ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทนนิส
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์”
ณ จังหวัด พัทลุง
*****************
1. สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย
นายกสมาคม นายอรรถ นานา
เลขาธิการ นายไพโรจน์ ชั้นเสวิกุล

โทรศัพท์ 086-945-4545
โทรศัพท์ 089-104-5865

2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาเทนนิสของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ผู้แทนสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ กกท.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย
ประธานเทคนิคกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ 2562
4.2 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย โดยสมาคมกีฬาเทนนิสสูงไทย
ฉบับล่าสุด
4.3 ให้นาบทลงโทษกรณีถ่วงเวลาการสอน และมารยาทของนักกีฬา ตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทนนิสสมาคม
นานาชาติ (ITF) ข้อ 29 และข้อ 30 มาบังคับใช้
4.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน ให้ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทน
สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย เป็นผู้วินิฉัย ผลการวินิฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด
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5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ต้องมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (นับปีพ.ศ.เกิด)
5.2 สัญชาติไทย
5.3 ไม่ติดโทษแบนจากสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย
5.4 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้นๆ เท่านั้น
5.5 นักกีฬาทุกคนจะต้องนาเอกสารการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 10 วันก่อนการแข่งขัน มายื่นให้กับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม ทั้งรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบแข่งขันระดับชาติ หากไม่นา
เอกสารมายื่นตามกาหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 ประเภททีม (3 ประเภท)
6.1.1 ประเภทชายคู่อายุรวมกัน 120 ปี (อายุขั้นต่า 55 ปี)
6.1.2 ประเภทหญิงคู่อายุรวมกัน 100 ปี (อายุขั้นต่า 45 ปี)
6.1.3 คู่ผสมอายุรวมกัน 100 ปี (อายุขั้นต่าหญิง 40 ปีขึ้นไป ชาย 50 ปีขึ้นไป)
6.2 ประเภทบุคคล (7 ประเภท)
6.2.1 ประเภทชายคู่อายุรวมกัน 90 ปี (อายุขั้นต่า 40 ปี)
6.2.2 ประเภทชายคู่อายุรวมกัน 105 ปี (อายุขั้นต่า 45 ปี)
6.2.3 ประเภทชายคู่อายุรวมกัน 120 ปี (อายุขั้นต่า 55 ปี)
6.2.4 ประเภทชายคู่อายุรวมกัน 130 ปี (อายุขั้นต่า 60 ปี)
6.2.5 ประเภทหญิงคู่อายุรวมกัน 90 ปี (อายุขั้นต่า 40 ปี)
6.2.6 ประเภทหญิงคู่อายุรวมกัน 110 ปี (อายุขั้นต่า 50 ปี)
6.2.7 คู่ผสมอายุรวมกัน 100 ปีขึ้นไป (อายุขั้นต่าหญิง 40 ปีขึ้นไป ชาย 50 ปีขึ้นไป)
7. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
7.1 จัดการแข่งขันประเภททีม 16 มีและบุคคลประเภทละ 16 คู่ โดยแบ่งดังนี้
7.1.1 การคัดเลือกระดับภาค อันดับที่ 1 – 3 ในแต่ละภาค 5 ภาค ประเภททีม 15 ทีมและประเภทบุคคล
ประเภทละ 15 คู่
7.1.2 สิทธิเจ้าภาพ ประเภททีม 1 ทีม,ประเภทบุคคล ประเภทละ 1 คู่
7.2 ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน ประเภททีม 1 ทีมและประเภทบุคคลไม่เกิน 2 คู่
7.3 แต่ละจังหวัด ส่งนักกีฬาประเภททีมได้ 6 – 14 คน ต่อทีม
7.4 นักกีฬา 1 คนสามารถแข่งขันได้ 2 ประเภท (ทีม 1 และ บุคคล 1 ประเภท)
7.5 ให้มีผู้ฝึกสอน ในอัตราส่วนนักกีฬา 1 - 10 คน ต่อ ผู้ฝกึ สอน 1 คน
7.6 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ต้องมีรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค เท่านั้น
7.7 โดยแบ่งภาคออกเป็น 5 ภาค ดังนี้
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1. กรุงเทพมหานคร
4. จังหวัดชลบุรี
7. จังหวัดปทุมธานี
10.จังหวัดสมุทรสงคราม
13.จังหวัดนครนายก

ภาค 1 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
2. จังหวัดจันทบุรี
5. จังหวัดตราด
8. จังหวัดระยอง
11.จังหวัดสมุทรสาคร
14.จังหวัดปราจีนบุรี

3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. จังหวัดนนทบุรี
9. จังหวัดสมุทรปราการ
12.จังหวัดสระแก้ว

1. จังหวัดกาญจนบุรี
4. จังหวัดราชบุรี
7. จังหวัดสุพรรณบุรี
10.จังหวัดอ่างทอง
13.จังหวัดนครปฐม

