สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage
ระเบียบการแข่งขัน
เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๕๘ ประจำป� ๒๕๖๓

************************
เพื่อให้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕๘ ประจำป� ๒๕๖๓ ซึ่งจะจัดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดระเบียบการแข่งขันดังนี้
๑. ชื่อการแข่งขัน “การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง ๕๘ ประจำป� ๒๕๖๓”
๒. จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป�น ๖ รุ่นอายุ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, เยาวชนชายคู,่ เยาวชนหญิงเดี่ยว
และเยาวชนหญิงคู่ รวม ๒๔ ประเภท ดังนี้
๓.๑ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู่, หญิงเดี่ยว และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ป�
๓.๒ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู่, หญิงเดี่ยว และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ป�
๓.๓ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู่, หญิงเดี่ยว และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ป�
๓.๔ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู่, หญิงเดี่ยว และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ป�
๓.๕ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู่, หญิงเดี่ยว และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ป�
๓.๖ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู่, หญิงเดี่ยว และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ป�
๔. จำนวนผู้แข่งขัน (พิจารณาจากอันดับนักเทนนิส ตามข้อ ๗)
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Qualifying
ประเภท
Direct Wild Cards From Q
Direct
Wild Cards
ชายเดี่ยว
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ชายคู่
๑๒ คู่
๒ คู่
๒ คู่
๓ คู่
๑ คู่
หญิงเดี่ยว
๒๐ คน
๔ คน
๘ คน
๒๘ คน
๔ คน
หญิงคู่
๑๒ คู่
๒ คู่
๒ คู่
๓ คู่
๑ คู่
๕. จำนวนผู้แข่งขันมากกว่า หรือน้อยกว่า ที่กำหนด
๕.๑ ถ้ ามี จำนวนผู้ ส มัครแข่ งขันมากกว่ า ที่กำหนดในข้ อ ๔ ให้อยู่ใ นดุล พินิจของประธาน
คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ในการทีจ่ ะจัดให้มีการแข่งขันรอบก่อนรอบคัดเลือก
(Pre-Qualifying) หรื อไม่ก็ ได้ และหากมีผู้ส มั ค รแข่งขั นน้ อยกว่ าที่ กำหนดในข้อ ๔
ให้ ป ระธานคณะกรรมการดำเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น พิ จ ารณาลดจำนวนผู้ แ ข่ ง ขั น ใน
รอบเมนดรอว์ และหรือรอบคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ให้ถือเป�นที่สุด
๕.๒ ไม่ให้มีการแข่งขันรอบก่อนรอบคัดเลือกในการแข่งขันประเภทคู่
๖. คุณสมบัติ/...

-๒๖. คุณสมบัติผเู้ ข้าร่วมการแข่งขัน
๖.๑ สัญชาติไทย
๖.๒ อายุไม่เกินในรุ่นทีส่ มัครแข่งขัน การนับอายุให้ใช้ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้ง ลบด้วย พ.ศ.เกิด
๖.๓ นักกีฬาหนึ่งคนสมัครแข่งขันได้เพียง ๒ ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว ๑ ประเภท และประเภท
คู่อีก ๑ ประเภท โดยการแข่งขันประเภทคู่ไม่จำเป�นต้องอยู่ในรุ่นอายุเดียวกันกับประเภทเดี่ยว
๖.๔ ไม่เข้าร่วมการแข่งขันรายการอื่น ในกำหนดเวลาเดียวกับการแข่งขันรายการนี้
๖.๕ ไม่อยูใ่ นระหว่างการถูกทำโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน จากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือจาก
องค์กรอืน่ ซึ่งสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาเห็นสมควร
๗. อันดับนักเทนนิส อันดับนักเทนนิสในระเบียบการนี้ หมายถึง การจัดวาง ลำดับมือผู้สมัครแข่งขัน
