ขอเชิญร่ วมการแข่ งขัน

SCG Junior Badminton Championships
ครั้งที่ 38 ประจําปี 2561
ดําเนินการแข่ งขันโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
การแข่ งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
ภาคกลาง
แข่งขันวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561
ณ สนามสนามสุ พรรณแบดมินตัน อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี
ประกอบด้วย 23 จังหวัด คือ สุ พรรณบุรี ระยอง ลพบุรี ชลบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี
ชัยนาท สิ งห์บุรี อ่างทอง พระนครศรี อยุธยา จันทบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ตราด อุทยั ธานี และสระแก้ว
ภาคเหนือ
แข่งขันวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2561
ณ สนามแบดมินตันกู๊ดวิวคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.ลําปาง
ประกอบด้วย 16 จังหวัด คือ ลําปาง เชียงราย นครสวรรค์ ลําพูน เชียงใหม่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร
แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุ โขทัย พะเยา แพร่ และน่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แข่งขันวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ฝึกแบดมินตันตรี เลิศ อ.เมือง จ. อุดรธานี
ประกอบด้วย 19 จังหวัด คือ อุดรธานี นครราชสี มา อุบลราชธานี กาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม ขอนแก่น สุ รินทร์
เลย บุรีรัมย์ ศรี สะเกษ มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริ ญ หนองบัวลําภู หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ และมหาสารคาม
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ภาคใต้
แข่งขันวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561
ณ โรงเรี ยนแบดมินตันตรังจูเนียร์ อ.เมือง จ.ตรัง
ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ ตรัง พังงา ภูเก็ต นครศรี ธรรมราช ชุมพร ระนอง สุ ราษฎร์ธานี สงขลา
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง สตูล และกระบี่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แข่งขันวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2561
ณ สนาม SW Badminton อ.เมือง จ. นนทบุรี
ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ นนทบุรี กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ และ ปทุมธานี
การแข่ งขันชิงชนะเลิศเยาวชนแห่ งประเทศไทย
แข่ งขันวันที่ 12 – 17 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ ฝึกแบดมินตัน และวิทยาศาสตร์ การกีฬา สํ านักงานทรัพย์ สินส่ วนพระมหากษัตริย์
เวลาทําการแข่ งขัน
รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
:
รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย :

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยประมาณ
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยประมาณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาแบดมินตันทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ให้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และส่ งเสริ มการเล่นแบดมินตันให้เป็ นที่นิยมแพร่ หลายมากขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสแข่งขันแบดมินตัน เพือ่ พัฒนาฝี มือและประสบการณ์ สร้างความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อนั ดีในหมู่นกั กีฬา / ผูป้ กครอง และสโมสร/ชมรมต่าง ๆ
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ประเภทการแข่ งขัน
1. รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) จะต้องเป็ นผูไ้ ม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 (ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม)
2. รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) จะต้องเป็ นผูไ้ ม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545 (ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ คูผ่ สม)
3. รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) จะต้องเป็ นผูไ้ ม่เกิดก่อน พ.ศ. 2543 (ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม)
หมายเหตุ
- ประเภทคู่ผสม จะมีแข่ งขันเฉพาะรอบชิ งชนะเลิศเยาวชนแห่ งประเทศไทย
(นักกีฬามีสิทธิ สมัครลงแข่ งขันเพียงรุ่ นเดียวเท่ านั้น ค่ าสมัครคู่ละ 600 บาท)
คุณสมบัตนิ ักกีฬา
1. นักกีฬารุ่ นอายุ U15, U17 และ U19 ปี จะต้องมีอายุไม่เกินที่กาํ หนด
2. นักกีฬามีสิทธิสมัครลงแข่งขันได้เพียงรุ่ นเดียวเท่านั้น
3. นักกีฬาต้องมีสญ
ั ชาติไทย
4. นักกีฬาต้องเป็ นตัวแทนสโมสร / ชมรม เดียวเท่านั้น (ห้ามสังกัดหลาย สโมสร / ชมรม)
5. นักกีฬาจะต้องเกิดในภูมิลาํ เนาตามภาคที่สมัครแข่งขันหรื อสถานศึกษาอยูใ่ นจังหวัดตามภาคนั้น ๆ
6. ห้ามนักกีฬาทีมชาติไทย ปี 2560 ลงแข่งขันทุกประเภท
หลักฐานการสมัคร
- สําเนาหลักฐานภูมิลาํ เนาเกิด (สูติบตั ร หรื อ ทะเบียนบ้านแรก) พร้อมสําเนาบัตรประชาชน หรื อ
สําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั กีฬาศึกษาอยู่
อัตราค่ าสมัคร
- ประเภทเดี่ยว คนละ 300 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 600 บาท
ค่าสมัครทั้งหมดมอบให้กบั เจ้าภาพจัดการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค
วิธีการสมัครแข่ งขัน
1. สมัครแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ เว็บสมาคม REGISTER ONLINE [bat.tournamentsoftware.com]
2. นักกีฬาที่ไม่ได้สงั กัดสโมสร/ชมรม สามารถสมัครในนามโรงเรี ยน โดยต้องส่ งหลักฐานรับรองการเป็ นนักเรี ยน
พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน โอนเงินค่าสมัคร มาที่ ธนาคารกสิ กรไทย สาขา ออลซีซนั่ ห์ เพลส ชื่อบัญชี
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทย – PAYPAL หมายเลขบัญชี 020-8-83619-6 และส่ งหลักฐานการโอนเงิน
และประเภทที่สมัครเข้าแข่งขันมาที่ btournament@gmail.com

