๑

ประกาศสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย ที่ ๓ /๒๕๖๓
เรื่องระเบียบการแขงขันคัดเลือกทีมชาติ ๒๕๖๔
สมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย จะจัดการแขงขันกีฬาบริดจ เพื่อสรรหานักกีฬาบริดจ เขารวม
การแขงขัน APBF 2021 จัดการแขงขันประมาณเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน ๒๕๖๔ เขตการปกครองพิเศษฮองกง
เปนเจาภาพ เพื่อใหการเตรียมทีมนักกีฬาที่จะเขารวมการแขงขันรายการดังกลาวขางตน มีเวลาในการเตรียมทีม
ชาติ และฝกซอมกอนการเขารวมการแขงขัน สมาคมฯจึงเห็นสมควรในการจัดการแขงขันคัดเลือกทีมชาติ ประจำป
๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการคัดเลือกทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
โดยใหมีอำนาจหนาที่
๑. พิจารณา วิเคราะห กำหนดยุทธศาสตร แผนการดำเนินงาน แผนการเตรียมคัดเลือก และ
พิจารณารายชื่อนักกีฬาตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเพื่ออนุมัติในการดำเนินการ
๒. เสนอแนะและตรวจสอบ การฝกซอม การเตรียมทีม และอื่นๆที่เกี่ยวของ
๓. พิจารณาคัดเลือก เพิ่มเติม นักกีฬาในกรณีที่มีเหตุจำเปน
๔. จัดทำรายงาน สรุปผลงาน การดำเนินการ สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันรายการตางๆ
พรอมปญหาและอุปสรรค ตอคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯไดพิจารณาและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทีมชาติ และเยาวชนทีมชาติ โดยมี
รายชื่อคณะกรรมการดังตอไปนี้
๑.

นางไพลิน

นิมิตยงสกุล

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นายสงวน

ลิ่มเจริญชาติ

รองประธานคณะกรรมการ

๓.

นายเกษมสุข

คุมตะโก

กรรมการ

๔.

นายปริชญ

พงศมรกต

กรรมการและเลขานุการ

๒

รายชื่อ คณะกรรมการประทวงเทคนิค
๑.

นายแดนเนียล วินเซอร

ประธานกรรมการตัดสินการประทวง

๒.

นายสุนัย

เที่ยงธรรม

กรรมการ

๓.

นาวาเอกนคร

กุลศรีรัตน

กรรมการ

กรรมการดำเนินการจัดการแขงขัน
๑.

นายพบสิทธิ์

กมลเวชช

ประธานกรรมการตัดสิน

๒.

นายภทรธรรม เอื้อตระการ

กรรมการผูตัดสิน

๓.

นายศุภฤกษ

ชัยวัฒนกุล

กรรมการประมวลผล

๔.

นายอภิวัชร

อักษรสมบัติ

กรรมการเตรียมอุปกรณ

วัตถุประสงคในการจัดการแขงขัน
๑. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย เขารวมการแขงขัน APBF 2021 เทานั้น
๒. เพื่อสงเสริมและพัฒนานักกีฬาใหมีความสามารถและมีผลงานที่ดีขึ้น
๓ .เปาหมายในการสงเขารวมการแขงขัน APBF 2021 ประเภทคู และ ประเภททีม ( ผูเลนประเภทคู มา
จากทีมที่คัดเลือกไว ) มีเปาประสงค ลำดับ ๑-๓ ประเภทใดประเภทหนึ่ง
๔. คัดเลือกนักกีฬาแตละประเภท จำนวน ๑ ทีม
การสนับสนุนของสมาคมฯ
๑.ทีมที่ไดเปนตัวแทนทีมชาติ จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย ในการเขา
รวมการแขงขัน APBF 2021 ทีมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ทีม ไดแก Open Team , Ladies Team , Senior
Team และ Mixed Team
๒.ในกรณีที่สมาคมฯไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ ในการสงทีมเขารวมการแขงขัน
APBF 2021 ตามจำนวนที่สมาคมฯของบประมาณไป ๔ ประเภท ไดแก Open Team , Ladies Team , Senior
Team และ Mixed Team สมาคมฯจะไมสนับสนุนงบประมาณ ทีมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตจะเบิกจายงบประมาณ
ตามที่กองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติสนับสนุนเทานั้น

