee shall be familiar with all pertinent aspects
of the venue outside of the Field Of Play, and in
particular:
3.3.5.1 Ensure, to the extent possible, that the venue
infrastructure is safe for players, Technical
Officials, other stakeholders, and spectators.
3.3.5.2 Ensure that adequate security has been
arranged and that procedures to be followed
in the event of an emergency are in place
and understood.
3.3.5.3 Ensure that the designated room for doping
control is adequate in terms of privacy,
security, and amenities.
3.3.5.4 Ensure that any supporting medical facilities
(e.g. physio room) are clean and adequate
for the level of the tournament.
3.3.5.5 Check the adequacy and functionality of
toilets and locker rooms.
3.3.5.6 Ensure that the size and appearance of any
media facility(s) and mixed zone are
appropriate for the level of the tournament.
3.3.5.7 Confirm the locations of the seating areas for
players, Technical Officials, and VIPs.

3.3.5 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องรู้ จั กกั บทุ กด้ านทีl เกีl ยวข้ อง ของสถานทีl นอก
สนามแข่ งขั น โดยเฉพาะอย่ างยิl ง:
3.3.5.1 แน่ ใจว่ าโครงสร้ างของสนามมี ความปลอดภั ย
สํ าหรั บผู้ เล่ น, เจ้ าหน้ าทีl เทคนิ ค, ผู้ มี ส่ วน
เกีl ยวข้ องอืl น ๆ, และผู้ ชม
3.3.5.2 แน่ ใจว่ ามี การจั ดให้ มี การรั กษาความปลอดภั ย
ทีl เพี ยงพอ และต้ องปฏิ บั ติตามขั Rนตอนต่ างๆ ใน
กรณี ฉุ กเฉิ นในสถานทีl และเข้ าใจ
3.3.5.3 แน่ ใจว่ าห้ องทีl กํ าหนดสํ าหรั บการตรวจสาร
ต้ องห้ ามมี เพี ยงพอ มี ความเป็ นส่ วนตั ว มี ความ
ปลอดภั ย และมี สิl งอํ านวยความสะดวก
3.3.5.4 แน่ ใจว่ ามี สิl งอํ านวยความสะดวกทีl สนั บสนุ น
ทางการแพทย์ (เช่ น ห้ องกายภาพ), สะอาดและ
เพี ยงพอสํ าหรั บระดั บการแข่ งขั น
3.3.5.5 ตรวจสอบความเพี ยงพอและการทํ างานของ
ห้ องสุ ขาและห้ องเก็ บสั มภาระ
3.3.5.6 แน่ ใจว่ าขนาดห้ องและลั กษณะของความ
สะดวกใดๆ สํ าหรั บสืl อมวลชน และมิ กซ์ โซนมี
ความเหมาะสมกั บระดั บของการแข่ งขั น
3.3.5.7 กํ าหนดสถานทีl ของพื Rนทีl นัl งสํ าหรั บผู้ เล่ น,
เจ้ าหน้ าทีl เทคนิ ค และแขกวี ไอพี
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3.3.6 The Referee shall conduct an initial inspection of the
Field Of Play and inform the tournament staff of any
remedial action that needs to be undertaken prior to
the final walk-through. In particular, the Referee shall:
3.3.6.1 Check that the court surface is of good
quality and safe for the players.
3.3.6.2 Check that there is adequate space
surrounding each court, and that the
background is free from extraneous light and
light-coloured backgrounds are minimized as
much as is practicable.
3.3.6.3 Check that the lighting over each court is
adequate and positioned as optimally as
possible. If applicable verify that the lighting
meets the minimum requirement for TV (BWF
Statutes, Section 5.3.4).
3.3.6.4 Finalize the placement of all hardware on the
Field Of Play (e.g. positioning of Umpire,
Service Judge, Line Judge, Coaches and
Court Attendant chairs, A-boards (manual
and digital), scoreboards, and TV
cameras/microphones)

3.3.6 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องทํ าการตรวจสอบสนามแข่ งขั น และแจ้ งเจ้ าทีl
ฝ่ ายจั ดการแข่ งขั น เกีl ยวกั บการดํ าเนิ นการแก้ ไขใด ๆ ทีl
จํ าเป็ นต้ องดํ าเนิ นการก่ อนทีl จะผ่ านการตรวจรั บครั Rงสุ ดท้ าย
โดยเฉพาะผู้ ชี Rขาดจะต้ อง:
3.3.6.1 ตรวจสอบพื Rนผิ วของสนามว่ ามี คุ ณภาพดี และ
ปลอดภั ยสํ าหรั บผู้ เล่ น
3.3.6.2 ตรวจสอบว่ าพื Rนทีl รอบ ๆ แต่ ละสนาม มี พื Rนทีl
เพี ยงพอ และพื Rนหลั งต้ องไม่ มี แสงจากภายนอก
และสี ของพื Rนหลั งไม่ ใช่ สีอ่อน โดยจะต้ องมี สิl ง
เหล่ านี Rน้อยทีl สุ ดเท่ าทีl จะเป็ นไปได้
3.3.6.3 ตรวจสอบว่ าแสงสว่ างแต่ ละสนามว่ ามี ความ
สว่ างเพี ยงพอ และอยู่ ในตํ าแหน่ งทีl เหมาะสม
เท่ าทีl จะเป็ นไปได้ ให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดขั Rน
ตํl าสํ าหรั บที วี (BWF Statutes, 5.3.4)
3.3.6.4 สรุ ปตํ าแหน่ งส่ วนประกอบทั Rงหมดในสนามแข่ ง
ขั น (เช่ นตํ าแหน่ งของผู้ ตั ดสิ น, ผู้ กํ ากั บการส่ ง
ลู ก, ผู้ กํ ากั บเส้ น, ผู้ ฝึ กสอน และเก้ าอี Rผ้ ู ทีl
เกีl ยวข้ อง, A-boards(แบบธรรมดาหรื อ
ดิ จิ ตัล), ป้ ายบอกคะแนน, และกล้ องที วี /
ไมโครโฟน)

11
Update 03032019

3.3.6.5 Confirm which areas on the Field Of Play
photographers will be permitted to work
from.
3.3.7 The Referee shall confirm the locations of Match
Control, Shuttle Control, Field Of Play Coordinator,
Information Technology (IT) Coordinator, and of the
Referee desk and medical personnel.
3.3.8 If an Instant Review System (IRS) will be in operation,
the Referee shall review the location of the IRS booth.
Ensure and test that a suitable back-up system has
been established in case communication between the
IRS booth and the Field Of Play is interrupted.
3.3.9 The Referee shall confirm with Shuttle Control the
procedure for delivery and removal of shuttles before
and after each match (i.e. whether this will be done by
Shuttle Control or by the Service Judge).
3.3.10 The Referee shall review and approve the practice
schedule, and in particular:
3.3.10.1 Ensure that the practice schedule is fair to all
players/teams and takes account of the size
of the player contingents from each Member.
3.3.10.2 Check that the allotted practice times prior to
the start of the tournament are consistent
with known arrival times of the players.

3.3.6.5 ยื นยั นพื Rนทีl ทีl อนุ ญาตให้ ช่ างภาพ ปฏิ บั ติงาน
บริ เวณสนามแข่ งขั น
3.3.7 ผู้ ชี Rขาดจะยื นยั นทีl นัl งของผู้ ดํ าเนิ นการแข่ งขั น, ผู้ ควบคุ มลู ก,
ผู้ ประสานงานสนามแข่ งขั น, ผู้ ประสานงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโต๊ ะผู้ ชี Rขาดและแพทย์ สนาม
3.3.8 ถ้ ามี การใช้ ระบบ IRS ผู้ ชี Rขาดจะต้ องตรวจสอบตํ าแหน่ ง
โต๊ ะควบคุ มของ IRS, ต้ องแน่ ใจและทดสอบว่ ามี ระบบ
สํ ารองทีl เหมาะสม ในกรณี มี การสืl อสารขั ดข้ องระหว่ างโต๊ ะ
ควบคุ ม IRS กั บบริ เวณสนามแข่ งขั น
3.3.9 ผู้ ชี Rขาดต้ องยื นยั นกั บผู้ ควบคุ มลู ก เกีl ยวกั บการนํ าลู กเข้ า
และออกจากสนามก่ อนและหลั งในแต่ ละแมทช์ (เช่ นว่ าจะ
ดํ าเนิ นการโดยผู้ ควบคุ มลู ก หรื อผู้ กํ ากั บการส่ งลู ก)
3.3.10 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องพิ จารณาและรั บรองตารางการฝึ กซ้ อม และ
โดยเฉพาะอย่ างยิl ง:
3.3.10.1 ต้ องแน่ ใจว่ าตารางการฝึ กซ้ อมเป็ นธรรมกั บผู้
เล่ นทุ กคน / ทุ กที ม และคํ านึ งถึ งจํ านวนของผู้
เล่ นจากแต่ ละประเทศ/สโมสร
3.3.10.2 ตรวจสอบว่ าตารางการฝึ กซ้ อม ทีl ได้ รั บก่ อนเริl ม
การแข่ งขั นสอดคล้ องกั บเวลาทีl ผู้ เล่ นมาถึ ง
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3.3.10.3 Confirm that the transportation times
between the venue and hotel(s) takes
account of the practice schedule.
3.3.10.4 Inspect the practice and warm-up courts.
Ensure they provide for safe playing
conditions, and that their number and
available hours are in accordance as far as
possible with the requirements of BWF
Statutes, Section 5.3.4.
3.3.11 The Referee shall decide and communicate to relevant
parties who will have responsibility for maintaining the
official working copy of the Tournament Planner (TP)
file at all times.
3.3.12 The Referee shall confirm the location of the pre-match
player’s assembly point, and make decisions around
the logistics of announcement of matches, and for
march-on and march-off procedures for players and
Technical Officials.
3.3.13 The Referee shall ensure that the provisional schedule
for the first day of play is established prior to any
changes that may result from the execution of
withdrawals and promotions at the Team Managers’
Meeting.

3.3.10.3 ยื นยั นว่ าเวลาการเดิ นทางระหว่ างสนามแข่ งขั น
และโรงแรม สอดคล้ องกั บตารางการฝึ กซ้ อม
3.3.10.4 ตรวจสอบ สนามฝึ กซ้ อมและสนามอบอุ่ น
ร่ างกาย. ต้ องแน่ ใจว่ าสภาพแวดล้ อมปลอดภั ย
สํ าหรั บผู้ เล่ น และจํ านวนชัl วโมงการฝึ กซ้ อมของ
ผู้ เล่ นใกล้ เคี ยงตามข้ อกํ าหนดของ BWF
Statutes ส่ วนทีl ª.ˆ.«
3.3.11 ผู้ ชี Rขาดจะตั ดสิ นใจและสืl อสารกั บบุ คคลทีl เกีl ยวข้ องทีl มี
หน้ าทีl รั บผิ ดชอบทีl ดู แลเอกสารทํ างานฉบั บทางการของ
Tournament Planner(TP) file ตลอดเวลา
3.3.12 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องกํ าหนดตํ าแหน่ งจุ ดปล่ อยตั วของผู้ เล่ นก่ อน
การแข่ งขั น และตั ดสิ นใจเกีl ยวกั บขั Rนตอนการประกาศเริl ม
การแข่ งขั น และการเดิ นเข้ าสนาม และเดิ นออกจากสนาม
สํ าหรั บผู้ เล่ นและเจ้ าหน้ าทีl เทคนิ ค
3.3.13 ผู้ ชี Rขาดต้ องแน่ ใจว่ ามี กํ าหนดการแข่ งขั นสํ าหรั บวั นแรกของ
การแข่ งขั น ก่ อนทีl จะมี การเปลีl ยนแปลงใด ๆ ทีl อาจเกิ ดขึ Rน
จากการถอนตั วและการเลืl อนตํ าแหน่ งในการประชุ ม
ผู้ จั ดการที ม
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3.3.13.1 If not already established (as should be the
case for higher level BWF Tournaments), the
Referee shall determine whether for the early
rounds matches will be pre-assigned to
specific courts, allocated on a “next
available” basis, or a combination of both
(e.g. if live streaming on some courts will be
in effect.)
3.3.13.2 The Referee shall determine if the Umpires
will work in shifts, in teams on pre-assigned
courts, or on a rotational basis during the
initial days of the tournament. Ensure the
details of any such arrangements are
finalized prior to the initial Umpire Briefing.
3.3.14 The Referee, accompanied by his Deputy(s) and other
key stakeholders, shall conduct a final walk-through of
the Field Of Play at a pre-arranged time and verify that
all requests and corrective actions identified in the
initial inspection(s) have been implemented.

3.3.13.1 หากไม่ ได้ กํ าหนดไว้ (แล้ วแต่ กรณี สํ าหรั บการ
แข่ งขั นระดั บสู งของ BWF) ผู้ ชี Rขาดจะกํ าหนด
ไม่ ว่ าจะเป็ นการแข่ งขั นรอบแรก ๆ ว่ าจะลง
แข่ งขั นแบบระบุ สนาม หรื อในสนามทีl ว่ างลง
หรื อลงแข่ งขั นแบบผสมผสาน (เช่ นอาจจะมี
ผลกระทบถ้ ามี การLive streaming ในบาง
สนาม)
3.3.13.2 ผู้ ชี Rขาดจะกํ าหนดว่ า ผู้ ตั ดสิ นจะทํ างานแบบเป็ น
ผลั ด, เป็ นที มทีl ได้ รั บมอบหมายตามสนาม หรื อ
แบบหมุ นเวี ยนในช่ วงวั นแรก ๆ ของการแข่ งขั น
ต้ องแน่ ใจว่ าได้ แจ้ งรายละเอี ยดข้ อกํ าหนด
ดั งกล่ าวในการประชุ มสรุ ปวั นแรก
3.3.14 ผู้ ชี Rขาดพร้ อมกั บผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด และผู้ มี ส่ วนเกีl ยวข้ องคน
สํ าคั ญคนอืl น ๆ จะต้ องตรวจสนามรอบสุ ดท้ าย ตามเวลาทีl
กํ าหนดไว้ และตรวจสอบว่ าทุ กอย่ างทีl ระบุ ให้ มี การแก้ ไข
ได้ รั บการแก้ ไขครบถ้ วน
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3.4 Meetings and Briefings
The Team Managers’ Meeting
3.4.1 Before the Team Managers’ Meeting, the Referee
shall:
3.4.1.1 Inspect the meeting room to ensure it is of
appropriate size and has the necessary
equipment (e.g. projector, screen, laptop
connecting cable, microphone).
3.4.1.2 Check that the time and location of the
meeting has been communicated to all Team
Managers.
3.4.1.3 Ensure that a sign-in sheet has been
prepared.
3.4.1.4 Check that copies of the draw have been
prepared as handouts for distribution at the
meeting.
3.4.1.5 Review with the Deputy(s) the material to be
covered at the meeting.
3.4.2 The Referee shall conduct the Team Managers’
Meeting in a professional but relaxed manner that
conveys calm authority and which establishes a sense
of approachability. In particular, the Referee shall:
3.4.2.1 Speak clearly, slowly and use simple
language.