หมดเขตรับสมัครทุกภูมิภาค วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
หมดเขตรับสมัครคู่ผสม วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
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สิ ทธิประโยชน์ ของนักกีฬา
1. นักกีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุกประเภทของทุกภูมิภาค ยกเว้ นภาค
กรุงเทพฯและปริ มณฑล รอบควอเตอร์ ไฟนอลทุกประเภท จะได้ รับสิทธิ์เข้ าแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่ ง
ประเทศไทย ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬา
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ โดยอัตโนมัติ นักกีฬาทีไ่ ม่ ประสงค์ เข้ าร่ วมการแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศ
เยาวชนแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561 ให้ แจ้ งต่ อคณะกรรมการทราบภายหลังการแข่ งขันของแต่ ละภาคเสร็ จสิ้น
ลง เพื่อจะเชิญนักกีฬาอันดับรองลงไปในแต่ละภาคเข้าร่ วมการแข่งขันแทน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเชิญนักกีฬาที่มีความสามารถ เข้าร่ วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศฯ ตามความเหมาะสม
2. นักกีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ทุกประเภทการแข่งขันในรอบคัดเลือกภูมิภาคจะได้รับ
ทุนการศึกษา เหรี ยญรางวัล และเกียรติบตั ร
3. นักกีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ทุกประเภทการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเยาวชน
แห่ งประเทศไทย จะได้รับทุนการศึกษา เหรี ยญรางวัล และเกียรติบตั ร และนักกีฬาทีเ่ ข้ ารอบควอเตอร์
ไฟนอลทุกประเภทการแข่ งขันในรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่ งประเทศไทย จะได้ รับทุนการศึกษา
4. กรณี ผสู ้ มัครเข้าร่ วมแข่งขันในประเภทนั้นๆมากกว่า 8 คน/คู่ (รอบภูมิภาค) แต่ลงทําการแข่งขันไม่ถึง 8 คน/คู่
นักกีฬาจะได้รับสิ ทธิในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย ดังนี้ รอบภูมิภาค ได้สิทธิ 2 คน/คู่
ยกเว้นรอบกรุ งเทพฯและปริ มณฑลจะได้สิทธิ 4 คน/คู่ และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณา
ทุนการศึกษาให้ 50% พร้อมมอบเหรี ยญรางวัลและเกียรติบตั ร
5. กรณี นกั กีฬาสมัครแข่งในรอบภูมิภาคไม่เกิน 2 คน/คู่ จะได้สิทธิเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฯ โดยไม่ตอ้ งทําการ
แข่งขันรอบภูมิภาค คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาทุนการศึกษาให้ 50% พร้อมมอบเหรี ยญ
รางวัลและเกียรติบตั ร โดยนักกีฬาต้องยืนยันเพื่อเข้าร่ วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ
สนามแข่งในแต่ละภูมิภาคนั้น
ทั้งนี้ นักกีฬาที่ได้รับสิ ทธิเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทยแจ้งไม่มาทําการแข่งขัน คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิ ทธิพิจารณานักกีฬาในลําดับถัดไปขึ้นมาแทน และนักกีฬาที่มาร่ วมแข่งขันในรอบชิง
ชนะเลิศเยาวชนแห่ งประเทศไทยต้องทําการแข่งขันให้ครบทุกรอบตามสายการแข่งขัน (แข่งขันแบบพบกันหมดใน
รอบแรก) กรณี นกั กีฬาแข่งขันไม่ครบทุกรอบ จะไม่ได้รับรางวัลใดหรื อคะแนนสะสมอันดับมือจากการแข่งขันครั้งนี้
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รางวัลเงินทุนการศึกษา
1. รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค
รุ่นอายุไม่ เกิน 14 ปี
ประเภทเดี่ยว
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)
ประเภทคู่
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)

