ระเบียบการแข่ งขันกีฬาบริดจ์
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) “พัทลุงเกมส์ ”
ณ จังหวัดพัทลุง
**************
๑. สมาคมกีฬาบริดจ์ แห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม
เลขาธิการ
สถานที่ติดต่อ

นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์
นายปริ ชญ์ พงษ์มรกต
๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชั้น ๒๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา ถ. รามคาแหง หัวหมาก
กรุ งเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔ โทรสาร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔
เลขาธิการ โทร. ๐๘๑-๙๖๙-๐๘๖๐

๒. คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาบริ ดจ์ของจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ)
ผูจ้ ดั การทีมหรื อผูแ้ ทนของแต่ละจังหวัดที่ส่งเข้าแข่งขันจังหวัดละ ๑ คน
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธาน/กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
ผูต้ ดั สิ นของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทยทุกท่าน
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
๔.๑ ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาพันธ์บริ ดจ์โลก (World Bridge Federation) ฉบับ ค.ศ. 2017
๔.๓ ให้ใช้กฎและข้อบังคับของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดใช้ในปั จจุบนั
๕. คุณสมบัติของผู้ร่วมการแข่ งขัน
๕.๑ อายุไม่ เกิน ๒๐ ปี โดยนับตั้งแต่ ปีทีเ่ กิดถึงปี ทีเ่ ข้ าร่ วมการแข่ งขัน ( ไม่ เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๕ )
๕.๒ คุณสมบัติอื่นๆให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ (หรื อเพิ่มเติมตามกติกาการแข่งขันที่ได้กาหนดไว้)

๖. ประเภทการแข่ งขันมี ๖ ประเภท คือ
๖.๑ ประเภททีมทัว่ ไป (ไม่จากัดเพศ)
๖.๒ ประเภททีมหญิง
๖.๓ ประเภททีมผสม (ชาย ๒-๓ คน หญิง ๒-๓ คน
และชายคู่กบั หญิง)
๖.๔ ประเภทคู่ทวั่ ไป (ไม่จากัดเพศ)
๖.๕ ประเภทคู่หญิง
๖.๖ ประเภทคูผ่ สม (ชายคู่กบั หญิง)

