ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ครั้งที่ 46 ประจาปี 2560 ( Air Force Junior Badminton Championships 2017 )
ระดับ Level 5 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ รับรองผลการแข่งขัน ฯ
แข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2560
ณ สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่าดินแดง ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ประเภทการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 4 ประเภท
1. ประเภทชายเดี่ยว
2. ประเภทชายคู่
3. ประเภทหญิงเดี่ยว
4. ประเภทหญิงคู่

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่นอายุ
1. รุ่นอายุไม่เกิน
2. รุ่นอายุไม่เกิน
3. รุ่นอายุไม่เกิน
4. รุ่นอายุไม่เกิน
5. รุ่นอายุไม่เกิน
6. รุ่นอายุไม่เกิน

8
10
12
14
16
18

ปี ( U 9 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552 ) ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 11) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550 ) ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 13 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548 ) ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 15 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546 ) ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 17 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544 ) ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่
ปี ( U 19 ) ( ต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2542 ) ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่

ระเบียบและกติกาการแข่งขันและคุณสมบัติของนักกีฬา
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่าสุดและฉบับภาษาไทย
ประจาปี 2560โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ระเบียบ
กติกาการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.ครั้งที่ 46 ประจาปี 2560 ( Air Force
Junior Badminton Championships 2017 )
2. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใช้มติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดอันดับมือ
แต่งตั้งโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย โดยใช้คะแนนอันดับมือ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
3. ทุกรุ่นอายุมีคะแนนเก็บในการจัดอันดับมือของสมาคมกีฬาแบดมินตันเป็นระดับ Level 5 ( เป็นไปตามระเบียบของ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ )
โดยผลการแข่งขันจะนาไปนับคะแนนรวมทีมชายและทีมหญิงทีมละ 1 รางวัล
4. นักกีฬาทุกคนคนต้องมีอายุไม่เกินแต่ละรุ่นอายุที่กาหนด
5. สามารถส่งนักกีฬาแข่งขันในนามสโมสรผ่านระบบรับสมัครของสมาคมกีฬาแบดมินตัน ฯทั้งนี้ให้นักกีฬาทุกคนเตรียม
หลักฐานสังกัดสถานศึกษามาแสดงในวันแข่งขัน (บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา)
6. ในกรณีนักกีฬาสังกัดสโมสรเดียวกันแต่อยู่คนละโรงเรียนมีโอกาสที่จะทาการแข่งขันในรอบ
แรกได้ตามระเบียบของกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.ครั้งที่ 46 ประจาปี 2560
( Air Force Junior Badminton Championships 2017 )
7. นักกีฬาต่างสโมสรหรือต่างโรงเรียนมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้ โดยให้สโมสรใดสโมสรหนึ่งเป็นผู้สมัคร
สโมสรที่ถูกขอคู่ต้องกด Approve และ Submit เพื่อยืนยันการขอคู่ ถ้าระบบยัง Pending อยู่ระบบจะถือว่ายังไม่
สมัคร เมื่อปิดรับสมัครจะต้องทาการ Withdraw ภายในกาหนด ระบบจึงจะทาการคืนเงินค่าสมัคร
8. โรงเรียนมีสิทธิ์ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ( ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมชายและถ้วยชนะเลิศ
คะแนนรวมหญิง ) จากผู้บัญชาการทหารอากาศ