3.4 การประชุ ม และการประชุ มสรุ ป
การประชุ มผู้ จั ดการที ม
3.4.1 ก่ อนการประชุ มผู้ จั ดการที ม ผู้ ชี Rขาดจะต้ อง:
3.4.1.1 ตรวจสอบห้ องประชุ มเพืl อให้ แน่ ใจว่ ามี ขนาดทีl
เหมาะสมและมี อุ ปกรณ์ ทีl จํ าเป็ น (เช่ นโปรเจ็ ก
เตอร์ , จอภาพ, สายเชืl อมต่ อแล็ ปท็ อป และ
ไมโครโฟน)
3.4.1.2 ตรวจสอบว่ าได้ มี การแจ้ งเวลาและสถานทีl ของ
การประชุ ม ให้ กั บผู้ จั ดการที มทั Rงหมดแล้ ว
3.4.1.3 ต้ องแน่ ใจว่ ามี การจั ดเตรี ยมเอกสารลงชืl อเข้ า
ร่ วมประชุ มแล้ ว
3.4.1.4 ตรวจสอบว่ ามี สายแข่ งขั น ได้ จั ดทํ าเป็ นเอกสาร
แจกในทีl ประชุ ม
3.4.1.5 ตรวจสอบกั บผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด (s) ว่ าเนื Rอหา
ครอบคลุ มในการประชุ ม
3.4.2 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องจั ดการประชุ มผู้ จั ดการที มอย่ างมื ออาชี พ
ด้ วยบรรยากาศไม่ ตึ งเครี ยด ปฏิ บั ติหน้ าทีl ด้ วยความสุ ขุม
และสร้ างความรู้ สึ กเป็ นกั นเอง โดยเฉพาะผู้ ชี Rขาดจะต้ อง:
3.4.2.1 พู ดช้ า ๆ ให้ ชั ดเจน และใช้ ภาษาทีl เข้ าใจง่ าย
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3.4.2.2 An interpreter may be used if necessary.
3.4.2.3 Pause after each section to allow the
opportunity for questions to be raised.
3.4.3 The Referee shall customize the presentation to focus
as much as possible on details and logistics
associated with the specific tournament in question,
including contact details during the tournament, as
well as on any recently changed Laws/Regulations.
3.4.3.1 Judge the pace and depth for which the
more generic material is covered based on
the experience of the Team Managers
present.
3.4.3.2 Ensure any material mandated by the
BWF/CC office is included in the presentation
(e.g. content around ethics/integrity).
3.4.4 The Referee shall execute withdrawals, forced
withdrawals, promotions, and substitutions associated
with the main and qualifying draws at the end of the
meeting.
3.4.4.1 Add any withdrawals communicated at the
meeting to those received after the draws
were published. Confirm if withdrawn players
are present at the tournament.

3.4.2.2 หากมี ความจํ าเป็ นสามารถใช้ ล่ ามได้
3.4.2.3 หลั งจบแต่ ละตอน เว้ นจั งหวะเพืl อเปิ ดโอกาส
ซั กถาม
3.4.3 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องปรั บข้ อมู ลการนํ าเสนอให้ ตรงกั บความ
ต้ องการโดยให้ ความสํ าคั ญกั บรายละเอี ยดและการ
ดํ าเนิ นการแข่ งขั นเฉพาะข้ อทีl ยั งสงสั ยกั นอยู่ รวมทั Rง
รายละเอี ยดการติ ดต่ อระหว่ างการแข่ งขั น ตลอดจนกติ กา /
ข้ อบั งคั บทีl มี การเปลีl ยนแปลงล่ าสุ ด
3.4.3.1 รู้ จั งหวะการพู ดและความละเอี ยดของเนื Rอหา
จากรู ปแบบการนํ าเสนอทีl กํ าหนด ขึ Rนอยู่ กับ
ประสบการณ์ ของผู้ จั ดการที มทีl เข้ าร่ วมประชุ ม
3.4.3.2 ต้ องแน่ ใจว่ าเนื Rอหาทีl ได้ รั บคํ าสัl งมาจาก BWF /
CC รวมอยู่ ในเนื Rอหาการนํ าเสนอ (เช่ น เนื Rอหา
เกีl ยวกั บจริ ยธรรม / ความซืl อสั ตย์ )
3.4.4 ในตอนท้ ายของการประชุ ม ผู้ ชี Rขาดจะต้ องดํ าเนิ นการ
เกีl ยวกั บการถอนตั ว, การบั งคั บให้ ถอนตั ว, การเลืl อน
ตํ าแหน่ ง, และการแทนทีl ทีl เกีl ยวข้ องกั บสายการแข่ งขั น
Main draws และรอบคั ดเลื อก
3.4.4.1 เพิl มข้ อมู ลนั กกี ฬาทีl ถอนตั วหลั งจากการ
ประกาศสายการแข่ งขั นให้ ทีl ประชุ มทราบ
ยื นยั นว่ าผู้ เล่ นทีl ถอนตั วอยู่ ทีlการแข่ งขั น
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3.4.4.2 If the Team Manager of a player to be
promoted from the reserve list cannot
confirm that the player will be present at the
tournament and will play, then do not
promote that player and instead move on to
the next player on the reserve list.
3.4.4.3 When more than one player/pair is to be
promoted to the main or qualifying draw,
process the promotions drawing both players
and positions in the draw.
3.4.5 The Referee shall do a redraw only if play in that draw
has not begun and either:
3.4.5.1 An error has been made in the control of
entries or in making the draw;
3.4.5.2 In exceptional circumstances, a main draw
has been rendered severely imbalanced and
there is no qualifying; or
3.4.5.3 A particular qualifying draw has been
rendered severely imbalanced after
withdrawals and promotions.

3.4.4.2 หากผู้ จั ดการที มของผู้ เล่ นทีl ได้ รั บการเลืl อน
ตํ าแหน่ งจากรายชืl อสํ ารอง ไม่ สามารถยื นยั นได้
ว่ าผู้ เล่ นจะเข้ าร่ วมการแข่ งขั น อย่ าเลืl อน
ตํ าแหน่ งผู้ เล่ นรายนั Rน ให้ เลืl อนผู้ เล่ นสํ ารองราย
ถั ดไป
3.4.4.3 เมืl อมี ผู้ เล่ น / คู่ มากกว่ าหนึl งรายขึ Rนไป ถู กเลืl อน
ไปอยู่ ใน Main draw หรื อรอบคั ดเลื อก ให้
ดํ าเนิ นการเลืl อน ทั Rงผู้ เล่ นและตํ าแหน่ งในสาย
แข่ งขั น
3.4.5 ผู้ ชี Rขาดจะจั ดสายแข่ งขั นใหม่ ถ้ าการแข่ งขั นในสายยั งไม่ เริl ม
ขึ Rนเท่ านั Rน และในกรณี
3.4.5.1 มี ข้ อผิ ดพลาดในขั Rนตอนการรั บสมั ครหรื อใน
การจั บสาย
3.4.5.2 ในสถานการณ์ ทีl คาดไม่ ถึ ง เมืl อมี การแสดงผลทีl
ไม่ สมดุ ลอย่ างรุ นแรงใน Main draw และไม่ มี
รอบคั ดเลื อก; หรื อ
3.4.5.3 สายแข่ งขั นในรอบคั ดเลื อก แสดงผลทีl ไม่ สมดุ ล
อย่ างรุ นแรง หลั งการถอนตั วและการเลืl อน
ตํ าแหน่ ง
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3.4.5.3.1 A qualifying draw is considered to
be severely imbalanced if, after
withdrawals and promotions, more
than one qualifying position (Q1,
Q2, etc.) will be unfilled, or the
particular qualifying draw is
otherwise severely imbalanced.
3.4.6 At the conclusion of the meeting, the Referee shall
approve any changes required to the first day’s match
schedule as a result of the executed withdrawals,
forced withdrawals, promotions, and substitutions. In
particular, the Referee shall:
3.4.6.1 Ensure that the executed withdrawals, forced
withdrawals, promotions, substitutions, and
any redraws are entered and documented
correctly in the TP file, along with any
changed match times.
3.4.6.2 Ensure that the updated TP file is published
and a backup copy e-mailed to the BWF/CC
office.
3.4.6.3 Ensure that the updated draw and schedule
is published online as soon as possible.

3.4.5.3.1 สายการแข่ งขั นรอบคั ดเลื อก
แสดงผลทีl ไม่ สมดุ ลอย่ างรุ นแรง
หลั งจากการถอนตั ว และการเลืl อน
ตํ าแหน่ งมากกว่ าหนึl งตํ าแหน่ ง
(Q1, Q2 และอืl น ๆ) ไม่ มี การ
แทนทีl หรื อการจั บสลากรอบ
คั ดเลื อกแสดงผลทีl ไม่ สมดุ ลอย่ าง
รุ นแรง
3.4.6 ในการสรุ ปของการประชุ ม ผู้ ชี Rขาดจะต้ องอนุ มัติการ
เปลีl ยนแปลงใด ๆ ทีl จํ าเป็ นในตารางการแข่ งขั นของวั นแรก
เนืl องจากการถอนตั ว, การบั งคั บให้ ถอนตั ว, การเลืl อน
ตํ าแหน่ ง และการแทนทีl ตั วผู้ เล่ น. โดยเฉพาะผู้ ชี Rขาด
จะต้ อง:
3.4.6.1 ต้ องแน่ ใจว่ าได้ มี การดํ าเนิ นการถอนตั ว
การบั งคั บให้ ถอนตั ว, การเลืl อนตํ าแหน่ ง การ
แทนทีl ผู้ เล่ น. และการจั ดสายใหม่ อย่ างถู กต้ อง
ในไฟล์ TP พร้ อมกั บเวลาการแข่ งขั นทีl
เปลีl ยนแปลงไป
3.4.6.2 ต้ องแน่ ใจว่ ามี การเผยแพร่ ไฟล์ TP ล่ าสุ ด และ
สํ าเนาทางอี เมลไปทีl สํ านั กงาน BWF / CC
3.4.6.3 ต้ องแน่ ใจว่ ามี การเผยแพร่ สายการแข่ งขั น และ
กํ าหนดการล่ าสุ ดทางออนไลน์ โดยเร็ วทีl สุ ด
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3.4.7 The Referee shall document in the Referee’s Report
any Member whose team or players were not
represented at the Team Managers’ Meeting.

3.4.7 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องบั นทึ กไว้ ในรายงานของผู้ ชี Rขาด สมาชิ กที ม
หรื อผู้ เล่ นใด ไม่ เข้ าร่ วมการประชุ มผู้ จั ดการที ม

The Umpires’ Briefing
3.4.8 Before the Umpires’ Briefing, the Referee shall:
3.4.8.1 Inspect the briefing room to ensure it is of
appropriate size and has the necessary
equipment (e.g. projector, screen, laptop
connecting cable, microphone).
3.4.8.2 Check that the time and location of the
briefing has been communicated to all
Umpires.
3.4.8.3 Check if there are any local by-laws
regarding ‘Lets’ or ‘Faults’, should a shuttle
hit an obstruction
3.4.8.4 Review with the Deputy(s) the material to be
covered at the briefing.
3.4.9 The Referee shall conduct the Umpires’ Briefing in a
professional but relaxed manner that conveys calm
authority and approachability and which promotes a
sense of teamwork. In particular, the Referee shall:
3.4.9.1 Speak clearly, slowly and use simple
language.

การประชุ มผู้ ตั ดสิ น
3.4.8 ก่ อนการประชุ มผู้ ตั ดสิ น, ผู้ ชี Rขาดจะต้ อง:
3.4.8.1 ตรวจสอบห้ องประชุ มเพืl อให้ แน่ ใจว่ ามี ขนาดทีl
เหมาะสมและมี อุ ปกรณ์ ทีl จํ าเป็ น (เช่ นโปรเจ็ ก
เตอร์ , จอภาพ, สายเชืl อมต่ อแล็ ปท็ อป และ
ไมโครโฟน)
3.4.8.2 ตรวจสอบว่ าได้ มี การแจ้ งเวลาและสถานทีl ของ
การประชุ มให้ กั บผู้ ตั ดสิ นทุ กคนแล้ ว
3.4.8.3 ตรวจสอบว่ ามี กฎของท้ องถิl นเกีl ยวกั บ 'เอาใหม่ '
หรื อ 'เสี ย', ลู กถู กสิl งกี ดขวาง
3.4.8.4 ตรวจสอบกั บผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด ว่ าเนื Rอหาครอบคลุ ม
ในการประชุ ม
3.4.9 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องจั ดการประชุ มผู้ ตั ดสิ นอย่ างมื ออาชี พ ด้ วย
บรรยากาศไม่ ตึ งเครี ยด ปฏิ บั ติหน้ าทีl ด้ วยความสุ ขุมและ
สร้ างความรู้ สึ กเป็ นกั นเอง โดยเฉพาะผู้ ชี Rขาดจะต้ อง
3.4.9.1 พู ดช้ า ๆ ให้ ชั ดเจน และใช้ ภาษาทีl เข้ าใจง่ าย
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3.4.9.2 Pause after each section to allow the
opportunity for questions to be raised.
3.4.10 The Referee shall customize the presentation to focus
as much as possible on Umpire details and logistics
associated with the specific tournament in question
(e.g. location of assembly point, march-on and marchoff procedures, number of line judges, any local bylaws regarding ‘Lets’ or ‘Faults’, should a shuttle hit an
obstruction). In particular, the Referee shall:
3.4.10.1 Remind the Umpires of any recent changes
to the Laws and ITTO.
3.4.10.2 Judge the pace and depth for which the
more generic material is covered based on
the experience of the Umpire crew.
3.4.10.3 If applicable, communicate any special
considerations that may apply to the TV court
(e.g. intervals are mandatory, IRS is applied).
3.4.10.4 If necessary, review operation of any scoring
device that will be used.

3.4.9.2 หลั งจบแต่ ละตอน เว้ นจั งหวะเพืl อเปิ ดโอกาส
ซั กถาม
3.4.10 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องปรั บข้ อมู ลการนํ าเสนอให้ ตรงกั บความ
ต้ องการโดยให้ ความสํ าคั ญกั บรายละเอี ยดของผู้ ตั ดสิ นและ
การดํ าเนิ นการแข่ งขั นเฉพาะข้ อทีl ยั งสงสั ยกั นอยู่ รวมทั Rง
รายละเอี ยดการติ ดต่ อระหว่ างการแข่ งขั น ตลอดจนกติ กา /
ข้ อบั งคั บทีl มี การเปลีl ยนแปลงล่ าสุ ด
(เช่ น จุ ดปล่ อยตั ว, ขั Rนตอนการเดิ นเข้ าและออก, จํ านวน
ของผู้ กํ ากั บเส้ น, กฎของท้ องถิl นเกีl ยวกั บ 'เอาใหม่ ' หรื อ
'เสี ย', ลู กถู กสิl งกี ดขวาง) โดยเฉพาะผู้ ชี Rขาดจะต้ อง:
3.4.10.1 แจ้ งผู้ ตั ดสิ นถึ งการเปลีl ยนแปลงของกติ กาและ
ITTO ล่ าสุ ด
3.4.10.2 จั งหวะการพู ดและความละเอี ยดของเนื Rอหา
จากรู ปแบบการนํ าเสนอทีl กํ าหนด ขึ Rนอยู่ กับ
ประสบการณ์ ของกลุ่ มผู้ ตั ดสิ นทีl เข้ าร่ วมประชุ ม
3.4.10.3 ให้ แจ้ งข้ อควรพิ จารณาพิ เศษใด ๆ ทีl อาจใช้ กั บ
สนามถ่ ายทอด เพืl อการปฏิ บั ติทีl เหมาะสม (เช่ น
ช่ วงเวลาพั กทีl จํ าเป็ น, การใช้ IRS)
3.4.10.4 หากจํ าเป็ น ให้ ตรวจสอบการทํ างานของ
อุ ปกรณ์ บั นทึ กคะแนนทีl จะใช้
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3.4.10.5 Remind the Umpires of their obligations
under BWF Code of Ethics and Code of
Conduct for Technical Officials, particularly
as related to betting and wagering, and the
use of social media.
3.4.11 The Referee shall communicate details around the
disposition of Umpire duties, including neutrality and
IRS duties if applicable, for the first days of the
tournament (e.g. whether Umpires will work in shifts,
on pre-assigned courts in teams, or on a rotational
basis).
3.4.12 If present, the Referee shall leave sufficient time at the
end of the briefing for the Umpire Assessors to
address the Umpires.

