ระเบียบการแข่ งขันกีฬาบริดจ์
ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประเภทคู่เยาวชน
ชิงถ้ วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณสี ิ ริพชั ร มหาวัชรราชธิดา
ณ ชั้น ๒๔-๒๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
การกีฬาแห่ งประเทศไทย
**************
๑. สมาคมกีฬาบริดจ์ แห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม
เลขาธิการ
สถานที่ติดต่อ

นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์
นายปริ ชญ์ พงศ์มรกต
๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชั้น ๒๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา ถ. รามคาแหง หัวหมาก
กรุ งเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔ โทรสาร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๕
เลขาธิการ โทร. ๐๘๗-๐๓๔-๔๕๕๖

๒. คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
คุณหญิงชดช้อย
โสภณพนิช
นายชยวัฒน์

พิเศษสิ ทธิ์

นางไพลิน
นางวัลลภา
นายปริ ชญ์
นายชัยยุทธ
นางสาวภัทริ น
นางแอน
นายมีชยั
นายภาณุวทิ ย์
นายสงวน
นายจงชนะ
นายอัษฎางค์
นายพบสิ ทธิ์

นิมิตยงสกุล
สว่างโสภากุล
พงศ์มรกต
อัศนียวงศ์
หล่อตระกูลงาม
มาลากุล ณ อยุธยา
วัฒนสุ ข
ต.เจริ ญ
ลิ่มเจริ ญชาติ
จันทมาศ
เรี ยมศรี
กมลเวชช

นายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
รองประธาน/กรรมการ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑/กรรมการ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒/กรรมการ
เลขาธิการสมาคมฯ/กรรมการ
รองเลขาธิการสมาคมฯ/กรรมการและเลขานุการ
เหรัญญิกสมาคมฯ/กรรมการ
ประชาสัมพันธ์/กรรมการ
ปฏิคม/กรรมการ
กรรมการกลาง/กรรมการ
กรรมการกลางฝ่ ายพัฒนาทีมชาติ/กรรมการ
กรรมการกลางฝ่ ายสิ ทธิประโยชน์/กรรมการ
กรรมการกลางฝ่ ายจัดการแข่งขัน/กรรมการ
กรรมการกลางฝ่ ายพัฒนาบุคลากร/กรรมการ

นายเกษมสุ ข
นายภทรธรรม

คุม้ ตะโก
เอื้อตระการ

นายบัญชา

องค์ชาญชัย

กรรมการกลางฝ่ ายพัฒนาเยาวชนทีมชาติ/กรรมการ
นายทะเบียนและกรรมการกลางฝ่ ายแผนงานยุทธศาสตร์
/กรรมการ
กรรมการฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/กรรมการ

๓. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค
นายแดนเนียล
วินเซอร์
นายปริ ชญ์
พงศ์มรกต
นางบุญนิตา
คุณะดิลก
นายชัยยุทธ
อัศนียวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๔. คณะกรรมการตัดสิ น
นายพบสิ ทธิ์
นายภทรธรรม
นายสมชาย

ประธานกรรมการตัดสิ น
ผูอ้ านวยการแข่งขันประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน
ผูอ้ านวยการแข่งขันประเภทคู่มินิบริ ดจ์