9. สโมสรต้นสังกัดของนักกีฬาสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเองได้แต่ต้องระบุชื่อสังกัด
โรงเรียนมีชื่อผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
10. นักกีฬามีสิทธิ์ลงแข่งขันได้เพียง 1 รุ่นอายุเท่านั้น
11. นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องแจ้งก่อนการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเท่านั้น
12. นักกีฬาต่างโรงเรียนมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้แต่ต้องระบุสังกัดโรงเรียนของแต่ละ
คนให้ชัดเจน
13. ถ้าประเภทใดมีนักกีฬาสมัครแข่งขันน้อยกว่า 8 คน / คู่และไม่ต่ากว่า 4 คน/ คู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอ
สงวนสิทธิ์จัดการแข่งขันดังนี้
- จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด
- ไม่มีการนาผลแข่งขันมาคิดถ้วยคะแนนรวม
- ไม่มีคะแนนสะสมอันดับมือฯ
- เงินรางวัลลดลง 50%
14. ผู้แข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาแบดมินตันตามหลักสากล ( BWF ) หรือชุดสุภาพหรือ
ชุดกีฬาตามที่สถานศึกษากาหนดให้เรียบร้อย (เอกสารแนบ 1)
15. นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนกาหนดการ
แข่งขัน 30 นาที เมื่อกรรมการประกาศเรียกชื่อเพื่อลงทาการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน
5 นาที จะถือว่านักกีฬาผู้นั้นสละสิทธิ์ยอมให้ชนะผ่าน
16. เพื่อให้การแข่งขันดาเนินการไปด้วยความต่อเนื่อง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้
นักกีฬาคู่ถัดไปลงทาการแข่งขันโดยไม่จาเป็นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกีฬาทุกคน
พร้อมที่จะลงทาการแข่งขันทันที
17. กรณีนักกีฬาบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันให้นักกีฬาขอพักการแข่งขันได้เพื่อทาการ
ปฐมพยาบาลได้ครั้งเดียวแต่หากทาการแข่งขันต่อและยังคงบาดเจ็บนักกีฬาจะไม่สามารถ
ขอพักการแข่งขันได้อีก
18. การแข่งขันเป็นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
/ แพ้คัดออก
19. นักกีฬาจะเช็ดเหงื่อ , ดื่มน้า, เปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ ต้องขออนุญาตกรรมการผู้ตัดสินก่อนทุกครั้ง
และให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้ตัดสิน
20. นักกีฬาจะขอเปลี่ยนลูกขนไก่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้น
21. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขันหากเห็นว่า
สายการแข่งขันผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
22. การยื่นประท้วงให้ปฎิบัติตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฉบับปี พ.ศ.2560
23. คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือ ผู้ชี้ขาด หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการ
ประท้วงและคัดค้านทุกกรณีและการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด
24. การใช้เอกสารหรือหลักฐาน/หนังสือรับรองเอกสารทางราชการอันเป็นเท็จเป็นความผิด
ตามกฎหมาย
25. ผู้ฝึกสอนจะลงไปทาการสอนในสนามจะต้องใส่กางเกงขายาวสุภาพ สวมรองเท้าผ้าใบหรือ
รองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

26. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ ยี่ห้อ MIZUNO Speed 76
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
- บัตรประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาสูติบัตรหรือบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือใบรับรองจากสถานศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานใน
กรณีที่มีการขอตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ
อัตราค่าสมัคร
- ทุกรุ่นอายุ ประเภทเดี่ยว 350 บาท ประเภทคู่ 700 บาท
การชาระเงินค่าสมัคร
- ชาระผ่านระบบสมัครออนไลน์เท่านั้น
การรับสมัคร
- ระบบรับสมัครออนไลน์ http:// bat.tournamentsoftware.com เท่านั้น
กาหนดการ
1. ปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
2. ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.ค. 2560
3. จับสายการแข่งขัน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยใช้คะแนนอันดับมือ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
4. แข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2560
5. ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsofteare.com
6. เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผดชอบนักกีฬา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมสนามแข่งขัน สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่าดินแดง เวลา 0800 น
สถานที่แข่งขัน
- สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่าดินแดง ถ.พหลโยธิน กรุงเทพ ฯ
( ใกล้ โรงพยาบาลภูมิพล ฯ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่
1. โทร 02-2553391 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ
2. น.ต.ฉัตรชัย บุญมี เลขานุการจัดการแข่งขัน ฯ
โทร. 0816921851
3. พ.อ.อ.ธนาพล น้อยมาก
กรรมการฯ
โทร. 0890486768