คนละ
คนละ
คนละ
คู่ละ
คู่ละ
คู่ละ

6,000
3,000
1,000
7,000
4,000
2,000
รวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม 10 ทุน
รวม 10 ทุน
รวม 20 ทุน
รวม 10 ทุน
รวม 10 ทุน
รวม 20 ทุน
260,000 บาท

=
=
=
=
=
=

60,000
30,000
20,000
70,000
40,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รุ่นอายุไม่ เกิน 16 ปี และ 18 ปี
ประเภทเดี่ยว
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)
ประเภทคู่
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)

คนละ
คนละ
คนละ
คู่ละ
คู่ละ
คู่ละ

8,000 บาท
4,000 บาท
2,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
3,000 บาท
รวม

รวม 20 ทุน
รวม 20 ทุน
รวม 40 ทุน
รวม 20 ทุน
รวม 20 ทุน
รวม 40 ทุน
740,000 บาท

=
=
=
=
=
=

160,000
80,000
80,000
200,000
100,000
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

=
=
=
=
=
=
=

16,000
8,000
8,000
8,000
30,000
15,000
18,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมทุนการศึกษารอบภูมิภาค เป็ นเงิน 1,000,000 บาท
2. รอบชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย
รุ่นอายุไม่ เกิน 14 ปี
ประเภทเดี่ยว
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)
รอบควอเตอร์ไฟนอล
ประเภทคู่
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)

คนละ
คนละ
คนละ
คนละ
คู่ละ
คู่ละ
คู่ละ

8,000 บาท
4,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
3,000 บาท

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

2
2
4
8
3
3
6

ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
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รอบควอเตอร์ไฟนอล

คู่ละ

2,000 บาท

รวม 12

รวม

127,000 บาท

10,000 บาท
5,000 บาท
3,000 บาท
1,500 บาท
12,000 บาท
6,000 บาท
4,000 บาท
2,000 บาท
รวม

รวม 2 ทุน
รวม 2 ทุน
รวม 4 ทุน
รวม 8 ทุน
รวม 3 ทุน
รวม 3 ทุน
รวม 6 ทุน
รวม 12 ทุน
156,000 บาท

ทุน = 24,000 บาท

รุ่นอายุไม่ เกิน 16 ปี
ประเภทเดี่ยว
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)
รอบควอเตอร์ไฟนอล
ประเภทคู่
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)
รอบควอเตอร์ไฟนอล

คนละ
คนละ
คนละ
คนละ
คู่ละ
คู่ละ
คู่ละ
คู่ละ

รุ่นอายุไม่ เกิน 18 ปี
ประเภทเดี่ยว
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)
รอบควอเตอร์ไฟนอล
ประเภทคู่
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เซมิ)
รอบควอเตอร์ไฟนอล

คนละ
คนละ
คนละ
คนละ
คู่ละ
คู่ละ
คู่ละ
คู่ละ

15,000 บาท รวม 2 ทุน
7,500 บาท รวม 2 ทุน
4,000 บาท รวม 4 ทุน
1,500 บาท รวม 8 ทุน
16,000 บาท รวม 3 ทุน
8,000 บาท รวม 3 ทุน
6,000 บาท รวม 6 ทุน
3,000 บาท รวม 12 ทุน
รวม
217,000 บาท

=
=
=
=
=
=
=
=

20,000
10,000
12,000
12,000
36,000
18,000
24,000
24,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

=
=
=
=
=
=
=
=

30,000
15,000
16,000
12,000
48,000
24,000
36,000
36,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมทุนการศึกษารอบชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย เป็ นเงิน 500,000 บาท

