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การแข่งขัน MWA - SINGHA ไทยแลนด์โอเพ่นประจําปี 2017  ครั(งที) 44 
3 - 15 เมษายน 2561 

ณ. Blu – O Rhythm & Bowl สยามพารากอน 
 
 

 
กฎและกติกาการแข่งขัน  
C .  การแข่งขันและการรับรอง 
การแข่งขนัรายการนี จดัการแข่งขนัโดยสมาคมกีฬาโบวลิ์�งแห่งประเทศไทย (TTBA)  และได้รับการ
รับรองจากสหพนัธ์โบวลิ์�งแห่งเอเชีย (ABF) และสหพนัธ์โบวลิ์�งโลก (World Bowling) การแข่งขนัครั งนี
จะจดัการแข่งขนัภายใตก้ฎการแข่งขนัของสหพนัธ์โบวลิ์�งโลก การแข่งขนัรายการนี เป็น Leg หนึ� งใน 
ABF Tour 2018 
 
 
E .  ผู้มีสิทธิJเข้าร่วมแข่งขัน 
ผูสิ้ทธิE เขา้ร่วมการแข่งขนัรายการนี จะตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาโบวลิ์�งที�ได้รับการยอมรับโดย
สมาคมกีฬาโบวลิ์�งแห่งประเทศไทย และ WB 
 
 
L . คะแนนเฉลี)ย 
นกักีฬาโบวลิ์�งจะถือตามคะแนนเฉลี�ยล่าสุดของสมาคมกีฬาโบวลิ์�งแห่งประเทศไทย นกักีฬาโบวลิ์�งที�ไม่
มีคะแนนเฉลี�ยของสมาคมกีฬาโบวลิ์�งแห่งประเทศไทย จะตอ้งมีหนงัสือรับรองคะแนนเฉลี�ยจากสมาคม
ที�มีการเซ็นชื�อโดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการของสมาคมนันๆ หรือไม่เช่นนัน นกักีฬาจะถูกถือวา่อยู่ใ น
ประเภทโ อเพ่น คะแนนเฉลี"ย #$% สาํหรับชาย และคะแนนเฉลี"ยที" #)% สาํหรับหญิง 
นักโ บวลิ์"งต่างประเทศจะตอ้งส่งหนังสือรับรองและยืนยนัคะแนนเฉลี"ยจากสมาคมหรือสหพนัธ์ของ
ประเทศนันๆ  
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N.  คะแนนเฉลี)ย   

 L.N ชายโอเพน่ :    นกัโบวลิ์�งชายทุกคน, ไม่จาํกดัคะแนนเฉลี�ย, มีสิทธ์ทีจะเขา้ร่วมการ
แข่งขนัได ้

 4.2 หญิงโอเพ่น :    นกัโบวลิ์�งหญิงทุกคน, ไม่จาํกดัคะแนนเฉลี�ย, มีสิทธ์ที�จะเขา้ร่วมการ
แข่งขนัได ้

 L.T ชายเกรดเอ :    นักโบวลิ์�งชายทุกคน, ที�มีคะแนนเฉลี�ย NUV คะแนน หรือตํ�ากว่ามี
สิทธ์ที�จะเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้

 L.L หญิงเกรดเอ :    นกัโบวลิ์�งหญิงทุกคน, ที�มีคะแนนเฉลี�ย NWV คะแนน หรือตํ�ากว่ามี
สิทธ์ที�จะเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้

 L.V ชายเกรดบี :    นักโบวลิ์�งชายทุกคน, ที�มีคะแนนเฉลี�ย NWX คะแนน หรือตํ�ากว่ามี
สิทธ์ที�จะเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้

 L.Y เยาวชนอายตุ ํ�ากวา่ ZN ปี   :    นักโบว์ลิ�งชายและหญิงทุกคนที�มีอายุ ZN ปีหรือตํ� ากว่า ณ วนัที�            
1 มกราคม 2561 (เกิดในปี พ.ศ. 2540 หรือหลงั) มีสิทธ์ที�จะเขา้ร่วม
การแข่งขันได้ นักโบว์ลิ� งเยาวชนจะทําการแข่งมาสเตอร์รอบ
คดัเลือกเพื�อเขา้สู่มาสเตอร์รอบชิงชนะเลิศเท่านัน 

 4.7 เยาวชนอายตุ ํ�ากวา่ 18 ปี :    นักโบว์ลิ�งชายและหญิงทุกคนที�มีอายุ NW ปีหรือตํ� ากว่า ณ วนัที�         
1 มกราคม 2561 (เกิดในปี พ.ศ. 2543 หรือหลงั) มีสิทธ์ที�จะเขา้ร่วม
การแข่งขันได้ นักโบว์ลิ� งเยาวชนจะทําการแข่งมาสเตอร์รอบ
คดัเลือกเพื�อเขา้สู่มาสเตอร์รอบชิงชนะเลิศเท่านัน 