ในประเภทต่างๆ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึง่ พิจารณาจากการจัดอันดับครั้งล่าสุดของ
องค์กรต่างๆ ประกอบกับสถิติผลการแข่งขันครั้งล่าสุด โดยการวางอันดับมือให้เรียงตามลำดับ ดังนี้
๗.๑ อันดับนักเทนนิสเยาวชนโลก (ITF JUNIORS) ในลำดับที่ ๑ - ๓๐๐
๗.๒ อันดับนักเทนนิสเยาวชนในรุ่นที่จัดการแข่งขัน ตามการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในลำดับที่ ๑ - ๓๐
๗.๓ อันดับนักเทนนิสเยาวชนโลก (ITF JUNIORS) ทั้งหมดตั้งแต่ลำดับที่ ๓๐๑ เป�นต้นไป
๗.๔ อันดับนักเทนนิสเยาวชนในรุ่นที่จัดการแข่งขัน ตามการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ทั้งหมดตั้งแต่ลำดับที่ ๓๑ เป�นต้นไป
๘. สิทธิพิเศษ ( Wild Cards )
๘.๑ สิ ท ธิ พิ เ ศษ (Wild Cards) หมายถึ ง นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้เข้าร่วมการแข่งขัน ในรอบเมนดรอว์ และหรือในรอบคัดเลือก
(กรณีที่มกี ารแข่งขันรอบก่อนรอบคัดเลือก) โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขัน หรือกระบวนการแข่งขันในรอบคัดเลือกและหรือรอบก่อนรอบคัดเลือก
๘.๒ ผู้ได้รับสิทธิพิเศษนี้ ต้องเป�นผู้ที่ไม่ตกรอบจากการแข่งขันรอบคัดเลือก หรือรอบก่อนรอบ
คัดเลือกในการแข่งขันรายการนี้
๘.๓ ผลการพิจารณาให้สิทธิพิเศษของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้ถอื เป�นที่สุด
๘.๔ ห้ามเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รบั สิทธิพิเศษนี้ เมื่อเริ่มจัดสายแข่งขัน
๘.๕ หากการแข่งขันประเภทใด ไม่มผี ู้ที่ได้รบั สิทธิพิเศษ ให้เลื่อนอันดับนักกีฬาจากการแข่งขัน
ขึ้นแทนที่ โดยไม่ถือว่าผู้นั้นได้รับสิทธิพิเศษ
๙. ลัคกีล้ ูสเซอร์ ( Lucky Losers) คือ ผู้ที่ไม่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย แต่ได้สิทธิ
เข้าร่วมการแข่งขันในรอบเมนดรอว์ (ผูท้ ี่ทำการแข่งขันแพ้ ในรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย และลงชื่อเป�น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อรอรับสิทธิเข้าเล่นในรอบเมนดรอว์) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบเมนดรอว์
ไม่ครบตามจำนวนในสายการแข่งขัน (โดยใช้วิธีจับฉลากตามระเบียบของ ITF ป� ๒๐๒๐)
๑๐. วัน เวลา/...

-๓๑๐. วัน เวลา และสถานทีแ่ ข่งขัน
๑๐.๑ กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยปกติจะไม่เริ่มการ
แข่งขันแมตช์แรกก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. จนกว่าจะเสร็จสิ้นตามกำหนดการแข่งขันในวันนั้น
และอาจมีการแข่งขันภายใต้แสงไฟฟ้า
๑๐.๒ แข่งขันที่ สนามเทนนิสศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
๑๐.๓ กำหนดการแข่งขันแต่ละรอบของทุกประเภท จะถูกกำหนดขึ้นโดยประมาณภายหลัง
การจัดสายการแข่งขัน โดยจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซท์ https://www.tour.ltat.org
รวมทั้งติดประกาศให้ทราบ ณ กระดานประกาศด้านหน้าสนามแข่งขัน
๑๐.๔ หากมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดำเนินการแข่งขันตามกำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
มีสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เปลี่ยนวัน เวลาแข่งขัน ตามความจำเป�น และ
ความเหมาะสม โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลง ให้ทราบ ณ กองอำนวยการแข่งขัน
๑๑. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
๑๑.๑ เป�ดรับสมัครทางเว็บไซท์ https://www.tour.ltat.org และป�ดรับสมัครวันศุกร์ที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น. โดยไม่มีการเป�ดรับสมัครเพิ่มที่หน้างาน
๑๑.๒ ค่าสมัครแข่งขันคนละ ๓๐๐ บาท โดยให้ชำระค่าสมัครในวันที่นักกีฬาลงแข่งขันวันแรก
(ชำระเงินก่อนการแข่งขันแมทช์แรกไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง)
