สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
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ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เรื่อง การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป
ประจําป ๒๕๖๑
*********************
ดวยสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ไดกําหนดใหทุกประเทศที่เปนสมาชิกคัดเลือก นักเทนนิส
ทีมชาติของแตละประเทศ ในรุนอายุไมเกิน ๑๒ ป (ทีมชายจํานวน ๓ คน และ ทีมหญิงจํานวน ๓ คน) ซึ่งนักเทนนิส
เยาวชนทีมชาติไทยรุน อายุไมเ กิน ๑๒ ป จะตองลงทําการแขงขัน ระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
กับทีมเทนนิสในประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South- East Asia) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
เพื่อคัดเลือกทีมตัว แทนจากโซนเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต (South-East Asia) ชาย ๓ ทีม และหญิง ๓ ทีม
ไปแขงขันในรายการ Asian Final ๑๒&U ณ ประเทศคาซัคสถาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑
สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จึงประกาศรับ
สมัครนักเทนนิสเยาวชนเพื่อคัดเลือกเปนนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ประจําป ๒๕๖๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัตินักกีฬา
๑.๑ มีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย
๑.๒ ตองมีวันเกิดอยูในหวงระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑.๓ ตองมีความประพฤติเรียบรอย โดยไมอยูในระหวางถูกลงโทษหามเขารวมการ
แขงขันจากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ และการกีฬาแหงประเทศไทย
๒. หลักเกณฑการรับสมัครนักเทนนิสเขารวมแขงขันคัดเลือกตัว
๒.๑ นักเทนนิสที่มีสิทธิ์เขารวมแขงขันคัดเลือกตัว (ตัวจริงอันดับ ๑–๓๒) จํานวนนัก
เทนนิสชาย รุนละ ๓๒ คน และนักเทนนิสหญิง รุนละ ๓๒ คน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาจากการจัดอันดับ
นักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ โดยคัดเลือกผูสมัครที่มีอันดับดีที่สุดตามลําดับของรุนอายุ ๑๒ ป
หากนักเทนนิสมีคะแนนเทากันใหพิจารณาจากจํานวนรายการที่ลงแขงขันโดยการรับรองของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมฯ ระหวางวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผูที่ลงทําการ
แขงขันมากกวา จะเปนผูไดรับสิทธิใหเขารวมคัดเลือกตัว
๒.๒ นั ก เทนนิ ส ที่ มี สิท ธิ์ เ ข า ร ว มแข ง ขั น คั ด เลื อ กตั ว (ตั ว สํ า รองอั น ดั บ ๓๓ – ๓๖)
จํานวนนักเทนนิสชายรุนละ ๔ คน และนักเทนนิสหญิงรุนละ ๔ คน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาผูสมัครจาก
การจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผูที่มี
อันดับดีที่สุดตอจากนักกีฬาตามขอ ๒.๑ ตามลําดับ หากนักเทนนิสมีคะแนนเทากันใหพิจารณาจากจํานวน
รายการที่ลงแขงขันโดยการรับรองของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผูที่ลงทําการแขงขันมากกวา จะเปนผูไดรับสิทธิเปนนักเทนนิส (ตัวสํารอง) เขารวมการ
แขงขันคัดเลือกตัวเพิ่มเติม ในกรณีที่มีนักเทนนิสถอนตัว หรือมีนักเทนนิสเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวไมครบ
/๒.๓ หากเรียก…

-๒๒.๓ หากเรียกนักเทนนิสสํารองแลว มีจํานวนผูเขารวมคัดเลือกตัวไมครบ ๓๒ คน
จะพิ จ ารณานั ก เทนนิ ส ที่ ม าลงชื่ อ เข า ร ว มการคัด เลือ กตัว ซึ่ง จะเปด ใหล งชื่อ ในวัน ที่ ๗ มิ ถุน ายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. โดยคัดเลือกจากวิธีการจับฉลาก
๒.๔ หากพิจารณานักเทนนิสตามขอ ๒.๑ ขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓ แลว มีนักเทนนิสเขา
รวมการแขงขันไมครบ ๓๒ คน ใหจัดการแขงขันตามจํานวนนักเทนนิสที่สามารถเขารวมการคัดเลือกตัวได
๓. การสมัครเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัว
รับสมัครนักเทนนิสเขารวมแขงขันคัดเลือกตัวทาง Website : www.ltat.sportswiz.asia
กําหนดเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔. การประกาศสถานภาพของนักกีฬา
จะใชอันดับนักกีฬา ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการจัดทําสถานภาพ และจะ
ประกาศสถานภาพของนักกีฬาที่มีสิทธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ Website :
www.ltat.sportswiz.asia
๕. การจัดอันดับมือวาง
ใชอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
ในรุน ๑๒ ป เรียงตามลําดับเพื่อใชวางมือสําหรับการแขงขันคัดเลือกตัว
๖. การดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกตัว
๖.๑ จัดสายแขงขันรอบคัดเลือกขนาดสาย ๓๒
๖.๒ แขงขันระบบแพคัดออกในรอบคัดเลือกรอบแรกและรอบคัดเลือกรอบสองโดย
วางอันดับมือ ๑๖ มือวาง
๖.๓ ในรอบ ๘ คนสุดทายแขงขันในระบบพบกันหมด แบงออกเปน ๒ กลุม โดยผูที่มี
อันดับนักเทนนิสดีที่สุดจะเปนมือวางอันดับ ๑ ของกลุม A และ ผูที่มีอันดับนักเทนนิสดีที่สุดอันดับ ๒ จะเปนมือ
วางอันดับ ๑ ของสาย B และผูที่มีอันดับนักเทนนิสดีที่สุดอันดับ ๓ และ ๔ จับฉลากเปนมือวางอันดับ ๒ ของ
แตละกลุมสวนผูที่มีอันดับนักเทนนิสในอันดับที่ ๕, ๖, ๗ และ ๘ จะใชวิธีจับฉลากลงในแตละกลุมที่เหลือ โดย
ในรอบ ๘ คนสุดทายที่แขงขันในระบบพบกันหมด มีหลักเกณฑการคิดคะแนน ดังนี้
๖.๓.๑ ผูที่ชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูที่ไมลงทําการ
แขงขันไมไดคะแนน
๖.๓.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึ่งและสองในแตละกลุม เทากัน ๒ คน ใหดูจาก
ผลการแขงขันคูนั้น ผูที่ชนะจะเปนผูที่มีอันดับดีกวา
๖.๓.๓ หากคะแนนเทากันตั้งแต ๓ คนขึ้นไป ใหผูที่มีผลตางของเซต (เซตได
ลบดวยเซตเสีย) ผูที่มีผลตางของเซตดีกวา เปนผูมีอันดับดีกวา
๖.๓.๔ หากยังเทากันอยูใหผูที่มีผลตางของเกมส (เกมสไดลบดวยเกมสเสีย)
ผูที่มีผลตางของเกมสดีกวา เปนผูมีอันดับดีกวา
๖.๓.๕ หากยัง เทา กัน อยูใ หใ ชวิธีจับ ฉลากเพื่อ คัด เลือ กผูที่มีอัน ดับ ดีก วา
/๖.๓.๖ หากนักกีฬา…

-๓๖.๓.๖ หากนักกีฬาผูใดไมล งทําการแข งขัน ใหผูชนะ ชนะผานดวยสกอร
๖-๐,๖-๐
๖.๓.๗ หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กําลังแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอร
ที่นับตอจากที่ถอนตัวจนจบการแขงขัน
๖.๔ ในรอบรองชนะเลิศ ผูชนะอันดับ ๑ ของกลุม A พบกับอันดับ ๒ ของกลุม B
และผู ช นะอั น ดั บ ๑ ของกลุ ม B พบกั บ อั น ดั บ ๒ ของกลุ ม A และผู ช นะในรอบรองชนะเลิ ศ จะเข า ไป
ชิงชนะเลิศ สวนผูแพเขาไปชิงอันดับ ๓
๖.๕ ใชระบบการแขงขันรูปแบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต
๗. กําหนดวันเวลาและสถานที่ดําเนินการคัดเลือกตัว
๗.๑ แขงขันคัดเลือกตัวระหวางวันที่ ๗ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กําหนดเวลาการ
แขงขันในแตละวัน ตามรายละเอียดที่แนบ) ณ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สําหรับการแขงขันในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
จะเริ่มทําการแขงขันภายหลังจากการจัดสายแขงขันเสร็จเรียบรอยแลว
๗.๒ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นักกีฬาลงชื่อรายงานตัว
ณ บริเวณหนาสํานักงานสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ หากนักเทนนิสไมลงชื่อ
รายงานตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิในการเขารวมคัดเลือกตัว และจะพิจารณานักเทนนิสตามขอ ๒.๒ และ
ขอ ๒.๓ เขารวมการแขงขันแทนตามลําดับ
๗.๓ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ประชุมชี้แจงระเบียบการแขงขัน
และจัดสายการแขงขัน
๘. หากมีขอตองพิจารณาอื่นใด
ใหเปนอํานาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการคัดเลือก นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
ประจําป ๒๕๖๑ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ประจําป ๒๕๖๑ ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิตตนสมบัติ เอื้อมมงคล)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
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