 L.W ยวุชนอายตุ ํ�ากวา่ 1V ปี    :    นักโบว์ลิ�งชายและหญิงทุกคนที�มีอายุ NV ปีหรือตํ� ากว่า ณ วนัที�     
1 มกราคม 2561 (เกิดในปี พ.ศ. 2546 หรือหลงั) มีสิทธ์ที�จะเขา้ร่วม
การแข่งขันได้ นักโบว์ลิ� งเยาวชนจะทําการแข่งมาสเตอร์รอบ
คดัเลือกเพื�อเขา้สู่มาสเตอร์รอบชิงชนะเลิศเท่านัน 

 L.U การแข่งอาวุโส :    นักโบวลิ์�งชายและหญิงทุกคนที�มีอายุ VX ปีหรือมากกว่า ณ วนัที�      
1 มกราคม 2561 (เกิดในปี พ.ศ. 2511 หรือก่อน) มีสิทธ์ที�จะเขา้ร่วม
การแข่งขนัได ้นกัโบวลิ์�งอาวุโสจะทาํการแข่งมาสเตอร์รอบคดัเลือก
เพื�อเขา้สู่มาสเตอร์รอบชิงชนะเลิศเท่านัน 
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O. ประเภทการแข่งขัน  
 5.1 ประเภทโอเพน่ชาย และ หญิง  
  : มาสเตอร์รอบคดัเลือก (รวม NV เกม T วนัๆ ละ V เกมส์)  
  : รอบมาสเตอร์ ( T รอบ)  
 V.Z ประเภท ชายและหญิง เกรด เอ  
  : มาสเตอร์รอบคดัเลือก (รวม Y เกม คะแนนดีที�สุด Z ชุด)  
  : รอบมาสเตอร์ ( W เกม)  
 V.T ประเภท ชายเกรดบี  
  : มาสเตอร์รอบคดัเลือก (รวม Y เกม คะแนนดีที�สุด Z ชุด)  
  : รอบมาสเตอร์ ( W เกม)  
 5.4  ประเภทเยาวชนชายและหญิงอายตุ ํ�ากวา่ ZN ปี/ NW ปี/ NV ปี  
  : มาสเตอร์รอบคดัเลือก (รวม Y เกม คะแนนดี�ที�สุด Z ชุด)  
  : รอบมาสเตอร์ ( อายุ ZN ปีหรือตํ�ากว่า 8 เกม / อายุ 18 ปีหรือตํ�ากว่า W เกม /  

อาย ุNV ปีหรือตํ�ากวา่ Y เกม) 
 V.V มาสเตอร์รอบคดัเลือก (MQ) 
  : จะทาํการแข่งขนั T เกม ในแต่ละชุดการแข่งขนั ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัสามารถ

ที�จะทาํการแข่งจาํนวนกี�ครั งก็ได ้ตามความตอ้งการ การแข่งขนัที�มีคะแนนดี
ที�สุด Z ชุด (Y เกม) จะถูกนาํมาใชใ้นการเรียงลาํดบัเพื�อเขา้สู่มาสเตอร์รอบชิง
ชนะเลิศรอบ เดสเพอร์ราโด้:  จะทาํการแข่งขนั 1 เกม ในสะคว็อดสุดท้าย 
วันที) 10 เมษายน 2560 ชายเกรดเอ และชายเกรดบี  นักโบวลิ์�งที�มีสิทธ์ที�จะ
เข้าร่วมการแข่งขนั จะต้องทาํการแข่งขนัมาสเตอร์รอบคดัเลือกเกรดของ
ตวัเอง อย่างน้อย 6 รอบ  

 5.6 ประเภทโอเพน่ชาย   
 รอบที� N : นกักีฬาทุกคนจะแข่งขนัทังสิน NV เกม (T รอบ) รอบละ V เกมต่อวนั  
  : คดัเลือกนกักีฬาทังสิน T0 คน ดงัต่อไปนี   
   - Top 3 คน ของนกักีฬาไทย  
   - Top 3 คน ของนกักีฬาต่างประเทศ  
   - คะแนนเรียงตามลาํดบั Z0 คน  
   - จากขันตอน Desperado L คน  
   - คะแนนในรอบที� N ยกเลิก  
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 รอบที� Z : นกักีฬาจากรอบที� N ซึ� งประกอบดว้ยนกักีฬาคะแนนรวม 20 คน (Mix Pool) , 
นกักีฬาจาก Desperado 4 คน แข่งขนั 6 เกม นกักีฬาอนัดบัที�   N – 14 จะเขา้สู่
รอบที� T 