รวมทุนการศึกษาทัง้ หมด เป็ นเงิน 1,500,000 บาท
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กติกาการแข่ งขัน
1. ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่าสุ ด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทยฯ
2. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใช้ระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560
3. นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันต้องทําการถอนตัว(withdraw)ในระบบรับสมัครออนไลน์ในเวลาที่
กําหนด
4. ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน แบดมินตันภายในประเทศ
พุทธศักราช 2560 ข้อ 14.5 นักกีฬาผูใ้ ดไม่ลงทําการแข่งขันตามกําหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ส่ง
หลักฐานให้กบั ฝ่ ายจัดการแข่งขัน ให้ถือว่านักกีฬาผูน้ ้ นั กระทําผิดต่อเจตนารมณ์ของการจัดการแข่งขัน ให้ปรับ
เป็ นเงิน 1,500 บาทโดยให้สโมสรชําระค่าปรับภายใน 15 วันหลังจากได้รับแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากไม่
ชําระค่าปรับตามระยะเวลาที่กาํ หนด นักกีฬาผูน้ ้ นั จะไม่สามารถสมัครแข่งขันในรายการที่เปิ ดรับสมัครในเวลา
นั้นได้
5. นักกีฬาต่างสโมสรหรื อต่างชมรมมีสิทธิ์จบั คู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้ โดยให้สโมสรใดสโมสรหนึ่งเป็ น
ผูส้ มัคร สโมสรที่ถูกขอคู่ตอ้ งกด approve และ submit เพื่อยืนยันการขอคู่ ถ้าระบบยัง pending อยูร่ ะบบจะถือว่า
ยังไม่สมัคร เมื่อปิ ดรับสมัครจะต้องทําการ withdraw ภายในกําหนด ระบบจึงจะทําการคืนเงินค่าสมัคร
6. ถ้าประเภทใดมีนกั กีฬาสมัครแข่งขันน้อยกว่า 8 คู่ / เดี่ยว หากมีการจัดการแข่งขัน เงินรางวัลจะถูกลดลง 50%
และไม่มีคะแนน โดยใช้ระเบียบการจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560ในการจัดสาย
7. ผูแ้ ข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาแบดมินตันตามหลักสากล (BWF) เอกสารแนบ 1
8. นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนก าหนดการแข่งขัน 30 นาที
เมื่อกรรมการประกาศเรี ยกชื่อเพื่อลงทําการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน 5 นาทีจะถือว่า นักกีฬาผูน้ ้ นั
สละสิ ทธิ์ยอมให้ชนะผ่าน
9. เพื่อให้การแข่งขันดําเนินไปด้วยความต่อเนื่อง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้นกั กีฬาคู่ถดั ไป
ลงทําการแข่งขันโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะลงทําการแข่งขันทันที
10. กรณี นกั กีฬาบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันให้นกั กีฬาขอพักการแข่งขันได้ 5 นาที เพื่อทําการปฐมพยาบาลได้
ครั้งเดียว แต่หากทําการแข่งขันต่อและยังคงบาดเจ็บนักกีฬาจะไม่สามารถขอพักการแข่งขันได้อีก
11. การแข่งขันเป็ นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุ ดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
12. นักกีฬาจะขอเปลี่ยนลูกขนไก่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจาดกรรมการผูต้ ดั สิ นเท่านั้น
13. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขัน หากเห็นว่าสายการแข่งขัน
ผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้อง
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14. การยืน่ ประท้วงให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560 โดยสมาคม
กีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
15. คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรื อ ผูช้ ้ ีขาด หรื อ คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและ
คัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
16. ผูส้ มัครเข้าแข่งขันที่สมัครแข่งขันโดยใช้ภูมิลาํ เนาเกิด (สู ติบตั รหรื อทะเบียนบ้านแรก) จะต้องเตรี ยมหลักฐาน
ตัวจริ งพร้อมสําเนามาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรื อกรรมการผูช้ ้ ีขาด ณ วันแข่งขันเมื่อมีการร้อง
ขอ หากผูส้ มัครที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวก่อนการแข่งขันได้ จะถูกตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน ทั้งนี้ให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของผูช้ ้ ีขาด และนักกีฬาที่ปลอมแปลงหลักฐานแสดงอายุดว้ ยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
จะถูกตัดสิ ทธิ์ไม่ให้เข้าร่ วมการแข่งขันของสมาคมฯ
17. ผูฝ้ ึ กสอนจะลงไปทําการสอนในสนาม ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560
18. การแข่งขันจะใช้ลกู ขนไก่ โยเน็กซ์ รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1
19. การแข่งขันชิงชนะเลิศเยาวชนแห่ งประเทศไทย ทดลองใช้กติกาการเสริ ฟลูกขนไก่ 1.15 เมตร

SCG Junior 2018

เอกสารแนบ 1
ระเบียบการแต่ งกายของนักกีฬาแบดมินตัน
การโฆษณาบนเครื่องแต่ งกาย ต้ องมีขนาดตามทีก่ าํ หนดดังต่ อไปนี้

