สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (รุ่นอายุละ ๑ คน) รวม ๒ คน
เพื่อเข้าแข่งขันเทนนิสรายการ WTA Future Stars ๒๐๑๘
ณ ประเทศสิงคโปร์
*********************
ด้วยสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง (WTA) ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเทนนิสเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔
ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (รุ่นอายุละ ๑ คน) รวม ๒ คน เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันเทนนิสรายการ WTA
Future Stars ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามแข่งขัน Kallang Tennis Centre ๕๒
Stadium Road Singapore ประเทศสิงคโปร์ โดยนักเทนนิสเยาวชนหญิงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้
๑. ได้เข้าร่วมโครงการ WTA Future Stars ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนชีวิตนักกีฬา
โดยการเล่นเทนนิส โดยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักเทนนิสเยาวชนหญิงได้มีพัฒนาการด้านการเล่น
เทนนิส และเข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการชุมชน
๒. ตั ว แทนนั ก เทนนิ ส เยาวชนหญิ ง จะเข้ า แข่ ง ขั น ในรอบชิ ง ชนะเลิ ศ ณ สนาม
Centre Court (สนามในร่ม) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสนามเดียวกันกับนักเทนนิสหญิงระดับโลก WTA
Finals ใช้ทาการแข่งขัน
๓. ฟรี ค่าที่พัก และค่าอาหาร
๔. ฟรี รถรับ-ส่ง จากสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
๕. ฟรี รถรับ- ส่ง จากโรงแรม – สนามเทนนิส – โรงแรม
๖. ได้พบปะกับ นักเทนนิสหญิงของโลก WTA Stars และระดับตานาน
๗. เข้าร่วมสัมมนา “Reach for the Stars”
๘. เข้าร่วมคลินิกเทนนิส กับนักเทนนิสหญิงของโลกระดับตานาน
๙. เข้าร่วมงานเลี้ยง กับนักเทนนิสหญิงของโลก WTA Finals
(นักเทนนิสเยาวชนหญิงที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมรายการ WTA Future Stars ณ สิงคโปร์ แล้ว ไม่สามารถ
ลงแข่งขันซ้ารุ่นได้)

/สมาคมกีฬาเทนนิส....

-๒สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศ
คุณสมบัตินักเทนนิสเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเทนนิสเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี และรุ่น
อายุไม่เกิน ๑๖ ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.คุณสมบัตินักกีฬา
๑.๑ เชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย
๑.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิดตามสูติบัตรลบ
ด้วยปี พ.ศ.๒๕๖๑
๑.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิดตามสูติบัตรลบ
ด้วยปี พ.ศ.๒๕๖๑
๑.๔ ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมการ
แข่งขันจากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และการ
กีฬาแห่งประเทศไทย
๒.หลักเกณฑ์การพิจารณานักเทนนิสเข้าร่วมคัดเลือกตัว
๒.๑ นักเทนนิส (ตัวจริง) นักเทนนิสหญิงรุ่นละ ๑๖ คน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้
๒.๑.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิส เยาวชนโลกของสหพัน ธ์
เทนนิส นานาชาติ (ITF) โดยคั ดเลื อกผู้ ที่มี อันดับดีที่ สุ ดตามล าดั บ
จานวน ๘ คน หากมีอันดับเท่ากันให้ พิจารณาจากการจัดอันดับ
ภายในประเทศโดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ
๒.๑.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับ นักเทนนิส เยาวชนของสมาคมกีฬ า
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผู้ที่มี
อันดับดีที่สุดตามลาดับของรุ่นอายุ ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี จานวน ๗ คน
หากมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากจานวนรายการที่ ลงแข่งขัน
ของสมาคมกี ฬ าเทนนิ ส ลอนเทนนิ ส สมาคมฯ ระหว่ า งวั น ที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้ที่ลง
ท าการแข่ ง ขั น ในรายการที่ ส มาคมกี ฬ าเทนนิ ส ให้ ก ารรั บ รอง
มากกว่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมคัดเลือกตัว

/๒.๑.๓ คณะกรรมการ…

-๓๒.๑.๓ คณะกรรมการคัด เลือ กตัว สามารถพิจ ารณานัก เทนนิส ที่ไ ม่มี
อันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในรุ่นของตนเอง หรือมีอันดับในรุ่นตนเองที่ไม่
เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๑.๒ หรือนักเทนนิสที่มีความเหมาะสม
จานวน ๑ คน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป
๒.๑.๔ หากไม่มีนักเทนนิสเยาวชน ได้รับสิทธิตามข้อ ๒.๑.๓ ให้นาจานวน
ไปเพิ่มให้กับนักเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๒
๒.๑.๕ หากนักเทนนิส ที่ได้รับสิ ทธิเข้าร่ว มคัด เลือ กตัว ตามข้อ ๒.๑.๑
เป็นคนเดียวกับนักเทนนิสที่ได้รับสิทธิ ตามข้อ ๒.๑.๒ ให้นักเทนนิส
ใช้สิทธิตามข้อ ๒.๑.๑ เท่า นั้น และให้พิจารณาเลือกนักเทนนิส
ตามข้อ ๒.๑.๒. ที่มีอันดับดีกว่า ทดแทนตามลาดับ
๒.๒ นักเทนนิส (ตัว สารองอันดับ ๑๗-๒๐) จานวนนักเทนนิส หญิงรุ่นละ ๔ คน
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๒.๒.๑ พิจ ารณาจากการจัด อัน ดับ นัก เทนนิส เยาวชนของสหพัน ธ์
เทนนิส นานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีที่สุดตามลาดับ
ต่อจากนักกีฬาตามข้อ ๒.๑.๑ จานวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู่ใน
สารองลาดับที่ ๑ และ ๒ )
๒.๒.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับ นักเทนนิส เยาวชนของสมาคมกีฬ า
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผู้ที่มี
อันดับดีที่สุดตามลาดับต่ อจากนักกีฬาตามข้อ ๒.๑.๒ ของรุ่นอายุ
๑๔ ปี และ ๑๖ ปี จานวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู่ในสารองลาดับ
ที่ ๓ และ ๔ )
๒.๒.๓ หากไม่มีนักเทนนิสเยาวชนได้รับสิทธิตามข้อ ๒.๒.๑ ให้นาจานวน
ไปเพิ่มให้กับนักเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๒
๒.๓. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตัวฯ โดยเสียงข้างมากถือเป็นที่สุด
๓. การประกาศสถานภาพของนักกีฬา
จะใช้อันดับนักกีฬา ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นข้อกาหนด และจะประกาศ
รายชื่อนั กเทนนิ สที่มีสิ ทธิเข้าร่ วมการแข่งขันคัดเลื อกตัวในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ Website :
www.ltat.sportswiz.asia (นักเทนนิสที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ในทุกกรณี จะไม่ถูกตัดแต้มคะแนน
สะสมอันดับนักกีฬา)
/๔. การพิจารณา…

-๔๔. การพิจารณานักเทนนิส เข้าร่ว มการแข่งขันคัดเลือกตัวเพิ่มเติม ในกรณีที่มีนักเทนนิส
ถอนตัว หรือมีนกั เทนนิส เข้าร่วมการคัดเลือกตัวไม่ครบจานวนตามข้อ ๒.๑
๔.๑ หากมีนักกีฬาเทนนิสถอนตัวจะพิจารณาเลือกนักเทนนิสสารองตามอันดับที่จัด
ไว้ในข้อ ๒.๒ เข้าแทน
๔.๒ หากเรียกนักเทนนิสสารองแล้ว มีจานวนผู้เข้าร่วมคัดเลือกตัวไม่ครบจานวน
ตามข้อ ๒.๑ จะพิจารณานักเทนนิสที่มาลงชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตัว ซึ่งจะเปิด
ให้ลงชื่อในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
คัดเลือกจากวิธีการจับฉลาก
๔.๓ หากพิจารณานักเทนนิสตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ แล้ว มีนักเทนนิสเข้าร่วมการ
แข่งขันไม่ครบจานวนตามข้อ ๒.๑ ให้จัดการแข่งขันตามจานวนนักเทนนิสที่
สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกตัวได้
๕. การจัดอันดับมือวาง
ให้ใช้อันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) เรียงตามลาดับก่อน
ตามด้วยอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในแต่ละรุ่นและ
แต่ละประเภทเรียงตามลาดับ เพื่อใช้วางมือสาหรับการแข่งขันคัดเลือกตัว นักเทนนิสตัวสารองที่ได้รับสิทธิเข้าร่วม
การแข่งขันจะไม่ถูกจัดให้เป็นมือวาง
๖.การดาเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัว
๖.๑ จัดสายแข่งขันรอบคัดเลือกขนาดสาย ๑๖
๖.๒ แข่งขันระบบแพ้คัดออกในรอบคัดเลือกรอบแรก โดยวางอันดับมือ ๘ มือวาง
๖.๓ ในรอบ ๘ คนสุดท้ายแข่งขันในระบบพบกันหมด แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยผู้ที่
มีอันดับนักเทนนิสดีที่สุดจะเป็นมือวางอันดับ ๑ ของกลุ่ม A และผู้ที่มีอันดับนัก
เทนนิสดีที่สุดอันดับ ๒ จะเป็นมือวางอันดับ ๑ ของสาย B และผู้ที่มีอันดับนัก
เทนนิสดีที่สุดอันดับ ๓ และ ๔ จับฉลากเป็นมือวางอันดับ ๒ ของแต่ละกลุ่ม
ส่วนผู้ที่มีอันดับนักเทนนิสในอันดับที่ ๕, ๖, ๗ และ ๘ จะใช้วิธีจับฉลากลงใน
แต่ล ะกลุ่มที่เหลือ โดยในรอบ ๘ คนสุด ท้ายที่แข่ง ขันในระบบพบกันหมด
มีหลักเกณฑ์การคิดคะแนน ดังนี้
๖.๓.๑ ผู้ที่ชนะจะได้คะแนน ๒ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๑ คะแนน ผู้ที่ไม่ลงทา
การแข่งขันไม่ได้คะแนน
/๖.๓.๒ หากมีคะแนน...

