ระเบียบการแข่ งขันเทนนิส
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ 2560
เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬาบุคลากรภายมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจําปี งบประมาณ
2560 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบรรลุเป้ าหมายของการแข่งขัน จึงขอตั้งระเบียบการแข่งขัน ดังนี้
ข้ อ 1 ประเภทของการแข่ งขัน แบ่ งออกเป็ น
1. ประเภทชายเดี่ยวมือใหม่
2. ประเภทหญิงเดี่ยวมือใหม่
3. ประเภทชายเดี่ยวทัว่ ไป
4. ประเภทหญิงเดี่ยวทัว่ ไป
5. ประเภทชายคูม่ ือใหม่

6. ประเภทชายคู่ทวั่ ไป
7. ประเภทหญิงคู่ทวั่ ไป
8. ประเภทคู่ผสมทัว่ ไป
9. ประเภทชายคู่อายุรวม 90 ปี ขึ้นไป
10. ประเภทคูผ่ สม ชายคู่อายุมากกว่า 40 ปี

ข้ อ 2 คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขัน และจํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเป็ นบุคลากร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
1.2 นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท
1.3 แต่ละหน่วยงานสามารถส่ งนักกีฬาได้ไม่จาํ กัดจํานวน
1.4 นักกีฬาประเภทมือใหม่จะต้องเป็ นนักกีฬาที่ไม่เคยผ่านการได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรภายในและไม่เคยได้รับการเลือกเป็ นตัวแทนนักกีฬาบุคลากรในการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่ งประเทศไทย (สกอ.)
ข้ อ 3 วิธีการจัดการแข่ งขัน
3.1 จัดแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
3.2 ทําการแข่งขันในระบบ 8 เกม ทุกรอบ ฝ่ ายที่ได้ 8 เกม ก่อนจะเป็ นฝ่ ายชนะ หากผลการแข่งขัน 8
เกม เท่ากัน ให้ตดั สิ นระบบไทเบรก
ข้ อ 4 รางวัล
1.1 ผูช้ นะเลิศ อันดับที่ 1 – 3 จะได้รับเหรี ยญรางวัล
1.2 คะแนนรวมทุกประเภทกีฬา (ชนะเลิศ 5 คะแนน รองชนะเลิศได้ 3 และ 1 คะแนน
ตามลําดับ)
ข้ อ 5 วันแข่ งขันและกําหนดการแข่ งขัน
5.1 วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. จะทําการรายงานตัวและจับฉลากแบ่งสายและจะเริ่ ม
ดําเนินการแข่งขัน รอบแรก ในเวลา 16.00 – 21.00 น. ในประเภท
5.1.1 ชายเดี่ยวมือใหม่
5.1.2 หญิงเดี่ยวมือใหม่
5.1.3 ชายคู่มือใหม่
5.1.4 ชายเดี่ยวทัว่ ไป
5.1.5 หญิงเดี่ยวทัว่ ไป

25.2 วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. จะทําการรายงานตัวและจับฉลากแบ่งสายและจะ
เริ่ มดําเนินการแข่งขัน รอบแรก ในเวลา 16.00 – 21.00 น. ในประเภท
5.2.1 คู่ผสมทัว่ ไป
5.2.2 หญิงคู่ทวั่ ไป
5.2.3 ชายคู่ทวั่ ไป
5.2.4 ชายคู่อายุรวม 90 ปี ขึ้นไป
5.2.5 คู่ผสม ชายอายุมากกว่า 40 ปี
5.3 วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 21.00 น. ทําการแข่งขันรอบรองและรอบรองชนะเลิศ
5.3.1 ชายเดี่ยวมือใหม่
5.3.2 หญิงเดี่ยวมือใหม่
5.3.3 ชายคู่มือใหม่
5.3.4 ชายเดี่ยวทัว่ ไป
5.3.5 หญิงเดี่ยวทัว่ ไป
5.4 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 21.00 น. ทําการแข่งขันรอบรองและรอบชนะเลิศ
5.4.1 คู่ผสมทัว่ ไป
5.4.2 หญิงคู่ทวั่ ไป
5.4.3 ชายคู่ทวั่ ไป
5.4.4 ชายคู่อายุรวม 90 ปี ขึ้นไป
5.4.5 คู่ผสม ชายอายุมากกว่า 40 ปี
-

ข้ อ 6 ข้ อปฏิบตั ิในการแข่ งขัน
6.1 สมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน ตั้งแต่บดั นี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560
6.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องลงชื่อที่โต๊ะกรรมการ เวลา 15.00 น. (ก่อนการแข่งขัน) เพื่อจับฉลากแบ่งสาย
6.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องนําไม้เทนนิสมาเอง
6.4 ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะเตรี ยมลูกเทนนิสไว้ให้
หมายเหตุ นักกีฬา 1 คน สมัครได้ ไม่ เกิน 2 รายการ
(นางสาวอําภา สุ จิณโณ)
ผูป้ ระสานรายละเอียดฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
081-840-9132 ampha.suj@mahidol.ac.th

