สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage
ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การแข่งขันเทนนิส รายการ
LTAT HEAD TENNIS ๑๐s ประจาปี ๒๕๖๐
****************************

เพื่อให้การแข่งขัน LTAT HEAD TENNIS ๑๐s ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนด
ระเบียบการแข่งขันดังนี้
๑.วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้นักเทนนิสเยาวชนที่ฝึกหัดใหม่หรือที่ยังไม่มีประสบการณ์แข่งขันได้มี
โอกาส เข้าแข่งขัน เพื่อให้มีการพัฒนาและได้รับประสบการณ์ในการแข่งขัน
๑.๒ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานักเทนนิสเยาวชนโดยใช้อปุ กรณ์ สนาม ลูกบอล
ที่เหมาะสมกับอายุ
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเทนนิสเยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้ระเบียบการแข่งขัน
กฎกติกา ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
๒. การดาเนินการจัดการแข่งขัน
๒.๑ รับผิดชอบจัดการแข่งขันโดย สถาบันเทนนิสปิรามิด
๒.๒ จัดให้มีการแข่งขัน ๖ ครั้ง ภายในปี ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ประเภทการแข่งขัน
๓.๑ ประเภทเยาวชนชาย/หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน ๖ ปี (เยาวชนชาย/หญิงแข่งขันรวมกัน)
๓.๒ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน ๘ ปี
๓.๓ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน ๘ ปี
๓.๔ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
๓.๕ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

๔. คุณสมบัต/ิ …

-๒๔. คุณสมบัตขิ องผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๔.๑ อายุไม่เกินประเภทที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน การนับอายุให้ใช้ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งลบด้วยปี พ.ศ. เกิด
๔.๒ นักกีฬาทุกคนมีสิทธิ์สามารถสมัครแข่งขันได้ในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
(โดยการแข่งขันแต่ละครัง้ นักกีฬามีสิทธิ์สมัครการแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียว)
๔.๓ ไม่อยู่ในระหว่างการถูกทาโทษ หรือห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน ของสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๔.๔ นักเทนนิสที่ร่วมการแข่งขัน ประเภทอายุไม่เกิน ๘ ปี อันดับ ๑-๒๐ ไม่มีสิทธิ์
เข้าแข่งขัน ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๐ ปี อันดับ ๑-๒๐ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขัน (ใช้อันดับของสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมฯ ณ วันที่จัด
สายการแข่งขัน)
๕. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
๕.๑ วันรับสมัครการแข่งขัน
 ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๖๐
 ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ครั้งที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
 ครั้งที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
 ครั้งที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ
๑. ปิดรับสมัครเวลา ๑๖:๐๐ น. ในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร
๒. ในกรณีที่มีการสมัครในวันทาการแข่งขันผู้สมัครจะมีสทิ ธิ์แข่งขันได้
ต่อเมื่อ มีผู้สมัครขอถอนตัวหรือไม่มารายงานตัวใน วัน-เวลา ที่กาหนดเท่านั้น
๕.๒ ประกาศสถานภาพ ๑ วันก่อนทาการแข่งขัน
๕.๓ ค่าสมัครการแข่งขันคนละ ๔๐๐ บาท
๕.๔ ดูรายละเอียดการแข่งขันได้จาก www.ltat.org
๕.๕ ติดต่อขอรายละเอียดการแข่งขันและสมัครแข่งขันได้ทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ (อีเมลล์) pyramid.tennis๔๐๐@gmail.com (หรือช่องทางอื่นหากมี
การประกาศเพิ่มเติม)
๕.๖ การรับสมัคร จะรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
(อีเมลล์) pyramid.tennis๔๐๐@gmail.com โดยผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
จะต้องแจ้งชื่อ/…

