การแข่ งขัน

SCG All Thailand Badminton Championships 2018

ชิงถ้ วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เงินรางวัล 1,020,000.- บาท
ดําเนินการโดย

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์
ระหว่ างวันที่ 2 - 7 ตุลาคม 2561
ณ แจ้ งวัฒนะฮอล์ , เซ็นทรัล แจ้ งวัฒนะ จ. นนทบุรี

ระเบียบการแข่ งขัน SCG All Thailand Badminton Championships 2018
1.

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อแข่งขันชิงความเป็ นเลิศของกีฬาแบดมินตันในประเทศไทย ปี 2561
1.2 ผลการแข่งขันเป็ นการเก็บสะสมคะแนนเพื่อจัดอันดับมือนักแบดมินตันของประเทศไทย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นกั แบดมินตันไทยทุกระดับได้ทดสอบฝี มือเพื่อชิงความเป็ นเลิศ

2.

ประเภทของการแข่ งขัน
2.1 ชายเดี่ยว (Main Draw 32)
2.2 หญิงเดี่ยว (Main Draw 32)
2.3 ชายคู่
(Main Draw 32)
2.4 หญิงคู่
(Main Draw 32)
2.5 คู่ผสม
(Main Draw 32)
หมายเหตุ : - ทุกประเภทที่แข่งขันมาจากอันดับมือ 24 คน/คู่ สิ ทธิ พิเศษไวลด์คาร์ด 4 คน/คู่ และจากการ
คัดเลือก 4 คน/คู่
- สิ ทธิพิเศษไวลด์คาร์ด แต่ละประเภทมีจาํ นวนไม่เกิน 4 คน/คู่ โดยพิจารณาจาก
￭ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุ ด (ประเภทบุคคล)
￭ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุ ด (ประเภทบุคคล)
￭ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ SCG Junior Badminton
Championships รอบชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย รุ่ น 18 ปี (U19) ครั้งล่าสุ ด
￭ กรณี สิทธิพิเศษมีไม่ถึง 4 คน/คู่ จะพิจารณานักกีฬาจากการคัดเลือกได้รับสิ ทธิเข้ารอบ Main Draw 32
3.

คุณสมบัตผิ ู้เข้ าแข่ งขัน
3.1 สัญชาติไทย และไม่จาํ กัดภูมิลาํ เนา
3.2 ต้องเป็ นนักกีฬาที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ (อนุโลมให้แข่งขัน
ในนามของสถานศึกษาได้ในกรณี ที่ยงั ศึกษาอยู)่
3.3 ไม่อยูใ่ นระหว่างการถูกลงโทษห้ามเข้าร่ วมการแข่งขัน จากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศ
ไทยฯและ/หรื อ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ/หรื อสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF
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4.