3.4.10.5 เตื อนผู้ ตั ดสิ น ถึ งข้ อตกลงภายใต้ ประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของสหพั นธ์
แบดมิ นตั นโลก สํ าหรั บกรรมการเทคนิ ค
โดยเฉพาะอย่ างยิl งเกีl ยวกั บการพนั น และการ
เดิ มพั น และการใช้ สืl อสั งคมออนไลน์
3.4.11 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องแจ้ งรายละเอี ยดเกีl ยวกั บการกํ าหนดหน้ าทีl
ของผู้ ตั ดสิ นรวมทั Rงความเป็ นกลางและหน้ าทีl ทีl เหมาะสม
เมืl อมี ระบบ IRS สํ าหรั บวั นแรกของการแข่ งขั น (เช่ น ว่ าผู้
ตั ดสิ นจะทํ างานเป็ นผลั ด, เป็ นที มทีl ได้ รั บมอบหมายตาม
สนาม หรื อแบบหมุ นเวี ยน)

The Line Judges’ Briefing
The Referee shall:
3.4.13 Meet with the Line Judges prior to the start of the
tournament.
3.4.14 Speak to the Line Judges in a manner that conveys
calm authority, approachability, and which puts the
Line Judges at ease. In particular, the Referee shall:
3.4.14.1 Speak clearly, slowly and use simple
language.

การประชุ มผู้ กํ ากั บเส้ น
ผู้ ชี Kขาดจะต้ อง
3.4.13 ประชุ มกั บผู้ กํ ากั บเส้ นก่ อนเริl มการแข่ งขั น

3.4.12 ถ้ าเป็ นรายการทีl มี การประเมิ นผู้ ตั ดสิ น ผู้ ชี Rขาดจะต้ องมี
เวลาในตอนท้ ายของการประชุ ม เพืl อให้ ผู้ ประเมิ นผู้ ตั ดสิ น
ได้ พู ดคุ ยผู้ ตั ดสิ น

3.4.14 พู ดคุ ยกั บผู้ กํ ากั บเส้ น ด้ วยบรรยากาศไม่ ตึ งเครี ยด ปฏิ บั ติ
หน้ าทีl ด้ วยความสุ ขุมและสร้ างความรู้ สึ กเป็ นกั นเอง
โดยเฉพาะผู้ ชี Rขาดจะต้ อง:
3.4.14.1 พู ดช้ า ๆ ให้ ชั ดเจน และใช้ ภาษาทีl เข้ าใจง่ าย
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3.4.14.2 An interpreter may be used if necessary.
3.4.15 Emphasize to the Line Judges that they are an
important part of the Technical Officials team.
3.4.16 Review briefly the Line Judge duties and expectations,
and address any questions that arise.
3.4.17 Ensure that the Line Judge Coordinator has been
briefed regarding march-on and march-off
procedures.
3.5 Court Management and Towards the Finals Day
General
3.5.1 The Referee shall keep aware of the general
progression of all aspects of the tournament both
within and outside of his direct areas of responsibility.
In particular, the Referee shall:
3.5.1.1 Meet as necessary with members of the
Organising Committee as the tournament
progresses and as specific issues arise.

3.4.14.2 หากมี ความจํ าเป็ นสามารถใช้ ล่ ามได้
3.4.15 เน้ นว่ าผู้ กํ ากั บเส้ นเป็ นส่ วนสํ าคั ญของกรรมการเทคนิ ค
3.4.16 ทบทวนสั Rน ๆ ถึ งหน้ าทีl และความคาดหวั งกั บผู้ กํ ากั บเส้ น
และตอบคํ าถามใด ๆ ทีl มี การซั กถาม
3.4.17 ต้ องแน่ ใจว่ าผู้ ประสานงานผู้ กํ ากั บเส้ น ได้ แจ้ งเกีl ยวกั บ
ขั Rนตอนการเดิ นเข้ าออกสนามแล้ ว
3.5 การบริ หารจั ดการสนาม ตั Kงแต่ เริT มจนกระทัT งถึ งรอบชิ ง
ชนะเลิ ศ
บททัl วไป
3.5.1 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องระวั งในขั Rนตอนโดยทัl วไปของทุ กเรืl องในการ
แข่ งขั นทั Rงภายในและภายนอกพื Rนทีl ทีl รั บผิ ดชอบโดยตรง
โดยเฉพาะผู้ ชี Rขาดจะต้ อง:
3.5.1.1 เมืl อการแข่ งขั นดํ าเนิ นไปและมี เหตุ การณ์ เฉพาะ
เกิ ดขึ Rน จํ าเป็ นต้ องประชุ มกั บคณะกรรมการ
จั ดการแข่ งขั น
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3.5.1.2 Redirect to the appropriate stakeholders any
questions/problems that fall outside of the
Referee’s immediate area of jurisdiction, but
be sure to follow up at a suitable juncture to
ensure that the problem has been addressed
satisfactorily and the outcome
communicated back to the person who
raised the issue.
3.5.1.3 At the start and end of each day, aim to
boost morale and promote team spirit by
conversing with, and thanking, tournament
staff and volunteers around the venue who
contribute to the overall smooth running of
the tournament.
3.5.1.4 On the first day of the tournament observe
the mechanics of the general traffic flow
around the Field Of Play, efficiency of marchon/march-off, etc., and make any necessary
adjustments for subsequent days.

3.5.1.2 ในประเด็ นคํ าถาม / ปั ญหา ทีl อยู่ นอกเหนื อ
อํ านาจหน้ าทีl ของผู้ ชี Rขาด ให้ ส่ งมอบกั บผู้ มี ส่ วน
เกีl ยวข้ องโดยตรง โดยต้ องติ ดตามผลการปฏิ บั ติ
ในช่ วงเวลาทีl เหมาะสมเพืl อให้ แน่ ใจว่ าปั ญหา
ได้ รั บการแก้ ไขเป็ นทีl พอใจและให้ แจ้ งผลกลั บไป
ยั งบุ คคลนั Rน
3.5.1.3 ในตอนเริl มและตอนจบการแข่ งขั นในแต่ ละวั น
ต้ องเสริ มสร้ างขวั ญกํ าลั งใจ และส่ งเสริ มจิ ต
วิ ญญาณของที ม ด้ วยการพู ดคุ ยและขอบคุ ณ
เจ้ าหน้ าทีl ประจํ าการแข่ งขั นและอาสาสมั ครทุ ก
คน ทีl ปฏิ บั ติหน้ าทีl ในสนามแข่ งขั นทั Rงหมด
3.5.1.4 ในวั นแรกของการแข่ งขั น ต้ องสั งเกตระบบ
เส้ นทางการเคลืl อนทีl ในสนามแข่ งขั น หาก
จํ าเป็ นให้ ปรั บเปลีl ยนในวั นต่ อไป
เช่ น ประสิ ทธิ ภาพของการเดิ นเข้ าและออก
สนาม ฯลฯ
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3.5.1.5 Whenever possible during play, the Referee
and Deputy(s) should be positioned such
that all the courts in use can be easily
observed (i.e. when multiple courts are being
used the Referee and Deputy(s) should
avoid being co-located for extended periods
in one area if possible).
3.5.1.6 If necessary, the Referee may go onto court
during a match without being called by the
Umpire.
3.5.1.7 If IRS is in operation, the Referee or Deputy
shall endeavor to watch that any challenge
made is administered correctly by the
Umpire, and be ready to intervene, if
necessary, to ensure that any mistake is
corrected before the next rally begins
Pre-Match Preparations
3.5.2 The Referee shall arrive at the venue sufficiently early
each day to carry out all required duties to ensure that
play is ready to start on time. In particular, the Referee
shall:

3.5.1.5 เมืl อใดก็ ตามทีl เป็ นไปได้ ระหว่ างการเล่ นผู้ ชี Rขาด
และผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด ควรอยู่ ในตํ าแหน่ งทีl สามารถ
สั งเกตแต่ ละสนามได้ ง่ าย (เช่ น เมืl อมี การใช้
สนามหลายสนาม ถ้ าเป็ นไปได้ ผู้ ชี Rขาดและ
ผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด ควรหลี กเลีl ยงการอยู่ ร่วมกั นเป็ น
เวลานาน ในพื Rนใดพื Rนทีl หนึl ง)
3.5.1.6 ในกรณี ทีl จํ าเป็ น ผู้ ชี Rขาดอาจเข้ าสนามใน
ระหว่ างทีl มี การแข่ งขั นได้ โดยทีl ผู้ ตั ดสิ นไม่ ได้
เรี ยก
3.5.1.7 ถ้ าใช้ ระบบ IRS, ผู้ ชี Rขาดหรื อผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด
จะต้ องพยายามตรวจสอบว่ าผู้ ตั ดสิ นดํ าเนิ นการ
ตามการคั ดค้ านนั Rน และพร้ อมทีl จะแทรกแซง
หากจํ าเป็ นต้ องแน่ ใจว่ ามี การแก้ ไขข้ อผิ ดพลาด
ได้ ถู กต้ อง ก่ อนการส่ งลู กครั Rงต่ อไป
การเตรี ยมการก่ อนการแข่ งขั น
3.5.2 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องมาถึ งสนามแข่ งขั นก่ อนในแต่ ละวั น เพืl อทํ า
หน้ าทีl ทีl จํ าเป็ นทั Rงหมด ต้ องแน่ ใจว่ าการเล่ นพร้ อมทีl จะ
เริl มต้ นตรงตามเวลา, โดยเฉพาะผู้ ชี Rขาดจะต้ อง
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3.5.2.1 Walk through the Field Of Play to check that
the courts are clean and all hardware is in
the right positions (e.g. Line Judge and
Coaches chairs, towels/mops).
3.5.2.2 Ensure that all IT functionality is operational
(e.g. Public Address (PA) system, Umpire
scoring devices, scoreboards, IRS).

3.5.2.1 เดิ นตรวจสนาม เพืl อดู ว่าสนามสะอาดและ
ส่ วนประกอบทั Rงหมด อยู่ ในตํ าแหน่ งทีl ถู กต้ อง
(เช่ น เก้ าอี Rผ้ ู กํ ากั บเส้ น, เก้ าอี Rผ้ ู ฝึ กสอน, เก้ าอี Rคน
ทํ าความสะอาดสนาม)
3.5.2.2 ตรวจสอบว่ าฟั งก์ ชั นการทํ างานของระบบไอที
ทั Rงหมด พร้ อมดํ าเนิ นงาน (เช่ นระบบ อุ ปกรณ์
สํ าหรั บการประกาศ, อุ ปกรณ์ บั นทึ กคะแนน,
ป้ ายบอกคะแนน, IRS)
3.5.2.3 ต้ องแน่ ใจว่ าบุ คคลสํ าคั ญอยู่ ประจํ าตํ าแหน่ ง
พร้ อมปฏิ บั ติหน้ าทีl (เช่ น ผู้ ดํ าเนิ นการแข่ งขั น, ผู้
ควบคุ มลู ก, เจ้ าหน้ าทีl สนาม)

3.5.2.3 Ensure key personnel are in place (e.g.
Match Control, Shuttle Control, Field Of Play
staff)
Medical Personnel
3.5.3 Prior to the start of the first day’s play and anytime
there is a change to new medical personnel, the
Referee shall meet briefly with the Doctor/Medical
Officer.
3.5.3.1 An interpreter may be used if necessary.

บุ คลากรทางการแพทย์
3.5.3 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องประชุ มสรุ ปกั บแพทย์ สนาม / เจ้ าหน้ าทีl ทาง
การแพทย์ ก่ อนทีl จะเริl มเล่ นวั นแรกและเมืl อมี การ
เปลีl ยนแปลงบุ คลากรทางการแพทย์
3.5.3.1 สามารถใช้ ล่ ามได้ หากจํ าเป็ น
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3.5.3.2 The Referee shall ensure that the Doctor
knows that he acts under the Referee’s
direction and that if called onto court, the
Doctor’s primary role is to advise the player
of the severity of any injury, and not to
administer any treatment that may cause
undue delay.
3.5.3.3 The Referee shall ensure that the Doctor has
basic medical supplies on hand in a portable
container (e.g. plasters, scissors, gloves).
3.5.3.4 At all times when play is in progress and well
before the first match of the day, the
Tournament Doctor (or other medically
trained personnel) shall be located courtside
or have a direct contact to the Referee in
order to assist the Referee on court in case
of a player's injury or illness.
Shuttle Testing
3.5.4 Prior to the start of the first day’s play, the Referee
shall oversee the testing of shuttles.
3.5.4.1 The shuttles should be tested by an active
player in the tournament, preferably a male
player.

3.5.3.2 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องแน่ ใจว่ าแพทย์ สนามรู้ ว่ าต้ อง
ปฏิ บั ติหน้ าทีl ภายใต้ ผู้ ชี Rขาด และถ้ าหากถู กเรี ยก
เข้ าสู่ สนามหน้ าทีl หลั กของแพทย์ คื อการให้
คํ าแนะนํ าแก่ ผ้ ู เล่ นเกีl ยวกั บความรุ นแรงของการ
บาดเจ็ บนั Rน ๆ และไม่ มี การรั กษาใด ๆ ทีl ทํ าให้
เกิ ดความล่ าช้ า
3.5.3.3 ผู้ ชี Rขาดต้ องแน่ ใจว่ าแพทย์ สนามมี เวชภั ณฑ์
พื Rนฐานอยู่ ในกล่ องเครืl องมื อแพทย์ (เช่ น พลา
สเตอร์ , กรรไกร, ถุ งมื อ)
3.5.3.4 ตลอดเวลาในการดํ าเนิ นการแข่ งขั น รวมทั Rง
ก่ อนการแข่ งขั นคู่ แรกของวั น, แพทย์ สนาม
(หรื อบุ คลากรทีl ผ่ านการฝึ กอบรมอืl น ๆ) จะต้ อง
อยู่ บริ เวณสนามแข่ งขั น และติ ดต่ อโดยตรงกั บผู้
ชี Rขาด เพืl อช่ วยในการตั ดสิ นของผู้ ชี Rขาด
เกีl ยวกั บบาดเจ็ บหรื อความเจ็ บป่ วยของผู้ เล่ น
การทดสอบลู ก
3.5.4 ก่ อนทีl จะเริl มการแข่ งขั นวั นแรก ผู้ ชี Rขาดจะดู แลการทดสอบ
ลู ก
3.5.4.1 ลู ก ควรได้ รั บการทดสอบโดยผู้ เล่ นทีl เข้ าร่ วมการ
แข่ งขั นนั Rน โดยเฉพาะผู้ เล่ นชาย
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3.5.4.2 All available speeds shall be tested from
both ends of the court.
3.5.4.3 Instruct the shuttle tester during the test, if
necessary, such that the shuttles are being
tested correctly.
3.5.4.4 When assessing the result of the shuttle test,
take into account the manner in which the
shuttles were hit (strength of shot and
trajectory), and whether they were hit from
the correct location (over the back line), (Law
3).
3.5.4.5 Communicate the shuttle speed decision to
Shuttle Control.
3.5.4.6 Do not communicate the decision regarding
the selection of the shuttle speed to be used
to the shuttle tester.
3.5.4.7 Retest the shuttles if necessary on a given
day if playing conditions change
substantially (e.g. temperature and humidity)
or it is warranted based on visual
observations and/or feedback from Umpires.

