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การแข่ งขันว่ายนา้
King of Dragon 50 : 50
วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ณ สระว่ายนา้ ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ เพือ่ การศึกษา (ท้ องฟ้าจาลอง กรุงเทพ )
(สระว่ายนา้ บ้ านกล้วย ถ.สุ ขุมวิท –เอกมัย )

แข่ งแบบ OPEN และ EXTRA
แจกเสื้อลายมังกร 100 ตัวแรกเฉพาะผู้ที่สมัครและชาระเงินก่อน 20 กันยายน 2562
**เนื่องจากทีจ่ อดรถมีน้อย ขอความร่ วมมือเดินทางด้ วยรถไฟฟ้า หรือเดินทางมาด้ วยกัน ขอบคุณค่ ะ**
******************************************************************************************

แบบเหรียญรางวัล

1.วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์นกั กีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรี ยนต่างๆ
2.เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ าทดสอบความสามารถในแต่ละกลุ่มอายุ
3.เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด
4.เพื่อประชาสัมพันธ์สระว่ายน้ าศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา
2.สถานทีแ่ ข่ งขัน
ณ สระว่ ายนา้ ศูนย์ วิทยาศาสตร์ เพือ่ การศึกษา (ท้ องฟ้าจาลอง กรุ งเทพ )
3.กาหนดการแข่ งขัน
-ประชุมวันแรกของการแข่งขัน เวลา 7.30 น. ณ จุดรับรายงานตัว
-แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เริ่ มแข่งขันเวลา 08.00 น.
4.การรับสมัคร-เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1-30 กันยายน 2562
หมายเหตุ*1. ถ้ าจะยกเลิกการแข่ งขัน ต้ องยกเลิกก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ*2. ตรวจสอบรายชื่อและท่าแข่ งขันวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ( เวลา 10.00 น.)
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5.วิธีสมัครแข่ งขัน
ส่ งใบสมัครทางอีเมล swimfanclubthai@gmail.com
สถานทีร่ ับสมัคร
โทร 02-175-7805 แฟกซ์ 02-175-7806 / ครู นอ้ ง 086-304-2128 เวลา 9.00-16.00 น.
-กรุ ณาใช้แบบฟอร์ มตามที่ทางเรากาหนดไว้เท่านั้น
-การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขันและรายละเอียดต่างๆ ไม่รับแก้ไขทางโทรศัพท์และจะรับเฉพาะที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรเท่านั้น เพื่อเป็ นหลักฐานต่อการตรวจสอบ
6.รุ่ นทีจ่ ัดแข่ งขัน*แจกเหรี ยญทุกฮีท**
รุ่ นอายุ 7 ปี
เกิดพ.ศ. 2555 **รุ่ นนี้ แจกถ้วยชาย 5 ใบ หญิง 5 ใบ**
รุ่ นอายุ 8 ปี
เกิดพ.ศ. 2554 **รุ่ นนี้แจกถ้วยชาย 5 ใบ หญิง 5 ใบ**
รุ่ นอายุ 9 ปี
เกิดพ.ศ. 2553 **รุ่ นนี้แจกถ้วยชาย 5 ใบ หญิง 5 ใบ**
รุ่ นอายุ 10 ปี
เกิดพ.ศ. 2552 **รุ่ นนี้แจกถ้วยชาย 5 ใบ หญิง 5 ใบ**
รุ่ นอายุ 11 ปี
เกิดพ.ศ. 2551 **รุ่ นนี้แจกถ้วยชาย 5 ใบ หญิง 5 ใบ**
รุ่ นอายุ 12 ปี
เกิดพ.ศ. 2550 **รุ่ นนี้แจกถ้วยชาย 5 ใบ หญิง 5 ใบ**
รุ่ นอายุ 13 ปี
เกิดพ.ศ. 2549 **รุ่ นนี้แจกถ้วยชาย 5 ใบ หญิง 5 ใบ**
รุ่ นอายุ 14 ปี
เกิดพ.ศ.2548 เฉพาะผูช้ าย **รุ่ นนี้แจกถ้วยชาย 5 ใบ
รุ่ นอายุ ทัว่ ไป
เกิดพ.ศ.2547 เป็ นต้นไป **รุ่ นนี้แจกถ้วยชาย 5 ใบ หญิง 5 ใบ**
**กรณี ที่นกั กีฬาในรุ่ น / กลุ่ม นั้นมีนอ้ ยกว่า 3 คน 3 สโมสรจะรวมรุ่ นตามความเหมาะสมของฝ่ ายจัดการแข่งขันค่ะ**
7.ค่ าสมัคร
กลุ่ม OPEN
ค่ าสมัครแข่ งขันคนละ 600 บาท
กลุ่ม EXTRA
ค่ าสมัครแข่ งขันคนละ 800 บาท
ประเภททีมผลัด
4 x 50 ม. รายการละ 240 บาท **ทีมผลัดส่ งรุ่ นอายุไม่ เกิน 2 ทีม**
**นักกีฬาที่สมัครกลุ่ม EXTRAนี้ จะได้ รับถ้ วยรางวัลที่ระลึกทุกคน และต้ องเป็ นนักกีฬาที่ไม่ เคยชนะเลิศและไม่ เคย
ได้ รับรางวัลประเภทบุคคล อันดับที่ 1-3 ในปี ทีแ่ ล้ว เพือ่ ส่ งเสริมและให้ กาลังนักกีฬามือใหม่ **
8.การชาระเงินค่ าสมัคร
ธนาคารกรุ งเทพ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
ชื่อบัญชี