๓

๓.ในกรณีที่สมาคมฯไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ ในการสงทีมเขารวมการแขงขัน
APBF 2021 ไดไมครบตามจำนวนที่สมาคมฯของบประมาณไป ๔ ประเภท สมาคมฯจะจัดการแขงขันระหวาง
ตัวแทนทีมชาติที่ชนะเลิศทั้ง ๔ ประเภท เพื่อใหไดสิทธิ์จากผลการแขงขันโดยจะจัดแขงขันแบบพบกันหมด อยาง
นอย ๓ ครั้ง และแตครั้งแขงขันคราวละอยางนอย ๒๐ กระดานตอ match นำคะแนน VP รวมทั้ง 3 ครั้ง
เพื่อใหสิทธิ์กับทีมชาติที่ชนะการแขงขัน จะไดสิทธิ์รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ แตจะ
ไมไดรับสนับสนุนจากสมาคมฯ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนทีมที่ไมไดสิทธิ์จากกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ สมาคมฯจะ
สนับสนุนงบประมาณ ทีมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทตามเดิม
๔.สมาคมฯจะสนับสนุนการฝกซอมของนักกีฬา ทั้งสถานที่ อุปกรณ หรืออื่นๆที่ไมใชงบประมาณ โดยใหผูฝกสอน
หรือโคชของแตละทีม ทำตารางการฝกซอมและการขอใชสถานที่หองฝกซอมของสมาคมฯแจงใหสมาคมฯทราบและ
ดำเนินการเตรียมการ
๕.สมาคมฯจะสนับสนุนคาสมัครแขงขันใหกับนักกีฬาทีมชาติ โดยจะดำเนินการจายคาสมัครแขงขันตามระเบียบการ
แขงขันใหกับเจาภาพเอง
๖.การเบิกจายเงินรางวัลของนักกีฬาในทีมนั้นๆ ในกรณีที่ทีมไดรับรางวัลจากการแขงขัน APBF 2021 สมาคมฯจะ
ดำเนินการเบิกจายตามระเบียบของกองทุน และไมมีการหักคาดำเนินการแตอยางใด
๗.การเบิกจายเงินรางวัลของผูฝกสอนในทีมนั้นๆในกรณีที่ทีมไดรับรางวัลจากการแขงขัน APBF 2021 สมาคมฯจะ
ดำเนินการเบิกจายตามระเบียบของกองทุน และไมมีการหักคาดำเนินการแตอยางใด
๘.ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดๆที่ไมสามารถสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันได การสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมฯ
จะถูกยกเลิกทันที และไมมีการคืนคาสมัครแขงขันในการคัดเลือกทีมชาติ
๙.สมาคมฯจะเบิกจายงบประมาณการสนับสนุนทีมใหตัวแทนทีมชาติ โดยสั่งจายเช็คเงินสดใหกับผูฝกสอน หรือโคช
ประจำทีมเทานั้น โดยใหผูฝกสอนหรือโคชประจำทีมเปนผูรับผิดชอบในงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
๑๐.ในกรณีที่มีนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันเพียง ๑ ทีมในประเภทนั้นๆ ทางสมาคมฯจะใหสิทธิ์การเปนตัวแทน
ทีมชาติกับทีมที่สมัครเขามา โดยจะไมมีการคืนเงินคาสมัครแขงขัน แตจะคืนเงินคาประกันใหหลังการปดรับสมัคร
และจะไดรับสิทธิ์ ตามขอ ๑ ขอ ๒ และ ขอ ๓
๑๑.ในกรณีที่ไมมีทีมสมัครเขารวมการแขงขันในประเภทนั้นๆ สมาคมฯจะไมดำเนินการสงนักกีฬาประเภทนั้นๆเขา
รวมการแขงขัน

๔

คุณสมบัติของนักกีฬาที่เขารวมการคัดเลือก
๑.

ตองมีสัญชาติไทย

๒.

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่สมาคมฯกำหนดได

๓.

ผูที่สมัครในประเภททีมอาวุโส จะตองมีอายุไมนอยกวา ๖๓ ป ( เกิดในป พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือ ค.ศ.1959) ยึด
ตามประกาศเกณฑอายุทีมอาวุโส ของ WBF เขารวมการแขงขันรายการ World Bridge Games 2022

หนาที่ของผูฝกสอน หรือโคช ประจำทีม
๑.