3.5.4.2 ได้ รั บการทดสอบ ความเร็ วของลู กทุ กสปี ด จาก
ท้ ายสนามทั Rงสองฝัl ง
3.5.4.3 ถ้ าจํ าเป็ น แจ้ งวิ ธีปฏิ บั ติแก่ ผ้ ู ทดสอบลู ก ใน
ระหว่ างการทดสอบลู ก, เพืl อให้ การทดสอบลู ก
เป็ นไปอย่ างถู กต้ อง
3.5.4.4 การประเมิ นผลการทดสอบลู ก ให้ คํ านึ งถึ ง
ลั กษณะการตี ลู ก (ความเร็ วและวิ ถี) และจะต้ อง
ตี จากตํ าแหน่ งทีl ถู กต้ อง (เหนื อเส้ นหลั ง),
(กติ กาข้ อทีl ˆ)
3.5.4.5 แจ้ งผลการตั ดสิ นใจความเร็ วของลู ก ไปยั งผู้
ควบคุ มลู ก
3.5.4.6 ห้ ามแจ้ งผลการตั ดสิ นใจความเร็ วของลู กทีl จะใช้
แข่ งขั น กั บผู้ ทดสอบลู ก
3.5.4.7 เมืl อสภาพการเล่ นเปลีl ยนไปอย่ างมาก (เช่ น
อุ ณหภู มิและความชื Rน) หรื อจากการสั งเกตเห็ น
และ/ หรื อ ข้ อเสนอแนะจากผู้ ตั ดสิ น ต้ อง
ทดสอบลู กอี กครั Rง
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3.5.4.8 If the playing conditions do not change
significantly and if the shuttles are found to
be consistent from tube-to-tube, then it is not
necessary for the shuttles to be tested on
every subsequent day

3.5.4.8 หากสภาพการเล่ นไม่ เปลีl ยนแปลงอย่ างเห็ นได้
ชั ด และลู กมี ความสมํl าเสมอ ทุ กหลอด ดั งนั Rน
จึ งไม่ จํ าเป็ นต้ องให้ มี การทดสอบลู ก ในทุ ก ๆ
วั น

Withdrawals
3.5.5 The Referee shall process any withdrawals, no shows
and forced withdrawals that arise after the Team
Managers’ Meeting according to GCR, Regulation 13.
3.5.5.1 The Referee may stop a qualifying draw
match in progress if necessary in order to
execute a promotion to the main draw (GCR,
Regulation 13.1).
3.5.5.2 Ensure all promotions (PFQ/PFR),
withdrawals (WDN), no shows (DNS), forced
withdrawals (FWDN), substitutions (SUB),
retirements and walkovers are documented
correctly in the TP file, using the correct
abbreviations.
3.5.5.3 Include all withdrawals subject to a fine in the
Withdrawal Report (GCR, Regulation 14.1.2)

การถอนตั ว
3.5.5 ผู้ ชี Rขาดจะดํ าเนิ นการถอนตั ว, ไม่ แสดงตั ว และการบั งคั บ
ถอนตั ว ทีl เกิ ดขึ Rนหลั งจากการประชุ มผู้ จั ดการที มตาม
GCR, ข้ อ gˆ
3.5.5.1 ผู้ ชี Rขาดสามารถยุ ติการแข่ งขั นได้ หากจํ าเป็ น,
เพืl อทีl จะเลืl อนการแข่ งขั นไปยั ง Main Draw
(GCR, Regulation 13.1)
3.5.5.2 ต้ องแน่ ใจว่ าการเลืl อนตํ าแหน่ งทั Rงหมด (PFQ /
PFR), การถอนตั ว (WDN), ไม่ แสดงตั ว (DNS),
การบั งคั บถอนตั ว (FWDN), การแทนทีl (SUB),
การถอนตั วระหว่ างการแข่ งขั นและการไม่ มาทํ า
การแข่ งขั น จะได้ รั บการบั นทึ กไว้ อย่ างถู กต้ อง
ในไฟล์ TP โดยใช้ คํ าย่ อทีl ถู กต้ อง
3.5.5.3 สรุ ปการถอนตั วทั Rงหมดทีl ต้ องปรั บเงิ นใน
รายงานการถอนตั ว (GCR, Regulation
14.1.2)
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Technical Officials Management
The Referee shall:
3.5.6 Look after the general well-being of the Umpires and
Line Judges throughout the tournament and ensure
they have the amenities necessary to discharge their
duties effectively (e.g. food, water, coffee, tea, etc.).
3.5.7 Promote teamwork and camaraderie within the group
of Technical Officials while maintaining sufficient
distance to avoid the perception of favoritism etc.
3.5.8 Ensure that all Technical Officials abide by the
Technical Officials Code of Conduct.
3.5.9 Give daily Umpire briefings as necessary. The
briefings should focus on generic feedback from play
on the previous day with communication of any
systematic adjustments required, passing on any
changes to procedures to be adopted for the current
day (e.g. changes to march-on and march-off, change
in number of Line Judges, etc.), and allowing time for
questions, answers and comments by Umpire
Assessors if present.
3.5.10 Offer constructive feedback on an Umpire’s
performance when appropriate based on first-hand
observations or when requested by the Umpire, and in
particular:

การบริ หารจั ดการ กรรมการเทคนิ ค
ผู้ ชี Kขาดจะต้ อง:
3.5.6 ดู แลความเป็ นอยู่ ของผู้ ตั ดสิ นและผู้ กํ ากั บเส้ นตลอดการ
แข่ งขั น และต้ องแน่ ใจว่ ามี สิl งอํ านวยความสะดวกทีl จํ าเป็ น
ในการปฏิ บั ติหน้ าทีl อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ (เช่ น อาหาร, นํ Rา,
ชา, กาแฟ ฯลฯ )
3.5.7 ส่ งเสริ มการทํ างานเป็ นที มและความสนิ ทสนมกั นภายใน
กลุ่ มกรรมการเทคนิ ค ในขณะเดี ยวกั นก็ รั กษาสั มพั นธภาพ
ทีl พอเหมาะ เพืl อหลี กเลีl ยงไม่ ให้ เกิ ดความลํ าเอี ยง ฯลฯ
3.5.8 ต้ องแน่ ใจว่ ากรรมการเทคนิ คทั Rงหมดปฏิ บั ติตามประมวล
จรรยาบรรณของกรรมการเทคนิ ค
3.5.9 ประชุ มสรุ ปประจํ าวั นควรให้ ความสนใจกั บข้ อเสนอแนะ
จากการแข่ งขั นในวั นก่ อนหน้ า ด้ วยการสืl อสารสํ าหรั บการ
ปรั บเปลีl ยนระบบใด ๆ, ขั Rนตอนการเปลีl ยนแปลงทีl จะใช้ ใน
วั นนี R (เช่ น การเปลีl ยนแปลงการเดิ นเข้ าและออกสนาม,
เปลีl ยนจํ านวนผู้ กํ ากั บเส้ น ฯลฯ) และถ้ าเป็ นรายการทีl มี การ
ประเมิ นผู้ ตั ดสิ น ต้ องให้ เวลาสํ าหรั บคํ าถาม, คํ าตอบ และ
ข้ อเสนอแนะจากผู้ ประเมิ นผู้ ตั ดสิ น
3.5.10 ให้ ข้ อเสนอแนะทีl สร้ างสรรค์ เกีl ยวกั บผลปฏิ บั ติงานของผู้
ตั ดสิ นตามความเหมาะสม, จากการสั งเกตโดยตรง หรื อ
เมืl อได้ รั บการร้ องขอจากผู้ ตั ดสิ น และโดยเฉพาะ:
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3.5.10.1 Offer such feedback promptly after a match
whenever an adjustment in an Umpire’s
performance is necessary in order to bring it
into line with expectations.
3.5.10.2 Offer such feedback in a setting with privacy
and free from distractions.
3.5.10.3 Be certain your instructions are understood
and subsequently observe the Umpire to
make sure they are followed.
3.5.11 Ensure Umpire and Service Judge assignments are
made fairly and appropriately.
3.5.11.1 Ensure Umpire and Service Judge neutrality
as far as possible.
3.5.11.2 If complete Umpire and Service Judge
neutrality cannot be achieved then at a
minimum prioritize Umpire and Service
Judge neutrality on the TV court.
3.5.11.3 Take note of any matches with significant
tension between the Umpire or Service
Judge and players, and, if necessary, avoid
assigning that Umpire to matches featuring
the same player in subsequent rounds.

3.5.10.1 ให้ ข้ อเสนอแนะดั งกล่ าวทั นที หลั งการแข่ งขั นทุ ก
แมทช์ เพืl อปรั บการปฏิ บั ติของผู้ ตั ดสิ นให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพตามความคาดหวั ง
3.5.10.2 ให้ ข้ อเสนอแนะดั งกล่ าวเป็ นรายบุ คคล
3.5.10.3 ให้ แน่ ใจว่ าผู้ ตั ดสิ นเข้ าใจคํ าสัl งของคุ ณ และ
นํ าไปปฏิ บั ติ
3.5.11 ต้ องแน่ ใจว่ าการแต่ งตั Rง ผู้ ตั ดสิ นและผู้ กํ ากั บการส่ งลู ก
เป็ นไปด้ วยความยุ ติธรรมและเหมาะสม
3.5.11.1 ต้ องแน่ ใจว่ าผู้ ตั ดสิ นและผู้ กํ ากั บการส่ งลู ก เป็ น
กลางมากทีl สุ ดเท่ าทีl จะเป็ นไปได้
3.5.11.2 หากไม่ สามารถแต่ งตั Rงผู้ ตั ดสิ นและผู้ กํ ากั บการ
ส่ งลู กทีl เป็ นกลางได้ อย่ างน้ อยต้ องจั ดผู้ ตั ดสิ น
และผู้ กํ ากั บการส่ งลู กทีl เป็ นกลางในสนาม
ถ่ ายทอด
3.5.11.3 บั นทึ กเหตุ การณ์ ทีl ตึ งเครี ยด ระหว่ างผู้ ตั ดสิ น
หรื อผู้ กํ ากั บการส่ งลู ก กั บผู้ เล่ น และถ้ าจํ าเป็ น
ให้ หลี กเลีl ยงการแต่ งตั Rงผู้ ตั ดสิ นปฏิ บั ติหน้ าทีl กั บ
ผู้ เล่ นคนนั Rนในรอบต่ อ ๆ ไป
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3.5.11.4 Ensure all Technical Officials have sufficient
rest between duties/shifts
3.5.12 If present, communicate with Umpire Assessors
frequently as the tournament progresses.
3.5.12.1 The Referee shall solicit the Umpire
Assessors’ feedback on each Umpire’s
performance to help guide your decisions
around assignments for the latter stages of
the tournament.
3.5.12.2 To the extent possible, the Referee shall
accommodate the Umpire Assessors’
requests regarding Umpire and Service
Judge assignments in order to facilitate the
assessment/appraisal process.
3.5.12.3 The Referee has final authority regarding all
Technical Officials assignments
3.5.13 Meet with the Line Judges as needed as the
tournament progresses, and in particular:
3.5.13.1 Offer feedback on Line Judge performance
and any adjustments needed through the
Line Judge Coordinator.

3.5.11.4 ต้ องแน่ ใจว่ ากรรมการเทคนิ คทุ กคนมี เวลา
พั กผ่ อนทีl เพี ยงพอระหว่ างการปฏิ บั ติหน้ าทีl /
ระหว่ างรอบการทํ างาน
3.5.12 ถ้ ามี ผู้ ประเมิ นผู้ ตั ดสิ นประจํ าในรายการแข่ งขั น ให้ พู ดคุ ย
กั บผู้ ประเมิ นผู้ ตั ดสิ นบ่ อย ๆ
3.5.12.1 ผู้ ชี Rขาดจะขอความคิ ดเห็ นการปฏิ บั ติของผู้
ตั ดสิ นแต่ ละคนจากผู้ ประเมิ นผู้ ตั ดสิ น เพืl อเป็ น
แนวทางในการแต่ งตั Rงผู้ ตั ดสิ นปฏิ บั ติหน้ าทีl
ตั Rงแต่ รอบก่ อนรองชนะเลิ ศเป็ นต้ นไป
3.5.12.2 ถ้ าเป็ นไปได้ ผู้ ชี Rขาดจะต้ องทํ าตามคํ าขอของผู้
ประเมิ นผู้ ตั ดสิ น เกีl ยวกั บการแต่ งตั Rงการปฏิ บั ติ
หน้ าทีl ของผู้ ตั ดสิ นและผู้ กํ ากั บการส่ งลู ก เพืl อ
ช่ วยในขั Rนตอนการประเมิ น / ประเมิ นผล
3.5.12.3 ผู้ ชี Rขาดมี อํ านาจสู งสุ ดในการแต่ งตั Rงการปฏิ บั ติ
หน้ าทีl ของกรรมการเทคนิ คทั Rงหมด
3.5.13 ประชุ มกั บผู้ กํ ากั บเส้ นตามความจํ าเป็ นในการแข่ งขั น และ
โดยเฉพาะ:
3.5.13.1 ให้ ข้ อเสนอแนะเกีl ยวกั บการปฏิ บั ติงานของผู้
กํ ากั บเส้ น และแจ้ งการปรั บเปลีl ยนใด ๆ ทีl
จํ าเป็ น ผ่ านผู้ ประสานงานผู้ กํ ากั บเส้ น
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3.5.13.2 Pass on feedback from Umpires and the
Referee team to the Line Judge Coordinator
on stronger and weaker performing Line
Judges so that they can be assigned
appropriately in the latter stages of the
tournament.
3.5.13.3 If any appointed international Line Judges
are present, ensure they are utilized in the
most competitive matches and on the more
difficult lines.
Players and Coaches Management
3.5.14 The Referee shall deal with any complaints by players,
coaches and Team Managers firmly and fairly.
3.5.15 When required, the Referee shall make decisions
concerning compliance of a player’s clothing.
3.5.15.1 In cases of uncertainty, the Referee should
permit the clothing in question and submit a
picture of it to BWF after the tournament for
review.
3.5.15.2 Be aware of any lighting differences between
the assembly area and the Field Of Play that
may alter perceptions of colour differentiation
between shirts.

3.5.13.2 แจ้ งข้ อเสนอแนะจากที มผู้ ตั ดสิ นและ ผู้ ชี Rขาด
ไปยั งผู้ ประสานงานผู้ กํ ากั บเส้ น ถึ งจุ ดด้ อยและ
จุ ดเด่ นในการปฏิ บั ติหน้ าทีl ของผู้ กํ ากั บเส้ น เพืl อ
เป็ นแนวทางในการแต่ งตั Rงผู้ ตั ดสิ นปฏิ บั ติหน้ าทีl
ตั Rงแต่ รอบก่ อนรองชนะเลิ ศเป็ นต้ นไป
3.5.13.3 ถ้ ามี การแต่ งตั Rงผู้ กํ ากั บเส้ นนานาชาติ ต้ องแน่ ใจ
ว่ า ผู้ กํ ากั บเส้ นนานาชาติ ปฏิ บั ติหน้ าทีl ในแมทช์
ทีl สํ าคั ญ และรั บผิ ดชอบในเส้ นทีl ยากต่ อการ
ปฏิ บั ติหน้ าทีl
การบริ หารจั ดการของผู้ ฝึ กสอนและผู้ เล่ น
3.5.14 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องดํ าเนิ นการกั บข้ อร้ องเรี ยนจากผู้ เล่ น, ผู้
ฝึ กสอนและผู้ จั ดการที ม ด้ วยความหนั กแน่ นและเป็ นธรรม
3.5.15 ในกรณี ทีl จํ าเป็ น ผู้ ชี Rขาดจะต้ องตั ดสิ นโดยปฏิ บั ติตาม
ระเบี ยบเครืl องแต่ งกายของผู้ เล่ น
3.5.15.1 เมืl อผู้ ชี Rขาดไม่ แน่ ใจเกีl ยวกั บเครืl องแต่ งการของ
ผู้ เล่ น ให้ อนุ ญาตให้ ผู้ เล่ นทํ าการแข่ งขั นและส่ ง
ภาพให้ BWF เพืl อพิ จารณาหลั งจบการแข่ งขั น
3.5.15.2 ระวั งถึ งความแตกต่ างของแสงระหว่ างบริ เวณ
จุ ดปล่ อยตั วและสนามแข่ งขั น ซึl งสายตาอาจ
เห็ นการเปลีl ยนแปลงระหว่ างสี เสื Rอ
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3.5.15.3 The Referee has the discretion whether or
not to report a player’s non-compliant
clothing to BWF (or CC) for assessment of
fines.
3.5.16 In observing play, the Referee shall ensure that
anyone sitting in a coach’s chair on the Field Of Play
abides by the Coaches and Educators Code of
Conduct.
3.5.16.1 The Referee shall take immediate action if a
Coach moves the designated chair from its
position such that the visibility of any
advertising is disturbed.
3.5.16.2 If necessary, the Referee may remove a
Coach or Team Manager/Official from the
Field Of Play for the remainder of a match, a
session, or a day.
3.5.16.3 In the case of repeated or serious offenses,
the Referee may remove a Coach or Team
Manager/Official from the venue for the
remainder of the tournament or part thereof.

