การแข่งขันว่ายน้า
Bangna Swimming Cup 2021
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ณ สระว่ายน้า รุ่งแสง บางนา (ซอยบางนา-ตราด1)
รางวัลการแข่งขันคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม 5 อันดับพร้อมเงิ นบารุงทีม
ชนะเลิ ศอันดับที่ 1 พร้อมเงิ นบารุงทีม 5,000 บาท
ชนะเลิ ศอันดับที่ 2 พร้อมเงิ นบารุงทีม 3,000 บาท
ชนะเลิ ศอันดับที่ 3 พร้อมเงิ นบารุงทีม 2,000 บาท
ชนะเลิ ศอันดับที่ 4 พร้อมเงิ นบารุงทีม 1,000 บาท
ชนะเลิ ศอันดับที่ 5 พร้อมเงิ นบารุงทีม 1,000 บาท
**เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
1.วัตถุประสงค์
1.เพือ่ เป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์นกั กีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียนต่างๆ
2.เพือ่ พัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้าทดสอบความสามารถในแต่ละกลุ่มอายุ
3.เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการเล่นกีฬาเพือ่ ต่อต้านยาเสพติด
2.สถานที่แข่งขัน สระว่ายน้า รุ่งแสง บางนา (ซอยบางนา-ตราด1) ปากทางเข้าคือโรงเรียนนานาชาติเบิรค์ ลีย์
3.กาหนดการแข่งขัน
-ประชุมวันแรกของการแข่งขัน เวลา 6.30 น. ณ จุดรับรายงานตัวและลงชื่อเข้าประชุม
-แข่งขันวันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564
เริม่ แข่งขันเวลา 08.00 น.

4.รุ่นที่จดั แข่งขัน*แจกเหรียญทุกชุด**
รุ่นอายุ 6 ปี

เกิ ดพ.ศ. 2558 **รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 8 ใบ หญิ ง 8 ใบ**

รุ่นอายุ 7 ปี

เกิ ดพ.ศ. 2557 **รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 8 ใบ หญิ ง 8 ใบ**

รุ่นอายุ 8 ปี

เกิ ดพ.ศ. 2556 **รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 8 ใบ หญิ ง 8 ใบ**

รุ่นอายุ 9 ปี

เกิ ดพ.ศ. 2555 **รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 8 ใบ หญิ ง 8 ใบ**

รุ่นอายุ 10 ปี

เกิ ดพ.ศ. 2554 **รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 8 ใบ หญิ ง 8 ใบ**

รุ่นอายุ 11 ปี

เกิ ดพ.ศ. 2553 **รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 8 ใบ หญิ ง 8 ใบ**

รุ่นอายุ 12 ปี

เกิ ดพ.ศ. 2552 **รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 8 ใบ หญิ ง 8 ใบ**

รุ่นอายุ 13 ปี

เกิ ดพ.ศ. 2551 **รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 5 ใบ หญิ ง 5 ใบ**

รุ่นอายุ 14 ปี

เกิ ดพ.ศ.2550 **รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 5 ใบ**เฉพาะผู้ชาย

รุ่นอายุ ทัวไป
่

เกิ ดพ.ศ.2549 เป็ นต้น**รุ่นนี้ แจกถ้วยรางวัลชาย 5 ใบ หญิ ง 5 ใบ**

กรณี ที่นักกีฬาหญิ งตัง้ แต่อายุ 13 ปี ขึ้นไป หากมีนักกีฬาน้ อยกว่า 5 คน จะนารวมแข่งขันในรุ่นอายุทวไป**
ั่

5.การรับสมัคร
-เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
-ยกเลิ กการแข่งขันได้ถึง 18 มีนาคม 2564
**ชาระค่าสมัคร 300 คนแรกจะได้รบั เสื้อที่ระลึกจากสปอนเซอร์ **

ส่งใบสมัครทางอีเมล

swimfanclubthai@gmail.com

สอบถามเรื่องทัวไป
่ ครูน้อง 086-304-2128 เวลา 10.00-16.00 น.
6.ค่าสมัคร
ค่าสมัครแข่งขันคนละ 700 บาท
ทีมใดต้องการเช่าเต็นท์เพื่อความสะดวกของทีม ขนาด 5 X 12 เมตร ราคาหลังละ 1,500 บาท
7.การชาระเงิ นค่าสมัคร**แจ้งหลักฐานการชาระเงิ นทางไลน์ ไอดี : swimfanclub
ธนาคารกรุงศรี

เลขที่ 100-139-4816

ชื่อบัญชี

ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน

8.การนับคะแนน-ประเภทบุคคล นับคะแนน

200/186/168/151/90/79/65/54 ตามลาดับ

9.รางวัล

รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล

ตามรายละเอียดข้อ 4

รางวัลการแข่งขันประเภททีม

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม 5 อันดับพร้อมเงิ นบารุงทีม

