ชมรมยิงธนูไทยแลนด์ เอาท์ ดอร์

Thailand Outdoor Archery Club

www.thailandoutdoor.com
5 เมษายน 2560
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันรายการ “การแข่งขันยิงธนูในร่มชิงถ้ วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 11 ประจาปี พ.ศ.2560”
ประธานชมรม / สโมสรยิงธนู

เนื่องด้ วยชมรมยิงธนูไทยแลนด์เอาท์ดอร์ (TOAC) ร่วมกับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิ ก
ประเทศไทย ได้ กาหนดจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูในร่มชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 11 ประจาปี พ.ศ.2560 เพื่อเสริมสร้ างประสบการณ์ของนักกีฬาให้ ได้ มาตรฐานสากล
และประชาสัมพันธ์กีฬายิงธนูให้ เป็ นที่ร้ ูจกั กว้ างขวางเพิ่มมากขึ ้น โดยการแข่งขันจะจัดขึ ้น ในวันที่ 17 - 18
มิถนุ ายน พ.ศ.2560 ณ Island Hall ห้ างสรรพสินค้ าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
เพื่อให้ การแข่งขันเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทางชมรมยิงธนูไทย
แลนด์เอาท์ดอร์ ใคร่ขอเชิญท่านส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันยิงธนูในครัง้ นี ้โดยท่านสามารถสมัครแข่งขัน
ได้ ที่เว็ป http://www.archerythai.com/thaiiland-princess-cup-2017-registration.html ตังแต่
้ วนั ที่
8 เมษายน 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ.2560 โดยจะมีรายละเอียดการแข่งขันและการสมัคร
เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หากท่านมีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้ ที่ นายอภิชาติ สุดสาคร
โทร 081-694-3469 e-mail: apichat@capaciton.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันครัง้ นี ้

ขอแสดงความนับถือ

นายชาญชัย ประทีปวัฒนะวงศ์
ประธานชมรมยิงธนูไทยแลนด์เอาท์ดอร์

ระเบียบการแข่ งขันยิงธนูในร่ มชิงถ้ วยพระราชทาน
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 11 พ.ศ. 2560
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ Island Hall ห้ างสรรพสินค้ าแฟชั่นไอส์ แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันยิงธนูในร่มชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครัง้ ที่ 11 ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ ห้ างสรรพสินค้ าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ ได้ ทาการวางระเบียบการ
แข่งขันไว้ ดังนี ้
1. ระเบียบนีเ้ รียกว่ า ระเบียบการแข่งขันยิงธนูในร่มชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 11 ประจาปี พ.ศ. 2560
2. กติกาการแข่ งขัน
2.1 กติกาการแข่งขัน ให้ ใช้ กติกาการแข่งขันยิงธนูระบบในร่ม (Indoor Archery) บัญญัตโิ ดยสมาพันธ์
กีฬายิงธนูนานาชาติ หรื อ World Archery มาประยุกต์เป็ นแนวทางในการจัดการและดาเนินการ
แข่งขัน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็ปไซต์ http://worldarchery.org/Rules) สาหรับประเภท
Bare bow สามารถศึกษารายละเอียดอุปกรณ์ได้ ที่ Chapter 4 ข้ อ 22.3
2.2 ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันต้ องพึงระลึกอยูเ่ สมอว่า มติของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สดุ และ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถระงับสิทธิ์ของผู้เข้ าร่วมการแข่งขันหากไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
และกติกาที่กาหนด
2.3 ผู้เข้ าแข่งขันห้ ามใช้ อปุ กรณ์สื่อสาร และสิ่งที่รบกวนผู้เข้ าแข่งขันในขณะทาการแข่งขัน
2.4 ผู้เข้ าแข่งขันต้ องเขียนชื่อบนลูกธนูที่ใช้ แข่งขันทุกลูก
2.5 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับสมัครผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมต่อการเป็ นนักกีฬา
หรื อกล่าวหาว่าผู้จดั การแข่งขันมีความไม่เป็ นธรรมโดยไม่มีหลักฐาน
3. ตารางการแข่ งขัน
วันศุกร์ ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ.2560
วันเสาร์ ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ.2560
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2560

ประชุมผู้จดั การทีม ณ โรงแรมสินศิริรีสอร์ ท เวลา 18.00 น.
ท าการบัน ทึ ก คะแนนรอบคัด เลื อ กระยะ 18 เมตรทุ ก ประเภท
จานวน 1 รอบ และการแข่งขันรอบแพ้ คดั ออกรอบที่ 1
ทาการแข่งขันระบบแพ้ คดั ออกทุกประเภทและแจกรางวัลการแข่งขัน