จานวนนักกีฬา
จานวนนักกีฬา

๔-๖
๔-๖

คน
คน

จานวนนักกีฬา
จานวนนักกีฬา
จานวนนักกีฬา
จานวนนักกีฬา

๔-๖
๓
๓
๓

คน
คู่
คู่
คู่

๗. จานวนผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
จานวนนักกีฬาผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันไม่เกินจังหวัดละ ๑๘ คน ผูจ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน จานวนไม่เกิน ๓ คน
๗.๑ แต่ละจังหวัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันประเภททีมแต่ละประเภทได้ไม่เกิน ๑ ทีมและนักกีฬาใน
ประเภททีมแต่ละประเภทต้องลงแข่งขันประเภทคู่ ด้วยจานวนไม่เกิน ๓ คู่ ในประเภทนั้นๆ
๗.๒ หากจังหวัดใดไม่ส่งนักกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันประเภททีมต่างๆ แต่ประสงค์จะส่ งเฉพาะประเภทคู่ ให้
ส่ งได้ไม่เกินจานวน ๒ คู่ ในประเภทนั้นๆ
๗.๓ นักกีฬาประเภททีมทัว่ ไปและทีมหญิง ต้องมีรายชื่อไม่ซ้ ากัน
๗.๔ นักกีฬาประเภทคู่ทวั่ ไปและคู่หญิง ต้องมีรายชื่อไม่ซ้ ากัน
๘. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการแข่ งขัน
๘.๑ ระดับภาค
๘.๑.๑ประเภททีม จะมีการคัดเลื อกนักกี ฬา จานวน ๕ ภาค ภาคละ ๒ ทีม คือทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ
อันดับที่ ๒ ของแต่ละภาค รวมทั้งหมด ๕ ภาค จานวน ๑๐ ทีมเพื่อเป็ นตัวแทนเข้าร่ วมการแข่งขันระดับชาติ ในกรณี ที่
ภาคนั้นๆส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันไม่เกิ น ๒ ทีมในประเภทนั้นๆ ให้ทีมที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันในภาคนั้นได้
สิ ทธิ์ เป็ นตัวแทนภาคเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติ ต่อไปโดยไม่ตอ้ งคัดเลือก
๘.๑.๒ ประเภทที มให้สิท ธิ์ ที มที่ ได้อนั ดับ ๓ ของภาคที่ ส่งที ม เข้าร่ วมการแข่งขันในระดับ ภาคมากสุ ดใน
ประเภทนั้นๆ ได้สิทธิ์ เข้าร่ วมการแข่งขันระดับชาติอีก ๑ ทีม หากเกิดกรณี ที่มีภาคใดส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันเท่ากัน
ในประเภทนั้นๆ ให้อยูภ่ ายใต้ดุลยพินิจของการกีฬาแห่ งประเทศไทยร่ วมกับสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย เป็ นผู ้
สรรหาพิจารณาวิธีการเพื่อกาหนดทีมที่เหมาะสมเข้าร่ วมการแข่งขันระดับชาติ
๘.๑.๓ ให้สิทธิ์ จงั หวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) คือ จังหวัดพัทลุง
ที่เป็ นเจ้าภาพดาเนิ นการจัดการแข่งขันกี ฬาบริ ดจ์ จานวน ๓ ทีม คือ ที มทัว่ ไป ทีมหญิง และทีมผสม และประเภทคู่
ประเภทละไม่เกิ น ๓ คู่ โดยประเภทคู่ ต้องเป็ นนักกีฬาที่มีชื่ออยูใ่ นประเภททีมเท่านั้น (หากไม่ส่งนักกีฬาประเภททีม
ใดๆ สามารถสมัค รเข้า ร่ วมการแข่ ง ขัน ประเภทคู่ น้ ัน ๆ ได้ไ ม่ เกิ น ๒ คู่ ) เข้าร่ วมการแข่ งขัน กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ
ระดับชาติ โดยไม่ตอ้ งทาการคัดเลือกระดับภาค แต่ตอ้ งสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันฯ ตามระเบียบและข้อบังคับ กกท. ว่า
ด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เท่านั้น โดยไม่จาเป็ นต้องสมัครทุกประเภทของการแข่งขัน

