สมาคมกีฬายิงธนูแห่ งประเทศไทย
NATIONAL ARCHERY ASSOCIATION OF THAILAND
่ า้ นเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ และ โทรสาร 02 - 7192777
21 หมูบ
21, 1st Seree Village, 2nd Seree Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10250, Thailand (66-2) 7192777

ที่ ส.ธ.ท. ๒๐๓/๒๕๕๙
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่ อง การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙
เรี ยน นักกีฬาทุกท่าน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ใบสมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน จํานวน ๑ ชุด
ด้ วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้ กําหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย ประจําปี
๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สนามยิงธนูหวั หมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
ประเภทของการแข่ งขัน
๑. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Recurve Open (ชาย,หญิง)(คันOlympic Bow) ระยะ ๗๐ เมตร (๓๖ ลูก x ๒ รอบ) = ๗๒ ลูก
๒. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Compound Open (ชาย,หญิง) ระยะ ๕๐ เมตร ( ๓๖ ลูก x ๒ รอบ ) = ๗๒ ลูก
๓. ประเภทนักเรี ยน นิสติ นักศึกษาหรื อเทียบเท่า Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลูกx๒ รอบ)=๖๐ ลูก
๔. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
๕. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
๖. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
๗. ประเภทประถมศึกษา Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
คุณสมบัตขิ องนักกีฬา
๑. ผู้สมัครเข้ าแข่งขันต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
๒. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Recurve Open แข่งระยะ ๗๐ เมตร, Compound Open แข่งระยะ ๕๐ เมตร อนุญาตให้
นักกีฬาทุกระดับเข้ าร่วมการแข่งขันได้
๓. ประเภท ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้ น, ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา หรื อเทียบเท่า ใช้ หน้ าเป้า ๕ สี ขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม, ยกเว้ นประเภทนักเรี ยน นิสิต นักศึกษาหรื อเทียบเท่า Compound ใช้ หน้ าเป้า 3 สี แนวตัง้
(vertical triple face)และนับคะแนนแบบ inner 10
๓.๑. ในประเภทประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้ น, ตอนปลาย ต้ องเป็ นนักเรี ยนที่ยงั เรี ยนอยู่ในปั จจุบนั (ขอให้
สถาบันการศึกษาเป็ นผู้ส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันและลงนามรับรองสถานภาพนักเรี ยน หรื อนักศึกษาของ
ผู้สมัครแข่งขันมาด้ วย)
๓.๒. ในประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า ต้ องมีอายุไม่เกิน ๒๘ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๑ มกราคม ของปี ที่แข่งขันตามกฎ
ของ FISU
ต่อหน้ า ๒...

-๒ตารางและวิธีการแข่ งขัน
วันเสาร์ ท่ ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
๑. ประเภทบุคคลทั่วไป Recurve Open ระยะ ๗๐เมตร & Compound Open ระยะ ๕๐ เมตร
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นักกีฬาที่เข้ าร่วมการแข่งขัน Recurve, Compound รายงานตัว
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เปิ ดสนามให้ ทําการฝึ กซ้ อมทดสอบศูนย์เล็ง ระยะ ๗๐, ๕๐ เมตร
๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. Recurve, บันทึกผลแข่งระยะ ๗๐ เมตร
Compound บันทึกผลแข่งระยะ ๕๐ เมตร
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Recurve, บันทึกผลแข่งระยะ ๗๐ เมตร
Compound บันทึกผลแข่งระยะ ๕๐ เมตร
๑๒.๓๐ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล
วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
ประเภทประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้ น, ตอนปลาย,อุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า,นักเรี ยน นิสติ นักศึกษาหรื อเทียบเท่า
Compound แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร
๐๗.๑๕ – ๐๘.๑๕ น. นักกีฬาที่เข้ าร่วมการแข่งขันรายงานตัว
๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๕ น. เปิ ดสนามให้ ทําการฝึ กซ้ อมทดสอบศูนย์เล็งระยะ ๑๘ เมตร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลูก รวม ๓๐ ลูก
๑๐.๓๕ – ๑๒.๐๐ น. แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลูก รวม ๓๐ ลูก
๑๒.๔๐ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล
การมอบรางวัล ประเภทบุคคล ( มอบเหรียญรางวัล )
๑. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Recurve Open (คันOlympic Bow)บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๒. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Compound Open
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๓. ประเภทนักเรี ยน นิสติ นักศึกษาหรื อเทียบเท่าCompound บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๔. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Recurve
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๕. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย Recurve
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๖. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น Recurve
๗. ประเภทประถมศึกษา Recurve
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
การมอบรางวัลประเภททีม (ต้ องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเท่ านัน้ )
๑. ประเภททีมมัธยมศึกษา
ประเภททีมชาย ๑ – ๓ ประเภททีมหญิง ๑ – ๓
๒. ประเภททีมอุดมศึกษา หรื อ เทียบเท่า ประเภททีมชาย ๑ – ๓ ประเภททีมหญิง ๑ – ๓
การแข่งขันประเภททีมจะนับคะแนนที่ดีที่สดุ 3 คน (ทีมชาย,ทีมหญิง) จากนักกีฬาในโรงเรี ยนเดียวกัน
ต่อหน้ าที่ ๓.