●ด้านหลังของเสื้ อ ตัวอักษรจะต้องเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (Roman Alphabet) ในลักษณะ
แนวนอน อยูใ่ กล้ส่วนบนของเสื้ อ โดยสี ของตัวอักษรมีสีเดียว และสี ของตัวอักษรต้องตัดกับสี ของเสื้ อเพื่อให้มองเห็น
ชัดเจน โดยมีลาํ ดับแถบของตัวอักษรดังนี้
แถวที่1
ชื่อนักกีฬา (ถ้ามี ตัวอักษรมีความสูง 6-10 ซม.)
แถวที่2
ชื่อจังหวัด/สโมสร (ถ้ามี ตัวอักษรต้องมีความสูง 5 ซม.)
หมายเหตุ
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ต้ องเป็ นชื่อจังหวัดเท่ านั้น
แถวที่3
การโฆษณา (ถ้ามี ตัวอักษรจะเป็ นตัวอักษรภาษาใดก็ได้ หรื อสัญลักษณ์โฆษณา หรื อเป็ นแถบ
ยาว มีความสูงไม่เกิน 5 ซม.)
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ไหล่ดา้ นซ้ายและขวา

ปกเสื้ อด้านซ้ายและขวา
แขนเสื้ อด้านซ้ายและขวา

หน้าอกด้านซ้ายและขวา
และบริ เวณกลางหน้าอก

●ด้านหน้าของเสื้ อ สัญลักษณ์โฆษณาจะปรากฏได้ที่
แขนเสื้ อด้านซ้ายและขวา
ไหล่ดา้ นซ้ายและขวา
ปกเสื้ อด้านซ้ายและขวา
หน้าอกด้านซ้ายและขวาและบริ เวณกลางหน้าอก
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สั ญลักษณ์ โฆษณาแต่ ละชิ้นมีขนาดไม่ เกิน 20 ตร.ซม.
แต่รวมกันไม่เกิน 5 ชิ้น โดยมี1 ชิ้น ต่อ 1 แห่ง ยกเว้นบริ เวณหน้าอก จะมีได้ ไม่ เกิน 3 แห่ ง โดยสัญลักษณ์ธงชาติ
นับเป็ นสัญลักษณ์โฆษณา 1 แห่ งการโฆษณาที่มีลกั ษณะเป็ นแถบยาว(ด้านหน้า) ต้องมีความสูงไม่เกิน 10 ซม. จะวางใน
แนวใดก็ได้

●ถุงเท้า แต่ละข้างจะมีสญ
ั ลักษณ์โฆษณาได้ไม่เกิน2 ชิ้น มีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.
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●รองเท้า การโฆษณาบนรองเท้า ในรุ่ นที่เป็ นที่ยอมรับของรองเท้าที่ได้ วางจําหน่ายใน
ท้องตลาดมาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
●เครื่ องแต่งกายอื่นๆ จะมีสญ
ั ลักษณ์โฆษณาได้ 1 แห่ง ต่อเครื่ องแต่งกาย 1 ชิ้น และมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.

● เครื่ องแต่งกายที่สวมทับอยูด่ า้ นในของเสื้ อ กางเกง หรื อกระโปรงของผูเ้ ล่นถ้าปรากฏให้เห็นจะต้องไม่มี
สัญลักษณ์โฆษณาแสดงอยู่
 นักกีฬาที่มีรอยสัก,ติดเทปกาวป้ องกันการบาดเจ็บ หรื อสิ่ งอื่นใดที่ปรากฏอยูบ่ นตัวของนักกีฬา (ที่มิได้อยูใ่ น
หมวดเครื่ องแต่งกาย) จะต้องมิใช่สิ่งที่ผดิ กฎหมาย ไม่เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง หรื อธุรกิจที่ผดิ กฎหมาย
 ไม่อนุญาตให้ทาํ การโฆษญายาสู บ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อสิ นค้า
 กรรมการผูช้ ้ ีขาดมีสิทธิ์วินิจฉัยแต่เพียงผูเ้ ดียว หากข้อความโฆษณามีผลกระทบหรื อขัดแย้งต่อสิ ทธิประโยชน์
ของการแข่งขัน หรื อการดําเนินการถ่ายทอดโทรทัศน์ หรื อข้อความโฆษณาที่ละเมิดต่อข้อบังคับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรื อพิจารณาแล้วมีภาพหรื อข้อความที่ไม่เหมาะสม กรรมการ
ผูช้ ้ ีขาดจะจํากัดขอบเขตโฆษณานั้นๆ
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