๘.๑.๔ หากจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ไม่ใช้สิทธิ์ ตามข้อ ๘.๑.๓ ในการสมัครนักกีฬา
เข้าร่ วมการแข่งขันทั้ง ๖ ประเภท ให้ยกสิ ทธิ์ ทุกประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ทีมทัว่ ไป ๑ ทีม ทีมหญิง ๑ ทีม ทีมผสม ๑
ทีม คู่ทวั่ ไป ๓ คู่ คู่หญิง ๓ คู่ และคู่ผสม ๓ คู่ เพิ่มให้กบั ภาคที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันสังกัดอยู่
๘.๑.๕ ประเภทคู่ ท าการคัดเลื อกนัก กี ฬ า จานวน ๕ ภาค ภาคละ ๖ คู่ กล่ าวคื อให้นัก กี ฬ าสมัครร่ วมการ
แข่งขันประเภทคู่ ต้องเป็ นนักกีฬาที่มีชื่ออยูใ่ นประเภททีมของจังหวัดนั้นๆที่ส่งทีมเข้าร่ วมการแข่งขัน ทาการคัดเลือก
ร่ วมกับจังหวัดที่ไม่ได้ส่งนักกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันประเภททีม ซึ่ งจังหวัดนั้นๆส่ งเฉพาะประเภทคู่ โดยให้สมัครเข้า
ร่ วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ คู่ ต่อประเภทการแข่งขัน
๘.๑.๖ ภาคใดที่ได้สิทธิ์ ทีมอันดับ ๓ ก็ให้เพิม่ โควต้าจานวนนักกีฬาประเภทคู่เป็ น ๙ คู่ในภาคนั้นๆ
๘.๑.๗ วิธีจดั การแข่งขันในระดับภาคการจัดการแข่งขันขึ้นอยูก่ บั จานวนนักกีฬา-ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันตาม
กฎ และข้อบังคับของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดใช้ในปั จจุบนั และกติกาการแข่งขันของสมาพันธ์
บริ ดจ์โลก (World Bridge Federation) ฉบับ ค.ศ. 2017
๘.๑.๘ การพิจารณาวิธีจดั การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนักกีฬาทั้งประเภททีม และประเภทคู่ ให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่ วมกับสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
๘.๑.๙ จานวนผูจ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน ใช้อตั รานักกีฬา : เจ้าหน้าทีม (๖ : ๑) คน คือ
- จานวนนักกีฬา ๒-๖ คน
มีผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน ๑ คน
- จานวนนักกีฬา ๗-๑๒ คน
มีผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน ๒ คน
- จานวนนักกีฬา ๑๓-๑๘ คน
มีผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน ๓ คน
๘.๒ ระดับชาติ
๘.๒.๑ นักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติ ต้องเป็ นนักกีฬาที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันตามข้อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และผ่านการคัดเลือกระดับภาค เท่านั้น
โดยแบ่งออก ดังนี้
- ประเภททีมทัว่ ไป (ไม่จากัดเพศ)
จานวน ๑๒ ทีม
- ประเภททีมหญิง
จานวน ๑๒ ทีม
- ประเภททีมผสม (ชาย ๒-๓ คน หญิง ๒-๓ คนและชายคู่กบั หญิง)
จานวน ๑๒ ทีม
- ประเภทคู่ทวั่ ไป (ไม่จากัดเพศ)
จานวน ๓๖ คู่
- ประเภทคู่หญิง
จานวน ๓๖ คู่
- ประเภทคู่ผสม (ชายคู่กบั หญิง)
จานวน ๓๖ คู่
๘.๒.๒ วิธีการจัดการแข่งขัน ประเภททีม
๘.๒.๒.๑ จานวนทีมไม่เกิน ๘ ทีม ทาการแข่งขันแบบพบกันหมด นาอันดับ ๑-๔ เข้ารอบรองชนะเลิศ
โดยอันดับที่ ๑ มีสิทธ์เลือกแข่งกับ อันดับ ๓ หรื อ ๔ เท่านั้น อันดับที่ ๒ แข่งกับทีมที่อนั ดับ ๑ ไม่เลือก
๘.๒.๒.๒ จานวนทีม ๙ – ๑๒ ทีม แบ่งออกเป็ น ๓ สาย สายละ ๓-๔ ทีม ทาการแข่งขันแบบพบกัน
หมดในสาย นาทีมอันดับ ๑-๒ และทีมอันดับ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ ทีม เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หากมีจานวนทีม ๑๐ - ๑๑ ทีม
สายใดที่มี ๔ ทีม ให้ตดั ผลการแข่งขันที่พบกับทีมอันดับ ๔ ของทีมอันดับ ๓ ของสายนั้นๆ ออก แล้วจึงนาทีมอันดับ ๓
ของทุกสายมาเรี ยงลาดับคะแนนหาอันดับ ๓ ที่ดีที่สุด