3.5.15.3 ผู้ ชี Rขาดต้ องใช้ ดุ ลพิ นิ จพิ จารณาว่ าจะรายงาน
หรื อไม่ รายงานเครืl องแต่ งกายผู้ เล่ นทีl ผิ ด
ระเบี ยบต่ อ BWF (หรื อ CC) เพืl อประเมิ นการ
ปรั บ
3.5.16 ผู้ ชี Rขาดต้ องสั งเกต และแน่ ใจว่ าบุ คคลทีl นัl งบนเก้ าอี Rของผู้
ฝึ กสอนในสนามแข่ งขั น ต้ องปฏิ บั ติตามประมวล
จรรยาบรรณของผู้ ฝึ กสอนและผู้ สอน
3.5.16.1 ผู้ ชี Rขาดจะดํ าเนิ นการทั นที หากผู้ ฝึ กสอนย้ าย
เก้ าอี Rออกไปจากตํ าแหน่ งเดิ มทีl กํ าหนดไว้ เพืl อ
ไม่ ให้ บั งการโฆษณา
3.5.16.2 ถ้ าจํ าเป็ น, ผู้ ชี Rขาดสามารถเชิ ญผู้ ฝึ กสอน หรื อ
ผู้ จั ดการที ม / เจ้ าหน้ าทีl ที ม ออกจากสนามแข่ ง
ขั น ในเวลาทีl เหลื อของแมทช์ , รอบ, หรื อวั น
3.5.16.3 ในกรณี ทีl มี ความผิ ดซํ าR หรื อร้ ายแรง ผู้ ชี Rขาดอาจ
เชิ ญผู้ ฝึ กสอน หรื อผู้ จั ดการที ม / เจ้ าหน้ าทีl ที ม
ออกจากสถานทีl แข่ งขั นในเวลาทีl เหลื อของการ
แข่ งขั น
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3.5.16.4 The Referee shall inform BWF (or CC) of any
serious or flagrant breaches of the Coaches
and Educators Code of Conduct through the
Referee’s Report (or through an Incident
Report if necessary).

3.5.16.4 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องแจ้ งให้ BWF (หรื อ CC) ทราบถึ ง
การประพฤติ ผิ ดร้ ายแรงหรื อซํ าR ๆ ต่ อประมวล
จรรยาบรรณของผู้ ฝึ กสอนและผู้ สอน ผ่ าน
รายงานของผู้ ชี Rขาด (หรื อผ่ านทางรายงาน
ประจํ าวั น)

Schedule
3.5.17 The Referee shall approve each subsequent day’s
match schedule before it is published.
3.5.17.1 The next day’s schedule should be
published as early as possible on the
preceding day (even if the identities of some
of the players are not known at the time of
initial publishing), but it should not be
published until the order of play, and if
appropriate, the court assignments are
finalized.
3.5.17.2 In developing the next day’s schedule, solicit
input from the relevant stakeholders (e.g.
BWF/CC Event Officer, TV Coordinator,
Tournament Director).

ตารางการแข่ งขั น
3.5.17 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องอนุ มัติตารางการแข่ งขั นในแต่ ละวั นก่ อนการ
เผยแพร่
3.5.17.1 ตารางการแข่ งขั นของวั นถั ดไปควรเผยแพร่ ให้
เร็ วทีl สุ ด (แม้ ว่ าจะไม่ ทราบชืl อของผู้ เล่ นบางราย
ในขณะทีl เผยแพร่ ครั Rงแรก) แต่ ไม่ ควรเผยแพร่
จนกว่ าจะมี กํ าหนดลํ าดั บการเล่ น และการ
กํ าหนดสนามแข่ งขั น

3.5.17.2 ในการจั ดตารางการแข่ งขั นในวั นถั ดไป, ต้ อง
ได้ รั บข้ อมู ลจากผู้ มี ส่ วนทีl เกีl ยวข้ อง (เช่ น
เจ้ าหน้ าทีl BWF / CC, ผู้ ประสานงานโทรทั ศน์ ,
ผู้ อํ านวยการการแข่ งขั น)
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3.5.17.3 Requests from TV around the order of play
and court assignments should be
accommodated, if possible, as long as no
undue hardship to any player results.
3.5.17.4 Any player is entitled to a minimum of a 60minute interval between matches (GCR,
Regulation 11.3), except in Junior
tournaments, Para-Badminton tournaments,
team tournaments, and qualifying rounds of
other tournaments where 30 minutes applies
a minimum interval between two matches.
The Referee shall, however, seek to provide
a longer interval between any two matches of
a given player, and in particular between a
player’s matches in the same event.
3.5.17.5 Ensure that opposing sides in a match do not
have disproportionately different rest times
since their previous round matches in that
event.
3.5.17.6 Where possible, consider having a variety of
events scheduled in a given timeslot to
maximize spectator interest and overall
presentation

3.5.17.3 การกํ าหนดลํ าดั บการเล่ น และการกํ าหนด
สนามแข่ งขั นควรจะทํ าตามคํ าขอร้ องจาก
โทรทั ศน์ ตราบทีl ไม่ ส่ งผลต่ อผู้ เล่ น
3.5.17.4 ผู้ เล่ น ต้ องมี เวลาพั กอย่ างน้ อย ³Ÿ นาที ระหว่ าง
แมทช์ (GCR, ข้ อบั งคั บ gg.ˆ) ยกเว้ นการ
แข่ งขั นระดั บเยาวชน, พาราแบดมิ นตั น, การ
แข่ งขั นประเภทที ม และรอบคั ดเลื อกของการ
แข่ งขั นอืl น ๆ ทีl ให้ มี เวลาช่ วงเวลาพั กตํl าสุ ด
ระหว่ างสองแมทช์ ˆŸ นาที อย่ างไรก็ ตามผู้ ชี R
ขาดจะต้ องให้ ช่ วงพั กทีl นานขึ Rนแก่ ผ้ ู เล่ นแต่ ละ
คนทีl เล่ นสองแมทช์ ในวั นเดี ยวกั น และ
โดยเฉพาะการแข่ งประเภทเดี ยวกั น
3.5.17.5 ต้ องแน่ ใจว่ าผู้ เล่ นทั Rงสองฝ่ าย มี เวลาพั กทีl
ใกล้ เคี ยงกั น ตั Rงแต่ การแข่ งขั นรอบทีl ผ่ านมาใน
การแข่ งประเภทนั Rน
3.5.17.6 ควรพิ จารณาตารางการแข่ งขั นให้ มี หลาย
ประเภท เพืl อเพิl มความสนใจของผู้ ชมและการ
นํ าเสนอโดยภาพรวม

35
Update 03032019

Final Stages of Tournament
3.5.18 The Referee shall ascertain and communicate to the
rest of the Technical Officials if there will be any
changes in security procedures/accreditation
requirements etc. for the semi-finals and finals due to
the presence of VIPs.
3.5.19 The Referee shall approve any reconfiguration of the
Field Of Play for the semi-finals and finals, etc.
3.5.19.1 As the number of courts is reduced, the
objective for any Field Of Play
reconfiguration should be to provide the
most attractive presentation for spectators
and TV, and best utilize any extra space
created.
3.5.19.2 Communicate any changes to march-on and
march-off procedures to the Umpires and
Line Judges, and to the announcer.

ช่ วงสุ ดท้ ายของการแข่ งขั น
3.5.18 เมืl อมี แขกพิ เศษ ผู้ ชี Rขาดจะต้ องแน่ ใจและแจ้ งกรรมการ
เทคนิ ค หากมี การเปลีl ยนแปลงใด ๆ เกีl ยวกั บขั Rนตอนการ
รั กษาความปลอดภั ย / การตรวจบั ตร ฯลฯ สํ าหรั บรอบรอง
ชนะเลิ ศและรอบชิ งชนะเลิ ศ
3.5.19 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องอนุ มัติการปรั บสนามแข่ งขั นสํ าหรั บการ
แข่ งขั นรอบรองชนะเลิ ศและรอบชิ งชนะเลิ ศ, เป็ นต้ น
3.5.19.1 เนืl องจากจํ านวนสนามแข่ งขั นลดลง
การปรั บรู ปแบบสนามแข่ งขั นมี จุ ดประสงค์ เพืl อ
นํ าเสนอให้ เป็ นทีl น่ าสนใจต่ อผู้ ชมและการ
ถ่ ายทอดโทรทั ศน์ และใช้ พื Rนทีl ว่ างให้ เกิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ด
3.5.19.2 แจ้ งการเปลีl ยนแปลงใด ๆ เกีl ยวกั บขั Rนตอนการ
เดิ นเข้ า - ออกจากสนาม กั บ ผู้ ตั ดสิ น ผู้ กํ ากั บ
เส้ นเส้ น และผู้ ประกาศ
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3.5.20 Particular care should be taken when determining the
order of the semi-finals and finals. The Referee should
take into account factors such as TV requests,
spectator interest, considerations for players in
multiple finals (i.e. rest time and playing singles before
men’s and women’s doubles (usually), and
participation of host Member players). Seek input from
all relevant stakeholders, most particularly the BWF (or
CC) Event Officer if present on any contractual
obligations that must be respected.
3.5.21 Umpire and Service Judge appointments for the semifinals and finals must be carefully considered and,
after taking neutrality into account, should be based
on factors such as observed performance throughout
the tournament, experience level, presentation skills,
and teamwork exhibited during the tournament. Solicit
input from Umpire Assessors, if present.
3.5.22 The Referee shall ascertain from the tournament
organizers the plan for the award ceremonies, and
shall participate in the ceremonies if requested.

3.5.20 ต้ องระมั ดระวั งการจั ดลํ าดั บการเล่ นรอบรองชนะเลิ ศและ
รอบชิ งชนะเลิ ศ. ผู้ ชี Rขาดต้ องคํ านึ งถึ งปั จจั ยต่ าง ๆ เช่ น
ความต้ องการของโทรทั ศน์ , ความสนใจของผู้ ชม, คํ านึ งถึ ง
ผู้ เล่ นในรอบชิ งชนะเลิ ศทีl แข่ งหลายประเภท (เช่ น เวลาพั ก
และ (โดยปกติ ) การแข่ งประเภทเดีl ยวก่ อนการแข่ งประเภท
ชายคู่ และหญิ งคู่ และการมี ส่ วนร่ วมของผู้ เล่ นจากเจ้ า
บ้ าน), ค้ นหาข้ อมู ลจากผู้ มี ส่ วนเกีl ยวข้ องทั Rงหมด โดยเฉพาะ
เจ้ าหน้ าทีl BWF (หรื อ CC) หากมี ข้ อผู กพั นตามสั ญญาใด ๆ
ทีl ต้ องปฏิ บั ติตาม
3.5.21 การแต่ งตั Rงผู้ ตั ดสิ นและผู้ กํ ากั บการส่ งลู ก สํ าหรั บรอบรอง
ชนะเลิ ศและชิ งชนะเลิ ศ ต้ องการพิ จารณาอย่ างรอบคอบ
คํ านึ งถึ งความเป็ นกลาง ควรพิ จารณาปั จจั ยต่ าง ๆ เช่ นผล
การปฏิ บั ติงานทีl สั งเกตตลอดการแข่ งขั น, ระดั บ,
ประสบการณ์ , ทั กษะการตั ดสิ น, และการแสดงออกถึ งการ
ทํ างานเป็ นที มระหว่ างการแข่ งขั น หากมี การประเมิ นผู้
ตั ดสิ นให้ ขอข้ อมู ลจากผู้ ประเมิ นผู้ ตั ดสิ น
3.5.22 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องถาม ถึ งขั Rนตอนพิ ธี มอบรางวั ล จากผู้ จั ดการ
แข่ งขั น ให้ แน่ ใจ และจะต้ องเข้ าร่ วมพิ ธี หากมี การเชิ ญ

37
Update 03032019

End of Day’s Play
3.5.23 At the end of each day’s play the Referee and
Deputy(s) should debrief with each other and with
other key stakeholders as appropriate (e.g.
Tournament Director).
3.5.24 Obtain the quantities of shuttles used during the day
and shuttles remaining both from the TP file and by a
physical count to ensure that there is a sufficient
quantity left of appropriate speed for the number of
matches remaining.
3.5.25 Ensure the TP file is published and a back-up copy
sent to the BWF (or CC) office at the end of each day’s
play.

สิ Kนสุ ดการเล่ นของวั น
3.5.23 เมืl อจบการแข่ งขั นในแต่ ละวั น ผู้ ชี Rขาดและผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาดควร
ปรึ กษาหารื อกั น กั บผู้ มี ส่ วนเกีl ยวข้ องหลั ก ๆ (เช่ น
ผู้ อํ านวยการการแข่ งขั น)
3.5.24 ขอจํ านวนลู กทีl ใช้ ในระหว่ างวั น และลู ก ทีl เหลื ออยู่ ทั Rงจาก
ไฟล์ TP และโดยการนั บ เพืl อให้ แน่ ใจว่ าจํ านวนลู กของสปี ด
ทีl เหมาะสมมี เพี ยงพอกั บแมทช์ ทีl เหลื ออยู่
3.5.25 ต้ องแน่ ใจว่ ามี การเผยแพร่ ไฟล์ TP และได้ ส่ งข้ อมู ลสํ ารอง
ให้ BWF (หรื อ CC) เมืl อสิ Rนสุ ดการเล่ นในแต่ ละวั น

3.6 Injuries, Illness and Incidents
3.6.1 The Referee shall be called on court by the Umpire or
intervene on his own initiative to handle cases of
injuries, illness or incidents, as well as shuttle speed
issues when necessary.

3.6 การบาดเจ็ บ, เจ็ บป่ วย และเหตุ การณ์ ทีT เกิ ดขึ Kน
3.6.1 ผู้ ชี Rขาดจะเข้ าไปในสนามเมืl อผู้ ตั ดสิ นเรี ยก หรื อเข้ าไปด้ วย
ตนเองหากมี ความจํ าเป็ น เพืl อจั ดการเรืl องการบาดเจ็ บ,
การเจ็ บป่ วย หรื อเหตุ การณ์ ต่ าง ๆ รวมทั Rงปั ญหาเกีl ยวกั บ
ความเร็ วของลู ก
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3.6.1.1 When called by the Umpire in case of injury
or illness, the Referee and the Doctor shall
immediately go on court. The Referee shall
first speak to the Umpire to be informed of
the relevant facts and to remind the Umpire
to time the delay due to the injury.
3.6.1.2 The Tournament Doctor's duty is to examine
the player's injury and quickly determine
whether it is medically advisable for the
player to continue to play. The decision,
however, which shall be taken as fast as
possible, remains with the player. The Doctor
may apply a quick relief, such as a bandage
on a bleeding injury or a spray, but no timeconsuming treatment is allowed except in the
regular intervals and then only if the Doctor
estimates that the treatment can be
completed (or nearly so) before the interval
ends.