ตองทำรายงานผลการฝกซอมประจำเดือน ตอคณะกรรมการคัดเลือกทีมชาติ

๒.

ตองเปนผูรับผิดชอบและประสานงานกับเจาภาพในการสงรายชื่อ รูป Convention Cards หรือ
รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ตามที่เจาภาพกำหนด

๓.

ตองทำสรุปรายงานผลการแขงขัน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการคัดเลือกทีมชาติ

๔.

ตองควบคุมดูแล นักกีฬา ใหอยูในระเบียบวินัย และกฎกติกา ในการเขารวมการแขงขัน ไมนำความเสื่อม
เสียมาสูสมาคมฯ

๕.

การเปลี่ยนแปลงผูฝกสอน หรือ รายชื่อนักกีฬาในกรณีที่ไดสิทธิ์เปนตัวแทนทีมชาติ ในกรณีที่มีความจำเปน
ใหผูฝกสอนทำหนังสือแจงตอคณะกรรมการคัดเลือกทีมชาติ โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกทีมชาติพิจารณา
เทานั้น

๖.

ในกรณีที่ทีมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ ใหผูฝกสอน หรือโคช มีหนาที่
เก็บเอกสาร หรือ อื่นๆที่เกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณกองทุนสงใหสมาคมฯตามกำหนดที่ขอไป

๕

การสมัครเขาแขงขัน
๑. การแขงขันแบงออกเปน ๔ ประเภทไดแก
ประเภททีมทั่วไป
ประเภททีมหญิง
ประเภททีมผสม (ชายคูหญิง)
ประเภททีมอาวุโส
๒. นักกีฬาสมัครลงทำการแขงขันเพื่อคัดเลือกไดเพียงประเภทเดียวเทานั้น
๓. สงรายชื่อนักกีฬา ทีมละ ๔ หรือ ๖ คน เทานั้น
๔. ทีมที่สงรายชื่อนักกีฬา ๔ คน ใหเพิ่มนักกีฬาไดอีก ๒ คน แตตองเพิ่มรายชื่อกอนการแขงขันเทานั้น
๕. สงรายชื่อผูฝกสอน หรือ โคชประจำทีม ทีมละ ๑ คนเทานั้น
๖. ในกรณีที่ไมสงรายชื่อผูฝกสอนหรือโคช ใหกำหนดPlaying Captain มา 1 คน ทำหนาที่แทนผูฝกสอนหรือ
โคช แต Playing Captain จะไมไดรับสิทธิ์ใดๆที่เปนสิทธิ์ของผูฝกสอนทุกกรณี
๗. หลังการประชุมชี้แจงกติกา การจัดการแขงขันแลว การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใด หรือขอจำเปน หรือ
เหตุสุดวิสัยใดๆ ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูอำนวยการแขงขันเทานั้น
๘. สงรายชื่อนักกีฬาและโคช พรอม Convention Card มาที่ อีเมล chai870@hotmail.com ภายในวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
๙. เปดรับสมัครนักกีฬา ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม และปดรับสมัคร ในวันทีว่ ันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา
๑๕.๐๐ น. โดยหลังปดรับสมัคร จะประกาศรายชื่อผูสมัครเขารวมการแขงขัน พรอม Convention
Cards ของแตละทีมทางเว็บไซดสมาคมฯและFacebook สมาคมฯ
๑๐. สมาคมฯจะเรียกนักกีฬาเขารวมการประชุมชี้แจงการจัดการแขงขัน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๐.๐๐ ที่หองซอมบริดจ สนามกีฬารัชมังคลาฯ ในกรณีที่นักกีฬาไมเขารวมการประชุม ถือวา ยอมรับ
ขอตกลงตางๆทั้งหมด

