
ระเบยีบการแขง่ขนัวา่ยนํ �า VERSO Swim Star 2022

By ARENA

รบัรองสถติโิดยสมาคมวา่ยนํ �าแหง่ประเทศไทย

ระหวา่งวนัที� 2-3 กรกฎาคม 2565
ดําเนนิการจัดโดย สโมสร Bangkok Elite Swim Team สงักดัสมาคมวา่ยนํ�าแหง่ประเทศไทย และ

ARENA Thailand

……………………………………………………………………………...

1. วตัถปุระสงค์

○ เพื�อใชส้ถติเิวลาในการคดัเลอืกนักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัวา่ยนํ�าชงิแชมป์ประเทศไทยประจําปี 2566

○ เพื�อเป็นการจัดอนัดบัของนักกฬีาวา่ยนํ�าประเทศไทย

○ เพื�อเป็นกจิกรรมระหวา่งสโมสรสมาชกิของสมาคมกฬีาวา่ยนํ�าแหง่ประเทศไทย

○ เพื�อใชส้ถติใินการพจิารณาเขา้รว่มรายการนานาชาตขิองสมาคมฯ

2. สถานที� สระวา่ยนํ�า 50 เมตร โรงเรยีนนานาชาต ิVERSO

3. วนัที�แขง่ขนั 2 - 3 กรกฎาคม 2565

4. กตกิาการทดสอบ

○ ใชก้ตกิาของสหพันธว์า่ยนํ�านานาชาต ิ2017 – 2021 (ฉบบัภาษาไทย แปลโดยสมาคมฯ)

○ ระบบจัดการทดสอบ Time Final โดยรวมรุน่อาย ุแยกเพศ ใชน้าฬกิาอตัโนมตัิ

○ ผลการแขง่ขนัจะแยกตามอายแุละเพศ

○ ปัญหาและอปุสรรคในการทดสอบเวลาใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการและถอืวา่เป็นที�ส ิ�นสดุ

○ นักกฬีาที�เขา้รว่มทดสอบเวลาจะตอ้งรายงานตวักอ่นเริ�มการทดสอบ 15 นาที

5. การเตรยีมตวัแขง่ขนัภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019

○ นักกฬีา ผูฝึ้กสอน ผูเ้ขา้ชม และเจา้หนา้ที�ตอ้งตรวจ ATK ดว้ยตวัเอง และสง่ผลการตรวจในวนัที� 1

กรกฎาคม ผา่นทาง https://form.jotform.com/212661167833457 ซึ�งผลการตรวจจะตอ้งเป็น

ลบ (Negative) เทา่นั�น จงึจะสามารถเขา้มาในบรเิวณที�จัดการแขง่ขนัได ้

○ อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมการแขง่ขนัวนัละไมเ่กนิ 250 คน โดยผูเ้ขา้ชมทกุทา่นตอ้งดําเนนิการตรวจ ATK

เชน่เดยีวกบันักกฬีาและผูฝึ้กสอน อนึ�งทางผูจั้ดการแขง่ขนัดําเนนิมาตราการภายใตป้ระกาศของ

รัฐบาล ณ ขณะนั�น ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามผลการประกาศ และจะแจง้ใหท้ราบหากมกีาร

เปลี�ยนแปลง

○ ตอ้งสว่มใสแ่มสกต์ลอดเวลา และเวน้ระยะหา่ง 1 เมตร เป็นอยา่งนอ้ย



6. คณุสมบตัขิองนักกฬีาที�เขา้รว่มการแขง่ขนั

○ เป็นนักกฬีาที�สงักดัในสโมสรสมาชกิสมาคมกฬีาวา่ยนํ�าแหง่ประเทศไทยปัจจบุนั

○ เป็นนักกฬีาที�สงักดัในโรงเรยีนที�ข ึ�นทะเบยีนในประเทศไทย

7. รุน่อายุ

○ การนับอายขุองนักกฬีาจะนับอายตุามปีเกดิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565