กติกาการแข่ งขัน
4.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่าสุ ด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
4.2 นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องทําการถอนตัว (withdraw) ในระบบรับสมัครออนไลน์
ในเวลาที่กาํ หนด
4.3 นักกีฬาต่างสโมสรหรื อต่างชมรมมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้ โดยให้สโมสรใดสโมสร
หนึ่งเป็ นผูส้ มัคร สโมสรที่ถูกขอคู่ตอ้ งกด approve และ submit เพื่อยืนยันการขอคู่ ถ้าระบบยัง pending
อยูร่ ะบบจะถือว่ายังไม่สมัคร เมื่อปิ ดรับสมัครจะต้องทําการ withdraw ภายในกําหนด ระบบจึงจะทํา
การคืนเงินค่าสมัคร
4.4 ถ้าประเภทใดมีนกั กีฬาสมัครแข่งขันน้อยกว่า 8 คู่ / เดี่ยว หากมีการจัดการแข่งขัน เงินรางวัลจะ ถูก
ลดลง 50% และไม่มีคะแนนอันดับมือให้ โดยใช้ระเบียบการจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ
2560 ในการจัดสายการแข่งขัน
4.5 ผูแ้ ข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาแบดมินตันตามหลักสากล (BWF) (ตามเอกสารแนบ 1)
4.6 นักกีฬาต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนกําหนดการแข่งขัน
30 นาที เมื่อกรรมการประกาศเรี ยกชื่อเพื่อลงทําการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน 5 นาที จะถือว่า
นักกีฬาผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ์ยอมให้ชนะผ่าน
4.7 เพื่อการแข่งขันดําเนินการไปด้วยความต่อเนื่อง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้
นักกีฬาคู่ถดั ไปลงทําการแข่งขันโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่
จะลงทําการแข่งขันทันที
4.8 กรณี นกั กีฬาบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันให้นกั กีฬาขอพักการแข่งขันได้ 5 นาที เพื่อทําการปฐม
พยาบาลได้ครั้งเดียว แต่หากทําการแข่งขันต่อและยังคงบาดเจ็บนักกีฬาจะไม่สามารถขอพักการแข่งขัน
ได้อีก
4.9 การแข่งขันเป็ นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุ ดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ /
แพ้คดั ออก นักกีฬาจะขอเปลี่ยนลูกขนไก่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการผูต้ ดั สิ นเท่านั้น
4.10 คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขันหากเห็นว่าสาย
การแข่งขันผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้อง
4.11 การยืน่ ประท้วงให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560 โดย
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
4.12 คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรื อ ผูช้ ้ ีขาด หรื อ คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการ
ประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
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4.13 การใช้เอกสารหรื อหลักฐาน / หนังสื อรับรองเอกสารทางราชการอันเป็ นเท็จเป็ นความผิดตาม
กฎหมาย
4.14 ผูฝ้ ึ กสอนจะลงไปทําการสอนในสนาม ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดการแข่งขันแบดมินตัน
ภายในประเทศ 2560
4.15 การแข่งขันรายการนี้ใช้ลูกขนไก่ โยเน็กซ์ รุ่ น Aerosensa-20 Speed # 1
4.16 การแข่งขันรายการนี้ทดลองใช้กติกาการเสริ ฟลูกขนไก่ 1.15 เมตร
5.

กําหนดวันแข่ งขัน วันปิ ดรับสมัคร และสถานทีแ่ ข่ งขัน
5.1 กําหนดวันแข่งขัน ; วันที่ 2 - 7 ตุลาคม 2561
5.2 กําหนดปิ ดรับสมัคร ; วันที่ 19 กันยายน 2561
จับฉลากแบ่งสายวันที่ 25 กันยายน 2561
ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5.3 สถานที่แข่งขัน ; ณ แจ้ งวัฒนะฮอล์ , เซ็นทรัล แจ้ งวัฒนะ นนทบุรี
5.4 ประชุมผูจ้ ดั การทีม วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 น.
ณ แจ้ งวัฒนะฮอล์ , เซ็นทรัล แจ้ งวัฒนะ จ. นนทบุรี

6.

อัตราค่ าสมัคร ชําระผ่านระบบการสมัครแข่งขันออนไลน์
- ประเภทเดี่ยว 400 บาท
- ประเภทคู่ คู่ละ 800 บาท

7.

การรับสมัครแข่ งขัน
ระบบรับสมัครออนไลน์ http://bat.tournamentsoftware.com
ติดต่ อสอบถามรายละเอียดการแข่ งขันเพิม่ เติมได้ ที่
โทร. 02-2553391 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทยฯ
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8.

รางวัลในการแข่ งขัน
ผูช้ นะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน ครบทั้ง 5 ประเภท พร้อมเหรี ยญรางวัล และเงินรางวัลแต่ละ
ประเภท ดังนี้
8.1 ชายเดีย่ ว
ชนะเลิศ
100,000
บาท
รองชนะเลิศ
50,000
บาท
ผูแ้ พ้รอบรองชนะเลิศคนละ
15,000
บาท
8.2

8.3

8.4

8.5

หญิงเดีย่ ว
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ผูแ้ พ้รอบรองชนะเลิศคนละ

100,000
50,000
15,000

บาท
บาท
บาท

ชายคู่ (ต่อคู่)
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ผูแ้ พ้รอบรองชนะเลิศคู่ละ

120,000
60,000
20,000

บาท
บาท
บาท

หญิงคู่ (ต่อคู่)
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ผูแ้ พ้รอบรองชนะเลิศคู่ละ

120,000
60,000
20,000

บาท
บาท
บาท

คู่ผสม (ต่อคู่)
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ผูแ้ พ้รอบรองชนะเลิศคู่ละ