สาขาสมุทรปราการ
155-7500-517
ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์ สิน

**โปรดชาระค่ าสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562 **
**ชาระเงินแล้ ว แจ้ งหลักฐานการโอนเงินทีค่ รู น้อง ไลน์ ไอดี : swimfanclub
ถ้ าค่ าสมัครรวมยอดแล้วเป็ นเงิน 1,200 บาท มีสูจิบัตรการแข่ งขันให้ ผ้ ูฝึกสอนฟรี ทีมละ 1 เล่ ม เท่ านั้น
ถ้ าค่ าสมัครรวมยอดแล้ วไม่ ถึง 1,200 บาท ต้ องชาระค่ าสู จิบัตรเอง เล่ มละ 80 บาท
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กรณีมาซื้อหน้ างานไม่ ทัน ผู้ปกครองสามารถสั่ งจองสู จิบัตรล่ วงหน้ า จาหน่ ายเล่ มละ 80 บาท
ทั้งนีค้ ่ าสมัครและค่ าสู จิบัตรให้ ชาระรวมกันทางธนาคาร ขอบคุณค่ ะ
9.การนับคะแนน
-ประเภทบุคคล นับคะแนน
15/13/12/10/8/6/5/4/3/1 ตามลาดับ
-ประเภททีม นับคะแนน
15/13/12/10/8
ตามลาดับ
10.รางวัล
รางวัลการแข่ งขันประเภทบุคคล
รางวัลการแข่ งขันประเภททีม