๖

คาธรรมเนียมสมัครเขาแขงขัน
คาสมัครทุกประเภท สมัครแขงขันทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท คาประกัน ๕,๐๐๐ บาท ( แขงขัน
รวมจำนวน ๙ ครั้ง วันทำการแขงขันอาจมีการปรับเปลี่ยนไดใหขึ้นกับจำนวนทีมที่สมัครเขารวมการแขงขัน และให
อยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการแขงขัน ) โดยชำระเงินครั้งเดียว ผานบัญชีสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ ประเภท บัญชีออมทรัพย สาขา หัวหมาก หมายเลขบัญชี ๑๘๐ ๘๔๖ ๖๕๖๗ ( ชำระเงินพรอม
สมัครเขารวมการแขงขัน และจะคืนเงินประกันในภายหลัง )
หมายเหตุ
๑.คาประกันจะคืนใหหลังจากแขงขันเสร็จ เมื่อทั้งทีมไมไดทำใหเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการแขงขัน
๒.เมื่อสมัครและชำระเงินคาสมัครแลว ทางสมาคมฯจะไมคืนเงินคาสมัคร ยกเวนในกรณีที่ไมสามารถ
จัดการแขงขันได
สถานที่จัดการแขงขัน หองฝกซอมบริดจของสมาคมฯ ราชมังคลาสถาน หัวหมาก หรือที่สมาคมฯกำหนด
การแตงกาย
นักกีฬาแตงกายชุดสุภาพ เพื่อเปนภาพลักษณที่ดีตอกีฬาบริดจ เชน ไมใสกางเกงขาสั้นและรองเทาเตะ
ในขณะแขงขัน
ปรับครั้งละ ๒๐๐ บาท (โดยหักจากเงินประกัน)
วันเวลาจัดการแขงขัน
สมาคมฯจะดำเนินการจัดการแขงขัน จำนวน ๙ สนาม ในแตละประเภท ( จำนวนวันในการจัดการแขงขันแตละ
ประเภทอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ของจำนวนทีมที่สมัครเขารวมการแขงขัน ) โดยจะสะสมคะแนน
VP ดังตามตารางแขงขันดังนี้
วันทำการแขงขัน
สนามที่ ๑ วันเสาร

ประเภทการแขงขัน

ที่ ๕

กันยายน ๒๕๖๓

ประเภททีมทั่วไป

สนามที่ ๑ วันอาทิตย ที่ ๖

กันยายน ๒๕๖๓

ประเภททีมหญิง ทีมผสม และทีมอาวุโส

สนามที่ ๒ วันเสาร ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

ประเภททีมทั่วไป

๗

สนามที่ ๒ วันอาทิตย ที่
สนามที่ ๓ วันเสาร

๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

ประเภททีมหญิง ทีมผสม และทีมอาวุโส

ที่ ๑๙

กันยายน ๒๕๖๓

ประเภททีมทั่วไป

สนามที่ ๓ วันอาทิตย ที่ ๒๐

กันยายน ๒๕๖๓

ประเภททีมหญิง ทีมผสม และทีมอาวุโส

สนามที่ ๔ วันเสาร ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

ประเภททีมทั่วไป

สนามที่ ๔ วันอาทิตย ที่

ประเภททีมหญิง ทีมผสม และทีมอาวุโส

๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

สนามที่ ๕ วันเสาร ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเภททีมทั่วไป

สนามที่ ๕ วันอาทิตย ที่

๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเภททีมหญิง ทีมผสม และทีมอาวุโส

สนามที่ ๖ วันเสาร ที่

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเภททีมทั่วไป

สนามที่ ๖ วันอาทิตย ที่

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเภททีมหญิง ทีมผสม และทีมอาวุโส

สนามที่ ๗ วันเสาร ที่

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเภททีมทั่วไป

สนามที่ ๗ วันอาทิตย ที่

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเภททีมหญิง ทีมผสม และทีมอาวุโส

สนามที่ ๘ วันเสาร ที่

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประเภททีมทั่วไป

สนามที่ ๘ วันอาทิตย ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประเภททีมหญิง ทีมผสม และทีมอาวุโส

สนามที่ ๙ วันเสาร ที่

ประเภททีมทั่วไป

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๘

สนามที่ ๙ วันอาทิตย ที่

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประเภททีมหญิง ทีมผสม และทีมอาวุโส