10.รายการแข่งขัน**เริ่ มจากรุ่นทัวไปชาย-6
่
ปี ชาย และรุ่นทัวไปหญิ
่
ง-6 ปี หญิ ง ตามรายการดังนี้ **
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หมายเหตุ*1.เมื่อครบกาหนดวันที่ยกเลิ กการแข่งขันแล้ว มีเหตุให้นักกีฬามาร่วมการแข่งขันไม่ได้ จะไม่
สามารถขอคืนเงิ นค่าสมัครทุกกรณี
หมายเหตุ*2. ตรวจสอบรายชื่อและท่าแข่งขันโดยส่งรายชื่อให้โค้ชหรือตัวแทนทีมตรวจสอบเท่านัน้
หมายเหตุ*3.
3.1.กรณี ประท้วงการแข่งขัน สงวนสิ ทธิ์ เฉพาะโค้ชเท่านัน้ และโค้ชต้องมาลงชื่อประชุมด้วย หากโค้ชมาไม่ได้
ต้องมอบหมายให้ผ้จู ดั การทีม หรือตัวแทนที่เข้าประชุมและลงชื่อรับทราบมติ ที่ประชุม
3.2.กรณี ผ้ปู กครองส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันด้วยตนเอง ต้องมาลงชื่อประชุมด้วยเช่นกันลงชื่อรับทราบมติ ที่
ประชุม
3.3.คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการแข่งขันสามารถตัดสิ ทธิ์ รายการแข่งขันนัน้ ๆ และไม่คืนเงิ น กรณี
ผู้ปกครอง หรือโค้ชปฏิ บตั ิ ตวั ไม่เหมาะสม
หมายเหตุ4*
4.1.กรุณาตรวจสอบรายชื่อ+กลุ่ม+เพศ+ท่าแข่งขัน ให้ตรงกับวันที่ประกาศให้ตรวจสอบ และแจ้งแก้ไขทาง
อีเมลเท่านัน้ ไม่รบั แจ้งทางไลน์ และไม่รบั แจ้งแก้ไขหน้ างาน

4.2.เพื่อเป็ นการรักษาระเบียบวิ นัย กรุณาสมัครล่วงหน้ า เพื่อจัดเตรียมเหรียญและถ้วยรางวัลให้ครบตาม
จานวนผู้สมัคร
4.3.กรณี ปิดรับสมัคร ขึ้นอยู่กบั ดุลพิ นิจฝ่ ายจัดการแข่งขัน ให้สงั เกต ที่โควต้าตัวอักษรวิ่ งบนหน้ าเว็บ
4.4.ห้ามมาผูกเชือก หรือทาเครื่องหมายใดๆในการจองพื้นที่ก่อนวันแข่งขันโดยเด็ดขาด ให้มาจองพื้นที่ตอน
เช้าวันแข่งขันเท่านัน้
13.แบบเหรียญรางวัล
14.แบบถ้วยรางวัลบุคคล
15.แบบถ้วยรางวัลสโมสร

*จะลงรูปให้ดอู ีกครัง้
*จะลงรูปให้ดอู ีกครัง้
*จะลงรูปให้ดอู ีกครัง้

15.กติ กาการแข่งขัน
*-นักกีฬาทีส่ มัครในรุ่นอายุของตนเองและลงแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน (ห้ามใช้คาว่าอิสระ )
1.แข่งขันแบบรอบเดียวไม่มรี อบคัดเลือก การปล่อยตัว ONE START RULE
2.ใช้นาฬิกา TouchingBoard ในกรณีทม่ี เี หตุขดั ข้อง ให้ใช้นาฬิกาจับเวลาประจาลู่พจิ ารณาร่วมกับกรรมการเส้น
ชัย ไม่รบั ดูวดี โี อของผูป้ กครอง
3.นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 20 นาที กรณีนกั กีฬาแข่งขันผิดชุด/ลู่ จะตัดสิทธิการแข่
์
งขัน
4.ผูค้ วบคุมทีม /ผูฝ้ ึกสอน/ผูป้ กครอง ต้องรับผิดชอบคุณสมบัตนิ ักกีฬา อายุนักกีฬาและกลุ่ม หากมีการประท้วงเป็ น
ผล นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่
์
งขัน และไม่คนื เงินค่าสมัคร ยกเว้นเป็ นความผิดพลาดของแผนกคอมพิวเตอร์
ทัง้ นี้อา้ งอิงตามหลักฐานใบสมัคร
4.1-กรณีโกง อายุ ปรับคนละ 1,000 บาท ขอให้โค้ชทุกคนตรวจสอบ วัน เดือน ปี เกิด นักกีฬาทุกคนในทีม
หากต้องการแก้ไข อายุให้ถูกต้อง ต้องแจ้งก่อนการแข่งขัน 5 วันทาการ
4.2-นักกีฬาทีไ่ ม่ส่ง วันและเดือนเกิด คอมพิวเตอร์จะต้องพิมพ์เป็ น 01/01/...ตามด้วย พศ.ดังนัน้ ขอให้แก้ไขและส่ง
แฟกซ์มาให้ชดั เจน
5.ใช้กติกาการแข่งขันว่ายน้าของสมาคมว่ายน้าแห่งประเทศไทย
6.กรณีคะแนนคะแนนนักกีฬาประเภทบุคคลเท่ากัน ให้ใช้เกณฑ์ Fina Point ตามระบบประมวลผลทีแ่ สดง
17.การประท้วงผลการแข่งขัน
วางเงิน 1,000 บาท หากประท้วงเป็ นผล จะทาการคืนเงินให้
หากประท้วงไม่เป็ นผลจะทาการริบเงินประท้วงทันที ถือการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นข้อยุติ
ไม่รบั ดูวดี โี อของผูป้ กครอง
**-.อุบตั เิ หตุอนั เกิดจากการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ จะปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นให้เท่านัน้ **