๑๑.๓ การรับสมัคร จะรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทางเว็บไซท์ https://www.tour.ltat.org เท่านัน้
๑๑.๔ ประกาศสถานภาพในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยใช้อันดับนักกีฬา ณ วันจันทร์ที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการจัดอันดับสถานภาพ และประกาศสายการแข่งขัน จับสลากแบ่งสาย
การแข่งขันในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. และมีการถ่ายทอดสดการจับ
สลากแบ่งสายการแข่งขันผ่านทางเฟสบุคสมาคมกีฬาเทนนิสฯ) โดยสามารถตรวจสอบ
สถานภาพและสายการแข่งขันรวมทั้งกำหนดเวลาแข่งขันได้ที่เว็บไซท์ https://www.tour.ltat.org
๑๑.๕ การดำเนินการทั้งหมดตามข้อ ๑๑ อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม โดยให้เป�น
ดุลยพินจิ ของประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
๑๒. สถานภาพผู้แข่งขัน
๑๒.๑ สถานภาพผู้แข่งขัน หมายถึง การประกาศผลการพิจารณาผูส้ มัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
โดยพิจารณาตามระเบียบ ข้อ ๗ โดยสถานภาพผู้แข่งขันประกอบด้วย
๑๒.๑.๑ ผู้ได้สิทธิแข่งขันในรอบเมนดรอว์ (Main Draw)
๑๒.๑.๒ ผู้ได้สิทธิแข่งขันในรอบคัดเลือก (Qualifying)
๑๒.๑.๓ ผู้ได้สิทธิแข่งขันในรอบก่อนคัดเลือก (Pre-Qualifying)
๑๒.๒ ในกรณีผู้ได้สิทธิแข่งขันตามข้อ ๑๒.๑.๑ และหรือ ๑๒.๑.๒ ถอนตัวจากการแข่งขัน ผู้ได้
สิทธิตามข้อถัดไป จะได้รับการสวมสิทธินั้นๆ แทน ตามลำดับข้อ ๑๒.๑
๑๓. ลูกเทนนิส/…

-๔๑๓. ลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้ลูกเทนนิส “DUNLOP Australian Open” และหรือลูกเทนนิสซึ่ง
ผ่านการรับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) แมตช์ละ ๑ กระป๋อง ๓ ลูก และให้เปลี่ยน
ลูกใหม่ ในการแข่งขันเซตตัดสิน
๑๔. การจัดสายการแข่งขันและมือวาง
๑๔.๑ ใช้วิธีวางมือและจับสลาก โดยการจัดอันดับมือวางในสายการแข่งขันให้เป�นไปตาม
ข้อบังคับการแข่งขัน ITF Junior Circuit
๑๔.๒ การจัดอันดับมือนักกีฬาให้เป�นไปตามระเบียบ ข้อ ๗ และผลการจัดสายแข่งขันของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือเป�นที่สุด
๑๔.๓ จัดสายแข่งขันต้องดำเนินไปอย่างเป�ดเผย โดยผู้ตดั สินชี้ขาด ต่อหน้าผู้แข่งขันอย่างน้อย
๑ คน และต้องมีลายมือชื่อผู้แข่งขันลงกำกับในใบจัดสายแข่งขันอย่างน้อย ๑ คน
๑๔.๔ หากผู้ได้รับการวางมือในการจัดสายแข่งขัน ๔ อันดับแรก ถอนตัวจากการแข่งขันก่อนการ
แข่งขันแมตช์แรกในประเภทนัน้ ๆ จะเริ่มขึน้ ให้เลือ่ นการจัดอันดับมือวาง ๔ อันดับแรกใหม่
และจัดสาย แข่งขันเฉพาะตำแหน่งมือวางที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น โดยนำผู้ไม่ได้รับการ
วางมือที่อันดับดีที่สุด ขึ้นเป�นมือวางอันดับสุดท้ายแทน และนำลัคกี้ลูสเซอร์ไปอยู่ใน
ตำแหน่งแทนที่ผทู้ ี่เลื่อนขึ้นเป�นอันดับมือวาง
๑๔.๕ หากผู้ได้รับการวางมืออันดับ ๕-๘ ถอนตัวจากการแข่งขัน ก่อนการแข่งขันแมตช์แรก
ในประเภทนั้นๆ จะเริ่มขึ้น ให้นำผู้ไม่ได้รับการวางมือที่อันดับดีที่สุดขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง
ที่ผู้ได้รับการวางมือถอนตัว และนำลัคกี้ลูสเซอร์ไปอยู่ในตำแหน่งแทนที่ผู้ที่ถูกเลื่อนขึ้นเป�น
อันดับมือวาง
๑๔.๖ การจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาด ถือเป�นที่สุด
๑๕. การดำเนินการแข่งขัน
๑๕.๑ ทุกประเภทแข่งขันแบบแพ้คัดออก
๑๕.๒ ประเภทชายเดี่ ย วและหญิ ง เดี่ ย ว รุ่ น อายุ ไ ม่ เ กิ น ๘ ป� , ๑๐ ป� และ ๑๒ ป� ใช้ ร ะบบ
ชอร์ตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต และใช้ระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเท่ากันทุกเซต และให้
ใช้ระบบซุปเปอร์ไทเบรก (๑๐ แต้ม) แทนเซตตัดสิน ทุกรอบ เว้นการแข่งขันรอบคัดเลือก
