ระเบียบ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย การแข่งขันเทนนิส เทนส์
*************************************
ตามที่ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี
นโยบายการเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ควบคู่กันไป กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทนนิส เทนส์
จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี และเพื่อให้การแข่งขันเทนนิส เทนส์ ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงกำหนดระเบียบการแข่งขันดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริมและให้นักเทนนิสเยาวชนในทุกภูมิภาคสนุกกับการแข่งขันที่มีสุขภาพที่ดี
๑.๒ เพื่อสร้างระบบและพัฒนาการแข่งขันกีฬาเทนนิสในประเทศไทยไปสู่ระดับสากล
๑.๓ เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรนักเทนนิสในระดับเยาวชนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น
๒. ประเภทการแข่งขัน
๒.๑ ประเภทชายเดี่ยว / ชายคู่ อายุไม่เกิน ๖ ปี
๒.๒ ประเภทหญิงเดี่ยว / หญิงคู่ อายุไม่เกิน ๖ ปี
๒.๓ ประเภทชายเดี่ยว / ชายคู่ อายุไม่เกิน ๘ ปี
๒.๔ ประเภทหญิงเดี่ยว / หญิงคู่ อายุไม่เกิน ๘ ปี
๒.๕ ประเภทชายเดี่ยว / ชายคู่ อายุไม่เกิน ๑๐ ปี
๒.๖ ประเภทหญิงเดี่ยว / หญิงคู่ อายุไม่เกิน ๑๐ ปี
๓. คุณสมบัติผู้แข่งขัน
๓.๑ ไม่จำกัดสัญชาติและภูมิลำเนาผู้แข่งขัน
๓.๒ การนับอายุให้เอาปี พ.ศ. ของการแข่งขัน ตั้ง ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด

๔. กำหนด/…

-๒๔. กำหนดวันและเวลาแข่งขัน
กำหนดเริ่มการแข่งขันแต่ละวัน ไม่เริ่มก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. และมีระยะเวลาการแข่งขันไม่เกิน
๑๒ ชั่วโมงในแต่ละวัน
๕. สถานที่แข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ก. ไม้เทนนิส
ผู้เล่นสามารถเล่นกับไม้เทนนิสที่มีขนาดความกว้างและยาวไม่เกิน ๔๓ ซม. - ๕๘ ซม.
(๑๗ "- ๒๓") ยกเว้นการแข่งขันประเภทอายุไม่เกิน ๑๐ ปี อาจใช้ขนาดของไม้เทนนิสความกว้างและยาวไม่เกิน
๒๕ "- ๒๖" สามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้เล่นสำหรับประเภทการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปีเท่านั้น
ข. ลูกเทนนิส
ลูกเทนนิสที่ไม่มีแรงดันอาจใช้สำหรับการแข่งขันทั้งหมดทั้งประเภทเดี่ยว / การแข่งขัน
ประเภทคู่ กับ ลูกแดง, ส้ม & เขียว
ค. อุปกรณ์เทนนิสและขนาดของสนามเทนนิส

อายุ
๕-๘
๘ - ๑๐
๙-๑๐

ขนาดของสนามเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน
ลูกเทนนิส
สนาม
แดง / โฟม
๑๑ - ๑๒ ม. x ๕ – ๖ ม.
๓๖ - ๓๙ ฟุต x ๑๖ - ๑๙ ฟุต
ส้ม
๑๘ เมตร x ๖.๕ - ๘.๒ เมตร
๖๐ ฟุต x ๒๑ - ๒๗ ฟุต
เขียว
สนามมาตรฐาน

ไม้เทนนิส
ไม่เกิน ๒๓"
๒๓" - ๒๕"
๒๕" - ๒๖"

ง. เน็ต
เน็ตแบบพกพาจะใช้สำหรับการแข่งขัน ลูกเทนนิสสีแดงและสีเหลือง ความสูงของตา
ข่ายกึ่งกลางจะอยู่ที่ ๘๐ เซนติเมตร หรือ (๒.๖๒ ฟุต) สำหรับในการแข่งขันลูกเทนนิสสีเขียว จะใช้สนามที่มีขนาด
มาตรฐาน ความสูงของตาข่ายกึ่งกลางจะเท่ากับ ๙๑.๔๔ เซนติเมตรหรือ (๓ ฟุต)
๖. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
๖.๑ ระยะเวลารับสมัคร ก่อนกำหนดการแข่งขันวันแรกไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ วัน
๖.๒ ปิดรับสมัคร ในวันก่อนเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
๖.๓ ประกาศ/…