ตามรายละเอียดในข้ อที่ 6
สโมสรยอดเยีย่ ม 5 อันดับ

11.คุณสมบัตินักกีฬา
-นักกีฬาที่สมัครในรุ่ นอายุของตนเองและลงแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรี ยน และจังหวัดเท่านั้น
(ห้ามใช้คาว่าอิสระ )
12.กติกาการแข่ งขัน
1.แข่งขันแบบรอบเดียวไม่มีรอบคัดเลือก การปล่อยตัว ONE START RULE
2.ใช้นาฬิกากึ่งอัตโนมัติ ในกรณี ที่มีเหตุขดั ข้อง ให้ใช้นาฬิกาจับเวลาประจาลู่พิจารณาร่ วมกับกรรมการเส้นชัย
3.นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 20 นาที กรณี นกั กีฬาแข่งขันผิดชุด/ลู่ จะตัดสิ ทธิ์ การแข่งขัน
4.ผูค้ วบคุมทีม /ผูฝ้ ึ กสอน/ผูป้ กครอง ต้องรับผิดชอบคุณสมบัตินั กกี ฬา อายุนกั กี ฬาและกลุ่ม หากมีการประท้วงเป็ นผล
นักกีฬาจะถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขัน และไม่คืนเงิ นค่าสมัคร ยกเว้นเป็ นความผิดพลาดของแผนกคอมพิวเตอร์ ท้ งั นี้
อ้างอิงตามหลักฐานใบสมัคร
4.1-กรณี โกง อายุ ปรับคนละ 1,000 บาท ขอให้โค้ชทุกคนตรวจสอบ วัน เดือน ปี เกิด นักกีฬาทุกคนในทีม
หากต้องการแก้ไข อายุให้ถูกต้อง ให้ ทาเครื่องหมาย * หน้ าชื่อนักกีฬา มิฉะนั้นทางเราจะไม่ ทราบ
4.2-นักกีฬาที่ไม่ส่ง ว.ด.ป. แสดงว่า มีเจตนาที่จะโกงอายุ คอมพิวเตอร์ จะต้องพิมพ์เป็ น 01/01/...ตามด้วย พศ.ดังนั้น ขอให้
แก้ไขและส่ งแฟกซ์มาให้ชดั เจน
5.ใช้กติกาการแข่งขันว่ายน้ าของสมาคมว่ายน้ าแห่ งประเทศไทย ถือการตัดสิ นชี้ ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ น
ข้อยุติ ไม่รับดูวดี ีโอของผูป้ กครอง
6.หากนักกีฬาแข่งขันในรายการนั้น ๆ น้อยกว่า 3 คน หรื อ 3 ทีม จะไม่นบั คะแนน
7.ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นบั เหรี ยญทอง เงินและทองแดงตามลาดับเวลาRANKING หากเท่ากันอีกให้นกั กีฬาที่อายุนอ้ ยกว่า
ครองถ้วยตามลาดับ
8.ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันต้องลงแข่งในนามสโมสรโรงเรี ยนหรื อทีมในรุ่ นอายุของตนเองเท่านั้น เฉพาะประเภทบุคคล
9.สาหรับทีมผลัด นักกีฬาที่อายุนอ้ ยกว่าสามารถเล่นในรุ่ นอายุที่สูงกว่าได้ แต่ให้เลือกเล่นเพียงรุ่ นเดียวเท่านั้นและต้อง
เขียนชื่อ –นามสกุล บนใบรายงานตัวทีมผลัดว่า นักกีฬาคนใดว่ายคนที่ 1 หรื อคนที่ 2 เพื่อให้กรรมการสามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้
10. นักกีฬาคนใดส่ งสมัครการแข่งขันแล้วไม่มาร่ วมการแข่งขัน ผูฝ้ ึ กสอน /ผูจ้ ดั การทีม /ผูป้ กครอง จะต้องรับผิดชอบค่า
สมัครในรายการนั้นๆทุกกรณี
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13.รายการแข่ งขัน**เริ่มจากรุ่ นทั่วไปชาย-7 ปี ชาย และรุ่ นทัว่ ไปหญิง-7 ปี หญิง ตามรายการดังนี*้ *
วันอาทิตย์
1.ฟรี สไตล์
100 ม.
2.เกาะโฟม
50 ม.
3.กรรเชียง
50 ม.
4.กบ
50 ม.
5.ผีเสื้ อ
50 ม.
6.ฟรี สไตล์
50 ม.
7.ผลัดฟรี สไตล์ 4 X 50 ม.
8.ผลัดผสม 4 X 50 ม.
**ผลัดฟรี สไตล์ตอ้ งเป็ นเพศเดียวกันเท่านั้น
**ผลัดผสม สามารถรวมนักกีฬาชายและหญิงในทีมได้
14.ท่าแข่ งขัน **ผลัดรวมอายุ 6-7 ปี / 8-9 ปี / 10-11 ปี / 12-13 ปี / 14-ทัว่ ไป **
รุ่ นอายุ
ประเภท
ระยะ
7 8 9 10 11 12
13
เกาะโฟม

50 ม.

ฟรี สไตล์

100 ม.

ฟรี สไตล์

50 ม.

กบ

*

*

*

50 ม.

*
*

*
*

*
*

*
*
*

กรรเชียง

50 ม.

*

*

*

*

ผีเสื้ อ

50 ม.

*

*

*

*

ผลัดฟรี สไตล์ 4*50 ม.
ผลัดผสมช+ญ 4*50 ม.
แบบเสื้อลายมังกร

*
*

14ปี ทัว่ ไป
เฉพาะ ชายและ
ผูช้ าย หญิง

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
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การประท้วงผลการแข่ งขัน วางเงิน 1,000 บาท หากประท้วงเป็ นผล จะทาการคืนเงินให้ หากประท้วงไม่เป็ นผลจะทาการ
ริ บเงินประท้วงทันที ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะนาเงินที่ได้จากการประท้วงไปทาบุญสร้างอาคารเรี ยนในนามของนักกีฬา
หมายเหตุ
-.อุบตั ิเหตุอนั เกิดจากการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้
-.ทางคณะกรรมการขอสงวนสิ ทธิ์ในการตัดสิ ทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาในกรณี ที่ผฝู ้ ึ กสอน และผูป้ กครองมีความประพฤติไม่เหมาะสม