และรอบก่อนรอบคัดเลือก ให้ใช้ระบบดิวส์แต้มเดียว
๑๕.๓ ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ป�, ๑๖ ป� และ ๑๘ ป� ใช้ระบบ
๒ ใน ๓ เซ็ต และใช้ไทเบรกเมื่อ ๖ เกมเท่ากันทุกเซต (ในเมนดรอว์รอบแรกและรอบสอง
ให้ใช้ซุปเปอร์ไทเบรก ๑๐ แต้ม แทนเซตตัดสิน) เว้นการแข่งขันในรอบคัดเลือก และรอบ
ก่อนรอบคัดเลือก ใช้ระบบชอร์ตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต และใช้ระบบไทเบรกเมื่อ
๔ เกมเท่ากันทุกเซต และให้ใช้ระบบซุปเปอร์ไทเบรก (๑๐ แต้ม) แทนเซตตัดสิน
๑๕.๔ ประเภท/…

-๕๑๕.๔ ประเภทชายคู่และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ป�, ๑๐ ป� และ ๑๒ ป� ใช้ระบบชอร์ตเซต
๒ ใน ๓ เซต ดิวส์แต้มเดียว และใช้ระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเท่ากันทุกเซต และให้ใช้ระบบ
ซุปเปอร์ไทเบรก (๑๐ แต้ม) แทนเซตตัดสิน
๑๕.๕ ประเภทชายคู่และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ป�, ๑๖ ป� และ ๑๘ ป� ใช้ระบบ ๒ ใน ๓ เซต
ดิวส์แต้มเดียว และใช้ไทเบรกเมื่อ ๖ เกมเท่ากันทุกเซต และให้ใช้ระบบซุปเปอร์ไทเบรก
(๑๐ แต้ม) แทนเซตตัดสิน
๑๕.๖ นักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขัน หลังประกาศเรียก ๑๕ นาที จะถูกปรับเป�นฝ่ายแพ้
๑๕.๗ หากนักกีฬาซึ่งได้ลงแข่งขันไปแล้ว และจะต้องลงแข่งขันอีกในวันเดียวกัน ให้นักกีฬาผู้นั้น
มีสิทธิพักหลังจบการแข่งขันในแต่ละครั้ง ดังนี้
๑๕.๗.๑ แข่งขันน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง พัก ๓๐ นาที
๑๕.๗.๒ แข่งขันมากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง
๑๕.๗.๓ หากแข่งขันมากกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑๖. กติกาการแข่งขัน
๑๖.๑ ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับล่าสุด
๑๖.๒ ให้นำบทลงโทษกรณีถ่วงเวลาการสอนขณะแข่งขัน และมารยาทของนักกีฬา
ตามกติกาของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ข้อ ๓๐ มาบังคับใช้และลงโทษ ดังนี้
๑๖.๒.๑ ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
๑๖.๒.๒ ครั้งที่ ๒ ตัดแต้ม
๑๖.๒.๓ ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อๆ ไป ตัดเกม
๑๖.๓ กรณีทมี่ ีการละเมิดอย่างเจตนาและหรือการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดมารยาท
ที่ดีงามของนักกีฬาจะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน และหรือถูกปรับให้เป�นฝ่ายแพ้
และในกรณี ที่การละเมิ ด อย่ า งเจตนาและหรือ การแสดงพฤติ กรรมก้า วร้า ว
ขาดมารยาทที่ดีงามของนักกีฬาหลังจากการแข่งขันแมตช์นั้นสิ้นสุดลงแล้ว
จะถูกห้ามเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๒ ป� โดยดุลยพินิจ
ของประธานจัดการแข่งขัน หรือผู้ที่ประธานจัดการแข่งขันมอบหมาย
๑๖.๔ ผู้ถูกลงโทษตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖.๓ จะถูกพิจารณาโทษห้ามลงแข่งขันรายการ
ที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง และ
จะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังองค์กรเทนนิสที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๕ การจัดการแข่งขันจะจัดแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุให้แล้วเสร็จเป�นรุน่ ๆ ไป โดยแต่ละ
รุ่นอายุจะจัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้กระทบกับการเรียนของ
นักกีฬาให้น้อยที่สุด

๑๗. การราย/…

-๖๑๗. การรายงานตัวแข่งขัน
๑๗.๑ นักกีฬาทุกคนต้องลงชื่อรายงานตัว และชำระค่าสมัครแข่งขันตามกำหนด
ในระเบียบฯ ข้อ ๑๑.๒
๑๘. การถอนตัว
๑๘.๑ การถอนตัวหรือไม่เข้าร่วมการแข่งขัน จะเป�ดให้มีการถอนตัวผ่านทางเว็บไซต์
https://www.tour.ltat.org จนถึงหลังจากวันป�ดรับสมัคร เป�นเวลา ๒ วัน