4. ประเภทการแข่ งขัน คุณสมบัตแิ ละข้ อจากัดของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ประเภทบุคคลรอบเก็บคะแนน ระยะ 18 เมตร
4.1 คันธนูทดกาลังประเภททัว่ ไป
4.1.1 คันธนูทดกาลังประเภททัว่ ไปชาย
ไม่มีการจากัดคุณสมบัตใิ ดๆ
4.1.2 คันธนูทดกาลังประเภททัว่ ไปหญิง
ไม่มีการจากัดคุณสมบัตใิ ดๆ

4.2 คันธนูโค้ งกลับประเภททัว่ ไป
4.2.1 คันธนูโค้ งกลับประเภททัว่ ไปชาย
ไม่มีการจากัดคุณสมบัตใิ ดๆ
4.2.2 คันธนูโค้ งกลับประเภททัว่ ไปหญิง
ไม่มีการจากัดคุณสมบัตใิ ดๆ
4.3 คันธนู Bare bow ประเภททัว่ ไป
4.3.1 คันธนู Bare bow ชาย
ไม่มีการจากัดคุณสมบัตใิ ดๆ
4.3.2 คันธนู Bare bow หญิง
ไม่มีการจากัดคุณสมบัตใิ ดๆ
4.4 คันธนูโค้ งกลับประเภทอุดมศึกษา
4.5.1 คันธนูโค้ งกลับประเภทระดับอุดมศึกษา ชาย
4.5.2 คันธนูโค้ งกลับประเภทระดับอุดมศึกษา หญิง
ต้ องกาลังศึกษาอยูช่ นอุ
ั ้ ดมศึกษาศึกษาหรื อเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 28 ปี (เกิดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2532)
4.5 คันธนูโค้ งกลับประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
4.6.1 คันธนูโค้ งกลับประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4.6.2 คันธนูโค้ งกลับประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ต้ องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542)
4.6 คันธนูโค้ งกลับประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
ไม่จากัดเพศและต้ องมีอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548)
4.7 คันธนูโค้ งกลับประเภทคนพิการ (รวมนัง่ ยิงและยืนยิง)
4.4.1 คันธนูโค้ งกลับประเภทคนพิการ ชาย
4.4.2 คันธนูโค้ งกลับประเภทคนพิการ หญิง
4.8 คันธนูทดกาลังประเภทคนพิการ (รวมนัง่ ยิงและยืนยิง)
4.4.1 คันธนูทดกาลังประเภทคนพิการ ชาย
4.4.2 คันธนูทดกาลังประเภทคนพิการ หญิง
ประเภทบุคคลรอบแพ้ คดั ออก ระยะ 18 เมตร
นักกีฬาที่เข้ าร่วมการแข่งขันทุกประเภท จะได้ เข้ าไปแข่งขันในรอบแพ้ คดั ออก
4.8 คันธนูทดกาลังประเภททัว่ ไป และคันธนูทดกาลังประเภทคนพิการ (รวมชาย หญิง)
4.9 คันธนูโค้ งกลับประเภททัว่ ไป อุดมศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (รวมชาย หญิง)
4.10 คันธนู Bare bow ประเภททัว่ ไป (รวมชาย หญิง)
4.11 คันธนูโค้ งกลับ เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (รวมชาย หญิง)
4.12 คันธนูโค้ งกลับประเภทคนพิการ ชาย
4.13 คันธนูโค้ งกลับประเภทคนพิการ หญิง
5. เป้ าที่ใช้ ในการแข่ งขัน
5.1 ประเภททัว่ ไป อุดมศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ใช้ หน้ าเป้าแบบ 3 วง แนวตัง้ ขนาด 40 ซม.
5.2 ประเภท Bare bow ใช้ หน้ าเป้าวงเดียวขนาด 40 ซม.