๘.๒.๒.๒.๑ การประกบคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศ
กาหนดให้
X = สายที่มีอนั ดับ ๓ ที่ดีที่สุดเป็ นอันดับ ๑ Y = สายที่มีอนั ดับ ๓ ที่ดีที่สุดเป็ นอันดับ ๒
Z = สายที่มีอนั ดับ ๓ ที่ดีที่สุดเป็ นอันดับ ๓ และ X1 หมายถึง ทีมที่ได้อนั ดับ ๑ ของสาย X
(1) Z1 - Y3
(2) X2 – Y2 (3) Y1 – X3 (4) X1 – Z2
ในรอบก่อนรองชนะเลิศจะแบ่งการแข่งขันเป็ นสองรอบ คือรอบแรกและรอบหลัง จานวนกระดานใน
แต่ละรอบขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยให้ทีมหน้าเป็ น Visiting Team ในรอบแรก และเป็ น Home Team
ในรอบหลังและทีมหลังเป็ น Home Team ในรอบแรก และเป็ น Visiting Team ในรอบหลัง
๘.๒.๒.๒.๒ การประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศ
- ผูช้ นะคู่ที่ (1) พบกับ ผูช้ นะคู่ที่ (2)
- ผูช้ นะคู่ที่ (3) พบกับ ผูช้ นะคู่ที่ (4)
ในรอบรองชนะเลิศจะแบ่งการแข่งขันเป็ นสองรอบ คือรอบแรกและรอบหลัง จานวนกระดานในแต่ละ
รอบขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยให้ทีมที่มีผลต่างคะแนนในรอบก่อนรองชนะเลิศมากกว่าเป็ น Visiting
Team ในรอบแรก และเป็ น Home Team ในรอบหลังและทีมที่มีผลต่างคะแนนในรอบก่อนรองชนะเลิศน้อยกว่าเป็ น
Home Team ในรอบแรก และเป็ น Visiting Team ในรอบหลัง
๘.๒.๒.๓ ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สาหรับทีมที่แพ้ในรอบรอง
ชนะเลิศ ไม่ตอ้ งทาการแข่งขันต่อ โดยให้ครองเหรี ยญทองแดงร่ วมกัน ๒ ทีม ในรอบชิ งชนะเลิศจะแบ่งการแข่งขันเป็ น
สองรอบ คือรอบแรกและรอบหลัง จานวนกระดานในแต่ละรอบขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยให้ทีมที่มี
ผลต่างคะแนนในรอบรองชนะเลิศมากกว่าเป็ น Visiting Team ในรอบแรก และเป็ น Home Team ในรอบหลังและทีมที่มี
ผลต่างคะแนนในรอบรองชนะเลิศน้อยกว่าเป็ น Home Team ในรอบแรก และเป็ น Visiting Team ในรอบหลัง
๘.๒.๒.๔ การแก้ไขผลการแข่งขันประเภททีม ต้องทาการแก้ไขภายในเวลา ๑๕ นาทีหลังจากจบการ
แข่งขันหากเกินเวลาที่กาหนดจะไม่ทาการแก้ไขผลการแข่งขัน โดยให้นกั กีฬาและคู่กรณี นาใบตรวจสอบคะแนนมาให้
กรรมการผูต้ ดั สิ นรับรองเพื่อขอแก้ไขผลการแข่งขันที่ผดิ พลาดและให้กรรมการผูต้ ดั สิ นนามาให้กรรมการผูต้ ดั สิ นฝ่ าย
เทคนิคประมวลผลการแข่งขันต่อไป
๘.๒.๓ การจัดการแข่งขันประเภทคู่ จานวน ๓๖ คู่ จากการแข่งขันระดับภาค ทาการแข่งขันในรอบคัดเลือกโดย
แบ่งออกเป็ น ๒ สาย โดยการจับฉลากลง โดยสายใดมีนกั กีฬาที่สังกัดจังหวัดเดียวกันต้องเจอกันก่อนในรอบแรก
๘.๒.๓.๑ หากนักกีฬาในประเภทคู่น้ นั ๆ เหลือนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขันไม่ถึง ๑๔ คู่ ให้ดาเนินการจัดการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้เลยโดยไม่ตอ้ งแบ่งสายและไม่ตอ้ งจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกอีก
๘.๒.๓.๒ การแข่งขันประเภทคู่ในรอบชิ งชนะเลิศ ให้เอาผูช้ นะในอันดับที่ ๑-๗ ของแต่ละสายในรอบ
คัดเลือกมาทาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่ งทาการแข่งขันแบบพบกันหมด (HOWELL MOVEMENT) ๑๓ รอบ
รอบละ ๒ กระดาน โดยนักกีฬาที่สังกัดจังหวัดเดียวกันต้องเจอกันก่อนในรอบแรก สาหรับจังหวัดอื่นให้ทาการจับฉลาก
เบอร์ ที่นงั่ ในรอบชิงชนะเลิศ
๘.๒.๓.๓ การแข่งขันประเภทคู่จะไม่ทาการประกาศผลการแข่งขันระหว่างการแข่งขัน โดยจะให้
นักกีฬาตรวจสอบผลการแข่งขันหลังจากจบการแข่งขันและทาการแก้ไขผลการแข่งขันที่ผดิ พลาดภายใน ๑๕ นาที
หลังจากจบการแข่งขัน โดยให้นกั กีฬาและคู่กรณี นาใบตรวจสอบคะแนนมาให้กรรมการผูต้ ดั สิ นรับรองเพื่อขอแก้ไขผล
การแข่งขันที่ผิดพลาดและให้กรรมการผูต้ ดั สิ นนามาให้กรรมการผูต้ ดั สิ นฝ่ ายเทคนิคประมวลผลการแข่งขันต่อไป