กมลเวชช
เอื้อตระการ
รุ่ งสถิต

๕. คณะกรรมการฝ่ ายเทคนิคกีฬา ประมวลผล
นายศุภฤกษ์
ชัยวัฒนกุล
นายวงศพล
ขุนคงมี

ประธาน
กรรมการ

๖. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
๖.๑ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาพันธ์บริ ดจ์โลก (World Bridge Federation) ฉบับ ค.ศ. 2017
๖.๒ ให้ใช้กฎและข้อบังคับของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดใช้ในปั จจุบนั
๖.๓ ให้ใช้กฎกติกา การแข่งขันมินิบริ ดจ์ ที่สมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย กาหนดใช้ในปั จจุบนั
๗. คุณสมบัติของผู้ร่วมการแข่ งขัน
๗.๑ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดถึงปี ที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
( นักกีฬาต้องอายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยใช้เกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
๗.๒ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี โดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดถึงปี ที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
( นักกีฬาต้องอายุไม่เกิน ๑๕ ปี โดยใช้เกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
๗.๓ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดถึงปี ที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
( นักกีฬาต้องอายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยใช้เกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
๗.๔ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี โดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดถึงปี ที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
( นักกีฬาต้องอายุไม่เกิน ๑๕ ปี โดยใช้เกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
หมายเหตุ ในรายการระดับ เยาวชน ถ้ า กาลังศึ กษาอยู่ ให้ สมัค รแข่ งขันในนามสถาบันการศึ กษา หรื อถ้ า มีรายชื่ อขึ้น
ทะเบียนเป็ นนักกีฬาจังหวัด สามารถส่ งแข่ งในนามจังหวัดนั้นได้ (นักกีฬาทั้งคู่ต้องมาจากสถาบันหรือจังหวัดเดียวกัน)

บทเฉพาะการสาหรั บปี ๒๕๖๔ นักกีฬาที่ไม่ สามารถหาคู่เพื่อสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันได้ ตามหมายเหตุ ข้างต้ นในปี นี้
อนุญาตให้ จับคู่ข้ามจังหวัดได้ แต่ ต้องเป็ นนักกีฬาทีม่ ีสังกัดอยู่ในภาคเดียวกัน และต้ องยื่นความจานงในการสมัครเข้ าร่ วม
การแข่ งขันต่ อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และต้ องส่ งรายชื่ อผู้ฝึกสอนที่รับผิดชอบแนบมาด้ วย เอกสารแบบฟอร์ มแจ้ ง
ความจานงติดต่ อได้ ที่ นายชั ยยุทธ อัศนียวงศ์ อีเมล chai870@hotmail.com
๘. ประเภทการแข่ งขันมี ๔ ประเภท คือ
๘.๑ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๘.๒ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๘.๓ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๘.๔ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์อายุไม่เกิน ๑๕ ปี

จานวนนักกีฬา
จานวนนักกีฬา
จานวนนักกีฬา
จานวนนักกีฬา

๒
๒
๒
๒

คนต่อคู่
คนต่อคู่
คนต่อคู่
คนต่อคู่

๙. จานวนผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๙.๑ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี รอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน ๒๐ คู่
๙.๒ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน ๒๐ คู่
๙.๓ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์อายุไม่เกิน ๑๘ ปี รอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน ๒๐ คู่
๙.๔ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์อายุไม่เกิน ๑๕ ปี รอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน ๒๐ คู่
๑๐.ค่ าสมัครแข่ งขัน
๑๐.๑ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และ ๑๕ ปี
ไม่เก็บค่าสมัครแข่งขัน
๑๐.๒ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และ ๑๕ ปี
ไม่เก็บค่าสมัครแข่งขัน
๑๑. วิธีการสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๑๑.๑ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน ส่ งชื่ อเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับภาค กรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
ตามลิ้ง http://thailandbridgeleague.com/?p=592 โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
๑๑.๒ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์ ส่ งชื่ อเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับภาค กรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน ตาม
ลิ้ง http://thailandbridgeleague.com/?p=592 โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน โดยผูเ้ ข้าแข่งขันมินิ
บริ ดจ์ ต้องไม่เป็ นผูเ้ คยเข้ารอบชิ งชนะเลิ ศในการแข่งขันมินิบริ ดจ์ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทยในปี ก่อนๆ หรื อ ต้องไม่มี
รายชื่อผ่านเข้ารอบมหกรรมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรื อกีฬาแห่งชาติ
๑๑.๓ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์และคู่บริ ดจ์เยาวชน ยืนยันรายชื่อผูฝ้ ึ กสอนของคู่ และรุ่ นอายุ หลังจากจบการแข่งขัน
รอบคัดเลือก โดยสถาบันที่มีนกั กีฬาผ่านเข้ารอบเกิน ๕ คู่ สามารถมีผฝู ้ ึ กสอนได้ ๒ คน ต่อสถาบัน
๑๒.วันทาการปิ ดรับสมัคร
๑๒.๑ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้สิทธิ์ เข้าร่ วมการแข่งขันหลังเสร็ จสิ้ นการคัดเลือกระดับภาค
๑๒.๒ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้สิทธิ์ เข้าร่ วมการแข่งขันหลังเสร็ จสิ้ นการคัดเลือกระดับภาค