หมายเหตุกำหนดการแขงขันอาจเปลี่ยนแปลงไดในกรณีที่หองฝกซอมไมสามารถเขาจัดการแขงขันได จะมีการ
เลื่อนวันแขงขันและจะประกาศใหทราบกอนการแขงขันทุกครั้ง
หมายเหตุ วันทำการแขงขันอาจปรับเปลี่ยนจำนวนได ตามความเหมาะสม โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูอำนวยการแขงขัน
วิธีจัดการแขงขัน ประเภท ทีมชาย ทีมหญิง ทีมผสม และ ทีมอาวุโส
๑. เลนพบกันหมด คิดคะแนนแบบ IMP เทียบสเกล VP ยกเวน หากมีเพียง ๒ ทีม ใชวิธีสะสม IMP ไมเทียบสเกล
VP ทีมใดที่ได IMP มากกวา เปนผูชนะ
๒. เลนทั้งหมด เก็บคะแนน IMP หรือ VP สะสม
๓. ทีมที่ไดคะแนนรวม มากสุด ไดผานการคัดเลือก เปนนักกีฬาทีมชาติ สวนทีมที่ไดคะแนนรองลงมา ไดเปนทีม
สำรอง
4. ในกรณีที่มีนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันในแตละประเภทมาก จนไมสามารถจัดการแขงขันแบบพบกันหมดได
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณาวาจะดำเนินการจัดการแขงขันแบบแบงสาย หรือ จัดการอื่นใด

การตัดสินกรณีคะแนน VP รวมเทากัน
 ถาคะแนนเทากัน ๒ ทีม ใหพิจารณาจากอัตราสวนของ Imp ได ตอ เสีย ทีมใดไดอัตราสวน
มากกวา ถือวาชนะ

๙

กฎและกติกาการแขงขันคัดเลือกทีมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.

แขงขันแบบประเภททีม

๒.

ใชกฎของ WORLD BRIDGE FEDERATION ตาม LAW OF DUPLICATE BRIDGE 2017 และ Condition

of Contest ของ WBF
๓.

สงรายชื่อนักกีฬา ผูฝกสอน หรือโคช พรอม Convention Card และชำระเงิน

๔.
การสง Convention Card ใหสงเปนไฟล PDF เทานั้น สงมาพรอมรายชื่อนักกีฬาที่สมัครเขารวมการ
แขงขัน
๕.
ผูแขงขันตองนำ Convention Cards มาแสดงในขณะแขงขันทุกครั้ง และตองรับผิดชอบในการดูแลรักษา
Convention Card ของตัวเอง ( คณะกรรมการและเจาหนาที่ จะไมรับผิดชอบการสูญหาย)
๖.

การแกไข Convention Card

๖.๑ ใหดำเนินการได กอนการแขงขัน ๓ วัน ในแตละสนาม โดยสงใหผูอำนวยการแขงขันเปนผูพิจารณา (
ในระหวางแขงขันไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง Convention Card )
๖.๒ วิธีการแกไข Convention Card ตองกรอกแบบฟอรมแกไข Convention Card พรอมไฟล
Convention Card ที่แกไข เปนไฟล PDF และสงใหผอู ำนวยการแขงขันอนุมัติกอน
7.

วิธีการแขงขัน
ดูตามประกาศจากเวบไซตสมาคมไดหลังจากปดรับสมัคร

๙.

โปรแกรมการแขงขัน รายละเอียดติดตามไดที่
http://www.thailandbridgeleague.com/

๑๐.

ขอจำกัดและการรักษาความปลอดภัย
๑๐.๑ การสูบบุหรี่

ไมอนุญาตใหสูบในพื้นที่แขงขัน บริเวณดานหนาหองแขงขัน บริเวณประตูทางเขา และหามสูบระหวางที่ทำ
การแขงขัน มีโทษปรับ ๒VP และเงิน ๒๐๐ บาท ตอครั้ง
โดยหักจากเงินประกัน ในกรณีที่เงินประกันโดนหักจนหมด ใหนักกีฬาจายเงินสดในแตละครั้งกับ
ผูอำนวยการแขงขัน หากไมดำเนินการจายเงินคาปรับ ผูอำนวยการแขงขันสามารถปรับโทษไมใหทีมนั้น เขารวม
รายการแขงขันได

๑๐

๑๐.๒ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมอนุญาตใหดื่มในพื้นที่แขงขัน และหามดื่มระหวางที่ทำการแขงขัน มีโทษปรับ ๒VP และเงิน ๒๐๐ บาท
ตอครั้ง
โดยหักจากเงินประกัน ในกรณีที่เงินประกันโดนหักจนหมด ใหนักกีฬาจายเงินสดในแตละครั้งกับ
ผูอำนวยการแขงขัน หากไมดำเนินการจายเงินคาปรับ ผูอำนวยการแขงขันสามารถปรับโทษไมใหทีมนั้น ๆเขารวม
รายการแขงขันได