-๓หมายเหตุ
๑.การแข่ งขันชิงแชมป์ ประเทศไทยนีจ้ ะเป็ นการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ ครั ง้ ที่ ๒๙ ดังนี ้
หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬารายการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ ๒๙
คุณสมบัตนิ ักกีฬา
๑. เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย และไม่เคยแข่งขันในนามของประเทศอื่น (กรณีบคุ คล ๒ สัญชาติ)
๒. ไม่เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลทางคดีอาญา
๓. ไม่เป็ นบุคคลที่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง โรคเรื อ้ รัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรื อรุนแรง หรื อติดสารเสพติด
รู ปแบบวิธีการคัดเลือกตัว
การคัดเลือกตัว แบ่งออกเป็ น ๒ รอบ ดังนี ้
รอบที่ ๑ ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน
๒๕๕๙ ผู้ที่จะเข้ าไปแข่งขันในรอบที่ ๒ จะต้ องมีคะแนน MQS (Minimum Qualification Score) ไม่น้อยกว่าที่กําหนด
ประเภทละ ๙ คน ดังนี ้
๑) คันธนูโค้ งกลับชาย คะแนนที่กําหนด ๕๘๐ คะแนน
๒) คันธนูโค้ งกลับหญิง คะแนนที่กําหนด ๕๖๐ คะแนน
๓) คันธนูทดกําลังชาย คะแนนที่กําหนด ๖๔๐ คะแนน
๔) คันธนูทดกําลังหญิง คะแนนที่กําหนด ๖๓๐ คะแนน
ในกรณีที่ในแต่ละประเภทมีนกั กีฬาทําคะแนนถึงคะแนนที่กําหนดน้ อยกว่า ๔ คน อนุญาตให้ นกั กีฬาที่
ได้ คะแนนสูงสุด ๖ คน แรกเข้ าสูก่ ารแข่งขันในรอบที่ ๒ ต่อไป
รายละเอียดการแข่งขันให้ เป็ นไปตามประกาศแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙ ซึง่
ทางสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยจะประกาศต่อไป
หมายเหตุ คะแนน MQS ได้ มาจากค่าเฉลีย่ คะแนนจากการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๘
ประกอบกับคะแนนเฉลีย่ จากการแข่งขันซีเกมส์ ครัง้ ที่ ๒๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ แล้ วพิจารณาหาคะแนนที่เหมาะสมเพื่อ
กําหนดเป็ นคะแนน MQS
รอบที่ ๒ เพื่อให้ ได้ นกั กีฬาประเภทละ ๔ คน แบ่งการแข่งขันออกเป็ น ๓ ครัง้ ณ สนามกีฬาหัวหมาก
การกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี ้
ครัง้ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ครัง้ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ครัง้ ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
การแข่งขันในรอบที่ ๒ มีรายละเอียด ดังนี ้
๑. ในแต่ละครัง้ จะยิง ๒ วัน วันละ ๔ รอบ รอบละ 36 ลูก (คันธนูโค้ งกลับยิงระยะ ๗๐ เมตร และคัน
ธนูทดกําลังยิงระยะ ๕๐ เมตร)
๒. โดยจะนับคะแนนที่ดีที่สดุ ๒ ครัง้ จาก ๓ ครัง้
ต่อหน้ าที่ ๔.