๑๓. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการแข่ งขัน
๑๓.๑ การจัดการแข่ งขันรอบคัดเลือกประเภทคู่บริดจ์ เยาวชนอายุไม่ เกิน ๑๘ ปี และ ๑๕ ปี
และคู่มินิบริดจ์ อายุไม่ เกิน ๑๘ ปี และ ๑๕ ปี รอบคัดภาค จานวน ๕ ภาค
๑๓.๑.๑ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ทาการคัดเลือกนักกีฬา จานวน ๕ ภาค ภาคละ ๔ คู่
รวมเป็ น ๒๐ คู่
๑๓.๑.๒ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทาการคัดเลือกนักกีฬา จานวน ๕ ภาค ภาคละ ๔ คู่
รวมเป็ น ๒๐ คู่
๑๓.๑.๓ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทาการคัดเลือกนักกีฬา จานวน ๕ ภาค ภาคละ ๔ คู่
รวม ๕ ภาค ๒๐ คู่
๑๓.๑.๔ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ทาการคัดเลือกนักกีฬา จานวน ๕ ภาค ภาคละ ๔ คู่
รวม ๕ ภาค ๒๐ คู่
๑๓.๑.๖ วิธีจดั การแข่งขันในระดับภาคการจัดการแข่งขันขึ้นอยูก่ บั จานวนคู่ที่เข้าร่ วมการแข่งขันตามกฎ และ
ข้อบังคับของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดใช้ในปั จจุบนั และกติกาการแข่งขันของสมาคมพันธ์บริ ดจ์โลก
(World Bridge Federation) ฉบับ ค.ศ. 2017
๑๓.๑.๗ สถานที่จดั การแข่งขันในระดับภาคประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชนและคู่มินิบริ ดจ์
ภาค ๑ โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ภาค ๒ โรงเรี ยนท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ภาค ๓ โรงเรี ยนประจักษ์ศิลปาคาร
จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ภาค ๔ โรงเรี ยนพิบูลสวัสดี
จังหวัดจังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
ภาค ๕ โรงเรี ยนปัทมดรุ ณวิทย์
จังหวัดกาแพงเพชร
ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๓.๑.๙ การพิจารณาวิธีจดั การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมนักกีฬาประเภทคู่ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
สมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
๑๓.๒ การจัดการแข่ งขันในรอบชิงชนะเลิศ ดาเนินการจัดการแข่ งขันระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๓.๒.๑ จานวนคู่ ในแต่ละประเภท ดังนี้
- ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
จานวน ๒๐ คู่
- ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
จานวน ๒๐ คู่
- ประเภทคู่มินิบริ ดจ์อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
จานวน ๒๐ คู่
- ประเภทคู่มินิบริ ดจ์อายุไม่เกิน ๑๕ ปี
จานวน ๒๐ คู่