๑๐.๓ เครื่องมือสื่อสาร
ไมอนุญาตใหใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระหวางแขงขัน หรือ วางเครื่องมือสื่อสารไวบนโตะแขงขัน หากฝา
ฝน มีโทษปรับ ๒ VP และปรับเงินและเงิน ๒๐๐ บาท ตอครั้ง
โดยหักจากเงินประกัน ในกรณีที่เงินประกันโดนหักจนหมด ใหนักกีฬาจายเงินสดในแตละครั้งกับ
ผูอำนวยการแขงขัน หากไมดำเนินการจายเงินคาปรับ ผูอำนวยการแขงขันสามารถปรับโทษไมใหทีมนั้น ๆเขารวม
รายการแขงขันได
๑๐.๔ หามไมให discuss กับคูตนเองจนมีเสียงดังจนโตะขางๆไดยิน หรือโตเถียงกับคูของตนหรือ คูตอสู
หรือผูอำนวยการแขงขัน และเจาหนาที่ในระหวางการแขงขัน มีโทษปรับ ๒ VP และปรับเงินโดยปรับครั้งละ 2๐๐
บาท
โดยหักจากเงินประกัน ในกรณีที่เงินประกันโดนหักจนหมด ใหนักกีฬาจายเงินสดในแตละครั้งกับ
ผูอำนวยการแขงขัน หากไมดำเนินการจายเงินคาปรับ ผูอำนวยการแขงขันสามารถปรับโทษไมใหทีมนั้น ๆเขารวม
รายการแขงขันได
๑๑.

SYSTEMS และ CONVENTIONS
ใหใชกฎตาม WBF โดยสามารถศึกษาไดตาม Link ดานลาง
http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/11/WBFSystemsPolicy.pdf
ไมอนุญาตใหใช HUM System

สำหรับผูเขาแขงขันที่มี BROWN STICKER CONVENTIONS จะตองมีคำอธิบายวิธีการ DEFENSIVE
BIDDING มาพรอมกับ Convention Card
ขอตกลงที่เปนความเขาใจระหวางกันตองปรากฏอยูใน Convention Cards

๑๑

๑๒.

SCREENS
โตะแขงขัน จะมีฉากกั้นตลอดการแขงขัน ผูเลน N และ E จะนั่งดานเดียวกัน ขณะที่ S และ W นั่งอีกดาน

หนึ่ง
N หรือ S จะรับผิดชอบในการเลื่อนถาดประมูล และการบันทึกคะแนน Bridge Mate
E หรือ W จะรับผิดชอบในการปดหรือเปดฉาก และเปลี่ยนบอรด
การถามตอบกัน ใหถามผูเลนในฝงเดียวกัน โดยใชการเขียนถามตอบ
ถามีการชาในฝงใด ใหผูเลนอีกฝงเปนผูรองขอตอผูควบคุมการแขงขัน หามไมใหผูเลนฝงเดียวกันเปนผูเรียก
เอง
ถาไมเกิน ๒๐ วินาที ไมถือวามีความผิดปกติ
๑๓.

BIDDING BOX และ BIDDING CARDS
การประมูลจะใช BIDDING CARDS
๑๓.๑ ผูเลนไมควรจับ BIDDING CARDS จนกวาจะตัดสินใจประมูลเสร็จ

๑๓.๒ การเปลี่ยนแปลงแกไขการประมูล อาจทำไดกอนเลื่อนถาดประมูลไปอีกฝง โดยตองไดรับการ
อนุญาตจากผูอำนวยการแขงขันเทานั้น
๑๓.๓ การ ALERT และอธิบาย ใหใช Alert Card ทุกครั้ง(หามเคาะโตะ หรือ ชี้) การอธิบาย ใชการเขียน
คำถาม-คำตอบ ทานอาจเสียผลประโยชน
ถาไมมีการถาม-ตอบ บันทึกเปนหลักฐาน
การ ALEART ใหใชกฎของ WBF ศึกษาไดตามลิ้ง
http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/12/WBFalertingpolicy.pdf
๑๔.

Bridge Mate
N-S บันทึกผลการแขงขัน/ E-W กดยืนยัน

๑๕.