3.6.1.1 เมืl อได้ รั บการเรี ยกจากผู้ ตั ดสิ น ในกรณี ทีl ผู้ เล่ น
ได้ รั บบาดเจ็ บหรื อเจ็ บป่ วย ผู้ ชี Rขาดและแพทย์
สนามจะต้ องเข้ าไปในสนามทั นที ผู้ ชี Rขาด
จะต้ องพู ดคุ ยกั บผู้ ตั ดสิ น เพืl อรั บทราบ
ข้ อเท็ จจริ งทีl เกีl ยวข้ องและเพืl อเตื อนผู้ ตั ดสิ นให้
จั บเวลาทีl ล่ าช้ าเนืl องจากการรั บบาดเจ็ บนั Rน
3.6.1.2 หน้ าทีl ของแพทย์ สนามคื อ ตรวจการบาดเจ็ บ
ของผู้ เล่ นและตั ดสิ นใจอย่ างรวดเร็ ว โดยให้
ความคิ ดเห็ นทางการแพทย์ แก่ ผ้ ู เล่ นว่ าควรเล่ น
ต่ อหรื อไม่ อย่ างไรก็ ตามผู้ เล่ นต้ องตั ดสิ นใจให้
เร็ วทีl สุ ด แพทย์ สนามอาจใช้ วิ ธีการบรรเทา
อาการบาดเจ็ บ เช่ น ทํ าแผลเมืl อมี เลื อดออก
หรื อฉี ดสเปรย์ โดยไม่ ได้ จํ ากั ดเวลาสํ าหรั บการ
รั กษา ยกเว้ นในเวลาพั ก แพทย์ สนามจะต้ อง
คาดหมายว่ าการรั กษาจะเสร็ จ (หรื อเกื อบ)
ก่ อนทีl จะสิ Rนสุ ดเวลาพั ก
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3.6.1.3 For matches between players/pairs of the
same Member in Grade 2 – Levels 2-4
tournaments or in the World Championships,
the Referee may initiate a
retirement/withdrawal of a player against his
wishes if the Doctor’s advice is that it is not in
the player’s best interests to continue
playing.
3.6.1.4 The Referee may allow a maximum of two
persons on court to assist and advise the
injured player and help with translation. In
fairness, the Referee shall allow the opposing
side the same consideration.
3.6.1.5 The Referee shall resolve the injury situation
as quickly as possible and well within a few
minutes so that play can be resumed or
abandoned. The Referee may need to point
to potential disqualification if it is suspected
that the player is exploiting the injury
situation to regain wind or if the player
repeatedly hesitates in deciding to continue
or abandon play.

3.6.1.3 สํ าหรั บแมทช์ ระหว่ างผู้ เล่ น/คู่ ของประเทศ/
สโมสรเดี ยวกั น ในการแข่ งขั นเกรด 2 – ระดั บ 24 หรื อในการแข่ งขั นชิ งแชมป์โลก,
ถ้ าแพทย์ สนามแนะนํ าว่ าผู้ เล่ นไม่ ควรจะเล่ น
ต่ อ ซึl งขั ดกั บความต้ องการของผู้ เล่ น ผู้ ชี Rขาด
เสนอให้ ผู้ เล่ นถอนตั วระหว่ างแข่ งขั น/ถอนตั ว
ออกจากการแข่ งขั นได้
3.6.1.4 ผู้ ชี Rขาดอาจอนุ ญาตให้ บุ คคลไม่ เกิ นสองคนเข้ า
มาช่ วยเหลื อและให้ คํ าแนะนํ าแก่ ผ้ ู เล่ นทีl ได้ รั บ
บาดเจ็ บ และช่ วยแปลภาษา, เพืl อความเป็ น
ธรรม, ผู้ ชี Rขาดจะต้ องอนุ ญาตกั บฝ่ ายตรงข้ าม
เช่ นเดี ยวกั น
3.6.1.5 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องสิ นใจในสถานการณ์ การบาดเจ็ บ
ให้ เร็ วทีl สุ ดภายในเวลาไม่ กีl นาที เพืl อให้ การเล่ น
ดํ าเนิ นต่ อไปหรื อยกเลิ กการเล่ น, ผู้ ชี Rขาดอาจจะ
บอกผู้ เล่ นว่ าจะตั ดสิ ทธิµ ออกจากการแข่ งขั น ถ้ า
พบว่ าผู้ เล่ นแกล้ งบาดเจ็ บเพืl อฟื R นกํ าลั ง หรื อผู้
เล่ นลั งเลในการตั ดสิ นใจทีl จะเล่ นหรื อจะยกเลิ ก
การเล่ น
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3.6.1.6 The Referee shall ensure that there is
Emergency Service available (ambulance
and hospital) and be aware how to initiate
immediate medical assistance. The Team
Managers shall be kept fully informed about
any medical assistance available.
3.6.1.7 In case of a severe injury, where there is no
doubt that the player cannot continue, the
regular process (Instructions 3.6.1.2 3.6.1.5) shall be disregarded, and the
Tournament Doctor shall provide the
necessary first aid until the player can be
transported to hospital.
3.6.1.8 The Referee shall be aware of any
physiotherapy or facilities for
physiotherapists available at the tournament
and keep the Team Managers informed.
3.6.1.9 As the Tournament Doctor may not be
allowed to practice medicine in the host
country, there shall be local medical service
available at all times to cater for cases of
illness among players and officials. The
Referee shall pass on relevant information to
the Team Managers.

3.6.1.6 ผู้ ชี Rขาดต้ องแน่ ใจว่ ามี การบริ การฉุ กเฉิ น
(รถพยาบาลและโรงพยาบาล) และตระหนั กถึ ง
วิ ธีการช่ วยเหลื อทางการแพทย์ เบื Rองต้ น
ผู้ จั ดการที มจะต้ องได้ รั บข้ อมู ล เกีl ยวกั บการ
ช่ วยเหลื อทางการแพทย์ ทีl มี บริ การ
3.6.1.7 ไม่ ต้ องปฏิ บั ติตามขั Rนตอนปกติ (ข้ อปฏิ บั ติข้ อ
ˆ.³.g.‡ - ˆ.³.g.ª) ในกรณี ผู้ เล่ นได้ รั บบาดเจ็ บ
สาหั ส ซึl งไม่ สามารถแข่ งขั นต่ อไปได้ แพทย์
สนามจะให้ การปฐมพยาบาลทีl จํ าเป็ นจนกว่ าผู้
เล่ นจะถู กนํ าส่ งโรงพยาบาล
3.6.1.8 ผู้ ชี Rขาดต้ องตระหนั กถึ ง การกายภาพบํ าบั ดใด
ๆ หรื อสิl งอํ านวยความสะดวกสํ าหรั บนั ก
กายภาพบํ าบั ดทีl มี บริ การในรายการแข่ งขั น
และแจ้ งให้ ผู้ จั ดการที มทราบ
3.6.1.9 เนืl องจากแพทย์ สนามอาจไม่ ได้ รั บอนุ ญาตให้
การรั กษาในประเทศเจ้ าภาพ, เจ้ าภาพต้ องมี
บริ การทางการแพทย์ ท้ องถิl นตลอดเวลาเพืl อ
รองรั บกรณี เจ็ บป่ วยของผู้ เล่ นและเจ้ าหน้ าทีl , ผู้
ชี Rขาดจะต้ องแจ้ งข้ อมู ลให้ ผู้ จั ดการที มทราบ
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3.6.2 The Referee shall be called on court by the Umpire or
intervene on his own initiative in case of flagrant or
other misbehaviour resulting in a red card (Law 16.7)
or when the Umpire needs his assistance to resolve
other issues.
3.6.2.1 Coming on court, the Referee shall first
speak to the Umpire (and if necessary the
Service Judge) to receive information about
the situation, and only afterwards address
the players. In case information from other
sources is necessary to resolve the situation,
such personnel shall be called to the court,
with the Referee normally remaining on court
until the situation is resolved. While the
Referee is on or near the court dealing with
the problem, play is deemed suspended,
unless the Referee advises the Umpire and
the players otherwise.

3.6.2 ผู้ ชี Rขาดจะเข้ าไปในสนามเมืl อผู้ ตั ดสิ นเรี ยก หรื อเข้ าไปด้ วย
ตนเองหากมี ความจํ าเป็ น ในกรณี ทีl มี การกระทํ าผิ ดอย่ าง
ชั ดเจน หรื อกระทํ าผิ ดอืl น ๆ ซึl งส่ งผลให้ ได้ รั บใบแดง (กติ กา
ข้ อ g³.h) หรื อ เมืl อผู้ ตั ดสิ นต้ องการความช่ วยเหลื อในการ
แก้ ไขปั ญหาอืl น ๆ
3.6.2.1 เมืl อเข้ าไปในสนามแข่ งขั น, ผู้ ชี Rขาดจะต้ อง
พู ดคุ ยกั บผู้ ตั ดสิ นเป็ นคนแรก (และผู้ กํ ากั บการ
ส่ งลู กถ้ าจํ าเป็ น) เพืl อรั บทราบข้ อมู ลเกีl ยวกั บ
สถานการณ์ ทีl เกิ ดขึ Rน และหลั งจากนั Rนให้ ชี Rแจง
กั บผู้ เล่ น ในกรณี ทีl จํ าเป็ นต้ องมี ข้ อมู ลจาก
แหล่ งข้ อมู ลอืl น ๆ เพืl อแก้ ไขสถานการณ์ ทีl
เกิ ดขึ Rน ให้ เรี ยกผู้ เกีl ยวข้ องลงไปทีl สนาม โดยมี ผู้
ชี Rขาดอยู่ ในสนามจนกว่ าสถานการณ์ จะได้ รั บ
การแก้ ไข ในขณะทีl ผู้ ชี Rขาดอยู่ ในหรื อใกล้
สนามแข่ งขั น เพืl อจั ดการปั ญหานั Rน การเล่ นจะ
ถู กหยุ ดชัl วคราว นอกจากผู้ ชี Rขาดจะแนะนํ าผู้
ตั ดสิ นและผู้ เล่ นให้ เล่ นต่ อได้
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3.6.2.2 Should the Referee decide to disqualify a
player, this player is disqualified from all
events of the tournament, and a Disciplinary
process may be recommended in the
Referee's Report. The player's doubles
partner may continue in other events of the
tournament (GCR, Regulation 31.5).
3.6.2.3 The Referee shall resolve the situation as
quickly as possible, explain his decision
clearly, briefly and with conviction to the
Umpire and the players, leave the court, and
play shall resume, if applicable. There shall
be no further discussion or appeal.
3.6.3 The Referee shall at all times, when observing play,
consider whether the shuttle speed selected before
play started still appears to be correct.
3.6.3.1 When called on court by the Umpire because
both sides wish to change the shuttle speed,
the Referee shall first speak to the Umpire to
add the Umpire's comments to his own
observations before taking the decision to
change the shuttle speed or not. Testing by
the players may be performed, but will often
not provide valid additional information.

3.6.2.2 หากผู้ ชี Rขาดตั ดสิ ทธิµ ผ้ ู เล่ นออกจากการแข่ งขั น ผู้
เล่ นนั Rนจะถู กตั ดสิ ทธิµ จากการแข่ งขั นทุ กประเภท
ของรายการนั Rนทั Rงหมด และอาจมี การรายงาน
เกีl ยวกั บความผิ ดทางวิ นัยในรายงานของผู้ ชี R
ขาด ผู้ เล่ นทีl เป็ นคู่ ขาในประเภทคู่ สามารถจะ
แข่ งขั นในประเภทอืl นๆ ต่ อได้ (GCR, ข้ อบั งคั บ
ˆg.ª)
3.6.2.3 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องแก้ ไขสถานการณ์ ให้ เร็ วทีl สุ ด
เท่ าทีl จะเป็ นไปได้ อธิ บายการตั ดสิ นใจอย่ าง
ชั ดเจนสั Rน ๆ ด้ วยความมัl นใจต่ อผู้ ตั ดสิ นและผู้
เล่ น ออกจากสนามและดํ าเนิ นการแข่ งขั นต่ อ
ไม่ ควรจะไม่ มี การโต้ เถี ยงหรื ออุ ทธรณ์ อี กต่ อไป
3.6.3 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องคอยสั งเกตตลอดเวลา ว่ าความเร็ วของลู ก ทีl
เลื อกก่ อนเริl มการแข่ งขั น ยั งคงมี วิ ถีทีl ถู กต้ อง
3.6.3.1 ผู้ ตั ดสิ นเรี ยกผู้ ชี Rขาดลงไปในสนาม เนืl องจากผู้
เล่ นทั Rงสองฝ่ ายต้ องการเปลีl ยนความเร็ วของลู ก
ผู้ ชี Rขาดจะต้ องถามความเห็ นจากการสั งเกตของ
ผู้ ตั ดสิ น ก่ อนทีl จะตั ดสิ นใจเปลีl ยนความเร็ วของ
ลู ก อาจจะให้ ผู้ เล่ นทดสอบลู กได้ แต่ โดยปกติ
จะไม่ ชี Rแจงข้ อมู ลใด ๆ กั บผู้ เล่ นเพิl มเติ ม
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3.6.3.2 When no shuttles of correct speed are
available, tipping may exceptionally be done
(preferably by the Service Judge or another
neutral person), but only as a last resort to
continue play.

3.6.3.2 เมืl อไม่ มี ลู กทีl มี สปี ดทีl ถู กต้ อง อาจจะให้ หั ก
ปลายปี กของลู กได้ (โดยผู้ กํ ากั บการส่ งลู ก หรื อ
บุ คคลทีl เป็ นกลาง) แต่ เป็ นมาตรการสุ ดท้ ายทีl
จะกระทํ าเพืl อให้ มี การเล่ นต่ อ

3.7 After the Tournament
3.7.1 The Referee is responsible for the continued oversight
of the tournament after the last match is concluded.
3.7.2 The Referee shall plan sufficient time before leaving
the Field Of Play to finalize and duly inform BWF (or
the CC) of the results, and to thank all remaining
Technical Officials, the Organising Committee and
other stakeholders for their contributions. The Referee
shall ensure that any doping controls still underway
after the end of play can be completed and that
arrangements are made for players to return to their
hotel before the Referee leaves the stadium.
3.7.3 The Referee shall immediately after the tournament
send to BWF (or the CC) a report on withdrawals,
yellow and red cards, that may trigger further
sanctions.