รางวัลการแข่งขันทุกประเภทและรุ่นอายุ ( เงินทุนการศึกษา )
1. ชนะเลิศ
ได้เหรียญทอง , เงินทุนการศึกษา , ใบประกาศนียบัตร
2. รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้เหรียญเงิน , เงินทุนการศึกษา , ใบประกาศนียบัตร
3. รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้เหรียญทองแดง , เงินทุนการศึกษา , ใบประกาศนียบัตร
4. ถ้วยคะแนนรวม
- ชนะเลิศคะแนนรวมทีมชาย
ได้รับถ้วยรางวัล ( รวมทุกรุ่นอายุ ) จานวน 1 รางวัล
- ชนะเลิศคะแนนรวมทีมหญิง ได้รับถ้วยรางวัล ( รวมทุกรุ่นอายุ ) จานวน 1 รางวัล
5. นักกีฬายอดเยี่ยม
- นักกีฬาทุกรุ่นอายุ ( 8 ,10,12,14,16,18, ปี โดยแต่ละรุ่นอายุจะได้ 2 รางวัล )
จะได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1.ทุกประเภทและรุ่นอายุ
- ชนะเลิศ
ได้
16 คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้
10 คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้
6 คะแนน
หมายเหตุ
- นักกีฬาของโรงเรียนเดียวกันลงแข่งขันคู่กันได้ตาแหน่งชนะเลิศ โรงเรียนจะได้คะแนนประเภทนั้น 16 คะแนน
- นักกีฬาต่างโรงเรียนลงแข่งขันคู่กันได้ตาแหน่งชนะเลิศจะได้คะแนนในประเภทนั้นโรงเรียนละ 8 คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับ 1และรองชนะเลิศอันดับ 2 ให้คิดคะแนนในหลักการเดียวกันกับคิดคะแนนชนะเลิศ
2. ถ้วยคะแนนรวมชาย คิดจากผลรวมของคะแนนที่นักกีฬาชายของโรงเรียนนัน้ แข่งขัน
( ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับ 1,รองชนะเลิศอันดับ 2 ) ทุกประเภทและทุกรุ่นอายุ
3. ถ้วยคะแนนรวมหญิง คิดจากผลรวมของคะแนนที่นักกีฬาหญิงของโรงเรียนนั้นแข่งขัน
( ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 ) ทุกประเภทและทุกรุ่นอายุ

ประเภท

ชายเดี่ยว

ชายคู่

หญิงเดี่ยว

หญิงคู่

รุ่นอายุ 8 ปี(U9)

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

รุ่นอายุ 10 ปี(U11)

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

1,500
1,000
1000/2

3,000
2,000
2000/2

รุ่นอายุ 12 ปี(U13)

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

2,000
2,000
2000/2

3,000
2,000
3000/2

2,000
1,500
1000/2

3,000
2,000
2000/2

รุ่นอายุ 14 ปี(U15)

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองอันดับสอง

2,000
2,000
2000/2

3,000
2,000
3000/2

2,000
1,500
1000/2

3,000
2,000
2000/2

รุ่นอายุ 16 ปี(U17) ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับสอง

3,500
3,000
2000/2

4,000
3,000
2000/2

3,500
3,000
2000/2

4,000
3,000
2000/2

รุ่นอายุ 18 ปี(U19) ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับสอง

5,000
4,000
4000/2

6,000
4,000
4000/2

5,000
4,000
4000/2

6,000
4,000
4000/2

เอกสารแนบ 1
ระเบียบการแต่งกายของนักกีฬาแบดมินตัน
การโฆษณาบนเครื่องแต่งกาย ต้องมีขนาดตามที่กาหนดดังต่อไปนี้