การรายงานผล และการขอแกไข

ทางกรรมการจะออกผลการแขงขันใหแตละคู ใหแจงแกไขผลการแขงขันกอนเลนรอบตอไป หรือ ภายใน
เวลาที่กำหนด

๑๒

การแกไขหรือไมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกรรมการผูควบคุมการแขงขัน
๑๖.

การทำโทษ
๑๖.๑ ทีมที่มาสายจะถูกปรับดังนี้
0–๕

นาที

๑ VP

๕+ – ๑๐

นาที

๒ VP

๑๐+

นาที

0

หากการแขงขันดำเนินการไป ๒ รอบแลวนักกีฬายังไมลงทำการแขงขันใหตัดสิทธิ์
การแขงขันในวันนั้น
ในกรณีที่ฝายทานไมสามารถเลนได ใหอีกฝายได Average VP ของทีมนั้นแตไมนอยกวา ๑๒ VP
[Average MP แตไมนอยกวา ๖๐%] ฝายที่มาไมทันได 0
๑๖.๒ ทีมที่เลนชาจะถูกปรับดังนี้
0–๕

นาที

๑ VP

๕+ – ๑๐

นาที

๒ VP

ในกรณีที่ผูแขงขันเห็นวาผูเลนที่เปนคูตอสูเลนชา และอาจเปนสาเหตุใหเลนไมทันตามกำหนดเวลา
สามารถแจงผูอำนวยการแขงขันในระหวางการแขงขันเพื่อคอยสังเกต
๑๖.๓ การทำความผิดกติกาในกรณีอื่นๆ หรือการละทิ้งกอนหรือระหวางการแขงขัน การปรับโทษใหอยูใน
ดุลยพินิจของ ผูอำนวยการแขงขัน
๑๗.

การประทวงการตัดสิน
๑๗.๑ เปนไปตามกฎกติกา ขอ ๙๒-๙๓ ใน LAW OF DUPLICATE BRIDGE 2017

๑๗.๒ การประทวง ใหแจงผูอำนวยการแขงขันวาจะดำเนินการประทวงคำตัดสิน โดยสามารถกรอก
แบบฟอรมประทวงและยื่นแบบฟอรมภายในวันที่ทำการแขงขันนั้นๆ
คำตัดสินของคณะกรรมการในกรณีที่มีปญหา หรือขอทักทวงใดๆหรือการจัดการใดๆของคณะกรรมการ
คัดเลือกทีมชาติ และเยาวชนทีมชาติ สมาคมฯสงวนสิทธิ์ ที่จะดำเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และใหถือ
วาเปนที่สิ้นสุด

๑๓

๑๘.

