ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย การแข่งขันเทนนิส
LTAT Senior Tennis Tournament 2018
*************************
เพื่อให้การแข่งขันเทนนิส LTAT Senior Tennis Tournament 2018
ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดระเบียบการแข่งขัน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเทนนิสอาวุโสทั้งมือทั่วไปและจากัดมือได้มีโอกาสได้
เข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้น
1.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเทนนิสอาวุโสออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1.3 โดยรายได้ทงั้ หมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนามอบให้การกุศล
2. การดาเนินการจัดการแข่งขัน
รับผิดชอบจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ชื่อการแข่งขัน-วันที่แข่งขัน และสถานที่แข่งขัน
“ LTAT Senior Tennis Tournament 2018 ”
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 ประเภททั่วไป
4.1.1 ชายคู่อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี
4.1.2 ชายคู่อายุไม่ต่ากว่า 50 ปี
4.1.3 ชายคู่อายุไม่ต่ากว่า 60 ปี

4.2 ประเภทจากัดมือ
4.2.1 ชายคู่อายุรวม 95 ปี (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
4.2.2 ชายคู่อายุรวม 105 ปี (อายุ 45 ปีขึ้นไป)
4.2.3 ชายคู่อายุรวม 115 ปี (อายุ 50 ปีขึ้นไป)
4.2.4 หญิงคู่อายุรวม 95 ปี (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้นับอายุโดยนา 2561 ลบกับปี พ.ศ.ที่เกิด
5.2 อดีตทีมชาติ และนักกีฬาที่มีรายชื่อตาม เอกสารแนบท้ายนี้
“ห้ามลงแข่งในประเภทจากัดมือ”
5.3 นักกีฬาที่ไม่มีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายสามารถแข่งขันในประเภท
จากัดมือได้
5.4 กรณีนักกีฬาต่างชาติให้คณะกรรมการตรวจสอบและลงความเห็นในการ
วางมือ และให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.5 นักกีฬาสมัครแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
5.6 คณะกรรมการจะพิจารณารายชื่อนักกีฬาที่สมัครประเภทจากัดมืออีก
ครั้งหลังส่งรายชื่อเพื่อความเหมาะสมและคาตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สนิ้ สุด
5.7 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกทาโทษหรือห้ามเข้าร่วมการแข่งขันจากการกีฬา
แห่งประเทศไทยและ/หรือสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.8 ไม่อยู่ระหว่างการถูกทาโทษหรือห้ามเข้าร่วมการแข่งขันจาก สโมสรเครือ
สมาชิก สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ/หรือองค์กรอื่น ซึ่ง สมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การ
รับรองการแข่งขัน
6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 ประเภททั่วไปรับสมัครจากัด 12 คู่ และประเภทจากัดมือ
ไม่จากัดจานวนคู่ โดยถือการสมัครก่อนหลังเป็นสาคัญ

6.2 โดยสมัครได้ทาง e-mail : ltat.teamtournament@gmail.com
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
6.3 ชาระค่าสมัครโดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ นายอัคสิทธิ์
เทพกสิกุล เลขที่ 425-005019-2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561
หากไม่ส่งภายในกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน หากมีข้อสงสัย
ประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ นายอัคสิทธิ์ เทพกสิกุล โทรศัพท์
081-877-8555
6.4 ค่าสมัครคู่ละ 1,000 บาทสาหรับประเภททั่วไป และ 800 บาท
สาหรับประเภทจากัดมือ
6.5 จะมีการตรวจสอบรายชื่อและจัดการประชุมเพื่อแบ่งสาย ในช่วงเช้า
วันที่ 8 กันยายน 2561
7. ลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน
7.1 ใช้ลูกเทนนิสยี่ห้อ“ Top One”
7.2 การพิจารณาลูกเทนนิสเพื่อใช้ลูกใหม่ หรือลูกใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี
เพื่อใช้ในการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ตัดสินชี้ขาด
8. การดาเนินการแข่งขัน
8.1 ไม่เริ่มการแข่งขันแมทซ์แรกก่อนเวลา 08.30 น. จนเสร็จสิ้นตาม
กาหนดการแข่งขันในวันนั้นๆ และอาจจัดให้มีการแข่งขันภายใต้แสงไฟได้
8.2 ประกาศสถานภาพของนักกีฬาอาวุโสทีส่ มัครเข้าร่วมการแข่งขันก่อน
เริ่มการแข่งขันล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
8.3 ใช้กติกาการแข่งขันเทนนิสของ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF)
ฉบับภาษาไทย เรียบเรียงโดย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับล่าสุด
8.4 ระบบการแข่งขัน ประเภททั่วไป และจากัดมือแข่งขันในระบบ
8 เกมส์ ดิวส์ 3 คะแนน และเล่นไทเบรค 8 คะแนนหาก 8 เกมส์เท่ากัน
8.5 หากมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดาเนินการแข่งขันตามกาหนด
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน
เปลี่ยนวัน เวลาแข่งขัน ตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลง ให้ทราบ ณ กองอานวยการแข่งขัน

8.6 กรณีมีเหตุสุดวิสัยคนใดคนหนึ่งในทีมไม่สามารถเข้าแข่งขันได้จาก
การเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ อาจจะอนุญาติ ให้เปลี่ยนชื่อพาร์ทเนอร์ได้
โดยแสดงใบรับรองแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
9. รางวัล
9.1 ประเภทการแข่งขันประเภททั่วไป
9.1.1 ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
9.1.2 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
9.1.3 รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
9.2 ประเภทจากัดมือ
9.2.1 ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
9.2.2 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
9.2.3 รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
10. การบังคับใช้ และวิธีการพิจารณา
หากมีข้อต้องพิจารณาอื่นใดให้อยู่ดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
และถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

( นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล )
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