●ด้านหลังของเสื้อ ตัวอักษรจะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (Roman Alphabet) ในลักษณะแนวนอน อยู่
ใกล้ส่วนบนของเสื้อ โดยสีของตัวอักษรมีสีเดียว และสีของตัวอักษรต้องตัดกับสีของเสื้อเพื่อให้มองเห็นชัดเจน โดยมีลาดับแถบของ
ตัวอักษรดังนี้
แถวที1่
ชื่อนักกีฬา (ถ้ามี ตัวอักษรมีความสูง 6-10 ซม.)
แถวที2่
ชื่อจังหวัด/สโมสร (ถ้ามี ตัวอักษรต้องมีความสูง 5 ซม.)
หมายเหตุ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ต้องเป็นชื่อจังหวัดเท่านั้น
แถวที3่
การโฆษณา (ถ้ามี ตัวอักษรจะเป็นตัวอักษรภาษาใดก็ได้ หรือสัญลักษณ์โฆษณา หรือเป็นแถบยาว มีความ
สูงไม่เกิน 5 ซม.)

ไหล่ดา้ นซ้ายและขวา

ปกเสื้ อด้านซ้ายและขวา
แขนเสื้ อด้านซ้ายและขวา

หน้าอกด้านซ้ายและขวา
และบริ เวณกลางหน้าอก

●ด้านหน้าของเสื้อ สัญลักษณ์โฆษณาจะปรากฏได้ที่
แขนเสื้อด้านซ้ายและขวา
ไหล่ด้านซ้ายและขวา
ปกเสื้อด้านซ้ายและขวา
หน้าอกด้านซ้ายและขวาและบริเวณกลางหน้าอก
สัญลักษณ์โฆษณาแต่ละชิ้นมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.
แต่รวมกันไม่เกิน 5 ชิ้น โดยมี1 ชิ้น ต่อ 1 แห่ง ยกเว้นบริเวณหน้าอก จะมีได้ไม่เกิน 3 แห่ง โดยสัญลักษณ์ธงชาตินับเป็น
สัญลักษณ์โฆษณา 1 แห่ง

การโฆษณาที่มีลักษณะเป็นแถบยาว(ด้านหน้า) ต้องมีความสูงไม่เกิน 10 ซม. จะวางในแนวใดก็ได้

●ถุงเท้า แต่ละข้างจะมีสัญลักษณ์โฆษณาได้ไม่เกิน2 ชิ้น มีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.

●รองเท้า การโฆษณาบนรองเท้า ในรุ่นที่เป็นที่ยอมรับของรองเท้าที่ได้ วางจาหน่ายในท้องตลาดมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
●เครื่องแต่งกายอื่นๆ จะมีสัญลักษณ์โฆษณาได้ 1 แห่ง ต่อเครื่องแต่งกาย 1 ชิ้น และมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.

●เครื่องแต่งกายที่สวมทับอยู่ด้านในของเสื้อ กางเกง หรือกระโปรงของผู้เล่นถ้าปรากฏให้เห็นจะต้องไม่มีสัญลักษณ์โฆษณา
แสดงอยู่
•

นักกีฬาที่มีรอยสัก,ติดเทปกาวป้องกันการบาดเจ็บ หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏอยู่บนตัวของนักกีฬา (ที่มิได้อยู่ในหมวดเครื่อง
แต่งกาย) จะต้องมิใช่สิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นสิ่งที่ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

•

ไม่อนุญาติให้ทาการโฆษญายาสูบ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือสินค้า

•

กรรมการผู้ชี้ขาดมีสิทธิ์วินิจฉัยแต่เพียงผู้เดียว หากข้อความโฆษณามีผลกระทบหรือขัดแย้งต่อสิทธิประโยชน์ของการแข่งขัน
หรือการดาเนินการถ่ายทอดโทรทัศน์ หรือข้อความโฆษณาที่ละเมิดต่อข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือพิจารณาแล้วมีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรรมการผูช้ ี้ขาดจะจากัดขอบเขตโฆษณานั้นๆ