เงื่อนไขและการดำเนินการของนักกีฬาทีมชาติ

๑๘.๑.นักกีฬาทีมชาติ และผูฝกสอน หรือโคช จะตองปฎิบัติตน ภายใตกฎ ระเบียบ ตางๆที่สมาคมฯและ
การกีฬาแหงประเทศไทย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกำหนด
๑๘.๒.นักกีฬาทีมชาติ จะตองรักษาภาพลักษณ ของการเปนตัวแทนของชาติในการเขารวมการแขงขัน ไม
แสดงพฤติกรรม หรือ ใชวาจา หรืออื่นๆที่เปนผลเสียแกสมาคมฯและประเทศ
๑๘.๓.สมาคมฯจะจัดใหมีการ Challenge ทีมชาติได โดยใหสิทธิ์ทีมที่จะ Challenge สมาคมฯจะใหสิทธิ์
ทีมที่ไดอันดับ ๒ กอนในการขอ Challenge หากทีมที่ไดอันดับ ๒ สละสิทธิ์ ก็จะใหสิทธิ์ทีมที่ไดอันดับ ๓ ของการ
แขงขันคัดเลือกทีมชาติในประเภทนั้นๆเทานั้น โดยทีมที่จะ Challenge กับทีมชาติ ตองมีนักกีฬาในทีมที่ได
ลงทะเบียนแขงขันคัดเลือกทีมชาติ ไมนอยกวา ๔ คน สามารถเปลี่ยนแปลงผูเลนในทีมได ๒ คน แตตองเปนนักกีฬา
ที่ลงทำการแขงขันคัดเลือกทีมชาติในประเภทนัน้ ๆเทานั้น
๑๘.๔.การ Challenge ทีมชาติ ทีมที่ขอ Challenge จะตองยื่นความจำนงที่จะขอแขงขันกับทีมชาติ และ
ตองยื่นความจำนงตอคณะกรรมการคัดเลือกทีมชาติเปนลายลักษณอักษร และตองออกคาใชจายในการขอแขงขัน
ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยสมาคมฯจะมอบใหทีมชาติ จำนวน ๕๐% และเปนคาดำเนินการของสมาคมฯ๕๐%
๑๘.๕.การ Challenge จะตองดำเนินการขอแขงขัน Challenge ไดหลังการคัดเลือกทีมชาติแลวเสร็จ และ
จัดใหมีการ Challenge ได 1 ครั้ง แตตองไมเกิน เดือนมีนาคม๒๕๖๔ กอนการสงรายชื่อทีมชาติเขารวมการ
แขงขัน APBF 2021 สมาคมฯจะดำเนินการแจงวันเวลาในการจัดการแขงขันใหกับทั้ง ๒ ทีมทราบ ( ทั้งนี้ใหขึ้นอยู
กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผูฝกสอนหรือโคช ประจำทีมทั้ง ๒ ทีมตกลงรวมกัน หากไมสามารถตกลงกัน
ไดใหคณะกรรมการคัดเลือกทีมชาติเปนผูกำหนด )
๑๘.๖.การ Challenge สมาคมฯจะจัดการแขงขัน ออกเปน ๒ Session โดย Session ละ๑๒๘ บอรด ใช
เวลา Session ละ ๒ วัน วันละ ๖๔ บอรด หากทีมที่ขอ Challenge แพใน Session ที่ ๑ จะถือวาสิ้นสุดการ
Challenge ทันที โดยที่ไมตองทำการแขงขันใน Session ที่ ๒
๑๘.๗.หากทีมที่ขอ Challenge ชนะทีมชาติ ใน Session ที่ ๑ ใหแขงขันใน Session ที่ ๒ อีก ๑๒๘
บอรด โดยนับคะแนนรวมเปน IMP รวมทั้ง ๒ Session ผูที่ไดคะแนนสูงสุดจะเปนทีมชาติ
๑๘.๘.ทีมที่ขอ Challenge จะไมไดรับเงินคืนไมวากรณีใดๆ
๑๘.๙ ในกรณีที่ทีมชาติแพการ Challenge ใหทีมชาติสิ้นสภาพการเปนทีมชาติและใหทีมที่ชนะการ
Challenge เปนทีมชาติโดยทันที
๑๘.๑๐ ในกรณีที่ทีมชาติเดิมแพในการ Challenge ใหสิทธิ์ทีมชาติเดิมยื่นความจำนงในการขอ
Challenge ได ๑ ครั้งเปนการแกตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงผูเลนได ๒ คน แตตองเปนนักกีฬาที่สมัครเขารวม

๑๔

การคัดเลือกทีมชาติในประเภทนั้นๆเพียงเทานั้น และตองจายคาสมัครแขงขัน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมาคมฯจะ
ดำเนินการเหมือนขอ ๑๘.๕ ขอ ๑๘.๖ และขอ ๑๘.๗
๑๘.๑๑ ในกรณีที่มีการสมัครเขารวมการคัดเลือกทีมชาติ เพียง ๑ ทีม และทีมดังกลาวไดสิทธิ์เปนทีมชาติ
ในประเภทนั้นๆ จะไมมีการ Challenge
๑๘.๑๒ หากนักกีฬาทีมชาติในประเภทนั้น ปฎิเสธการ Challenge ใหทีมที่ยื่นความจำนงในการแขงขัน
Challenge เปนตัวแทนทีมชาติในประเภทนั้นๆทันที ทั้งนี้หากมีขออื่นใดหรือมีความจำเปนอื่นๆใหการพิจารณาอยู
ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการคัดเลือกทีมชาติ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
๑๘.๑๓ ในกรณีที่ไมสามารถจัดการแขงขันการคัดเลือกทีมชาติไดสมาคมฯจะจายคาสมัครคืนใหกับทีมที่
สมัครเขารวมการแขงขันเต็มจำนวน แตหากมีการคัดเลือกทีมชาติแลวเสร็จ แตไมสามารถสงทีมเขารวมการแขงขัน
ในตางประเทศได สมาคมฯจะไมคืนเงินคาสมัครแขงขัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์)
นายกสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย

