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ระเบียบการแข่งขัน 

THAILAND 0PEN MASTER SWIMMING 2019 
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย 

วันที่  5 - 6  ตุลาคม  2562 

 

รายละเอียดและข้อบังคับท่ัวไป 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพในวงกว้าง 
1.2  เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาว่ายน้ำสูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างสำหรับบุตร

หลาน 
1.3 เพื ่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมวลชน การแข่งขันของการกีฬาแห่งประเทศไทย                 

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และสหพันธ์กีฬาว่ายน้ำนานาชาติ 
1.4 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเล่นกีฬาของนักกีฬาว่ายน้ำผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศ 
1.5 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติต่อไป 

2. สถานที่แข่งขัน  ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย 
3. กำหนดการแข่งขัน  วันเสาร์ที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562 
4. ประเภทการแข่งขัน 

4.1 ประเภทบุคคล  ฟรีสไตล์  50, 100, 200 เมตร 
กบ  50 , 100 เมตร 
กรรเชียง 50 , 100 เมตร 
ผีเสื้อ 50 , 100  เมตร 
เดี่ยวผสม 200 เมตร 

4.2 ประเภททีม 
ผลัดฟรีสไตล์  4 × 50 เมตร ชาย  
ผลัดฟรีสไตล์  4 × 50 เมตร หญิง 
ผลัดผสม  4 × 50 เมตร ชาย  
ผลัดผสม  4 × 50 เมตร หญิง 
ผลัดผสม Mixed          4 × 50 เมตร (ชาย 2 หญิง 2)  
ผลัดฟรีสไตล์ Mixed 4 × 50 เมตร (ชาย 2 หญิง 2)  
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5. กติกาการแข่งขัน 
5.1 ใช้กติกาว่ายน้ำมาสเตอร์ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ฉบับล่าสุด ปี 2017 – 2021 
5.2 การแข่งขันแบบ Time Final  
5.3 การสละสิทธิ์ให้ทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม และหากสละ

สิทธิ์ก่อนการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะถือว่าสละสิทธิ์รายการที่เหลือในวันแข่งขันวันนั้น 
5.4 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาท ี

6. กลุ่มอายุการแข่งขัน 
6.1 ประเภทบุคคล 

-  กลุ่ม 1 รุ่นอายุ 25 - 29 ปี (2533 - 2537) 
-  กลุ่ม 2 รุ่นอายุ 30 - 34 ปี (2528 - 2532) 
-  กลุ่ม 3 รุ่นอายุ 35 - 39 ปี (2523 - 2527) 
-  กลุ่ม 4 รุ่นอายุ 40 - 44 ปี (2518 - 2522) 
-  กลุ่ม 5 รุ่นอายุ 45 - 49 ปี (2513 - 2517) 
-  กลุ่ม 6 รุ่นอายุ 50 - 54 ปี (2508 - 2412) 
-  กลุ่ม 7 รุ่นอายุ 55 - 59 ปี (2503 - 2507) 
-  กลุ่ม 8 รุ่นอายุ 60 - 64 ปี (2498 - 2502) 
-  กลุ่ม 9 รุ่นอายุ 65 - 69 ปี (2493 - 2597) 
-  กลุ่ม 10 รุ่นอายุ 70 - 74 ปี (2488 - 2492) 
-  กลุ่ม 11 รุ่นอายุ 75 - 79 ปี (2483 - 2487) 
-  กลุ่ม 12 รุ่นอายุ 80 - 84 ปี (2478 - 2482) 
-  กลุ่ม 13 รุ่นอายุ 85 - 89 ปี (2473 - 2477) 
-  กลุ่ม 14 รุ่นอายุ 90 – 94 ปี (2468 - 2472) 
-  กลุ่ม 15 รุ่นอายุ 95 – 99 ปี (2463 - 2467) 
-  กลุ่ม 16 รุ่นอายุ 100 ปีขึ้นไป  