120,000
60,000
20,000

บาท
บาท
บาท

รวม เงินรางวัลทั้งหมด เป็ นเงิน 1,020,000 บาท
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เอกสารแนบ 1
ระเบียบการแต่ งกายของนักกีฬาแบดมินตัน
การโฆษณาบนเครื่องแต่ งกาย ต้ องมีขนาดตามทีก่ าํ หนดดังต่ อไปนี้

●ด้านหลังของเสื้ อ ตัวอักษรจะต้องเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (Roman Alphabet)
ในลักษณะแนวนอน อยูใ่ กล้ส่วนบนของเสื้ อ โดยสี ของตัวอักษรมีสีเดียว และสี ของตัวอักษรต้องตัดกับสี ของ
เสื้ อเพือ่ ให้มองเห็นชัดเจน โดยมีลาํ ดับแถบของตัวอักษรดังนี้
แถวที่1
ชื่อนักกีฬา (ถ้ามี ตัวอักษรมีความสู ง 6-10 ซม.)
แถวที่2
ชื่อจังหวัด/สโมสร (ถ้ามี ตัวอักษรต้องมีความสู ง 5 ซม.)
หมายเหตุ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ต้ องเป็ นชื่อจังหวัดเท่ านั้น
การโฆษณา (ถ้ามี ตัวอักษรจะเป็ นตัวอักษรภาษาใดก็ได้ หรื อสัญลักษณ์โฆษณา หรื อ
แถวที่3
เป็ นแถบยาว มีความสู งไม่เกิน 5 ซม.)
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ไหล่ดา้ นซ้ายและขวา

ปกเสื้ อด้านซ้ายและ
แขนเสื้ อด้านซ้ายและขวา

หน้าอกด้านซ้ายและ
ขวาและบริ เวณกลาง
้

●ด้านหน้าของเสื้ อ สัญลักษณ์โฆษณาจะปรากฏได้ที่
แขนเสื้ อด้านซ้ายและขวา
ไหล่ดา้ นซ้ายและขวา
ปกเสื้ อด้านซ้ายและขวา
หน้าอกด้านซ้ายและขวาและบริ เวณกลางหน้าอก
สั ญลักษณ์ โฆษณาแต่ ละชิ้นมีขนาดไม่ เกิน 20 ตร.ซม.
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แต่รวมกันไม่เกิน 5 ชิ้น โดยมี1 ชิ้น ต่อ 1 แห่ง ยกเว้นบริ เวณหน้าอก จะมีได้ ไม่ เกิน 3 แห่ ง โดย
สัญลักษณ์ธงชาตินบั เป็ นสัญลักษณ์โฆษณา 1 แห่งการโฆษณาที่มีลกั ษณะเป็ นแถบยาว(ด้านหน้า) ต้องมีความสู ง
ไม่เกิน 10 ซม. จะวางในแนวใดก็ได้

●ถุงเท้า แต่ละข้างจะมีสัญลักษณ์โฆษณาได้ไม่เกิน2 ชิ้น มีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.
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●รองเท้า การโฆษณาบนรองเท้า ในรุ่ นที่เป็ นที่ยอมรับของรองเท้าที่ได้ วางจําหน่ายในท้องตลาดมาไม่
น้อยกว่า 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 (ที่
มิได้อยูใ่ นหมวดเครื่ องแต่งกาย) จะต้องมิใช่สิ่งที่ผดิ กฎหมาย ไม่เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง หรื อ
ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
 ไม่อนุญาติให้ทาํ การโฆษญายาสู บ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อสิ นค้า
 กรรมการผูช้ ้ ีขาดมีสิทธิ์วินิจฉัยแต่เพียงผูเ้ ดียว หากข้อความโฆษณามีผลกระทบหรื อขัดแย้งต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของการแข่งขัน หรื อการดําเนินการถ่ายทอดโทรทัศน์ หรื อข้อความโฆษณาที่ละเมิดต่อ
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรื อพิจารณาแล้วมีภาพหรื อ
ข้อความที่ไม่เหมาะสม กรรมการผูช้ ้ ีขาดจะจํากัดขอบเขตโฆษณานั้นๆ
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