๑๓.๒.๒ การจัดการแข่งขันประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชน จานวน ๒๐ คู่ ให้แข่งขันแบบพบกันหมด
วันละ ๑๙ รอบ รอบละ ๒ กระดาน โดยคิดคะแนนแบบ IMP Pairs (๒วัน)
๑๓.๒.๒.๑ การแข่งขันประเภทคู่ จะให้นกั กีฬาเช็คผลการแข่งขันหลังจากจบการแข่งขัน และทาการแก้ไข
ผลการแข่งขันที่ผิดพลาดภายใน ๑๕ นาทีหลังจากจบการแข่งขัน
๑๓.๒.๓ การจัดการแข่งขันประเภทคู่มินิบริ ดจ์ จานวน ๒๐ คู่ ให้แข่งขันพบกันหมด
วันละ ๑๙ รอบ ๆละ ๒ กระดาน โดยคิดคะแนนแบบ MP Pairs (๒วัน)
๑๔.๒.๓.๑ การแข่งขันประเภทคู่ จะให้นกั กีฬาเช็คผลการแข่งขันหลังจากจบการแข่งขันและทาการแก้ไข
ผลการแข่งขันที่ผิดพลาดภายใน ๑๕ นาทีหลังจากจบการแข่งขัน
๑๓.๒.๔ วิธีการจัดการแข่งขันขึ้นอยูก่ บั จานวนนักกีฬา-ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันตามกฎ และข้อบังคับของสมาคม
บริ ดจ์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดใช้ในปั จจุบนั และกติกาการแข่งขันของสมาคมพันธ์บริ ดจ์โลก (World Bridge Federation)
ฉบับ ค.ศ. 2017
๑๔. ระบบและคอนเวนชั่นการ์ ด (เฉพาะในการแข่งขันรายการคู่บริ ดจ์เยาวชน)
๑๔.๑ รุ่ นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี อนุญาตให้ใช้ระบบ SAYC เท่านั้น
๑๔.๒ รุ่ นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี อนุญาตให้ใช้ระบบ SAYC และ Precision
หมายเหตุ ในรุ่ นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ถ้านักกีฬาเล่นระบบอื่น นอกเหนือจาก SAYC (ที่สมาคมสอนหรื อที่กาหนดในเว็บไซต์
ของ WBF) ให้ใช้คอนเวนชัน่ การ์ ดที่ส่งมาในรอบคัดเลือกระดับภาค หากมีการแก้ไขให้แก้ไขและส่ งก่อนการแข่งขัน ๓ วัน
๑๕. ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
๑๕.๑ ให้ผจู ้ ดั การทีม หรื อมอบหมายให้หวั หน้าทีมและผูฝ้ ึ กสอนทาหน้าที่แทนกันได้ในทุกเรื่ องของการ
ประสานงานกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
๑๕.๒ ให้ผจู้ ดั การทีม หรื อหัวหน้าทีม และผูฝ้ ึ กสอน ของแต่ละทีมเข้าร่ วมการประชุมผูจ้ ดั การทีม
อย่างน้อยทีมละ ๑ คน หากไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมการประชุม จะต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมทุกประการ
๑๕.๓ ห้ามสอนนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน และห้ามนักกีฬาหรื อเจ้าหน้าที่ในทีมที่เกี่ยวข้องกัน ดูการแข่งขัน
ของทีมตนเอง ในระหว่างการแข่งขัน
๑๕.๔ กาหนดการแข่งขันและประชุมผูจ้ ดั การทีม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้
๑๕.๕ ระเบียบปฏิบตั ิในการแข่งขันให้เป็ นไปตามที่สมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทยกาหนด
๑๖. การแต่ งกายของนักกีฬา
นักกีฬาจะต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ในระดับเยาวชนให้แต่งกายด้วยชุดแข่งขัน
ที่มีตราสถาบันหรื อแต่งกายชุดนักเรี ยน นักศึกษา
๑๗. มารยาทของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
๑๗.๑ ให้เป็ นไปตามกฎการแข่งขันของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
๑๗.๒ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน จะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูต้ ดั สิ นและของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
มิฉะนั้น จะต้องถูกเชิญออกจากสนามหรื อพักการปฏิบตั ิหน้าที่

๑๘. การประท้วงเทคนิค
๑๘.๑ ให้เป็ นไปตามกฎ กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่งประเทศไทย
๑๘.๒ จะต้องประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่จะประท้วง พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียม
จานวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และต้องยืน่ หนังสื อต่อกรรมการผูต้ ดั สิ นเท่านั้น การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประท้วงเทคนิคถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
๑๙. รางวัลการแข่ งขัน สาหรั บผู้ชนะในแต่ ละประเภทของการแข่ งขัน มีดังนี้
๑๙.๑ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล ๑ ถ้วยรางวัล เหรี ยญชุบทอง จานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๕,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบพร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๓,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๑,๕๐๐ บาท
๑๙.๒ ประเภทคู่บริ ดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล ๑ ถ้วยรางวัล เหรี ยญชุบทอง จานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๕,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบพร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๓,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๑,๕๐๐ บาท
๑๙.๓ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล ๑ ถ้วยรางวัล เหรี ยญชุบทอง จานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๕,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๓,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๑,๕๐๐ บาท
๑๙.๔ ประเภทคู่มินิบริ ดจ์ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล ๑ ถ้วยรางวัล เหรี ยญชุบทอง จานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๕,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรี ยญชุบเงิน จานวน ๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๓,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรี ยญชุบทองแดงจานวน๒ เหรี ยญ
และประกาศนียบัตร จานวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจานวน ๑,๕๐๐ บาท

๑๙.๕ ผูฝ้ ึ กสอนมินิบริ ดจ์ดีเด่น ประเภทรุ่ นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
โล่รางวัล ๑ รางวัล ประกาศนียบัตร จานวน ๑ ใบ พร้อมเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท
๑๙.๖ ผูฝ้ ึ กสอนมินิบริ ดจ์ดีเด่น ประเภทรุ่ นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
โล่รางวัล ๑ รางวัล ประกาศนียบัตร จานวน ๑ ใบ พร้อมเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท
๑๙.๗ ผูฝ้ ึ กสอนบริ ดจ์ดีเด่น ประเภทรุ่ นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
โล่รางวัล ๑ รางวัล ประกาศนียบัตร จานวน ๑ ใบ พร้อมเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท
๑๙.๘ ผูฝ้ ึ กสอนบริ ดจ์ดีเด่น ประเภทรุ่ นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
โล่รางวัล ๑ รางวัล ประกาศนียบัตร จานวน ๑ ใบ พร้อมเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท
๒๐.รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่ น
ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒๐.๑ เป็ นผูฝ้ ึ กสอนตามชื่อปรากฏในบัญชี ในการแข่งขันและปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูฝ้ ึ กสอนเท่านั้น
๒๐.๒ เป็ นผูฝ้ ึ กสอนในประเภทที่นกั กีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศ
๒๑. การสนับสนุนของสมาคม
๒๑.๑ สมาคมจะสนับสนุนที่พกั ให้กบั นักกีฬาบริ ดจ์และมินิบริ ดจ์ ที่ผา่ นรอบคัดเลือกเข้าร่ วมการแข่งขันในรอบ
ชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๑.๒ สนับสนุนที่พกั ให้กบั ผูฝ้ ึ กสอนบริ ดจ์และมินิบริ ดจ์ ตามข้อกาหนด ๑๑.๓
๒๑.๓ สนับสนุนทุนการศึกษาตามที่ประกาศ
๒๒. พิธีมอบเหรียญรางวัล
ให้นกั กีฬาผูท้ ี่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรางวัลด้วยตนเอง ให้แต่งกายด้วยชุดแข่งขัน
ที่มีตราสถาบันหรื อแต่งกายชุดนักเรี ยน นักศึกษา

ตารางการแข่ งขันประเภทคู่มนิ ิบริดจ์ อายุไม่ เกิน ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี
วันที่

เวลา

รายการ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนการแข่งขัน

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

การแข่งขันประเภทคู่มินิบริ ดจ์รอบแรก รอบที่ ๑-๑๐

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การแข่งขันประเภทคู่มินิบริ ดจ์รอบแรก รอบที่ ๑๑-๑๙

๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

พิธีมอบรางวัลในรอบคัดเลือกระดับภาค

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

การแข่งขันประเภทคู่มินิบริ ดจ์รอบที่สอง รอบที่ ๑-๑๐

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การแข่งขันประเภทคู่มินิบริ ดจ์รอบที่สอง รอบที่ ๑๑-๑๙

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

รอประกาศผลคะแนนและกิจกรรมต่างๆ

๑๖.๓๐ น.

พิธีมอบรางวัล

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตารางการแข่ งขันประเภทคู่บริดจ์ เยาวชน อายุไม่ เกิน ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี
วันที่

เวลา

รายการ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนการแข่งขัน

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

การแข่งขันประเภทคู่บริ ดจ์รอบแรก รอบที่ ๑-๑๐

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การแข่งขันประเภทคู่บริ ดจ์รอบแรก รอบที่ ๑๑-๑๙

๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

พิธีมอบรางวัลในรอบคัดเลือกระดับภาค

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

การแข่งขันประเภทคู่บริ ดจ์รอบที่สอง รอบที่ ๑-๑๐

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การแข่งขันประเภทคู่บริ ดจ์รอบที่สอง รอบที่ ๑๑-๑๙

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

รอประกาศผลคะแนนและกิจกรรมต่างๆ

๑๖.๓๐ น.

พิธีมอบรางวัล

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