หากถอนตัวหลังจากนี้จะไม่สามารถถอนตัวผ่านทางทางเว็บไซต์ได้ แต่จะอนุญาต
ให้ถอนตัวได้ด้วยเหตุผลการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของนักกีฬาเท่านั้น และต้องส่ง
ใบรับรองแพทย์ให้สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางอีเมล์ ltat_thai@ltat.org ก่อนการแข่งขันเสร็จสิ้น
๑๘.๒ หากถอนตัวหลังการจัดสายแข่งแล้ว นักกีฬาผู้นั้นไม่มีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในการแข่งขัน
๑๘.๓ หากถอนตัวเมื่อเริ่มการแข่งขันแล้ว นักกีฬาผู้นั้นไม่มีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในรอบ
ที่นักกีฬาผู้นั้นถอนตัว โดยให้รับรางวัลในรอบก่อนหน้านั้นแทน รวมทั้งคะแนน
สะสมในการจัดอันดับนักเทนนิสด้วย
๑๘.๔ เหตุสุดวิสัยอื่นๆในการถอนตัวโดยไม่มีความผิดให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน
จัดการแข่งขัน เท่านัน้
๑๘.๕ นักกีฬาที่ถอนตัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และนักกีฬาคนใดไม่ลงแข่งขันตาม
กำหนดเวลา โดยไม่แจ้งขอถอนตัว จะถูกพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน และแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังองค์กรเทนนิสที่เกี่ยวข้อง
๑๙. มารยาท และการแต่งกายในการแข่งขัน
๑๙.๑ นักกีฬา ผู้ฝ�กสอน และผู้ปกครอง ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป�นนักกีฬา
ที่ดี พึงแสดงมารยาทที่ดีต่อกัน ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขัน
ทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม จะได้รับการพิจารณาโทษตามแต่กรณี
๑๙.๒ นักกีฬาที่ลงแข่งขัน ต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ และเป�นชุดขาว
หากมีสีอื่นปนอยู่ด้วย ต้องให้มีสีขาวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อเครื่องแต่งกาย
๑ ชิ้น (ยกเว้นรองเท้า) และต้องเป�นเสื้อคอปก (ในกรณีนี้ เว้นเสื้อแบบไม่มีคอปกที่
ออกแบบเป�นชุดกีฬาเทนนิส และได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินชี้ขาด หรือผู้ที่ผู้ตัดสิน
ชี้ขาดมอบหมายแล้วเท่านั้น)
๑๙.๓ หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแต่งกายนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ตลอดจน
อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำลงสนามแข่งขัน ให้เป�นไปตามข้อบังคับของ สหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ (ITF) ซึ่งรวมถึงหมวก อุปกรณ์รดั ศีรษะ ด้วย
๑๙.๔ นักกีฬาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงแข่งขัน
จนกว่าจะปฏิบัติตนให้เป�นไปตามระเบียบ
๒๐. ป�ญหา/…

-๗๒๐. ป�ญหาในการแข่งขันและการตัดสินชี้ขาด
๒๐.๑ ในขณะแข่งขันนักกีฬามีสิทธิร้องขอผู้ตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดป�ญหาเกี่ยวกับระเบียบ
การแข่งขัน และหรือกติกาการแข่งขัน หรือร้องขอให้พิจารณาผู้ตัดสิน และหรือ
ผู้กำกับเส้นตลอดจนเจ้าหน้าที่เทคนิคสนามแข่งขัน
๒๐.๒ ผู้ตัดสินชี้ขาดไม่มีอำนาจในการกลับคำของผู้ตัดสินในกรณีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
จุดตกของลูกเทนนิส และการถูกขัดขวางการเล่นด้วยลูกเทนนิสและหรือ คน, สัตว์,
สิ่งของที่เข้ามาพื้นที่สนามแข่งขัน
๒๐.๓ ผลการพิจารณาของผู้ตัดสินชี้ขาด ตามข้อ ๒๐.๑ ให้ถือเป�นที่สิ้นสุด
๒๑. ความใดมิ ได้ป รากฏตามระเบี ยบการนี้ หรื อปรากฏตามระเบี ยบแต่ มี ข้ อขั ด แย้ง หรื อปรากฏ
ตามระเบียบแต่มีเหตุที่ต้องให้ดำเนินการเป�นกรณีพิเศษ ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการ
แข่งขันเป�นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัย และผลการพิจารณาของประธานจัดการแข่งขันให้ถือเป�นที่สุด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