-๓๖.๓ ประกาศสถานภาพ ก่อนการแข่งขันวันแรกไม่น้อยกว่า ๓ วัน และอาจมีการพิจารณาจัดสาย
การแข่งขันก่อนกำหนดการแข่งขัน
๖.๔ ค่าสมัครแข่งขัน ให้เป็นไปตามกำหนดของผู้จัดการแข่งขันในแต่ละรายการ โดยประเภท
เดี่ยวไม่เกิน ๗๐๐ บาท ประเภทคู่ๆ ละไม่เกิน ๑๕๐๐ บาท
๖.๕ ดูรายละเอียดการแข่งขันและสมัครแข่งขันผ่านระบบอัตโนมัติ ดังนี้
๖.๕.๑ เข้าระบบอัตโนมัติทางเว็บไซต์ https://www.tour.ltat.org
๖.๕.๒ วิธีการสมัครขอไอดีนักกีฬาทางเว็บไซต์ https://www.tour.ltat.org/signup.html
๖.๕.๓ วิธีการสมัครรายการแข่งขันทางเว็บไซต์ https://www.tour.ltat.org/tournaments.html
๖.๕.๔ รายละเอียดของการแข่งขัน และสถานะของนักกีฬาจะอยู่ใน
รายการการแข่งขัน ณ ระบบอัตโนมัติ
https://www.tour.ltat.org/tournaments.html
๖.๕.๕ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่ออีเมล์ ltat_thai@ltat.org
๖.๖ การรับสมัคร จะรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบอัตโนมัติทางเว็บไซต์
https://www.tour.ltat.org โดยผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมี USER ID และ
รหัสผ่าน จากการลงทะเบียนนักกีฬาของสมาคมก่อน
๗. ระบบการแข่งขัน
ระบบการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
๗.๑ (๑) เกมส์ ไทเบรค (๗) แต้ม หรือ (๑๐) แต้ม
๗.๒ (๒) ใน (๓) เกมส์ ไทเบรค (๗) แต้ม หรือ (๑๐) แต้ม
๗.๓ (๑) เซต (๔) เกมส์
๗.๔ (๒) ใน (๓) เซต เซตละ (๔) เกมส์
๗.๕ (๒) ใน (๓) เซต เซตละ (๔) เกมส์ ไทเบรก (๑๐) แต้ม แทนเซตตัดสิน
ในกรณีที่ใช้รูปแบบการ (Short Set Match) จะใช้ระบบดิวส์แต้มเดียวในการตัดสิน
๘. โครงสร้างภายใต้การแข่งขันเทนนิส เทนส์
(ทุกรุ่นอายุ จะนับจากปี พ.ศ.เกิด)
ประเภทรุ่นอายุ
รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี – นักกีฬาอายุระหว่าง ๔ / ๖ ปี

–

(รวมชายและหญิง)
รุ่นอายุ/...

-๔รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี – นักกีฬาอายุระหว่าง ๗ / ๘ ปี

–

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี – นักกีฬาอายุระหว่าง ๙ / ๑๐ ปี

–

(แยกชายและหญิง)
ประเภทเดี่ยว / ประเภทคู่ /ประเภทคู่ผสม

(แยกชายและหญิง)
ประเภทเดี่ยว / ประเภทคู่ / ประเภทคู่ผสม
คุณสมบัติสำหรับการเล่นข้ามรุ่น ในรุ่นอายุ ๘ & ๑๐ ปี

รุ่น ๑๐ (ระดับ ๒)
รุ่น ๑๐ (ระดับ ๑)

รุ่นอายุ ๑๐ ปี
อายุ
เขียว (๒)
เขียว (๑)

จำนวนแมตช์แข่งขัน
แข่งขันได้ไม่จำกัด
๑๕

จำนวนแมตช์ชนะ
แข่งขันได้ไม่จำกัด
๑๐

รุ่น ๘ (ระดับ ๒)

รุ่นอายุ ๘ ปี
อายุ
ส้ม (๒)

จำนวนแมตช์แข่งขัน
๑๕

จำนวนแมตช์ชนะ
๑๐

รุ่น ๘ (ระดับ ๑)

ส้ม (๑)

๑๕

๑๐

รุ่น ๖ (ระดับ ๑)

รุ่นอายุ ๖ ปี
อายุ
แดง

จำนวนแมตช์แข่งขัน
๑๕

จำนวนแมตช์ชนะ
๑๐

ข้อกำหนดการแข่งขัน
แข่ง ๑๕ แมตช์ ชนะ
๑๐ แมตช์ สามารถ
แข่งขันในรุ่น ๑๐ ปี ได้

ข้อกำหนดการแข่งขัน
แข่ง ๑๕ แมตช์ ชนะ
๑๐ แมตช์ สามารถ
แข่งขันในรุ่น ๘ ปี ได้

Promotions/...

-๕PROMOTIONS IN VARIOUS CATEGORIES

U - 10 STAGE 2
U - 10 STAGE 1

Under 10
Age
GR2
GR1

Matches Played
Play On
15

Matches Won
Play On
10

U - 8 STAGE 2

Under 8
Age
OR2

Matches Played
15

Matches Won
10

U - 8 STAGE 1

OR1

15

10

U - 6 STAGE 1

Under 6
Age
RD

Matches Played
15

Matches Won
10

15 / 10 > Start
Playing Under 10

15 / 10 Start Playing
Under 8

๙. การบังคับใช้และการตัดสินชี้ขาด
๙.๑ ในขณะแข่งขัน นักกีฬามีสิทธิร้องขอผู้ตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการ
แข่งขัน และหรือกติกาการแข่งขัน หรือร้องขอให้พิจารณาผู้ตัดสิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
เทคนิคสนามแข่งขัน
๙.๒ ผู้ตัดสินชี้ขาด ไม่มีอำนาจในการกลับคำของผู้ตัดสินในกรณีข้อเท็จจริง
๙.๓ ผลการพิจารณาของผู้ตัดสินชี้ขาด ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไทยทนุ วรรณสุข)
เลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

