ระเบียบการแข่งขันว่ายนํ้า

SANVO SWIMMING 2017

“ซันโว สวิมมิ่ง” ประจําปี 2560
เป็ นการแข่งขันว่ายนํ้า ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสถิติในระดับเยาวชน
กําหนดการแข่ งขัน

วันแข่ งขัน
12-13 สิ งหาคม
2560

1. วัตถุประสงค์

วันปิ ดรับสมัคร
7 วันก่อนแข่ งขัน

สถานทีแ่ ข่ งขัน

NIST International School
สระว่ ายนํ้ามาตรฐาน 25 เมตร 8 ลู่

1.1. เพือ่ ส่งเสริ มให้เยาวชนมีความสนใจในการแข่งขันว่ายนํ้าในการพัฒนาฝี มือตนเอง
1.2. เพือ่ ให้เกิดการแข่งขันที่เหมาะสมกับความสามารถของนักว่ายนํ้าในระดับต่างๆ โดยเฉพาะนักว่ายนํ้าที่ผา่ น
การฝึ กฝนมาไม่เกิน 3 ปี และนักว่ายนํ้ารุ่ นเล็ก
1.3. เพือ่ ให้นกั ว่ายนํ้าได้ทาํ การแข่งขันกับคู่แข่งที่มีฝีมือใกล้เคียงกัน เกิดความท้าทาย และกําลังใจในการแข่งขัน
1.4. เพือ่ ให้นกั ว่ายนํ้าหัดใหม่ได้ทาํ การแข่งขันภายในบรรยากาศที่เป็ นมิตร และกติกาแบบอนุโลมซึ่งจะสร้าง
ความมัน่ ใจในการแข่งขันระดับสูงขึ้นในโอกาสต่อไป
1.5. เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั ว่ายนํ้า และผูป้ กครองให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสถิติ และคุณภาพของการว่ายนํ้า
1.6. เพือ่ ให้เกิดความสนุกสนานในการแข่งขัน
1.7. เพือ่ วางพืน้ ฐานของการสร้างประสบการณ์แข่งขันให้กบั นักว่ายนํ้าเยาวชนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
1.8. เพือ่ ให้นกั ว่ายนํ้าเยาวชน และสมาชิกครอบครัวได้ใช้เวลาร่ วมกันโดยเกิดประโยชน์กบั ทุกๆ ฝ่ าย
1.9. เพือ่ การพักผ่อน และความสนุกเพลิดเพลินในวันหยุดสุดสัปดาห์สาํ หรับทุกคนในครอบครัว

2. กติกา ระดับการแข่ งขัน และรุ่นอายุ

2.1. กติกา
2.1.1 รับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย
2.1.2 ใช้กติกาสมาพันธ์วา่ ยนํ้านานาชาติ (FINA) ฉบับภาษาไทยโดยสมาคมว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย
2.2. รุ่ นอายุ แบ่งออกเป็ น
2.2.1. รุ่นเล็ก รุ่นอายุ 5,6,7,8 ปี (เกิด พ.ศ.2555 ,54 ,53 ,52) แข่ งขันรวมชาย-หญิง
2.2.2. รุ่ นใหญ่ รุ่ นอายุ 9,10,11,12,13,14, 15 ปี ขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2551, 50, 49, 48, 47, 46,
และ พ.ศ. 2545 ลงมา) แข่งขันแยกชาย-หญิง
2.2.3. ทีมผลัด รุ่ นอายุ 5-6 และ7-8 ปี
รวมชาย-หญิง
รุ่ นอายุ 9-10, 11-12 และ13-15 ปี ขึ้นไป แยกชาย-หญิง
หมายเหตุ : ทีมผลัดรุ่น 13-15 ปี ชาย หรื อ หญิง อนุญาตให้ มีนักว่ ายนํา้ รุ่น 15 ปี ขึน้ ไปได้ ไม่ เกิน 1 คน
2.2.4. นักกีฬาต้ องสมัครแข่ งขันในรุ่นอายุของตนเองเท่ านั้น (ยกเว้ นทีมผลัด)
2.3 การแข่ งขัน Sanvo Swimming มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถิตินักกีฬาว่ ายนํ้าและส่ งเสริมให้ มีนํ้าใจ นักกีฬา
รวมไปถึงมีจิตวิญญาณของนักสู้ ทางฝ่ ายจัดการแข่ งขันขอให้ นักกีฬาทุกท่ านทําการแข่ งขันจนสุดความสามารถ
เพื่อปลูกฝังสปิ ริตของการเป็ นนักกีฬาที่ดีต่อไปในอนาคต