○ การแขง่ขนัจะแบง่เป็นรุน่อาย ุดงันี�

i. ไมเ่กนิ 8 ปี

ii. 9 ปี

iii. 10 ปี

iv. 11 ปี

v. 12 ปี

vi. 13 ปี

vii. 14 ปี

viii. 15 ปีขึ�นไป

8. การสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนั

○ นักวา่ยนํ�าแตล่ะคนสามารถลงแขง่ขนัรายการเดี�ยวได ้6 รายการและลงวา่ยผลดัได ้2 รายการ

○ สโมสรสามารถสง่ทมีผลดัไดส้โมสรละ 2 ทมีตอ่รายการผลดั 1 รายการในกลุม่อายนัุ�นๆ เทา่นั�น

○ หมดเขตรับสมคัรวนัที� 22 มถินุายน 2565 หรอื หากจํานวนนักกฬีาครบตามประกาศรัฐบาล ทางผูจั้ด

ขอสงวนสทิธใินการปิดรับสมคัรกอ่นกําหนด

○ สง่โดยไฟล ์Hy-tek หรอื Splash Team Manager หรอื  Excel file ไปยงัผูจั้ดการแขง่ขนัผา่น

อเีมลล์ PAKORNSNL@gmail.com

○ เป็นการจัดการแขง่ขนัโดยจํากดัจํานวนนักกฬีาไมเ่กนิวนัละ 500 คน หรอือาจมกีารเปลี�ยนแปลงตาม

ระเบยีบขอ้บงัคบัของรัฐบาล ณ วนัที�ทําการแขง่ขนั

○ ประกาศรายชื�อนักกฬีา สามารถดผูา่นเว็บไซต์ https://www.smt.in.th/ และ Splash Me ในวนัที� 24

มถินุายน 2565 และกําหนดชาํระเงนิคอืวนัที� 25 มถินุายน 2565 หากไมช่าํระเงนิตามเวลาที�กําหนด

ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิทมีที�ยงัไมไ่ดช้าํระคา่แขง่ขนัและใหส้ทิธกิบัทมี/โรงเรยีนอื�น

9. การนับคะแนน การมอบเหรยีญรางวลั และถว้ยรางวลั

○ การใหค้ะแนนประเภทเดี�ยว จะใหค้ะแนนจากผูช้นะเลศิอนัดบัที� 1-5 โดยมคีะแนน 32, 15, 7, 3, 1

ตามลําดบั หากลําดบัเทา่กนัจะไดค้ะแนนเทา่กนั

○ คะแนนประเภททมี จะใหค้ะแนนจากผูช้นะเลศิอนัดบัที� 1-8 โดยมคีะแนน 20, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1

ตามลําดบั หากลําดบัเทา่กนัจะไดค้ะแนนเทา่กนั

○ การมอบเหรยีญรางวลัจะมพีธิมีอบเหรยีญใหผู้ช้นะเลศิอนัดบัที� 1, 2, และ 3 ตามกลุม่อาย ุจะไดรั้บ

เหรยีญรางวลัตามลําดบั ทั �งประเภทเดี�ยวและทมีผลดั

○ ถว้ยรางวลัจะมพีธิมีอบใหก้บันักกฬีาผูม้คีะแนนสงูสดุอนัดบัที�  1, 2, และ 3 ตามกลุม่อาย ุและ

ถว้ยรางวลัสโมสรยอดเยี�ยมใหก้บัทมีที�มคีะแนนสงูสดุอนัดบัที�  1, 2, และ 3 รวมทกุกลุม่อายุ

10. คา่สมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนั

○ คา่สมคัร 1,000 บาท (ไมส่ามารถคนืเงนิได)้ จะไดรั้บกระเป๋าหรูดู พรอ้มกบัเสื�อ และหมวกวา่ยนํ�า