ภาค 2 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
2. จังหวัดลพบุรี
5. จังหวัดชัยนาท
8. จังหวัดสิงห์บุรี
11.จังหวัดอุทัยธานี
14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. จังหวัดนครสรรค์
6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. จังหวัดสระบุรี
12.จังหวัดเพชรบุรี

1. จังหวัดกาฬสินธุ์
4. จังหวัดนครพนม
7. จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดร้อยเอ็ด
13.จังหวัดสกลนคร
16.จังหวัดหนองบัวลาภู
19.จังหวัดอานาจเจริญ

ภาค 3 ประกอบด้วย 20 จังหวัด คือ
2. จังหวัดขอนแก่น
5. จังหวัดนครราชสีมา
8. จังหวัดมหาสารคาม
11.จังหวัดเลย
14.จังหวัดสุรินทร์
17.จังหวัดอุดรธานี
20. จังหวัดบึงกาฬ

3. จังหวัดชัยภูมิ
6. จังหวัดบุรีรัมย์
9. จังหวัดยโสธร
12.จังหวัดศรีสะเกษ
15.จังหวัดหนองคาย
18.จังหวัดอุบลราชธานี

1. จังหวัดกระบี่
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. จังหวัดพังงา
10.จังหวัดยะลา
13.จังหวัดสตูล

ภาค 4 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ
2. จังหวัดชุมพร
5. จังหวัดนราธิวาส
8. จังหวัดพัทลุง
11. จังหวัดระนอง
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. จังหวัดตรัง
6. จังหวัดปัตตานี
9.จังหวัดภูเก็ต
12.จังหวัดสงขลา

1. จังหวัดกาแพงเพชร
4. จังหวัดตาก
7. จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดแพร่
13.จังหวัดลาพูน

ภาค 5 ประกอบด้วย 15 จังหวัด คือ
2. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
8. จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวังแม่ฮ่องสอน
14.จังหวัดสุโขทัย

3. จังหวัดเชียงใหม่
6. จังหวัดพะเยา
9. จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลาปาง
15.จังหวัดอุตรดิตถ์
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8. การดาเนินการแข่งขัน
8.1 การแข่งขันประเภทคู่ ให้ดาเนินการดังนี้
8.1.1 แข่งขันแบบแบ่งสายแพ้คัดออกตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
8.1.2 ใช้ระบบแข่งขันแบบ 8 เกมส์ ดิวส์ 3 แต้ม แต้มสุดท้ายฝ่ายรับเลือกรับ (ในประเภทคู่ผสม ผู้ชายเสิร์ฟ-ผู้ชายรับ
ผู้หญิงเสิร์ฟ-ผู้หญิงรับ) ถ้า 8 เกมส์เท่ากันให้เล่นไทรเบรก 7 แต้ม และห่างกัน 2 แต้มถึงจะเป็นผู้ชนะ
8.1.3 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (ระดับชาติ) ผู้แพ้ในแต่ละสาย จะได้รางวัลที่ 3 ร่วมกัน ผู้ชนะจะเข้าไป
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
9. สถานที่และลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน
9.1 สถานที่ทาการแข่งขัน ใช้สนามเทนนิสจังหวัดเจ้าภาพจานวนอย่างน้อง 5 สนาม ซึ่งเป็นสนามกลางแจ้ง หรือในร่ม (ถ้ามี)
9.2 ลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน เจ้าภาพและการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้กาหนด
10. การจัดสายการแข่งขัน การวางมือ (Seeds)
10.1 การจัดสายการแข่งขันให้ใช้วิธีวางมือ และการจับฉลาก โดยการจัดวางอันดับมือในสายการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) และสมาคมเทนนิสสูงอายุไทย
11. มารยาทและการแต่งกาย
11.1 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬา พึงแสดงมารยาทที่ดีต่อกันปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และกติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมจะได้รับการพิจารณาโทษจาก
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562
11.2 นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ และสวมเสื้อคอปก (ในกรณีนี้ยกเว้น เสื้อแบบ
ไม่มีคอปกที่ออกแบบขึ้นเป็นชุดแข่งขันเทนนิส และได้รับการอนุญาตจากผู้แทนสมาคมฯ และ/หรือผู้ตัดสินชี้ขาด เท่านั้น)
หมวกหรืออุปกรณ์รัดศีรษะต้องไม่มีข้อความใดๆ ยกเว้นชื่อและสัญลักษณ์ของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดเท่านั้น
11.3 หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแต่งกายนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นาลง
สนามแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF)*
11.4 นักกีฬาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทาการแข่งขันจนกว่าจะปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
12. การประท้วง
12.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
เอกสารหลักฐานต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา และวางเงินประกันการประท้วง
เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และจะคืนให้หากคณะกรรมการวินิฉัยให้เป็นไปตามคาประท้วงนั้น หากคา
ประท้วงไม่เป็นผลให้เงินนั้นตกเป็นทุนดาเนินการของจังหวัดเจ้าภาพ
12.2 การประท้วงทางด้านเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา 15 นาที นับแต่การแข่งขันในครั้งนั้นสิ้นสุดลง
การประท้วงต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรผู้จัดการทีมเป็นผู้ลงนาม และวางเงินประกันการประท้วงเป็นเงิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) และจะคืนให้หากคณะกรรมการวินิฉัยให้เป็นไปตามคาประท้วงนั้น หากคาประท้วงไม่เป็นผลให้เงินนั้นตก
เป็นทุนดาเนินการของจังหวัดเจ้าภาพ
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13. บทลงโทษ
ในการแข่งขัน ถ้านักกีฬาไม่มาทาการแข่งขันหรือนักกีฬาที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ กกท. มาทาการแข่งขันหรือ
ผู้ฝึกสอนไม่มาปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถูกพิจารณาโทษ ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562
14. จานวนผู้ตัดสิน
14.1 ผู้แทนสมาคม จานวน 1 คน
14.2 วิยากร จานวน 2 คน
14.3 ผู้ตัดสิน จานวน 16 คน
15. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ตัดสินที่ผ่าน
การอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณา จาก สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการ
ตัดสิน
16. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองเหรียญร่วม)
รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย/หญิง โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นและประกาศนียบัตร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย/ทีมหญิง โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นและประกาศนียบัตร
หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้สาหรับโล่รางวัล
นักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
17. สรุปจานวนเหรียญและประกาศนียบัตรทั้งหมด
- เหรียญชุบทอง จานวน 28 เหรียญ และประกาศนียบัตร จานวน 28 ใบ
- เหรียญชุบเงิน จานวน 28 เหรียญ และประกาศนียบัตร จานวน 28 ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จานวน 56 เหรียญ และประกาศนียบัตร จานวน 56 ใบ
- โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย จานวน 2 ใบ และรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง จานวน 2 ใบ (ประเภทคู่)
- โล่รางวัลผูฝ้ ึกสอนดีเด่นชาย จานวน 1 ใบ และรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง จานวน 1 ใบ
18. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
18.1 ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกายด้วย
ชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ
18.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆไม่มีเพลง
ประจาจังหวัดให้ใช้เพลง “วันแห่งชัย” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแทน
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19. การประชุมผู้จัดการทีม
19.1 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ถ้าไม่เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับมติที่ประชุม
19.2 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถ้าไม่เข้าประชุมฯ
จะงดเบี้ยเลี้ยง และผู้แทนสมาคมกีฬาฯ รายงานให้ กกท. และผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆทราบ
19.3 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพื่อทาหน้าที่แทน ยกเว้นบางชนิดกีฬาที่กติกา
การแข่งขันระบุให้นักกีฬามาแสดงตัว
19.4 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องทาหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงและแจ้งต่อผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันฯในชนิดกีฬานั้นๆ ทราบ ต่อไป
20. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
20.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1) เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2) เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3) เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4) เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
5) อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
20.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1) ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนใน
ชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2) ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี และมีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองมากที่สุด ถ้าเหรียญทองเท่ากัน
ให้พิจารณาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลาดับ
3) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4) อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
21. โลโก้สาหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่ลงทาการแข่งขัน
21.1 สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว จานวน 1 จุดเท่านั้น และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
21.2 อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว เท่านั้น
21.3 ไม่อนุญาตให้ติดธงชาติลงทาการแข่งขัน
21.4 หากมีข้อขัดแย้งกับกฎ ระเบียบ กติกา ของสหพันธ์กีฬานั้นๆให้ กกท. พิจารณาอนุญาตเป็นกรณี
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22. กาหนดการแข่งขัน
กาหนดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์”
ณ จังหวัด พัทลุง
**********
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

7.
8.
9.
10.

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

2565 – อบรมเจ้าหน้าที่
2565 – ประชุมผู้จัดการทีมจัดสายประเภททีม
2565 - แข่งขันประเภททีมรอบแรก
2565 – แข่งขันประเภททีมรอบสอง
2565 – แข่งขันประเภททีมรอบรองชนะเลิศ
2565 – แข่งขันประเภททีมรอบชิงชนะเลิศ/ประชุมผู้จัดการทีมจัดสาย
ประเภทบุคคล
2565 – แข่งขันประเภทบุคคลรอบแรก
2565 – แข่งขันประเภทบุคคลรอบสอง
2565 – แข่งขันประเภทบุคคลรอบรองชนะเลิศ
2565 – แข่งขันประเภทบุคคลรอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ กาหนดการแข่งขันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
************************