๘.๒.๔ วิธีการจัดการแข่งขันขึ้นอยูก่ บั จานวนนักกีฬา-ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันตามกฎ และข้อบังคับของ
สมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดใช้ในปั จจุบนั และกติกาการแข่งขันของสมาคมพันธ์บริ ดจ์โลก (World
Bridge Federation) ฉบับ ค.ศ. 2017
๘.๒.๕ จานวนผูจ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน ใช้อตั รานักกีฬา : เจ้าหน้าทีม (๖ : ๑) คน คือ
- จานวนนักกีฬา ๒-๖ คน
มีผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน ๑ คน
- จานวนนักกีฬา ๗-๑๒ คน
มีผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน ๒ คน
- จานวนนักกีฬา ๑๓-๑๘ คน
มีผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน ๓ คน
๘.๒.๖ สถานที่จดั การแข่งขันให้เป็ นไปตามประกาศจังหวัดเจ้าภาพ
๙. ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
๙.๑ ให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนทาหน้าที่เรื่ องของการประสานงานกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
๙.๒ ให้ผจู ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอนที่มีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ของแต่ละทีมเข้าร่ วมการประชุมผูจ้ ดั การทีม
หากจังหวัดใดไม่มีผจู ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอนที่มีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. เข้าร่ วมการประชุม จะต้องยอมรับและ
ปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นกั กีฬาเข้าร่ วมประชุมผูจ้ ดั การทีม เพื่อทาหน้าที่แทน
และให้ผแู ้ ทนสมาคมฯ ทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
๙.๓ ห้ามสอนนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน ห้ามนักกีฬา ผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอน ดูการแข่งขันของทีมตนเอง
ในระหว่างการแข่งขัน
๙.๔ กาหนดการแข่งขันและประชุมผูจ้ ดั การทีม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้
๙.๕ ระเบียบปฏิบตั ิในการแข่งขันให้เป็ นไปตามที่สมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทยกาหนด
๑๐. ระบบและคอนเวนชั่ นการ์ ด
๑๐.๑ ให้เป็ นไปตาม The WBF System Policy โดยไม่อนุ ญาตให้เล่นระบบ HUM และไม่อนุ ญาตให้ใช้คอน
เวนชัน่ Brown Sticker
๑๐.๒ นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันทั้งประเภททีมและประเภทคู่ ให้ส่งคอนเวนชัน่ การ์ ดก่อนการแข่งขันรอบ
คัดเลือกระดับภาคเป็ นเวลา ๑ เดือน โดยจะใช้คอนเวนชัน่ การ์ ดนี้ในรอบมหกรรมด้วย ยกเว้น มีการส่ งแก้ไขคอนเวนชัน่
การ์ ด โดยต้องทาการส่ งแก้ไขคอนเวนชัน่ การ์ ดก่อนการแข่งขันรอบมหกรรมเป็ นเวลา ๑ เดือน
๑๐.๓ หากมีการแก้ไขคอนเวนชัน่ การ์ ดระหว่างการแข่งขัน ให้แจ้งแก้ไขกับผูอ้ านวยการแข่งขัน โดยผลการ
แก้ไขอยูท่ ี่ดุลยพินิจของผูอ้ านวยการแข่งขัน
๑๑. สถานที่แข่ งขัน ฝึ กซ้ อมและอุปกรณ์ การแข่ งขัน
๑๑.๑ สถานที่แข่งขัน ให้ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็ นผูก้ าหนดโดยประสานงานกับทางสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่ง
ประเทศไทย
๑๑.๒ สถานที่ฝึกซ้อม ให้ใช้สถานที่แข่งขันเป็ นสถานที่ฝึกซ้อมได้ก่อนการแข่งขันหนึ่ งวัน
๑๑.๓ เพื่อจัดเตรี ยมอุปกรณ์การแข่งขัน ให้ทางจังหวัดเจ้าภาพประสานงานกับทางสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ในการแข่งขัน