5.3 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ใช้ หน้ าเป้าวงเดียว ขนาด 60 ซม.
6. การนับคะแนน
6.1 รอบคัดเลือกทุกประเภทธนูจะทาการยิงจานวน 30 ลูก แบ่งออกเป็ น 10 ชุด ชุดละ 3 ลูก รวม 300 คะแนน
6.2 รอบแพ้ คดั ออกประเภทบุคคลคันธนูโค้ งกลับ และ Bare bow จะใช้ ระบบ Set Point ส่วน
คันธนูทดกาลังจะใช้ ระบบการนับคะแนนรวม ยิง 5 ชุด ชุดละ 3 ลูก รวม 150 คะแนน
7. กรรมการตัดสิน
ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8. รางวัลในการแข่ งขัน
8.1 รางวัลรอบเก็บคะแนนของทุกประเภท (แยกชาย หญิง) ลาดับที่ 1 2 3 รับมอบเหรี ยญรางวัล
และเกียรติบตั ร
8.2 รางวัลถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งออกเป็ น 9 ประเภท คือ
8.2.1 บุคคล เก็บคะแนนสูงสุดประเภทคันธนูทดกาลัง ประเภททัว่ ไป และประเภทคนพิการ
(รวมชาย หญิง)
8.2.2 บุคคล เก็บคะแนนสูงสุดประเภทคันธนูโค้ งกลับ ประเภททัว่ ไป อุดมศึกษา และเยาวชน
อายุไม่เกิน 18 ปี (รวมชาย หญิง)
8.2.3 บุคคล เก็บคะแนนสูงสุดประเภทคันธนู Bare bow (รวมชาย หญิง)
8.2.4 บุคคล แพ้ คดั ออกประเภทคันธนูทดกาลัง ประเภททัว่ ไป และประเภทคนพิการ
(รวมชาย หญิง)
8.2.5 บุคคล แพ้ คดั ออกประเภทคันธนูโค้ งกลับ ประเภททัว่ ไป อุดมศึกษา และเยาวชน
อายุไม่เกิน 18 ปี (รวมชาย หญิง)
8.2.6 บุคคล แพ้ คดั ออกประเภทคันธนู Bare bow (รวมชาย หญิง)
8.2.7 บุคคล คันธนูโค้ งกลับ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (รวมชาย หญิง)
8.2.8 บุคคล คันธนูโค้ งกลับประเภทคนพิการ ชาย
8.2.9 บุคคล คันธนูโค้ งกลับประเภทคนพิการ หญิง
ผู้ชนะในลาดับที่ 1 ของแต่ละประเภทรับพระราชทานถ้ วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบตั ร ลาดับที่ 2-3
รับเหรี ยญรางวัลและเกียรติบตั ร
8.3 รางวัลพิเศษ (จะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง)

9. การตอบรับการเข้ าร่ วมการแข่ งขันและอัตราค่ าสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
9.1 อัตราค่าสมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน
ทุกประเภทยกเว้ นคนพิการ
ท่านละ 1,000 บาท
คนพิการ
ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
9.2 รายละเอียดการสมัคร
9.2.1 ผู้ประสงค์เข้ าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้ าร่วมการแข่งขันทาง online ได้ ตงแต่
ั้
วันที่ 8 เมษายน 2560 ที่
http://www.archerythai.com/thaiiland-princess-cup-2017-registration.html
**สาหรับประเภทคนพิการสามารถติดต่อสมัครได้ โดยตรง**
หากท่านมีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้ ที่
คุณอภิชาติ
โทรศัพท์ 081-694-3469
e-mail : apichat@capaciton.com
คุณธนภัทร
โทรศัพท์ 087-905-1888
*หากสิ้ นสุดขัน้ ตอนการสมัครแล้วไม่สามารถขอเงิ นคืนหรื อเปลีย่ นแปลงประเภทและ
ผูเ้ ข้าแข่งขันได้**
9.3.1 ปิ ดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 4 มิถนุ ายน 2560 หรื อจนกว่าหน้ าเป้าแข่งขันเต็ม และหากยังมีที่วา่ ง
ผู้สมัครหลังจากวันที่ 4 มิถนุ ายน จะต้ องเสียค่าสมัครเพิ่มประเภทละ 200 บาท
9.3.2 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเวลาแข่งรอบคัดเลือกของแต่ละประเภท ได้ ทางเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/ThailandPrincessCupArchery
ในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป
9.3.3 ผู้เข้ าแข่งขันประเภทอุดมศึกษาจะต้ องนาหลักฐานแสดงความเป็ นนักศึกษา และเยาวชนจะต้ อง
นาหลักฐานแสดงวันเดือนปี เกิด มาแสดงวันแข่งขัน มิเช่นนันอาจถู
้
กตัดสิทธิ์การแข่งขัน
10. การแต่ งกาย
นักกีฬาจะต้ องแต่งกายสุภาพ สวมร้ องเท้ ากีฬา ผ้ าใบ ร้ องเท้ าหุ้มส้ น ในขณะการแข่งขัน
11. การประท้ วง
ให้ แจ้ งแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อนาเข้ าพิจารณาต่อไป
ในกรณีท่ มี ีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ระเบียบนีใ้ ห้ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่ งขันเป็ นผู้ใช้ ดุลยพินิจ
พิจารณาชีข้ าด
คณะกรรมการจัดการแข่งขันยิงธนู
ในร่มชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2560