6.2 ประเภททีม 
-  กลุ่ม 1 รุ่นอายุ 100 - 119 ปี  -  กลุ่ม 5 รุ่นอายุ 240 - 279 ปี 
-  กลุ่ม 2 รุ่นอายุ 120 - 159 ปี  -  กลุ่ม 6 รุ่นอายุ 280 - 319 ปี 
-  กลุ่ม 3 รุ่นอายุ 160 - 199 ปี  -  กลุ่ม 7 รุ่นอายุ 320 - 359 ปี 
-  กลุ่ม 4 รุ่นอายุ 200 - 239 ปี  -  กลุ่ม 8 รุ่นอายุ 360 ปี ขึ้นไป 

‘ 
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7. การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
7.1 การสมัครจะต้องสมัครในนามของสโมสรสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

หรือในนามสมาคมกีฬาจังหวัด 
7.2 การสมคัรเข้าร่วมแข่งขันประเภทบุคคล สามารถสมัครได้คนละไม่เกิน 6 รายการ 
7.3 การสมัครเข้าร่วมแข่งขันประเภททีมผลัด สามารถสมัครได้คนละไม่เกิน  4 รายการ และในการ

แข่งขันประเภททีมผลัดนั้นๆ สามารถสมัครได้คนละ 1 กลุ่มอายุเท่านั้น 
7.4 เอกสารการประกอบการรับสมัคร ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 
7.5 ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน 
หมายเหตุ : ไม่สามารถสมัครในนาม”ทีมอิสระ”ได ้

8. กำหนดการรับสมัคร 
8.1 รับสมัครวันนี้  ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 (ไม่รับสมัครในวันแข่งขัน) 
8.2 ประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ www.swimming.or.th  
8.3 ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมแจ้งการสะกดชื่อ – 

นามสกุลผิดหรือรายชื่อตกหล่นอื่นๆ 
9. ประชุมผู ้จัดการทีม ณ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  บริเวณชั้น 2                  

สระว่ายน้ำ 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย 

9.1 สัมมนากติกาว่ายน้ำมาสเตอร์ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ฉบับล่าสุด ปี 2017 – 2021 

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

9.2 ประชุมผู้จัดการทีม 

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น ณ  

10. รางวัลการแข่งขัน 
9.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

คนละ 1 ใบ 
9.2 นักกีฬาชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับเหรียญรางวัล 
9.3 รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม คะแนนรวมอันดับที่ 1 – 3  

9.3.1 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 1 ถ้วยอาจารย์ดวงใจ  บุญใหญ่ อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

9.3.2 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 2 ถ้วยอาจารย์ทวีศักดิ์  นาราษฎร์อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 

9.3.3 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 3 ถ้วยอาจารย์วิฑูรย์ ภัทโรภาส อาจารย์และผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ 

หมายเหตุ : การนับคะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ หากคะแนนเท่ากัน ให้นับเหรียญอันดับ 1 2 และ 3
ตามลำดับ หากคะแนนเท่ากันอกีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน 

http://www.swimming.or.th/
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11. การนับคะแนน  

10.1  คะแนนประเภทบุคคล   18-9-7-5-4-3-2-1 ตามลำดับ  
 (ในกรณีที่อันดับเท่ากันให้นับคะแนนสูงสุด) 

10.2  คะแนนประเภททีมผลัด 36-18-14-10-8-6-4-2 ตามลำดับ 
 (ในกรณีที่อันดับเท่ากันให้นับคะแนนสูงสุด) 

10.3  คะแนนประเภทบุคคล/ทีม  
                   - แข่งขัน 1 คน/ทีม ไดอั้นดับที่ 1 ได้ 5 คะแนน  ประเภททีม 10 คะแนน  
                   - แข่งขัน 2 คน/ทีม   ไดอั้นดับที่ 1,2 ตามลำดับ 
                                    ประเภทบุคค 7 , 5 คะแนน  

      ประเภททีม  14 ,10 คะแนน 
10.4  ผู้ที่สามารถทำลายสถิติประเทศไทย และไดอั้นดับที่ 1 จะได้ 50 คะแนน 
10.5  ผู้ที ่สามารถทำลายสถิติการแข่งขันรายการ Asian Masters Swimming Championships และ                  

ได้ อันดับที่ 1 จะได้ 100 คะแนน 
10.6  ผู้ที่สามารถทำลายสถิติการแข่งขันรายการ FINA World Masters Swimming Championships 