○ จํากดัผูฝึ้กสอนประจําทมี ขึ�นอยูก่บัจํานวนนักวา่ยนํ�าของแตล่ะทมี โดยทางผูจั้ดจะกําหนดตามความ

เหมาะสมและแจง้ใหท้ราบกอ่นการแขง่ขนั

https://www.smt.in.th/


11. ตารางการแขง่ขนั

○ เวลาการจัดแขง่ขนัวา่ยนํ�าโดยประมาณ 08.30 - 17.30 น. โดยในแตล่ะวนั จะมชีว่งพักกลางวนั

ประมาณ 30 นาที

Day Events Age

8 Years

& Under

9 Years 10 Years 11 Years 12 Years 13 Years 14 Years 15 Years

& Over

SAT 200 m. Individual Medley
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

50 m. Breaststroke
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

100 m. Backstroke
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

50 m. Butterfly
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

100 m. Freestyle
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mixed 4x50 m. Freestyle
Relay ✔ ✔ ✔ ✔

SUN 200 m. Freestyle
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

100 m. Breaststroke
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

50 m. Backstroke
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

100 m. Butterfly
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

50 m. Freestyle
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mixed 4x50 m. Medley
Relay ✔ ✔ ✔ ✔



12. การรักษาความปลอดภยัและสขุอนามยั

○ คณะกรรมการจัดการทดสอบจะดําเนนิการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019

(โควดิ-19) ตามคําแนะนําและขอ้กําหนดของคณะกรรมการควบคมุโรคทอ้งที�อยา่งเครง่ครัด เชน่ การ

ตั �งจดุตรวจวดัอณุหภมู ิรักษาระยะหา่ง การสวมหนา้กากตลอดการชมหรอืการปฏบิตัหินา้ที�

○ กรณีนักกฬีาบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติระหวา่งการทดสอบ คณะกรรรมการจัดการทดสอบจะไมรั่บผดิชอบ

ใดๆ ทั �งสิ�น จะมกีารปฐมพยาบาลเบื�องตน้ เทา่นั�น

○ ในกรณีที�นักกฬีา ผูฝึ้กสอน หรอืเจา้หนา้ที�อื�นใด มทีรัพยส์นิสญูหาย คณะกรรรมการจัดการทดสอบ

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น

○ นักกฬีา ผูฝึ้กสอน หรอืเจา้หนา้ที�อื�นใดที�เขา้รว่มการทดสอบ จะตอ้งไมม่โีรคตดิเชื�อไวรัสโคโรน่า

2019 (โควดิ-19) ในกรณีที�ผูใ้ดเขา้รว่มการทดสอบแลว้ตดิเชื�อโควดิ-19 คณะกรรรมการจัดการ

ทดสอบจะไมรั้บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น

หากมคํีาถามหรอืขอ้สงสยัใดๆ โปรดสง่อเีมลไปที� Mr. Pakorn Sinlapachai, E-mail:

PAKORNSNL@gmail.com

ขอแสดงความนับถอื



VERSO Swim Star 2022
by ARENA

July 2nd-3rd 2022

Bangkok Elite Swim Team, VERSO International School and ARENA Thailand are delighted that you will

be joining us for our swim meet at VERSO on Saturday 2nd - Sunday 3rd of July. The meet is certified

by the TSA (Thailand Swimming Association) and will also allow swimming to achieve times to rank

them in the TSA Rankings.

Location

VERSO International School, Bangkok

Spectators

Due to COVID 19 restrictions, We are mindful of whether and how we can safely welcome spectators.

We will keep this under review and use Government guidelines. We are aware that government rules

and regulations can change at any time. We do anticipate that we can welcome 250 spectators per day

all of which will abide by the same ATK testing protocol the swimmes go through. This may change

depending on government guidelines, if this does happen we will inform all participating teams and

clubs.