๔
๓. เมื่อรวมคะแนน ๒ ครัง้ ที่ดีที่สดุ ของนักกีฬาในแต่ละคนแล้ ว หากมีนกั กีฬาที่อยู่ในระดับที่ ๔ ของ
แต่ละประเภทมีมากกว่า ๑ คน จะใช้ วิธีการยิง Shoot Off เพื่อคัดเลือกให้ เหลือนักกีฬาเพียง ๑ คน
๔. ค่าสมัครลงแข่งขัน ครัง้ ละ 500 บาท
๕. นักกี ฬามีสิทธิ์ เข้ าทํ าการคัดตัวในรอบที่ ๒ ได้ เพียง ๑ ประเภทคันธนูเท่านัน้ โดยให้ แจ้ งกับทาง
สมาคมฯ เมื่อทราบผลการแข่งขันในรอบที่ ๑ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ค่ าสมัคร สมาคม ฯ เก็บค่ าสมัครลงแข่ งขันชิงแชมป์ ประเทศไทย คนละ 400-บาท/ประเภทการแข่ งขัน ปิ ด
รั บใบสมัครวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ส่งใบสมัครพร้ อมหลักฐานต่างๆ ได้ ที่สมาคมฯ หรื อ
โทรสาร ๐-๒๗๑๙-๒๗๗๗, E-mail : sany_bkk@yahoo.com, kosavinta@gmail.com, archerynaat@gmail.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันในครัง้ นี ้ด้ วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายสงวน โฆษะวินทะ )
นายกสมาคม
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗. โทรสาร ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗

สมาคมกีฬายิงธนูแห่ งประเทศไทย
NATIONAL ARCHERY ASSOCIATION OF THAILAND
่ า้ นเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ และ โทรสาร 02 - 7192777
21 หมูบ
21, 1st Seree Village, 2nd Seree Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10250, Thailand (66-2) 7192777

ใบสมัครแข่ งขัน
การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา .............................................................................................................................................
ที่อยู่ ...............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................ โทรสาร ................................................................................
มีความประสงค์ที่จะส่งนักกีฬาสมัครเข้ าร่วมในการแข่งขันครัง้ นี ้ และจะปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนูทกุ ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเภทบุคคลทัว่ ไป RECURVE OPEN (คันOlympic Bow) ชาย ............. คน หญิง .............. คน
ประเภทบุคคลทัว่ ไป COMPOUND OPEN (50 เมตร)
ชาย ............. คน หญิง .............. คน
ประเภทนักเรี ยน นิสติ นักศึกษาหรื อเทียบเท่า COMPOUND ชาย ........... คน หญิ ง ............ คน ( แนบสําเนาบัตรประชาชน,
มีอายุไม่เกิน 28 ปี และหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภทบุคคลอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า ชาย .......... คน หญิง ........... คน ( แนบสําเนาบัตรประชาชน, มีอายุไม่เกิน 28 ปี และ
หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภทบุคคลมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย ........... คน หญิง ............ คน ( แนบหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภทบุคคลมัธยมศึกษาตอนต้ น ชาย ........... คน หญิง ............ คน ( แนบหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภทบุคคลประถมศึกษา Recurve ชาย ............ คน หญิง ............ คน ( แนบหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภททีมอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า ชาย .............. ทีม หญิง .............ทีม (ขอให้ กําลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันเดียวกัน)
ประเภททีมมัธยมศึกษา
ชาย .............. ทีม หญิง ............ ทีม (ขอให้ กําลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันเดียวกัน)

(ในข้ อ 3, 4, 5, 6, 7 , 8 และ 9 ขอให้ สถาบันการศึกษาเป็ นผู้ลงนามรั บรองสถานภาพนั กเรี ยน หรื อนั กศึกษา ของผู้สมัคร
แข่ งขันมาด้ วย)

ลงชื่อ

...........................................................
( ........................................................ )
ตําแหน่ง ............................................................
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