และไดอั้นดับที่ 1 จะได้ 200 คะแนน 
12. สถานที่รับสมัคร 

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา                      
          เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทร 02 170 9468 โทรสาร 02 170 9469 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง) 
E-mail : admin@swimming.or.th  

12. กรณีเกิดอุบัติเหตุใดๆ  
ทีเ่กิดข้ึนในระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 

 
   ประกาศแก้ไข   ณ   วันที่     12     กันยายน  2562 

  
 

   (นายธนาวิชญ์  โถสกุล) 
   เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี  2562 

ระหว่างวันที่ 5 -  6  ตุลาคม  2562 

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 

13.00 น. สัมมนากติกาว่ายน้ำมาสเตอร์ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ฉบับล่าสุด ปี 2017 – 2021 
15.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม 

   ณ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย บริเวณชั้น 2 สระว่ายน้ำ 50 เมตร การกีฬา
แห่งประเทศไทย 

 

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562  

รายการ ประเภท รายการ ประเภท 
101 เดี่ยวผสม  200  เมตร ชาย 102 เดี่ยวผสม  200  เมตร  หญิง                       
103 กรรเชียง  50  เมตร  ชาย 104 กรรเชียง  50  เมตร  หญิง 
105 ฟรีสไตล์   100  เมตร  ชาย 106 ฟรีสไตล์   100  เมตร  หญิง 
107 ผีเสื้อ  50  เมตร ชาย  108 ผีเสื้อ  50  เมตร หญิง 
109 กบ  100  เมตร  ชาย 110 กบ  100  เมตร  หญิง 
111 ผลัดผสม  4x50  เมตร  ชาย 112 ผลัดผสม  4x50  เมตร  หญิง 
113 ผลัดฟรีสไตล์ Mixed  4x50  เมตร   

 

วันทอาทิตย์ท่ี 6 ตุลาคม  2562 เริ่มการแข่งขันเวลา 08.30 น. 

รายการ ประเภท รายการ ประเภท 
201 ฟรีสไตล์   200  เมตร  ชาย 202 ฟรีสไตล์   200  เมตร  หญิง                       
203 กบ  50  เมตร  ชาย 204 กบ  50  เมตร  หญิง 
205 กรรเชียง  100  เมตร  ชาย 206 กรรเชียง  100  เมตร  หญิง 
207 ผีเสื้อ  100  เมตร  ชาย  208 ผีเสื้อ  100  เมตร  หญิง 
209 ฟรีสไตล์   50  เมตร  ชาย 210 ฟรีสไตล์   50  เมตร  หญิง 
211 ผลัดผสม Mixed  4x50  เมตร   
212 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50  เมตร ชาย 213 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50  เมตร หญิง 

   

 
   

 



ชาย หญิง

เด่ียวผสม
50 100 200 50 100 50 100 50 100 200

ไทย
Eng.
ไทย
Eng.
ไทย
Eng.
ไทย
Eng.
ไทย
Eng.
ไทย
Eng.
ไทย
Eng.
ไทย
Eng.
ไทย
Eng.
ไทย
Eng.

หมายเหต ผลัดฟรีสไตล์ ผลัดผสม ผลัดฟรีสไตล์ Mixed ผลัดผสม Mixed

1. ให้ระบุสถิติเวลาในรายการท่ีมีความประสงค์จะสมัครแข่งขัน    4x50 4x50 4x50 4x50
2. ให้เขียนช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กลุ่มอายุ.................... กลุ่มอายุ................... กลุ่มอายุ................... กลุ่มอายุ...................

3. หมดเขตส่งใบสมัครวันท่ี 25 กันยายน 2562  
4. สามารถสมัครได้ 6 รายการเด่ียวและ 4 รายการผลัดต่อท่าน เบอร์โทร........................................................................

ลงช่ือ..............................................................................
      (….........................................................................)

     หัวหน้า/ผู้ฝึกสอน

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน ้าผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ้าปี 2562

วันท่ี 5 - 6 ตุลาคม 2562 ณ สระว่ายน ้า 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย

สโมสร/ชมรม ........................................................................................................................ โทรศัพท์.............................................

ผีเส้ือกบ
No.

กรรเชียง
กลุ่มอายุ ว/ด/ป เกิด

ฟรีสไตล์
ช่ือ - สกุล
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2