3.7 หลั งจากจบการแข่ งขั น
3.7.1 ผู้ ชี Rขาดเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการกํ ากั บดู แลการแข่ งขั นอย่ าง
ต่ อเนืl อง หลั งจากจบแมทช์ สุ ดท้ าย
3.7.2 ผู้ ชี Rขาดต้ องวางแผนให้ มี เวลาทีl เพี ยงพอ ก่ อนจะออกจาก
สนามแข่ งขั น เพืl อสรุ ปและแจ้ งผลไปยั ง BWF (หรื อ CC)
และขอบคุ ณเจ้ าหน้ าทีl ด้ านเทคนิ คทีl เหลื อทั Rงหมด
คณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น และผู้ ทีl มี ส่ วนเกีl ยวข้ องอืl นๆ
สํ าหรั บการให้ ความช่ วยเหลื อ หลั งจากเสร็ จสิ Rนการแข่ งขั น
ผู้ ชี Rขาดจะต้ องแน่ ใจว่ าการตรวจสารต้ องห้ ามดํ าเนิ นจน
เสร็ จ และต้ องบริ หารจั ดการเพืl อให้ ผู้ เล่ นกลั บโรงแรม ก่ อนทีl
ผู้ ชี Rขาดจะออกจากสถานทีl แข่ งขั น
3.7.3 หลั งจากการแข่ งขั น ผู้ ชี Rขาดจะต้ องดํ าเนิ นการทั นที
เกีl ยวกั บรายงานการถอนตั ว การให้ ใบเหลื อง ใบแดง เพืl อ
ส่ งให้ BWF (หรื อ CC) ซึl งอาจมี การลงโทษในอนาคต
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3.7.3.1 The Referee may decide not to report a card
given by an Umpire if the Referee or a
Deputy has observed the situation where the
card was given and decides that the card
should not have been issued
3.7.4 The Referee shall, no later than two weeks after the
tournament is finished, send the Referee's Report to
BWF (and/or the CC), using the stipulated standard
template.
3.7.4.1 The Referee's Report shall contain all
relevant detail but focus on what was
noteworthy for the tournament and highlight
information that may be relevant for further
tournaments in the same venue or by the
same organiser.
3.7.4.2 When drafting the Referee's Report, the
Referee should consult his Deputy(s).
However, the responsibility for the timely
delivery and the content of the Referee's
Report remains with the Referee

3.7.3.1 ผู้ ชี Rขาดอาจตั ดสิ นใจทีl จะไม่ รายงานการให้
ใบเหลื อง/แดง ของผู้ ตั ดสิ น ถ้ าผู้ ชี Rขาดหรื อ
ผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด ได้ สั งเกตสถานการณ์ แล้ วว่ าผู้ เล่ น
ไม่ ควรได้ รั บใบเหลื อง/แดง
3.7.4 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องส่ งรายงานไปยั ง BWF (และ / หรื อ CC)
ภายในสองสั ปดาห์ หลั งจากการแข่ งขั นเสร็ จสิ Rน ตาม
แบบฟอร์ มมาตรฐาน
3.7.4.1 รายงานของผู้ ชี Rขาดจะต้ องมี รายละเอี ยดทีl
เกีl ยวข้ องทั Rงหมด โดยมุ่ งเน้ นไปทีl ข้ อมู ลสํ าคั ญทีl
เป็ นประโยชน์ สํ าหรั บการจั ดการแข่ งครั Rงต่ อไป
หากใช้ สถานทีl เดิ มและผู้ จั ดการแข่ งขั นชุ ดเดิ ม
3.7.4.2 เมืl อร่ างรายงานของผู้ ชี Rขาด ผู้ ชี Rขาดควรปรึ กษา
กั บผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด อย่ างไรก็ ตามความรั บผิ ดชอบ
ในการส่ งให้ ทั นเวลา และเนื Rอหาของรายงานผู้ ชี R
ขาด ยั งคงเป็ นความรั บผิ ดชอบของผู้ ชี Rขาด
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3.8 Team Tournaments
3.8.1 A Team Tournament is normally governed by specific
regulations issued by BWF (or a CC), describing the
terms and conditions for entries, method of
competition, draw and other particular features of the
Team Tournament. In the absence of such regulations,
the tournament prospectus shall contain such terms
and conditions.
3.8.1.1 Team Tournaments are frequently played in
pools and groups, at least in the initial stage,
and the BWF General Competition
Regulations for play in groups and pools
apply (GCR 16) unless specifically stated
otherwise.
3.8.2 The Referee is responsible for ensuring that the entries
of teams and nominations of players to participate in
the Team Tournament are in accordance with the
Team Tournament regulations.
3.8.3 The Referee is responsible for conducting the draw (or
verifies the result of the draw), and for the overall
schedule of play for the ties of the Team Tournament.

3.8 การแข่ งขั นประเภทที ม
3.8.1 โดยปกติ การแข่ งขั นประเภทที มภายใต้ กฎข้ อบั งคั บเฉพาะทีl
ออกโดย BWF (หรื อ CC) จะอธิ บายถึ งข้ อกํ าหนดในการ
เข้ าร่ วมการแข่ งขั น ระเบี ยบการแข่ งขั น สายการแข่ งขั น
และคุ ณลั กษณะเฉพาะอืl น ๆ ของการแข่ งขั นประเภทที ม ใน
กรณี ทีl ไม่ มี กฎระเบี ยบดั งกล่ าว ให้ ใช้ ข้ อกํ าหนดและเงืl อนไข
ทีl ระบุ ไว้ ในระเบี ยบการแข่ งขั น
3.8.1.1 ส่ วนใหญ่ การแข่ งขั นประเภทที มอย่ างน้ อยจะ
เล่ นในแบบกลุ่ มในช่ วงแรกของการแข่ งขั น และ
ตามข้ อบั งคั บการแข่ งขั นทัl วไปของ BWF
สํ าหรั บการเล่ นแบบกลุ่ ม (GCR 16) เว้ นแต่ มี
การระบุ ไว้ เป็ นอย่ างอืl น
3.8.2 ผู้ ชี Rขาดมี หน้ าทีl รั บผิ ดชอบในการตรวจสอบว่ ารายชืl อที ม
และรายชืl อผู้ เล่ นทีl เข้ าร่ วมการแข่ งขั นในประเภทที ม ว่ า
เป็ นไปตามข้ อบั งคั บการแข่ งขั นประเภทที ม
3.8.3 ผู้ ชี Rขาดเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการจั ดสายการแข่ งขั น (หรื อ
ตรวจสอบผลการจั ดสายแข่ งขั น) และตารางการแข่ งขั น
ทั Rงหมดของการเล่ นแต่ ละไทในประเภทที ม
Tie = คื อการเล่ นแต่ ละที มมาแข่ งกั น เช่ น ที ม A แข่ งกั บ ที ม
B ถื อเป็ น 1 ไท
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3.8.4 The Referee shall decide the time for nomination of
teams for the individual team ties and communicate
the decision to the Team Managers at the Team
Managers’ Meeting, unless it is stipulated in the
regulations.
3.8.5 Based on the team nominations, the Referee shall
decide the order of play for the tie following the
process laid down in the regulations for the Team
Tournament, if such a process is described.
3.8.5.1 If a process for deciding the order of play is
not given, the Referee shall decide the order
of play so that, as far as possible:
- no player plays in two consecutive
matches, and
- players playing both singles and men’s
or women’s doubles play singles first.
3.8.5.2 Any player playing in multiple matches in a
tie is entitled to a 30 minutes interval
between matches.
3.8.5.3 Once decided, the Referee shall
communicate the order of play to the teams
and to the member of the Organising
Committee responsible for further
publication.

3.8.4 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องกํ าหนดเวลาในการส่ งชืl อนั กกี ฬาลงทํ าการ
แข่ งขั นประเภทที มในแต่ ละไท และแจ้ งไปยั งผู้ จั ดการที มใน
ทีl ประชุ มผู้ จั ดการที ม เว้ นแต่ จะกํ าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บ
3.8.5 จากการส่ งชืl อผู้ เล่ นเข้ าแข่ งขั น ผู้ ชี Rขาดจะกํ าหนดลํ าดั บการ
แข่ งขั นตามขั Rนตอนทีl กํ าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บสํ าหรั บการ
แข่ งขั นประเภทที ม อธิ บายตามขั Rนตอนต่ อไปนี R
3.8.5.1 ถ้ าไม่ มี การระบุ ลําดั บการเล่ น ผู้ ชี Rขาดจะต้ อง
ตั ดสิ นลํ าดั บการเล่ นตามลํ าดั บ
- ห้ ามผู้ เล่ น เล่ นในสองแมทช์ ติ ดต่ อกั น และ
- ผู้ เล่ น ทีl เล่ นประเภทเดีl ยวและประเภทชาย
คู่ /หญิ งคู่ ต้ องเล่ นในประเภทเดีl ยวก่ อน
3.8.5.2 ผู้ เล่ น ทีl ต้ องเล่ นติ ดต่ อกั น จะพั กได้ ˆŸ นาที
ระหว่ างการแข่ งขั น
3.8.5.3 เมืl อตั ดสิ นใจแล้ ว ผู้ ชี Rขาดจะต้ องแจ้ งลํ าดั บการ
เล่ น ให้ แต่ ละที มทราบและคณะกรรมการ
จั ดการแข่ งขั น เพืl อเผยแพร่ ข้อมู ลต่ อไป
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3.8.6 Unless otherwise stipulated in the specific regulations
for the Team Tournament, prior to a player’s first match
in a tie, the Referee may allow a substitute for a player,
who, in the opinion of the Referee is incapacitated by
illness, injury or other unavoidable hindrance, provided
that the substitute player or pair is lower ranked (in the
most recently published World Ranking preceding the
date of the start of the Team Tournament) than the
player or pair being replaced.
3.8.6.1 Any pair unaffected by the substitution shall
be left unchanged.
3.8.6.2 A substituted player shall not take part in that
tie, but may play again in a later tie in the
Team Tournament.
3.8.7 The Referee may disqualify at any stage of a Team
Tournament
• Any team which fails to report its arrival at the
stipulated time;
• Any team which fails to carry out its required
program; or
• Any team that has failed to carry out its obligations
or breaches the Rules and Regulations of BWF (or
the CC).

3.8.6 เว้ นแต่ มีการระบุ กฎการแข่ งขั นพิ เศษสํ าหรั บการแข่ งขั น
ประเภทที ม ก่ อนทีl จะมี การแข่ งขั นแมทช์ แรกในแต่ ละไท ผู้ ชี R
ขาดอนุ ญาตให้ มี การแทนทีl ผู้ เล่ นเล่ นได้ ตามความเห็ นของ
ผู้ ชี Rขาด เนืl องจากผู้ เล่ นเจ็ บป่ วย บาดเจ็ บ หรื อเกิ ดเหตุ การณ์
ทีl คาดไม่ ถึ ง โดยการแทนทีl ของผู้ เล่ นจะต้ องมี อั นดั บมื อตํl า
กว่ าผู้ เล่ นคน/คู่ เดิ ม (ในการจั ดอั นดั บโลกทีl เผยแพร่ เมืl อเร็ ว
ๆ นี Rก่อนวั นทีl เริl มต้ นของการแข่ งขั นประเภทที ม)
3.8.6.1 คู่ ใด ๆ ทีl ไม่ ได้ รั บผลกระทบจากการเปลีl ยนผู้
เล่ นจะต้ องไม่ มี การเปลีl ยนแปลง
3.8.6.2 ผู้ เล่ นทีl ถอนตั วจากการแข่ งขั นไทนั Rน ไม่ สามารถ
เล่ นในไทนั Rนได้ แต่ เล่ นในไทถั ดไปได้
3.8.7 ผู้ ชี Rขาดอาจตั ดสิ ทธิµ ทีมในทุ กช่ วง ของการแข่ งขั นประเภท
ที ม:
• ที มทีl ไม่ สามารถส่ งชืl อได้ ตามเวลาทีl กํ าหนด
• ที มทีl ไม่ สามารถปฏิ บั ติตามกํ าหนดการทีl กํ าหนด
• ที มทีl ไม่ ปฏิ บั ติตาม หรื อละเมิ ด กฎข้ อบั งคั บของ BWF
(หรื อ CC)
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4. GENERAL ADVICE ON REFEREEING
4.1 The Role of the Referee and Relations to Other Stakeholders
4.1.1 The Referee shall know and understand the Laws of
Badminton.
4.1.1.1 The Referee shall at all times stay updated
on BWF Code of Ethics and General
Competition Regulations, their related
documents, in particular the Technical
Officials’ Code of Conduct, and other official
tournament related official communications
from BWF (and CC).
4.1.1.2 The Referee shall be familiar with BWF
information technology (IT) tools and their
operation.
4.1.2 Being in overall charge of the tournament, the Referee
shall lead, manage and motivate the Technical
Officials.
4.1.2.1 The Referee shall establish constructive
working relationships with any Deputy
Referees, Umpire Assessors, the Organising
Committee, the Team Managers
(representing the players) and any BWF (or
CC) Representatives or Staff appointed to
the tournament.

4. คํ าแนะนํ าทัT วไปเกีT ยวกั บการทํ าหน้ าทีT ของผู้ ชี Kขาด
4.1 บทบาทหน้ าทีl ของผู้ ชี Rขาด และสั มพั นธภาพกั บผู้ มี ส่ วนเกีl ยวข้ องอืl น ๆ
4.1.1 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องรู้ และเข้ าใจกติ การแบดมิ นตั น
4.1.1.1 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องทราบการเปลีl ยนแปลงของข้ อมู ล
ล่ าสุ ด เกีl ยวกั บประมวลจริ ยธรรม และข้ อบั งคั บ
การแข่ งขั นทัl วไปของ BWF ระเบี ยบต่ าง ๆ ทีl
เกีl ยวข้ อง โดยเฉพาะ ประมวลจรรยาบรรณ ของ
กรรมการเทคนิ ค และข้ อมู ลทีl เกีl ยวกั บการแข่ งขั น
ทีl เป็ นทางการจาก BWF (และ CC)
4.1.1.2 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องคุ้ นเคยกั บเครืl องมื อสารสนเทศ
ของ BWF และการใช้ งาน
4.1.2 เป็ นผู้ ดู แลการแข่ งขั นทั Rงหมด, ผู้ ชี Rขาดจะต้ องเป็ นผู้ นํ า บริ หาร
จั ดการ และสร้ างแรงจู งใจให้ กรรมการเทคนิ คทั Rงหมด
4.1.2.1 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องสร้ างความสั มพั นธภาพในการ
ทํ างานทีl สร้ างสรรค์ กั บผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาด ผู้ ประเมิ นผู้
ตั ดสิ น คณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น ผู้ จั ดการที ม
(ตั วแทนของผู้ เล่ น) และผู้ แทนจาก BWF (หรื อ
CC) หรื อเจ้ าหน้ าทีl ทีl ได้ รั บการแต่ งตั Rงให้ เข้ าร่ วม
การแข่ งขั น
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4.1.2.2 The Referee, representing BWF (or the CC)
shall lead by example. The Referee shall be
punctual and demand punctuality of others,
dress correctly and request that the other
Technical Officials do likewise.
4.1.3 The Referee shall observe play and, after consultation
when appropriate, take all necessary action to ensure
that play is fair and correct.
4.1.3.1 The Referee may delegate duties to other
Technical Officials. However, delegation
shall be followed up and the ultimate
responsibility remains with the Referee.
4.1.3.2 A decision by a Deputy Referee shall be
considered as a decision by the Referee.
There is no appeal of such a decision to the
Referee.
4.1.4 The Referee, in cooperation with the Organising
Committee and BWF (or CC), is responsible for the
conditions under which the tournament is conducted.
4.1.4.1 The Referee shall provide the players with
safe and good playing conditions.

4.1.2.2 ผู้ ชี Rขาดเป็ นตั วแทนของ BWF (หรื อ CC) จะต้ อง
เป็ นตั วอย่ างทีl ดี ผู้ ชี Rขาดจะต้ องตรงต่ อเวลาและ
บอกให้ ผู้ อืl นตรงต่ อเวลา แต่ งกายให้ ถู กระเบี ยบ
และขอให้ กรรมการเทคนิ คอืl น ๆ ทํ าเช่ นเดี ยวกั น
4.1.3 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องสั งเกตการเล่ น และหลั งจากการให้ คํ าปรึ กษา
ทีl เหมาะสมแล้ ว ให้ ดํ าเนิ นการเท่ าทีl จํ าเป็ นเพืl อให้ แน่ ใจว่ า
การเล่ นเป็ นธรรมและถู กต้ อง
4.1.3.1 ผู้ ชี Rขาดสามารถมอบหมายหน้ าทีl ให้ กรรมการ
เทคนิ คอืl น ๆ ได้ อย่ างไรก็ ตามการมอบหมาย
หน้ าทีl จะต้ องมี การติ ดตาม และความรั บผิ ดชอบ
สู งสุ ดยั งคงอยู่ ทีlผู้ ชี Rขาด
4.1.3.2 การตั ดสิ นของผู้ ช่ วยผู้ ชี Rขาดจะถื อเป็ นคํ าตั ดสิ น
ของผู้ ชี Rขาด จะไม่ มี การอุ ทธรณ์ คํ าตั ดสิ นดั งกล่ าว
ต่ อผู้ ชี Rขาดอี ก
4.1.4 ผู้ ชี Rขาด ร่ วมกั บคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นและ BWF (หรื อ
CC) รั บผิ ดชอบดํ าเนิ นการแข่ งขั นภายใต้ ข้ อกติ กา
4.1.4.1 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องจั ดสภาพแวดล้ อมทีl ดี และ
ปลอดภั ยสํ าหรั บผู้ เล่ น
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4.1.4.2 The Referee is responsible for providing all
Technical Officials with conditions that will
enable them to carry out their duties safely
and effectively.
4.1.4.3 The Referee shall assist the Organising
Committee and BWF (or the CC) with
providing the best possible presentation of
the tournament to the spectators in the
stadium and to any television audience. The
Referee shall work in close cooperation with
BWF staff and respect the Federation’s
contractual obligations (e.g. to television and
sponsors).
4.1.5 The Referee must remain fair and calm at all times,
and shall be prepared to take all necessary decisions.
4.1.5.1 Before a major decision is taken, review any
relevant regulations or legislation, reflect
and, if in doubt, consult your Deputy(s),
BWF, the Organising Committee and/or a
Referee Assessor, as appropriate.
4.1.5.2 When a decision is taken, communicate it
clearly and ensure that it is well understood
by the recipients.

4.1.4.2 ผู้ ชี Rขาดเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบจั ดสภาพแวดล้ อมทีl
ปลอดภั ยและสามารถทํ างานได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพแก่ กรรมการเทคนิ ค
4.1.4.3 ผู้ ชี Rขาดให้ ความช่ วยเหลื อคณะกรรมการจั ดการ
แข่ งขั นและ BWF (หรื อ CC) ในการนํ าเสนอการ
แข่ งขั นทีl ดี ทีl สุ ดแก่ ผ้ ู ชมในสนาม และผู้ ชมทาง
โทรทั ศน์ ผู้ ชี Rขาดจะทํ างานร่ วมกั บเจ้ าหน้ าทีl ของ
BWF และเคารพต่ อข้ อผู กพั นตามสั ญญาของ
สหพั นธ์ (เช่ นกั บผู้ จั ดรายการโทรทั ศน์ และ
ผู้ สนั บสนุ น)
4.1.5 ผู้ ชี Rขาดต้ องเป็ นธรรมและสุ ขุมตลอดเวลา และพร้ อมทีl จะ
ตั ดสิ นปั ญหาทีl จํ าเป็ นทั Rงหมด
4.1.5.1 ก่ อนทีl จะมี การตั ดสิ นใจทีl สํ าคั ญ ให้ ทบทวน
ระเบี ยบข้ อบั งคั บหรื อข้ อกติ กาทีl เกีl ยวข้ อง ตรึ ก
ตรอง และหากมี ข้ อสงสั ยปรึ กษากั บผู้ ช่ วยผู้ ชี R
ขาด BWF คณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น และ /
หรื อผู้ ประเมิ นผู้ ชี Rขาด ตามความเหมาะสม
4.1.5.2 เมืl อมี การตั ดสิ นใจ ให้ อธิ บายอย่ างชั ดเจนและ
ต้ องแน่ ใจว่ าผู้ ทีl เกีl ยวข้ องเข้ าใจ
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4.1.5.3 Should a mistake be made, admit it, correct
it, and apologize.

4.1.5.3 เมืl อมี การกระทํ าผิ ด ควรยอมรั บ แก้ ไขให้ ถู กต้ อง
และขอโทษ

4.2 Handling Questions and Complaints
4.2.1 The Referee shall be available and approachable,
such that Team Managers (on behalf of the players),
Technical Officials and other stakeholders are
encouraged and feel comfortable to come forward with
their questions, comments or complaints. This
approach will generally facilitate and improve the
Referee's decision-making process.
4.2.2 When a Team Manager or a player comes to the
Referee to request a decision on a specific case, the
Referee should:
4.2.2.1 Listen carefully to the case and the
arguments put forward;
4.2.2.2 Ask questions to fully clarify the issue, using
an interpreter if necessary, and ensure that
all the facts are well understood;
4.2.2.3 Take time, if necessary, to reflect over the
case, consult any relevant legislation,
regulations and other sources of information;
4.2.2.4 Bear in mind that the person raising the case
is an advocate for his team or players;

4.2 การจั ดการ กั บคํ าถาม และการร้ องเรี ยน
4.2.1 ผู้ ชี Rขาดต้ องพร้ อมและเข้ าถึ งได้ ง่ าย เพืl อให้ ผู้ จั ดการที ม (ใน
นามของผู้ เล่ น) กรรมการเทคนิ ค และผู้ มี ส่ วนเกีl ยวข้ องอืl น ๆ
รู้ สึ กเป็ นกั นเองในการเข้ ามาถาม แสดงความคิ ดเห็ น หรื อ
ร้ องเรี ยน การเข้ าถึ งนี Rจะได้ รั บการอํ านวยความสะดวกและ
ช่ วยให้ การตั ดสิ นใจของผู้ ชี Rขาดดี ขึ Rน
4.2.2 เมืl อผู้ จั ดการที มหรื อผู้ เล่ นเข้ ามาหาผู้ ชี Rขาด เพืl อขอคํ าตั ดสิ น
เฉพาะกรณี ผู้ ชี Rขาดควรดํ าเนิ นการดั งนี R
4.2.2.1 รั บฟั งเหตุ การณ์ และข้ อโต้ แย้ งอย่ างรอบคอบ
4.2.2.2 ถามคํ าถามเพืl อรั บทราบปั ญหาอย่ างชั ดเจน ใช้
ล่ ามได้ ถ้ าจํ าเป็ น และต้ องแน่ ใจว่ าเข้ าใจข้ อเท็ จ
ทั Rงหมดอย่ างดี
4.2.2.3 ต้ องใช้ เวลาในการพิ เคราะห์ ข้ อเท็ จจริ ง โดย
พิ จารณาจากกติ กา ระเบี ยบข้ อบั งคั บและ
แหล่ งข้ อมู ลอืl น ๆ ทีl เกีl ยวข้ อง
4.2.2.4 พึ งระลึ กว่ าผู้ ทีl ร้ องเรี ยน คื อผู้ ทีl อยู่ ในฝ่ ายเดี ยวกั บ
ที มหรื อผู้ เล่ น;
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4.2.2.5 Consider the importance and the urgency of
the decision, decide on the priority and
whether the Referee shall take the decision
or if it should be referred elsewhere;
4.2.2.6 Take the decision as soon as possible but
only when ready to do so; and
4.2.2.7 Communicate the decision to the person
raising the case and to all others that the
decision may directly or indirectly affect.
4.2.3 In order to minimize the occurrence of justified
complaints, the Referee shall be proactive in
anticipating and preventing potential problems and in
taking pre-emptive action to solve issues before they
materialize or escalate.
4.2.4 Unsatisfied complaints and problems that cannot be
resolved at the tournament may indicate the need for a
review of Laws or regulations and should be reported
to BWF (or CC) through the Referee's Report or
otherwise.

4.2.2.5 พิ จารณาถึ งความสํ าคั ญและความเร่ งด่ วนของ
การตั ดสิ น ตั ดสิ นใจตามลํ าดั บความสํ าคั ญ ซึl งผู้
ชี Rขาดจะต้ องตั ดสิ นใจเอง หรื อควรจะส่ งต่ อทีl อืl น
4.2.2.6 ตั ดสิ นใจโดยเร็ วทีl สุ ดเท่ าทีl จะเป็ นไปได้ โดย
กระทํ าเมืl อมี ความพร้ อมเท่ านั Rน และ
4.2.2.7 แจ้ งผลการตั ดสิ นกั บบุ คคลทีl ร้ องเรี ยน และกั บคน
อืl น ๆ ทั Rงหมด ซึl งการตั ดสิ นอาจมี ผลโดยตรงหรื อ
โดยอ้ อมกั บพวกเขา
4.2.3 เพืl อลดการร้ องเรี ยน ผู้ ชี Rขาดจะต้ องคาดการณ์ ล่ วงหน้ าและ
ป้ องกั นปั ญหาทีl อาจเกิ ดขึ Rน และวางแผนการแก้ ไขปั ญหา
ล่ วงหน้ าก่ อนทีl ปั ญหาจะลุ กลาม
4.2.4 ข้ อร้ องเรี ยนและปั ญหา ทีl ไม่ สามารถแก้ ไขได้ ในการแข่ งขั น
ควรรายงานให้ BWF (หรื อ CC) ทบทวนกติ กาหรื อข้ อบั งคั บ
ผ่ านรายงานของผู้ ชี Rขาดหรื ออืl น ๆ
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4.3 Anti-Doping and Match-Fixing
4.3.1 The Referee, as well as all other Technical Officials,
shall at all times be in compliance with the BWF Code
of Ethics, Technical Officials’ Code of Conduct, and
their related documents. In particular, the Referee has
an obligation to promote the provisions related to
betting, wagering and irregular match results to the
Technical Officials working under his authority and to
observe that they follow the provisions of the codes.
4.3.2 Concerning anti-doping, the Referee has the
responsibility
4.3.2.1 To verify that the Organising Committee
provides adequate working conditions for
doping control;
4.3.2.2 To make the Team Managers aware that
random and/or targeted doping control may
take place during and after the tournament
4.3.2.3 To be aware of any doping control
arrangements that BWF may have made with
the relevant National Anti Doping
Organization (NADO) and assist the National
Anti-Doping Officers in executing their task if
requested to do so; and

4.3 การตรวจสารต้ องห้ าม และ การล้ มแมทช์ การแข่ งขั น
4.3.1 ผู้ ชี Rขาด ตลอดจนกรรมการเทคนิ คด้ านอืl น ๆ จะต้ องปฏิ บั ติ
ตามประมวลจริ ยธรรมของ BWF ประมวลจรรยาบรรณของ
กรรมการเทคนิ ค และระเบี ยบอืl น ๆ ทีl เกีl ยวข้ อง
โดยเฉพาะผู้ ชี Rขาดมี หน้ าทีl ในการแจ้ งระเบี ยบเกีl ยวกั บการ
พนั น การเดิ มพั น และผลการแข่ งขั นทีl ผิ ดปกติ แก่ เจ้ าหน้ าทีl
เทคนิ คทีl ทํ างานภายใต้ อํ านาจการสัl งการ และต้ องปฏิ บั ติ
ตามข้ อกํ าหนดของระเบี ยบดั งกล่ าว
4.3.2 การตรวจสารต้ องห้ าม ผู้ ชี Rขาดมี หน้ าทีl รั บผิ ดชอบ
4.3.2.1 ตรวจสอบว่ าคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั น จั ด
สถานทีl ห้ องทํ างานทีl เหมาะสมสํ าหรั บการตรวจ
สารต้ องห้ าม
4.3.2.2 แจ้ งให้ ผู้ จั ดการที มทราบว่ ามี การควบคุ มการใช้
สารต้ องห้ ามแบบสุ่ มและ / หรื อกํ าหนดเป้ าหมาย
อาจเกิ ดขึ Rนระหว่ างและหลั งการแข่ งขั น
4.3.2.3 ตระหนั กถึ งกระบวนการ การควบคุ มสาร
ต้ องห้ ามใด ๆ ของ BWF ขอให้ ทํ างานร่ วมกั บ
องค์ การตรวจสารต้ องห้ ามแห่ งชาติ (National
Anti-Doping Organization - NADO) และให้
ความช่ วยเหลื อเจ้ าหน้ าทีl องค์ การตรวจสาร
ต้ องห้ ามแห่ งชาติ ในการปฏิ บั ติภารกิ จหากได้ รั บ
การร้ องขอ และ
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4.3.2.4 To look after the players' health and safety
and ensure that fair play prevails (e.g. the
playing schedule may, if necessary, be
changed to accommodate players having
been selected for or undergoing doping
control).
4.3.3 Concerning match-fixing, the Referee has the
responsibility
4.3.3.1 To make the Team Managers aware of the
BWF regulations and countermeasures in
place concerning players not giving their
best efforts, particularly the arrangements for
observation of matches between players
from the same Member;
4.3.3.2 To closely observe play on court as well as
what may be happening around the
tournament, including the audience in the
stadium, bearing in mind that match fixing
may potentially be occurring; and
4.3.3.3 To take appropriate action promptly should
any suspicious action be observed and
inform BWF immediately

4.3.2.4 ดู แลเอาใจใส่ สุขภาพและความปลอดภั ยของผู้
เล่ น และต้ องแน่ ใจว่ ามี การเล่ นทีl ยุ ติธรรม (เช่ น
อาจเปลีl ยนแปลงตารางการเล่ นได้ เพืl อให้
เหมาะสมกั บผู้ เล่ นทีl ได้ รั บเลื อกให้ เข้ ารั บการ
ตรวจสารต้ องห้ าม หรื อกํ าลั งเข้ ารั บการตรวจสาร
ต้ องห้ าม)
4.3.3 หน้ าทีl ของผู้ ชี Rขาดทีl เกีl ยวข้ องกั บการล้ มแมทช์
4.3.3.1 แจ้ งให้ ผู้ จั ดการที มทราบถึ งระเบี ยบข้ อบั งคั บ
BWF และมาตรการลงโทษในเรืl องเกีl ยวกั บผู้ เล่ น
ทีl เล่ นไม่ สมศั กดิµ ศรี โดยเฉพาะอย่ างยิl งให้ จั บตาม
มองการแข่ งขั นระหว่ างผู้ เล่ นจากประเทศ/
สโมสรเดี ยวกั น
4.3.3.2 สั งเกตการณ์ การเล่ นในสนามอย่ างใกล้ ชิ ด
ตลอดจนสิl งทีl อาจเกิ ดขึ Rนรอบ ๆ สนามแข่ งขั น
รวมถึ งผู้ ชมในสนาม โดยคํ านึ งว่ าการล้ มแมทช์
อาจเกิ ดขึ Rนได้ และ
4.3.3.3 ดํ าเนิ นการอย่ างเหมาะสมทั นที หากมี การกระทํ า
ทีl น่ าสงสั ยและรายงานต่ อ BWF / CC ทั นที
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4.4 Media
4.4.1 Media play an important role in the presentation of any
tournament and the Referee shall assist in providing
adequate working conditions for journalists,
photographers and television staff, without
jeopardizing the health and safety of the players, the
working conditions for the Technical Officials or the
playing conditions.
4.4.2 The Referee shall be aware of any specific BWF (or
CC) guidelines for media staff and assist in upholding
these guidelines on the Field Of Play.
4.4.3 The Referee, on behalf of all Technical Officials, shall
assist BWF (or the CC) Communication staff in
responding to technical questions from the media
related to the tournament, or, in their absence, answer
such questions.

4.4 สืT อ
4.4.1 สืl อมี บทบาทสํ าคั ญในการนํ าเสนอการแข่ งขั น ผู้ ชี Rขาดจะต้ อง
ช่ วยในการจั ดหาสถานทีl ทํ างานทีl เหมาะสมและเพี ยงพอ
สํ าหรั บผู้ สืl อข่ าว ช่ างภาพและเจ้ าหน้ าทีl ถ่ ายทอด โดยไม่
กระทบต่ อสุ ขภาพและความปลอดภั ยของผู้ เล่ น สภาพการ
ทํ างานของกรรมการเทคนิ ค หรื อสภาพแวดล้ อมของแข่ งขั น
4.4.2 ผู้ ชี Rขาดจะต้ องตระหนั กถึ งแนวทางการปฏิ บั ติของสืl อมวลชน
ของ BWF (หรื อ CC) และช่ วยให้ ยึ ดถื อแนวทางการปฏิ บั ติใน
บริ เวณสนามแข่ งขั น
4.4.3 ผู้ ชี Rขาดในนามของกรรมการเทคนิ ค จะต้ องให้ ความ
ช่ วยเหลื อเจ้ าหน้ าทีl สืl อมวลชนของ BWF (หรื อCC)
ในการตอบคํ าถามทีl เกีl ยวกั บการแข่ งขั นจากสืl อ หรื อในกรณี
ทีl เจ้ าหน้ าทีl สืl อสารของ BWF ไม่ อยู่ ผู้ ชี Rขาดต้ องตอบคํ าถาม
กั บสืl อ
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