-๓จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่ อยู่โดยละเอียด รายการและรุ่นอายุที่
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อกลับ โดยฝ่ายจัดการ
แข่งขันจะแจ้งยืนยันกลับการรับสมัครให้ทุกรายทราบ ทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ (อีเมลล์) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งการสมัคร
๖. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
๖.๑ รุ่นไม่เกิน ๖ ปี ใช้สนามขนาด ๓๖x๑๘ ฟุต ความสูงของเน็ทตรงกลาง ๓๑.๕- ๓๓ นิ้ว
ใช้ไม้เทนนิสขนาดความยาวไม่เกิน ๒๓ นิ้ว ลูกบอล Head T.I.P สีแดง
๖.๒ รุ่นไม่เกิน ๘ ปี ใช้สนามขนาด ๖๐x๒๒ ฟุต ความสูงของเน็ทตรงกลาง ๓๑.๕- ๓๖ นิว้
ใช้ไม้เทนนิสขนาดความยาวไม่เกิน ๒๕ นิ้ว ลูกบอล Head T.I.P สีส้ม
๖.๓ รุ่นไม่เกิน ๑๐ ปี ใช้สนามและความสูงของเน็ทขนาดมาตรฐาน ใช้ไม้เทนนิส
ขนาดความยาวไม่เกิน ๒๖ นิ้ว ลูกบอล Head T.I.P สีเขียว
๖.๔ การพิจารณาลูกเทนนิสเพื่อใช้สาหรับแข่งขัน อาจจะใช้ลูกใหม่หรือลูกใช้แล้วที่มี
สภาพดี ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ตัดสินชี้ขาด
๗. การดาเนินการแข่งขัน
๗.๑ การรายงานตัว
 ตรวจสอบเวลารายงานตัวจากการประกาศสถานภาพ
๗.๒ เริ่มการแข่งขันคู่แรกเวลา ๘:๓๐ น. และจะทาการแข่งขันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น
ตามกาหนดการแข่งขันในวันนั้นๆ และอาจจัดให้มีการแข่งขันภายใต้แสงไฟ
๗.๓ การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี
 รอบแรกแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมด ใช้
ระบบไทเบรก ๗ แต้ม
 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ
๑๖ คนสุดท้ายในกลุ่มผู้ชนะ
 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๓ และ ๔ ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ
๑๖ คนสุดท้ายในกลุ่มผู้แพ้
 ทั้งกลุ่มผู้ชนะและกลุ่มผู้แพ้ ในรอบ ๑๖ คนสุดท้าย จนถึงรอบ
รองชนะเลิศ ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก ๗ แต้ม
 รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก ๑๐ แต้ม
๗.๔ การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี และ ๑๐ ปี (หญิง)
 รอบแรกแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมด ใช้
ระบบไทเบรก ๑๐ แต้ม
ผู้ที่ได้คะแนน/…

-๔ ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ
๑๖ คนสุดท้ายในกลุ่มผู้ชนะ
 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๓ และ ๔ ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ
๑๖ คนสุดท้ายในกลุ่มผู้แพ้
 ทั้งกลุ่มผู้ชนะและกลุ่มผู้แพ้ ในรอบ ๑๖ คนสุดท้าย จนถึงรอบ
รองชนะเลิศ ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก ๑๐ แต้ม
 รอบชิงชนะเลิศในกลุม่ ผู้ชนะ ใช้ระบบการแข่งขันช็อตเช็ต (Short
Set) ๑ เซ็ต ดิวส์แต้มเดียว ใช้ระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมส์เท่ากัน
ในกลุ่มผู้แพ้ ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก ๑๐ แต้ม
๗.๕ การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี และ ๑๐ ปี (ชาย)
 รอบแรกแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมด ใช้
ระบบไทเบรก ๑๐ แต้ม
 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ
๑๖ คนสุดท้ายในกลุ่มผู้ชนะ
 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๓ และ ๔ ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ
๑๖ คนสุดท้ายในกลุ่มผู้แพ้
 ทั้งกลุ่มผู้ชนะและกลุ่มผู้แพ้ ในรอบ ๑๖ คนสุดท้าย จนถึงรอบรอง
ชนะเลิศ ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก ๑๐ แต้ม
 รอบชิงชนะเลิศในกลุม่ ผู้ชนะ ใช้ระบบการแข่งขันช็อตเช็ต (Short
Set) ๑ เซ็ต ดิวส์แต้มเดียว ใช้ระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมส์เท่ากัน
ในกลุ่มผู้แพ้ ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก ๑๐ แต้ม
๗.๖ หากมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดาเนินการแข่งขันตามกาหนด คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เปลี่ยนวัน เวลา
แข่งขัน ตามความจาเป็น และความเหมาะสม โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลง
ให้ทราบ ณ กองอานวยการ
๘. รางวัล
๘.๑ ผู้ได้ตาแหน่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล และผู้เข้าถึงรอบรอง
ชนะเลิศทุกประเภทได้รับประกาศนียบัตร

๙. การบังคับใช้/…

-๕๙. การบังคับใช้และวีธีการพิจารณา
๙.๑ หากมีข้อต้องพิจารณาอื่นใด ให้เป็นอานาจพิจารณาของ ประธานฝ่ายพัฒนา
เทคนิคสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
และการพิจารณาโดยประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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