สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เรื่อง การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป
ประจําป ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

*********************
ดวยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดขอ
อนุมั ติต อสหพั น ธเทนนิสนานาชาติ (ITF) และสหพัน ธเทนนิ สเอเซีย (ATF) เพื่อ เพิ่ มเติ มจํานวนนัก เทนนิ ส
เยาวชนทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป ซึ่งจะสงแขงขันในประเภทบุคคลชาย–หญิง อันเนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศเจาภาพที่จัดการแขงขัน ตามรายละเอียดดังนี้
๑. รายการ ITF Development Championships - Division ๑ (Week ๑)
ระหวางวันที่ ๗ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยพฒ
ั นากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี
๒. รายการ ITF Development Championships - Division ๑ (Week ๒)
ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี
ทั้งนี้ สหพัน ธเทนนิสนานาชาติ (ITF) และสหพันธเทนนิสเอเซีย (ATF) ไดอนุมัติใหสมาคม
กีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สงนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุน
อายุไมเกิน ๑๔ ป เพื่อแขงขันในประเภทบุคคลชาย–หญิง ตามรายการดังกลาวขางตน ไดประเภทละ ๕ คน
เพื่ อให การส งที ม เขารวมการแขง ขั นเป น ไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ง ไว สมาคมกี ฬ าเทนนิ ส ลอนเทนนิ ส สมาคมแห ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
จึงกําหนดจัดการแขงขัน เพื่อคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุนอายุไ มเกิน ๑๔ ป ประจําป ๒๕๖๑
(เพิ่มเติม) โดยมีขอกําหนดดังนี้
๑. นักเทนนิสที่ไดรับสิทธิเขารวมการแขงขัน ไดแก นักกีฬาที่ผานขารอบ ๘ คน
แตไ มผานเขารอบ ๔ คน จากการแขง ขัน คัดเลื อกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไ ทย รุน อายุไ มเกิ น ๑๔ ป
ประจําป ๒๕๖๑ ดังมีรายชื่อตอไปนี้
นักกีฬาชาย
๑. กฤติน แอบเอี่ยม
๒. แดน วิศิษฐชัยชาญ
๓. โชติวัฒน แนนอุดร
๔. ศุภเศรษฐ สินเจริญวัฒนา
นักกีฬาหญิง
๑. กัญญธมล ยอดสนิท
๒. ชัชนรี บุญกลาง
๓. เมลิสสา เซ
๔. แพรวา จงจิตร

๒. การยืนยัน/…

-๒๒. การยืนยันเขารวมการแขงขัน และการถอนตัวจากการแขงขัน
๒.๑ นักเทนนิสที่มีสิทธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัว ตองแจงยืนยัน การ
เขารวมคัดเลือกตัวโดยแจงการยืนยันทางเว็บไซท http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html ภายในวัน
ศุกรที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๕๙ น. หากไมยืนยันตามกําหนด ถือวาสละสิทธิในการเขารวมคัดเลือกตัว
๒.๒ การถอนตั ว ไม เขา รวมการแข ง ขั น จะเป ด ให มี ก ารถอนตั วผ านทาง
เว็บไซต http://www.ltat.sportswiz.asia/ ภายในวันอาทิตยที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๕๙ น.
หากถอนตัวหลังจากนี้จะไมสามารถถอนตัวผานทางทางเว็บไซตได แตจะอนุญาตใหถอนตัวไดดวยเหตุผลการ
บาดเจ็บหรือ เจ็บป วยของนั กกีฬ าเทานั้น และตองสง ใบรับ รองแพทยใหสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิ ส
สมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ทางอีเมล ltat_thai@yahoo.com กอนการแขงขันเสร็จสิ้นลง
นั ก กี ฬ าที่ ไ ม ถ อนตั ว ตามกํา หนดเวลา จะถู ก หั ก คะแนนสะสมในการจั ด อั น ดั บ ของสมาคมกี ฬ าเทนนิ ส
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน ๒๐ คะแนน
๓. การดําเนินการจัดการแขงขัน
๓.๑ แขงขันในแบบพบกันหมด โดยจัดการแขงขันวันละ ๑ รอบ เพื่อจัด
อันดับคะแนน ผูที่มีอันดับคะแนนดีกวาจะไดรับสิทธิติดทีมชาติ
๓.๒ แขงขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต โดยการคิดคะแนนมีดังนี้
๓.๒.๑ ผูที่ชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูที่ไม
ลงทําการแขงขันไมไดคะแนน หากนักกีฬาผูใดไมลงทําการแขงขัน ใหผูชนะผาน ชนะดวยสกอร ๖-๐,๖-๐
หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กําลังแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอรที่นับตอจากที่ถอนตัวจนจบการแขงขัน
๓.๒.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึ่งและสองในแตละกลุมเทากัน
๒ คน ใหดูจากผลการแขงขันคูนั้น ผูที่ชนะจะเปนผูที่มีอันดับดีกวา
๓.๒.๓ หากคะแนนเทากันตั้ง แต ๓ คนขึ้น ไป ใหผูที่มี ผลต าง
ของเซต (เซตไดลบดวยเซตเสีย) ดีกวา เปนผูมีอันดับดีกวา หากยังเทากันอยูใหผูที่มีผลตางของเกมส (เกมสได
ลบดวยเกมสเสีย) ดีกวา เปนผูมีอันดับดีกวา หากยังเทากันอยูใหใชวิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผูที่มีอันดับดีกวา
๓.๓ หากนักกีฬาผูใด ถอนตัวจากการแขงขันหรือในระหวางแขงขันโดยไมมี
เหตุผลอันควร จะถูกลงโทษหามแขงขันในรายการทีส่ มาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
ใหการรับรองหรือจัดการแขงขันเปนเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ
๓.๔ หากมีนักกีฬาที่ผานการพิจารณาคัดเลือกตัว ไดถอนตัวจากการเปน
ตัวแทนทีมชาติใหคณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ เปนผูพิจารณานักกีฬาที่มีคะแนนในอันดับตอไป ตามขอ ๓.๒ เขามาแทน
๔. กําหนดวันเวลาและสถานที่ดําเนินการคัดเลือกตัว
๔.๑ ประกาศกําหนดเวลาแขงขัน ในวันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา
๑๒.๐๐ น. (มีการจับสลากแบงสายการแขงขันในวันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. และมีการ
ถายทอดสดการจับ สลากแบ งสายการแขงขั นผานทางเฟสบุคสมาคมกีฬ าเทนนิสฯ) โดยสามารถตรวจสอบ
สถานภาพและสายการแขงขันรวมทั้งกําหนดเวลาแขงขันไดที่เว็บไซท http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html
๔.๒ แขงขันคัดเลือกตัวระหวางวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐ น. เปน ตน ไปของทุก วัน ณ สมาคมกีฬ าเทนนิส ลอนเทนนิส สมาคมแหง ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๕. หากมีขอ/...

-๓๕. หากมี ข อ ต อ งพิ จ ารณาใดๆ ให เป น อํ านาจพิ จ ารณาของประธานคณะกรรมการ
การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๑ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๑ ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิตตนสมบัติ เอื้อมมงคล)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
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