๑๒. เจ้ าหน้ าที่และคณะกรรมการผู้ตัดสิ น ที่ทางสมาคมกีฬาบริดจ์ แห่ งประเทศไทยเป็ นผู้กาหนด
๑๒.๑ คณะกรรมการ จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค จานวน ๕ คน ประกอบด้วย
๑๒.๑.๑ ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
๑
คน
๑๒.๑.๒ วิทยากร
๑
คน
๑๒.๑.๓ คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
๓ คน
๑๒.๒ คณะกรรมการ จัดการแข่งขันรอบหมกรรมระดับชาติ จานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑๒.๒.๑ ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
๑
คน
๑๒.๒.๒ คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
๕ คน
๑๒.๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค
๒ คน
๑๒.๒.๔ กรรมการผูต้ ดั สิ นฝ่ ายเทคนิคประมวลผลการแข่งขัน ๓ คน
๑๓. การแต่ งกายของนักกีฬา
นักกีฬาจะต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย หรื อใส่ ชุดกีฬาที่มีเครื่ องหมายระบุวา่ เป็ นนักกีฬาของจังหวัดที่ตน
สังกัด และห้ามสวมรองเท้าแตะในสถานที่แข่งขัน
๑๔. มารยาทของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
๑๔.๑ ให้เป็ นไปตามกฎการแข่งขันของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
๑๔.๒ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน จะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูต้ ดั สิ นและของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
มิฉะนั้น จะต้องถูกเชิญออกจากสนามหรื อพักการปฏิบตั ิหน้าที่
๑๕. การประท้วง
๑๕.๑ ให้เป็ นไปตามหมวด ๑๐ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๕.๒ ให้เป็ นไปตามกฎ กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
๑๕.๓ ให้นกั กีฬาแจ้งต่อผูจ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนทันทีที่จะประท้วงโดยจะต้องให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอน
ยืน่ หนังสื อประท้วงต่อกรรมการผูต้ ดั สิ นเท่านั้น ภายใน ๓๐ นาที หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่จะประท้วง พร้อมทั้งชาระ
เงินค่าธรรมเนียมจานวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) การพิจารณาของคณะกรรมการประท้วงเทคนิคถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
๑๕.๔ สิ ทธิ์ การประท้วงจะหมดสิ้ นลงทันทีภายหลังจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศผลการแข่งขัน
อย่างเป็ นทางการ
๑๖. คุณสมบัติของผู้ตัดสิ นและผู้ชี้ขาด
ผูต้ ดั สิ นต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย หรื อการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู ้
ตัดสิ นที่ผา่ นการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬา
บริ ดจ์แห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นกีฬา

การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ ดั สิ นต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสี ย ในกรณี ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรื อเกิดการประท้วงฯ อันเชื่ อได้วา่ ไม่โปร่ งใส หรื อ
ยุติธรรมของการตัดสิ น
๑๗. รางวัลการแข่ งขัน สาหรั บผู้ชนะในแต่ ละประเภทของการแข่ งขัน มีดังนี้
๑๗.๑ ประเภททีมทัว่ ไป
ชนะเลิศ
เหรี ยญชุบทอง จานวน ๖ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๖ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน๑๒ เหรี ยญ
(ครองเหรี ยญร่ วม)
๑๗.๒ ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ
เหรี ยญชุบทอง จานวน ๖ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๖ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน๑๒ เหรี ยญ
(ครองเหรี ยญร่ วม)
๑๗.๓ ประเภททีมผสม
ชนะเลิศ
เหรี ยญชุบทอง จานวน ๖ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๖ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน๑๒ เหรี ยญ
(ครองเหรี ยญร่ วม)
๑๗.๔ ประเภทคู่ทวั่ ไป
ชนะเลิศ
เหรี ยญชุบทอง จานวน ๒ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๒ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน๒ เหรี ยญ
๑๗.๕ ประเภทคู่หญิง
ชนะเลิศ
เหรี ยญชุบทอง จานวน ๒ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๒ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน๒ เหรี ยญ
๑๗.๖ ประเภทคู่ผสม
ชนะเลิศ
เหรี ยญชุบทอง จานวน ๒ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๒ เหรี ยญ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน๒ เหรี ยญ
๑๗.๗ สรุ ปจานวนเหรี ยญรางวัลที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
เหรี ยญชุบทอง
จานวน ๒๔ เหรี ยญ
เหรี ยญชุบเงิน
จานวน ๒๔ เหรี ยญ

และประกาศนียบัตร จานวน ๖ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๖ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๑๒ ใบ

และประกาศนียบัตร จานวน ๖ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๖ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๑๒ ใบ

และประกาศนียบัตร จานวน ๖ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๖ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๑๒ ใบ

และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ

เหรี ยญชุบทองแดง
จานวน ๔๒ เหรี ยญ
๑๗.๘ สรุ ปจานวนประกาศนี ยบัตรที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน จานวน ๙๐ ใบ
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้ าภาพเป็ นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ ให้
ในส่ วนโล่ รางวัลนักกีฬาดีเด่ น/ผู้ฝึกสอนดีเด่ น กกท. เป็ นผู้ดาเนินการให้
๑๘.รางวัลนักกีฬาดีเด่ นและผู้ฝึกสอนดีเด่ น
๑๘.๑ นักกีฬาดีเด่นให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๘.๑.๑ เป็ นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ และได้จานวนเหรี ยญทองรวมมากสุ ด ถ้า
เหรี ยญทองรวมได้เท่ากัน ให้พิจารณาเหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดงตามลาดับ
๑๘.๑.๒ เป็ นนักกีฬาที่มีทกั ษะเทคนิคการเล่นที่สูง
๑๘.๑.๓ เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
๑๘.๑.๔ เป็ นนักกีฬาที่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่ง
ประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
๑๘.๒ ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๘.๒.๑ ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการร่ วมการแข่งขันและปฎิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะผูฝ้ ึ กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
๑๘.๒.๒ ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องมีมารยาทดี มีนกั กีฬาได้รับเหรี ยญรางวัล เหรี ยญทองรวมมากสุ ดถ้า
เหรี ยญทองรวมได้เท่ากัน ให้พิจารณาเหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดงตามลาดับ
๑๘.๒.๓ เป็ นผูฝ้ ึ กสอนที่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่ง
ประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
๑๙. พิธีมอบเหรียญรางวัล
๑๙.๑ ให้นกั กีฬาผูท้ ี่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรางวัลด้วยตนเอง และ แต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรื อแต่ง
กายชุดวอร์ มทั้งชุ ด ซึ่ งเป็ นชุ ดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็ นไปตาม
ระเบียบฯ
๑๙.๒ พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น
๑๙.๓ ให้จดั พิธีมอบรางวัลหลังจากเสร็ จสิ้ นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของแต่ละประเภท (วันที่มีการ
แข่งขันชิงชนะเลิศในตารางการแข่งขัน)
๒๐. โลโก้ ผ้ ใู ห้ การสนับสนุน
๒๐.๑ การจะมีเครื่ องหมายการค้า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิ ประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน ๒x๓ นิ้ว จานวน ๑ จุดเท่านั้น
๒๐.๒ ชุดที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา ห้ามนาตราหรื อเครื่ องหมายการค้า ที่เป็ นประชาสัมพันธ์การขาย
หรื อเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอกกอฮอล์ใส่ ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด

๒๐.๓ อนุ ญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรื อชื่อนักกีฬาบนชุดแข่งขันที่มีขนาด ดังนี้
๒๐.๓.๑ ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน ๕ ซม.
๒๐.๓.๒ ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสู งไม่เกิน ๕ ซม.
๒๑. กาหนดการแข่ งขัน
ให้คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันเป็ นผูก้ าหนดวิธีการแข่งขัน วันเวลาการแข่งขัน วันรับเหรี ยญและสถานที่
ในการแข่งขัน ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณี มีเหตุจาเป็ นและให้คณะกรรมการผูต้ ดั สิ นเป็ นผูก้ าหนดตัว
ผูอ้ านวยการแข่งขัน
วันอบรมเจ้าหน้าที่ ๑ วัน
วันประชุมผูจ้ ดั การทีม ๑ วัน
วันแข่งขัน ๖ วัน
รวมวันที่ใช้ในการดาเนินการ ๘ วัน

กาหนดการแข่ งขัน
วันที่
วันที่ ๑
วันที่ ๒
วันที่ ๓

วันที่ ๔

วันที่ ๕

วันที่ ๖

เวลา
๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ น.
๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ น.

รายการ
อบรมเจ้าหน้าที่
ประชุมผูจ้ ดั การทีม

๘:๐๐-๑๑:๓๐ น.

รอบคัดเลือก ประเภทคูผ่ สม

๑๒:๓๐-๑๖:๓๐ น.
๑๖:๔๕ น.

รอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม
พิธีมอบเหรี ยญรางวัลประเภทคู่ผสม

๘:๓๐-๙:๓๐ น.

รอบคัดเลือก ประเภททีมผสม ๑

๙:๔๕-๑๐:๔๕ น.

รอบคัดเลือก ประเภททีมผสม ๒

๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น.