-๕๖.๓.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึ่งและสองในแต่ละกลุ่ม เท่ากัน ๒ คน ให้ดู
จากผลการแข่งขันคู่นั้น ผู้ที่ชนะจะเป็นผู้ที่มีอันดับดีกว่า
๖.๓.๓ หากคะแนนเท่ากันตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ให้ผู้ที่มีผลต่างของเซต (เซต
ได้ลบด้วยเซตเสีย) ผู้ที่มีผลต่างของเซตดีกว่า เป็นผู้มีอันดับดีกว่า
๖.๓.๔ หากยังเท่ากันอยู่ให้ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ (เกมส์ได้ลบด้วยเกมส์
เสีย)ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ดีกว่า เป็นผู้มีอันดับดีกว่า
๖.๓.๕ หากยังเท่ากันอยู่ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีก ว่า
๖.๓.๖ หากนักกีฬาผู้ใดไม่ล งทาการแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะผ่านด้วย
สกอร์๖-๐,๖-๐
๖.๓.๗ หากนักกีฬาถอนตั วในขณะที่กาลังแข่งขัน ให้ผู้ชนะชนะด้วย
สกอร์ที่นับต่อจากที่ถอนตัวจนจบการแข่งขัน
๖.๔ ในรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะอันดับ ๑ ของกลุ่ม A พบกับอันดับ ๒ ของกลุ่ม B
และผู้ ช นะอั น ดั บ ๑ ของกลุ่ ม B พบกั บ อั น ดั บ ๒ ของกลุ่ ม A และผู้ ช นะ
ในรอบรองชนะเลิ ศ จะเข้ า ไปชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้เข้าไปชิงอันดับ ๓
๖.๕ ใช้ระบบการแข่งขันรูปแบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต
๗. กาหนดวันเวลาและสถานที่ดาเนินการคัดเลือกตัว
๗.๑ แข่ ง ขั น คั ด เลื อ กตั ว ระหว่ า งวั น ที่ ๓o มิ ถุ น ายน – ๕ กรกฎาคม
๒๕๖๑ (กาหนดเวลาการแข่ง ขัน ในแต่ล ะวัน ตามรายละเอีย ดที่แ นบ) ณ
สมาคมกีฬาเทนนิ ส ลอนเทนนิ ส สมาคมแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ เมือ งทองธานี อาเภอปากเกร็ด จัง หวัด นนทบุรี สาหรับ การ
แข่งขัน ในวัน ที่ ๓o มิถุนายน ๒๕๖๑ จะเริ่มทาการแข่งขันหลังจัดสายการ
แข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว
๗.๒ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นักกีฬาลงชื่อรายงาน
ตัว ณ บริเวณหน้าสานักงานสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศ
ไทยฯ หากนักเทนนิสไม่ลงชื่อรายงานตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิในการเข้า
ร่วมคัดเลือกตัว
๗.๓ วัน ที่ ๓๐ มิถุน ายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ น. ประชุม ชี้แ จงระเบีย บการ
แข่งขันและจัดสายการแข่งขัน

/๘. หากมีข้อต้อง…

-๖๘. หากมีข้อต้องพิจารณาอื่นใด
ให้เป็นอานาจพิจารณาของเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และการพิจ ารณาโดยเลขาธิก ารสมาคมกีฬ าเทนนิส ลอนเทนนิส สมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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