3. ตารางการแข่ งขัน (สระ 25 เมตร)
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการแข่ งขัน
เดี่ยวผสม 200
เตะขา 25
เตะขา 50
กบ 50
กบ 100
กรรเชียง 25
กรรเชียง 50
ผีเสื้ อ 50
ผีเสื้ อ 100
ฟรี สไตล์ 25
ฟรี สไตล์ 100
ผลัดเตะขา
ผลัดฟรี สไตล์

5 ปี

6 ปี




-




-


4 x 25
4 x 25



7 ปี







8 ปี

วันเสาร์
10 ปี 11 ปี

12 ปี

13 ปี

14 ปี




































































4 x 50
4 x 50








4 x 50
4 x 50



9 ปี

15 ปี
ขึ้นไป








4 x 25
4 x 25

4 x 50
4 x 50

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการแข่ งขัน
ฟรี สไตล์ 200
กบ 25
กบ 50
กรรเชียง 50
กรรเชียง 100
ผีเสื้ อ 25
ผีเสื้ อ 50
ฟรี สไตล์ 50
เดี่ยวผสม 100
ผลัดกบ
ผลัดผีเสื้ อ
ผลัดผสม

5 ปี

6 ปี









4 x 25
4 x 25
4 x 25



7 ปี






8 ปี

วันอาทิตย์
10 ปี 11 ปี

12 ปี

13 ปี

14 ปี











15 ปี
ขึ้นไป





































4 x 50
4 x 50
4 x 50
















4 x 50
4 x 50
4 x 50





9 ปี






4 x 25
4 x 25
4 x 25

4 x 50
4 x 50
4 x 50

* จัดการแข่งขันทุกรายการแบบ Time Final (รอบเดียว)

4. รางวัลในการแข่ งขัน

4.1. ถ้วยรางวัลคะแนนสูงสุด ในแต่ละรุ่ น (4 รางวัล/รุ่ นอายุ)
หากคะแนนเท่ากันฝ่ ายจัดการแข่งขันจะให้ถว้ ยรางวัลแก่ผทู ้ ี่ได้คะแนนสูงสุดทุกคน โดยจัดส่งถ้วยรางวัล
ให้กบั นักกีฬาภายหลังการแข่งขันไม่เกิน 4 สัปดาห์
4.2. เหรี ยญรางวัลผูช้ นะเลิศในการแข่งขันอันดับที่ 1 ถึง 3
(ระบบการแข่งขันไม่ทาํ การแจกเหรี ยญทุกชุด)
4.3. ผูจ้ ดั จัดทําวุฒิบตั รสําหรับนักกีฬาว่ายนํ้าทุกคนที่เข้าแข่งขัน โดยสามารถติดต่อรับได้ในนามสโมสรหลัง
แข่งขันวันอาทิตย์เสร็จสิ้นเท่านั้น โดยจะไม่จดั ทําวุฒิบตั รหลังจากวันแข่งขัน
4.4. ถ้วยรางวัล “สโมสรยอดเยีย่ ม” โดยพิจารณาจากคะแนนรวมประเภทบุคคลของนักว่ายนํ้าทุกคน ในแต่ละ
สโมสรฯ (5 รางวัล)