Age groups

The meet is available for all ages. There will be separation of genders and seeding slow - fast  upon

entry times. Age will calculate as December 31st 2022

I. 8 and under

II. 9

III. 10

IV. 11

V. 12

VI. 13

VII. 14

VIII. 15 and over



Timing and Results System

● All events will be held in a 50m long course pool. All events are timed finals and the final results

will be consolidated.

● The final results for males and females will be separated into the age groups above.

● Times will be taken using a  touchpad electronic timing system and scoreboard and there will be

a ‘Splash me’ mobile application and https://www.smt.in.th/ available.

● FINA Rules applied and the event referees will make all final decisions. In the case of

score, place, or disqualification dispute, only the team's coaching staff  may represent

the team, Parents are not allowed to approach the Officials.

● Video replay will not be used in any review process.

Entries

● Each swimmer can compete in 6 individual events and 2 relays

● Each swimmer will be charged 1,000 baht

● Each club can enter 2 teams in relay events in each age groups

● Entries can be submitted by Hy-tek file or Splash Team Manager or Excel file. Please send all

entries to this email address  - PAKORNSNL@gmail.com

● A maximum of 500 entries per day is permitted to comply with government, facility and safety

protocols. Any changes from Government Covid protocol must be considered and will be

updated before entry ends.

● All entries can be found on https://www.smt.in.th/ or Splash me application

● Entries deadline will be 22nd June 2022 and final entries will  be found on 24th June 2022 and

the payment deadline will be 25th June 2022. If payment is not made on time, we reserve the

right to make unpaid positions available to other teams/schools.

Awards & Score

● Medals will be presented to 1st, 2nd, and 3rd place.

● The Best Performance trophies will be presented to the top 3 swimmers who have the highest

individual score in each age group.

● Outstanding team trophies will be presented to top 3 teams who have the highest team  score

● Individual event score will be given to 1st to 5th place as 32, 15, 7, 3, 1 (If the score is  equal,

swimmers will be received same award together)

● Relays score will be given to 1st to 8th place as 20, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1

https://www.smt.in.th/
mailto:PAKORNSNL@gmail.com
https://www.smt.in.th/


Meet Conditions

● Every swimmer, coach, spectator and all support staff MUST have shown a negative Covid ATK

test result to enter the facility. We aim to have everyone tested on Friday 1st of July and must

submit their test result by https://form.jotform.com/212661167833457. All Staff, Swimmers,

Coaches, Spectators, Vendors and anyone that will be inside the facility must have tested

negative
● Everyone at the swim meet MUST wear masks or face shields at all times within the venue

● We will limit the amount of coaches per team depending on how many swimmers per team.

Event information

● Entries will be accepted based upon age as at 31 December 2022.

● Event times and warm up schedules will be sent once numbers are confirmed

● Estimated start and finish time for both the Saturday and Sunday session is: 8.30am - 5.30pm.

There will be a lunch break, if the timing allows.

● Swimmers should pack their own lunch and drinks, we will have some vendors supplying snacks

for the swimmers however these will be light options.

● Detailed information on the start,arrival and finishing times will be emailed to all teams and clubs

at a later date

Event list

Day Events Age

8
Years

&
Under

9
Years

10
Years

11
Years

12
Years

13
Years

14
Years

15
Years

&
Over

SAT 200 m. Individual
Medley

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

50 m. Breaststroke ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

100 m. Backstroke ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

50 m. Butterfly ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

100 m. Freestyle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Mixed 4x50 m.
Freestyle Relay

✔ ✔ ✔ ✔

SUN 200 m. Freestyle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

100 m. Breaststroke ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

50 m. Backstroke ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

100 m. Butterfly ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

50 m. Freestyle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mixed 4x50 m.
Medley Relay

✔ ✔ ✔ ✔

Any questions or enquiries in relation to the above, please email

Mr. Pakorn Sinlapachai, E-mail: PAKORNSNL@gmail.com

Yours Sincerely


