เชิญเข้ าร่ วมการแข่ งขันว่ ายนา้
วันธรรมศาสตร์ ประจาปี 2563 ครั้งที่ 3

The 3rdThammasat -

Swimming Championship

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563
ณ สระว่ ายนา้ ศู นย์ กฬ
ี ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต
รับรองสถิติโดยสมาคม ว่ายนา้ แห่ งประเทศไทย
นักกีฬาที่สมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันจะได้รับหมวกยางซีลโี คลน
รุ่น Limited มูลค่ า 550 บาท ฟรี ของมีจานวนจากัด
ศูนย์กฬ
ี ามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ DEE TIME SPORTS 168 จัดการแข่ งขันว่ ายนา้ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็ นกิจกรรมเฉลิมฉลอง วันที่ 10 ธันวาคม วันธรรมศาสตร์
2. เพื่อเป็ นการให้โอกาสนักกีฬาว่ายน้ าที่ชนะเลิศ ลาดับที่ 1, 2 และ 3 จากการแข่งขันสามารถสมัคร เข้าร่ วมโครงการผูม้ ีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาว่าย
น้ าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้เยาวชนรักการออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
4. เพื่อเป็ นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

รายละเอียดการแข่ งขัน
1. วันแข่ งขัน วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563
2. สถานที่แข่ งขัน สระว่ายน้ า ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
3. การจัดการแข่ งขันและคุณสมบัติ
3.1 การแข่งขันประเภทบุคคล สโมสรต่างๆ สามารถส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้ไม่จากัดจานวนในทุกรุ่ นอายุ และต้องสมัครในรุ่ นอายุของตนเอง
เท่านั้นไม่ลดหรื อ ข้ามรุ่ น
4 กติกาการแข่ งขัน
4.1 การแข่งขันใช้กติกาของ (FINA) แปลโดยสมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย และ ปล่อยตัวแบบ (ONE START RULE)
4.2 การแข่งขันใช้เครื่ องจับเวลาอัตโนมัติ กรณี มีเหตุขดั ข้องให้ใช้นาฬิกาจับเวลาของกรรมการประจาลู่แทน
5 รุ่นที่จัดการแข่ งขันใช้ ปี พ.ศ. เป็ นเกณฑ์ แจกเหรียญทุกชุ ดเฉพาะรุ่ นอายุ 6 – 10ปี
 รุ่ นอายุ 6 ปี
เกิด พ.ศ. 2557
( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 รุ่ นอายุ 7 ปี
เกิด พ.ศ. 2556
( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 รุ่ นอายุ 8 ปี
เกิด พ.ศ. 2555
( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 รุ่ นอายุ 9 ปี
เกิด พ.ศ. 2554
( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6ใบ)
 รุ่ นอายุ 10 ปี
เกิด พ.ศ. 2553
( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 รุ่ นอายุ 11 ปี
เกิด พ.ศ. 2552
( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 รุ่ นอายุ 12 ปี
เกิด พ.ศ. 2551
( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 รุ่ นอายุ 13 ปี
เกิด พ.ศ. 2550
( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 รุ่ นอายุ 14 ปี
เกิด พ.ศ. 2549
( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 รุ่ นทัว่ ไป
เกิด พ.ศ. 2548 ลงไป ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
6. รางวัลการแข่ งขัน แจกเหรียญทุกชุดเฉพาะรุ่นอายุ 6 – 10 ปี
6.1 ผูช้ นะเลิศการแข่งขันประเภทบุคคล อันดับที่ 1 – 2 – 3 จะได้รับรางวัล เหรี ยญชุบทอง เหรี ยญชุบเงิน และเหรี ยญชุบทองแดง

6.2 รายละเอียดถ้วยรางวัล
- คะแนนรวม สโมสรสูงสุด อันดับ 1-5 โดยพิจารณาจากคะแนนรวม รายการประเภทบุคคล
คะแนนรวม ประเภทบุคคล อันดับ 1-6 โดยพิจารณาจากคะแนนรวมรายการประเภทบุคคล
หมายเหตุ หากมีคะแนนเท่ากันทั้งในประเภทบุคคล คณะกรรมการจะพิจารณาดังต่อไปนี้
1. FINA point ของรายการที่มีคะแนนสูงที่สุด
2. จานวนเหรี ยญทองของนักกีฬา (หาก FINA point เท่ากัน)
3. อายุของนักกีฬาเป็ นลาดับต่อมา โดยจะให้รางวัลกับนักกีฬาที่มีอายุนอ้ ยกว่า (หากจานวนเหรี ยญทองเท่ากัน)

7
8

9

10

6.5 รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม ชาย และ หญิง โดยพิจารณาจากคะแนนรวมในรายการประเภทบุคคล แยกชาย และ หญิง
6.6 นักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบตั รพร้อมสถิติในรายการประเภทบุคคล
6.7 นักกีฬารุ่นทั่วไปที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 สามารถนาเกียรติบัตรสมัครเข้ าโครงการผู้มีความสามารถทางด้ านกีฬา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การนับคะแนน
7.1 ในแต่ละรายการแข่งขัน อันดับที่ 1 ถึง 9 จะได้รับคะแนน 600, 280, 130, 63, 31, 15, 7, 3, 1 ตามลาดับ
การประท้ วง
กรณี ประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬาให้ผฝู ้ ึ กสอนเป็ นผูย้ นื่ เอกสารการประท้วงต่อผูช้ ้ ี ขาด ภายใน 30 นาที หลังการแข่งขันรายการนั้นๆ สิ้ นสุ ดพร้อมเงิน
ประกันจานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หากการประท้วงเป็ นผล คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ แต่ถา้ ไม่เป็ นผลคณะ กรรมการจะริ บเงินประกัน
สอบถามข้ อมูล
 อาจารย์ ปกรณ์ ศิลปชัย (อ.เอิร์ธ) โทรศัพท์ : 085-117-1131
 นาย ภาณุพงศ์ อรุ ณจิตต์
โทรศัพท์ : 083-034-2150
 น.ส.นัทชา อรุ ณจิตต์
โทรศัพท์ : 081-6655990
ค่าสมัคร
10.1 ค่าสมัครการแข่ งขัน คนละ 700 บาท
10.2 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย จากัด สาขา ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต เลขที่บญั ชี 475-3-44554-2 ชื่อบัญชี น.ส.นัทชา อรุ ณจิตต์
นักกีฬาทีส่ มัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันจะได้ รับหมวกยางซีลโี คลน
มูลค่ า 550 บาทฟรี
ของมีจานวนจากัด500ใบสงวนสิ ทธิสาหรับนักกีฬาทีส่ มัครก่ อนและพร้ อมชาระค่ าสมัคร

11 การสมัครแข่ งขัน
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13

14

15
16

11.1 สมัครแข่งขันได้ที่ www.smt.in.th โดยลงทะเบียนแจ้งชื่อทีมและจานวนนักกีฬาโดยประมาณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น.
11.2 ส่ง Excel Form มาที่ PAKORNSNL@GMAIL.COM ได้ต้งั แต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
11.3 หากมีขอ้ สงสัยในเรื่ องของการสมัครแข่งขัน ติดต่อ อ.ปกรณ์ ศิลปชัย (อ.เอิร์ธ) โทรศัพท์ : 085-117-1131 / Line ID : EARTHZAX
ติดต่ อห้ องพัก
 โทร. 02- 1514000
การตัดสิทธิ์การแข่ งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะตัดสิ ทธิ์การเข้าร่ วมการแข่งขันของนักกีฬา ถ้านักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูป้ กครอง แสดงกิริยามารยาทอัน
ไม่พึงประสงค์ ทั้งส่งผลต่อเจตนารมณ์ของการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาดาเนิ นการตัดสิ ทธิ์ การเข้าร่ วมการแข่งขันในครั้งต่อไป
ประชุมผู้ฝึกสอน
กาหนดการประชุม วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ สระว่ายน้ า ในวันประชุมผูฝ้ ึ กสอนต้องทาการ ตรวจสอบชื่ อ – นามสกุล ในสูติบตั รเพื่อทา
การแก้ไขให้ถูกต้องเรี ยบร้อยและจะไม่มีการแก้ไขใดๆอีกหากผูฝ้ ึ กสอนท่านใดไม่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการขอสงวนสิ ทธิ์ การแก้ไข ชื่ อ – สกุล ในทุกกรณี
ปัญหาใดๆอันอาจจะเกิดขึน้
ในการแข่งขันหากเกิดปัญหาใดๆให้ถือคาตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นข้อยุติ
อุบัติเหตุใดๆ
ในการแข่งขันผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีมต้องกากับดูแลนักกีฬาของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา ของท่านหากเกิดอุบตั ิเหตุที่สุดวิสยั
จริ งๆคณะกรรมการจะรับภาระ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

17 รายการแข่ งขัน
อายุ
วัน

รายการ

15 ปี และ
มากกว่า

14 ปี

13 ปี

12 ปี

11 ปี

10 ปี

9 ปี

เสาร์
เสาร์
เสาร์
เสาร์
เสาร์
อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์

เดีย่ วผสม 200 เมตร
ฟรี สไตล์ 50 เมตร
เตะขาฟรี สไตล์ 50 เมตร
ผีเสื้อ 50 เมตร
ผลัดฟรี สไตล์ คูผ่ สม 4x50 เมตร
ฟรี สไตล์ 100 เมตร
เตะขาผีเสื้อ 50 เมตร
กรรเชี ยง 50 เมตร
กบ 50 เมตร
ผลัดผสม คูผ่ สม 4x50 เมตร
























































8 ปี

7 ปี

6 ปี และ
ต่ากว่า


















































