4.5. ทุนการศึกษาสําหรับ “สโมสรยอดเยีย่ ม” โดยพิจารณาจากคะแนนรวมประเภทบุคคลของนักว่ายนํ้าทุกคน
ในแต่ละสโมสรฯ (5 รางวัล)
ลําดับที่ 1
ทุนการศึกษา 15,000 บาท
ลําดับที่ 2
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ลําดับที่ 3
ทุนการศึกษา 8,000 บาท
ลําดับที่ 4
ทุนการศึกษา 6,000 บาท
ลําดับที่ 5
ทุนการศึกษา 4,000 บาท
4.7 ทุนการศึกษา “ผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม” โดยพิจารณาจากคะแนนพัฒนาสถิติของแต่ละสโมสรฯ (3 รางวัล)
ลําดับที่ 1
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
ลําดับที่ 2
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
ลําดับที่ 3
ทุนการศึกษา 2,000 บาท

5. การให้ คะแนน

5.1. รายการเดี่ยวและผลัด อันดับที่ 1 ถึง 10 ให้คะแนน 12 ,10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 และ1 คะแนนตามลําดับ
5.2. รายการเตะขาไม่มีการให้คะแนนส่วนบุคคล

6. การรับสมัคร
6.1. สโมสรต้นสังกัดของนักว่ายนํ้าเป็ นผูส้ ่งสมัคร
- สามารถสมัครออนไลน์ และ ตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้าได้ที่ www.jp.in.th
- แจ้งแก้ไขข้อมูลนักกีฬาทีล่ งทะเบียนในระบบเรี ยบร้อยแล้ว หรื อแจ้งรายการแข่งขันที่ตกหล่น
กรุ ณาติดต่อ ajjoclones@gmail.com
- กรุ ณาตรวจสอบรายชื่อ - นามสกุลตัวสะกดให้ถูกต้องเพือ่ จัดพิมพ์เกียรติบตั ร
6.2. รับสมัครถึง 7 วันก่อนวันแข่ง
6.3. ค่าสมัคร ประเภทบุคคล 50 บาท / คน/ รายการ, ประเภททีมผลัด 200 บาท / คน/ รายการ
7. อัพเดทรายการแข่ งขันและรู ปภาพ
facebook fan page : Sports Tips by Singha (http://www.facebook.com/SinghaSports)

8. กําหนดการทัว่ ไป
วันเสาร์ 06.30 น.
07.00 น.
08.00 น.
08.15 น.

เปิ ดสระเพือ่ วอร์ม
ลงทะเบียน รับสูจิบตั ร ชําระเงิน ตรวจรายการแข่งขัน
ประชุมผูจ้ ดั การทีม / หัวหน้าโค้ช
ปิ ดรับการแก้ไขรายการ / ตรวจสู จิบตั ร (ผูจ้ ดั จะแก้ไขเฉพาะรายการที่เป็ นความ
ผิดพลาดของผูจ้ ดั เท่านั้น) รายงานตัวนักว่ายนํ้า 5 ชุดแรก
เริ่ มการแข่งขันช่วงเช้า
หยุดพักกลางวัน
เริ่ มการแข่งขันช่วงบ่าย
เริ่ มการแข่งขันช่วงเช้า
หยุดพักกลางวัน
เริ่ มการแข่งขันช่วงบ่าย
พิธีมอบรางวัลผูช้ นะในแต่ละ Division (วันอาทิตย์)

08.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
วันอาทิตย์ 08.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
17.00 น.
หมายเหตุ
1. พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ช.ม. (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
2. เหรี ยญรางวัล ให้มารับหลังจากแข่งเสร็จที่จุดลงทะเบียน โดยจะมีพธิ ีมอบรางวัลเฉพาะถ้วยคะแนนรวม
เท่านั้น
9. ติดต่ อสอบถาม
1. คุณสุริยา
E-Mail
Facebook:

สุขสุภกั ดิ์

:
:

โทร. 061-935-4536

suriya_su@boonrawd.co.th
Suriya Nic Suksuphak

