
 
ระเบียบการแข่งขันเทนนิสอาวุโสประเภททีม 

รายการ  “LTAT Senior Tennis Team Tournament ๒๐๑๗” 
จัดโดย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

_____________________________ 
 
๑. วัน เวลาและสถานที่แข่งขัน 
 ๑.๑ ท าการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐   
 ๑.๒ การแข่งขันเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จการแข่งขันในแต่ละวัน                
       และให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเห็นสมควร 
 ๑.๓ สถานที่ท าการแข่งขัน ณ สนามเทนนิส สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
       (หลังวัดผาสุกมณีจักร) เมืองทองธานี นนทบุรี 

๒. ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๒.๑ ประเภททีม-ทั่วไป ประกอบด้วย ๕ คู่ คือ 
  ๑) คู่ผสมอายุรวม ๙๐ ปี 
  ๒) ชายคู่อายุรวม ๙๐ ปี 
  ๓) ชายคู่อายุรวม ๑๐๐ ปี 
  ๔) ชายคู่อายุรวม ๑๑๐ ปี 
  ๕) ชายคู่อายุรวม ๑๒๐ ปี 
 ๒.๒ ประเภททีม-จ ากัดมือ ประกอบด้วย ๕ คู่ คือ 
  ๑) หญิงคู่อายุรวม ๘๐ ปี 
  ๒) คู่ผสมอายุรวม ๙๐ ปี 
  ๓) ชายคู่อายุรวม ๑๐๐ ปี 
  ๔) ชายคู่อายุรวม ๑๑๐ ปี 
  ๕) ชายคู่อายุรวม ๑๒๐ ปี 

๓. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๓.๑ ประเภททีม-ทั่วไป ไม่จ ากัดคุณสมบัตินักกีฬา  
 ๓.๒ ประเภททีม-จ ากัดมือ ห้ามอดีตทีมชาติ อดีตเยาวชนทีมชาติ และนักกีฬาที่มีรายชื่อ             
       ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เข้าร่วมการแข่งขัน  
 ๓.๓ นักกีฬาชายต้องมีอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป นักกีฬาหญิงต้องมีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป อายุของนักกีฬาให้นับ
       จากปี ๒๕๖๐ ลบด้วยปีเกิด 
 ๓.๔ นักกีฬาหนึ่งคนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงประเภทเดียว คือ ประเภททีม-ทั่วไป   
       หรือประเภททีม-จ ากัดมือ เท่านั้น 
 ๓.๕ ภายหลังจากสมัครตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณารายชื่อนักกีฬา      
       ในประเภททีม-จ ากัดมืออีกครั้งว่าเป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามข้อ ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ หรือไม่  

๔. วิธีการรับสมัคร 
 ๔.๑ ประเภททีม-ทั่วไป คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์เชิญทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยจะ
เชิญทั้งหมด ๖ ทีม 
 

๔.๒ ประเภท/… 
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 ๔.๒ ประเภททีม-จ ากัดมือ จะเปิดรับสมัครจ านวน ๘ ทีม โดยสมัครทาง  
       E-Mail : ltat.teamtournament@gmail.com จะถือล าดับก่อนหลังในการส่ง E-Mail สมัคร
       เข้าแข่งขันนับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจ านวนทีมที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
 ๔.๓ ใน E-Mail หนึ่งฉบับ สามารถส่งรายชื่อสมัครได้เพียง ๑ ทีม เท่านั้น (หนึ่ง E-Mail ต่อ ๑ ทีม) 
 ๔.๔ ค่าสมัคร : 
  ๑) ประเภททีม-ทั่วไป ทีมละ ๘,๐๐๐ บาท 
  ๒) ประเภททีม-จ ากัดมือ ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท   
 ๔.๕ ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬามาทาง E-Mail ในข้อ ๔.๒ พร้อมช าระค่าสมัครมาทางบัญชีธนาคาร
       ชื่อบัญชี นายจักรภพ  ศรีหนา  เลขที่บัญชี ๐๓๕-๐๐๑-๔๓๔๕  ธนาคารกรุงไทย  สาขา  อตก. 
        ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  หากทีมใดไม่ส่งรายชื่อภายในก าหนดดังกล่าว             
        ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาต่อไป 

๕. ระเบียบการแข่งขัน 
 ๕.๑ ให้แต่ละทีมมีนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงรวมกันได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
 ๕.๒ นักกีฬาคนหนึ่งในทีมสามารถลงท าการแข่งขันได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้นในแต่ละแมทช์ 
       การแข่งขัน 
 ๕.๓ ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาก่อนลงท าการแข่งขันในแต่ละแมทช์ตามที่คณะกรรมการจัดการ
       แข่งขันก าหนด 
 ๕.๔ ประเภททีม-ทั่วไป แบ่งสายการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย สายละ ๓ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
       การแข่งขันจะใช้ระบบ ๘ เกมส์ ๘ เท่า ไทเบรก ดิวส์ ๓ แต้ม  
  ส าหรับประเภททีม-จ ากัดมือ แบ่งสายการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย สายละ ๔ ทีม แข่งขันแบบ
       พบกันหมดในสาย การแข่งขันใช้ระบบ ๖ เกมส์ ๖ เท่า ไทเบรก ดิวส์ ๓ แต้ม ส่วนรอบชิงที่หนึ่ง 
       ที่สาม ใช้ระบบ ๘ เกมส์ ๘ เท่า ไทเบรก ดิวส์ ๓ แต้ม ทั้งประเภททีม-ทั่วไป และประเภท         
         ทีม-จ ากัดมือ เอาผู้ชนะของแต่ละสายมาชิงที่หนึ่ง และเอาที่สองของแต่ละสายมาชิงที่สาม ตามล าดับ  
 ๕.๕ การแข่งขันใช้ลูกเทนนิส DUNLOP 

๖. การแบ่งสายการแข่งขัน 
 การแบ่งสายและล าดับการแข่งขันใช้วิธีการจับฉลาก  

๗. รางวัล 
 ๗.๑ ประเภททมี-ทั่วไป 
  ชนะเลิศ    เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอ้มถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับสาม           เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล  
 ๗.๒ ประเภททีม-จ ากัดมือ 
  ชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พรอ้มถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พรอ้มถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับสาม   เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 

๘. การตัดสิน/... 
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๘. การตัดสินชี้ขาด 
  หากมีปัญหาในการจัดการแข่งขันตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๖ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันมี
อ านาจชี้ขาดตัดสิน ค าชี้ขาดตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 

(นายกิตตน์สมบัติ  เอ้ือมมงคล) 
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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100 Moo  9  Muang Thong Thani, Chaengwattana Rd. Pakkred District, Nonthaburi  11120 THAILAND  
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