รอบคัดเลือก ประเภททีมผสม ๓

๑๓:๓๐-๑๔:๓๐ น.
๑๔:๔๕-๑๕:๔๕ น.
๘:๓๐-๙:๔๕ น.
๑๐:๐๐-๑๑:๑๕ น.
๑๓:๐๐-๑๔:๓๐ น.
๑๔:๔๕-๑๖:๑๕ น.
๑๖:๓๐ น.

รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๑
รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๒
รอบรองชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๑
รอบรองชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๒
รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๑
รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๒
พิธีมอบเหรี ยญรางวัลประเภททีมผสม

๘:๓๐-๙:๓๐ น.

รอบคัดเลือก ประเภททีมทัว่ ไป/ทีมหญิง ๑

๙:๔๕-๑๐:๔๕ น.

รอบคัดเลือก ประเภททีมทัว่ ไป/ทีมหญิง ๒

หมายเหตุ

รอบคัดเลือกแบ่งเป็ นสองสาย แข่งขัน ๑๓ รอบ รอบละ
๒ กระดาน อันดับ ๑-๗ ของแต่ละสายเข้ารอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศแข่ งขัน ๑๓ รอบ รอบละ ๒ กระดาน
รอบคัดเลือกประเภททีมผสม
แบ่งออกเป็ น ๓ สาย สายละ ๓-๔ ทีม แข่งขันแบบพบกัน
หมดในสาย ๓ รอบ รอบละ ๘ กระดาน นาอันดับ ๑-๒
ของแต่ละสายและ อันดับ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ อันดับเข้ารอบ
ก่อนรองชนะเลิศ
รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่ง ๒ รอบ รอบละ ๘ กระดาน
รอบรองชนะเลิศ แข่ง ๒ รอบ รอบละ ๑๐ กระดาน
รอบชิงชนะเลิศ แข่ ง ๒ รอบ รอบละ ๑๒ กระดาน

รอบคัดเลือกประเภททีมทัว่ ไป
แบ่งออกเป็ น ๓ สาย สายละ ๓-๔ ทีม แข่งขันแบบพบกัน
หมดในสาย ๓ รอบ รอบละ ๘ กระดาน นาอันดับ ๑-๒

วันที่ ๗

วันที่ ๘

๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น.

รอบคัดเลือก ประเภททีมทัว่ ไป/ทีมหญิง ๓

๑๓:๓๐-๑๔:๓๐ น.
๑๔:๔๕-๑๕:๔๕ น.
๘:๓๐-๙:๔๕ น.
๑๐:๐๐-๑๑:๑๕ น.
๑๓:๐๐-๑๔:๓๐ น.
๑๔:๔๕-๑๖:๑๕ น.
๑๖:๓๐ น.

รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ ไป/ทีมหญิง ๑
รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ ไป/ทีมหญิง ๒
รอบรองชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ ไป/ทีมหญิง ๑
รอบรองชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ ไป/ทีมหญิง ๒
รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ ไป/ทีมหญิง ๑
รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ ไป/ทีมหญิง ๒
พิธีมอบเหรี ยญรางวัลประเภททีมทัว่ ไปและทีมหญิง

๘:๐๐-๑๑:๓๐ น.

รอบคัดเลือก ประเภทคูท่ วั่ ไป/คูห่ ญิง

๑๒:๓๐-๑๖:๓๐ น.

รอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ทวั่ ไป/คู่หญิง
พิธีมอบเหรี ยญรางวัลประเภทคู่ทวั่ ไปและคู่หญิง
และพิธีปิดการแข่งขัน

๑๗:๐๐ น.

ของแต่ละสายและ อันดับ ๓ ที่ดีที่สุด ๒ อันดับเข้ารอบ
ก่อนรองชนะเลิศ
รอบก่อนรองชนะเลิศประเภททีมทัว่ ไป
แข่ง ๒ รอบ รอบละ ๘ กระดาน
รอบรองชนะเลิศ แข่ง ๒ รอบ รอบละ ๑๐ กระดาน
รอบชิงชนะเลิศ แข่ ง ๒ รอบ รอบละ ๑๒ กระดาน
รอบคัดเลือกแบ่งเป็ นสองสาย แข่งขัน ๑๓ รอบ รอบละ
๒ กระดาน อันดับ ๑-๗ ของแต่ละสายเข้ารอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศแข่ งขัน ๑๓ รอบ รอบละ ๒ กระดาน