 

 รอบที� T : - Top 3 คน ของนกักีฬาไทย  
  : - Top 3 คน ของนกักีฬาต่างประเทศ  
  : - นกักีฬา N4 คน จากรอบที� Z   
  : แข่งขนัทังสิน Y เกม นกักีฬาอนัดบั N – Y จะเขา้สู่รอบ Step Ladder   
 Step Ladder    
 Step 1 : นกักีฬาอนัดบั L – 5 – Y จะแข่งขนั N เกม หาผูช้นะ N คน เขา้สู่ Step 2  
 Step 2 : นักกีฬาอันดับ Z – T รวมกับผูช้นะ Step 1 แข่งขัน N เกม หาผูช้นะ N คน   

เขา้สู่ Final Match 
 

 Final Match : นกักีฬาตวัยนือนัดบั N แข่งขนักบั ผูช้นะ Step 2 ในกรณีนกักีฬาอนัดบั N ชนะ 
ถือว่าชนะ หากในกรณีนักกีฬาอนัดบั N แพใ้นเกมแรกให้มีการแข่งขนัใหม่
ในเกมที� Z ผูช้นะในเกมที� Z คือแชมเปี ยน 

 

 V.o ประเภทโอเพน่หญิง  
 รอบที� N  นกักีฬาทุกคนจะแข่งขนัทังสิน NV เกม (T รอบ) รอบละ V เกมต่อวนั  
   คดัเลือกนกักีฬาทังสิน Z2 คน ดงัต่อไปนี   
   - Top 3 คน ของนกักีฬาไทย  
   - Top 3 คน ของนกักีฬาต่างประเทศ  
   - คะแนนเรียงตามลาํดบั N6 คน  
   - คะแนนในรอบที� N ยกเลิก  
 รอบที� Z  นัก กี ฬ าจาก รอ บ ที�  N  ซึ� งป ระ ก อ บ ด้วย นั ก กี ฬ าค ะแ น น รวม  N0 ค น            

แข่งขนั Y เกม นกักีฬาอนัดบัที� N – 10 จะเขา้สู่รอบที� T 
 

 รอบที� T  - Top 3 คน ของนกักีฬาไทย  
   - Top 3 คน ของนกักีฬาต่างประเทศ  
   - นกักีฬา 10 คน จากรอบที� Z   
   แข่งขนัทังสิน Y เกม นกักีฬาอนัดบั N – Y จะเขา้สู่รอบ Step Ladder   
 Step Ladder    
 Step 1  นกักีฬาอนัดบั L – 5 – Y จะแข่งขนั N เกม หาผูช้นะ N คน เขา้สู่ Step 2  
 Step 2 : นกักีฬาอนัดบั Z – T รวมกบัผูช้นะ Step 1 แข่งขนั N เกม หาผูช้นะ N คน เขา้สู่ 

Final  Match 
 

 Final Match : นกักีฬาตวัยนือนัดบั N แข่งขนักบั ผูช้นะ Step 2 ในกรณีนกักีฬาอนัดบั N ชนะ 
ถือว่าชนะ หากในกรณีนักกีฬาอนัดบั N แพใ้นเกมแรกให้มีการแข่งขนัใหม่
ในเกมที� Z ผูช้นะในเกมที� Z คือแชมเปี ยน 
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 5.8  รอบมาสเตอร์ชายเกรด เอ  
  : นักโบว์ลิ� งที�ท ําคะแนนดีที� สุด NY คน กับนักโบว์ลิ� งที� เข้ารอบจากรอบ         

เดสเพอร์ราโด ้L คน รวมเป็น ZX คน จะทาํการแข่งขนัคนละ W เกม เพื�อหา    
ผูช้นะ 

 

 V.U  รอบมาสเตอร์หญิงเกรด เอ  
  : นกัโบวลิ์�งที�ทาํคะแนนดีที�สุด NZ คน  จะทาํการแข่งขนัคนละ W เกม เพื�อหา  

ผูช้นะ 
 

 5.10  เยาวชนอายตุ ํ�ากวา่ ZN ปี (ชายและหญิง)  
  : นักโบว์ลิ�งที�ท ําคะแนนดีที�สุด 5 คน ของรอบคัดเลือกของนักโบว์ลิ�งใน

ประเทศ 
 

  : นักโบว์ลิ� งที�ท ําคะแนนดีที� สุด 5 คน ของรอบคัดเลือกของนักโบว์ลิ� ง
ต่างประเทศ 

 

  : นักกีฬา Y อนัดับแรกจากรอบคดัเลือกของกลุ่มนักโบวลิ์�งในประเทศและ 
ต่างประเทศรวม นักโบว์ลิ� ง NW คน แข่งขันคนละ W เกม เพื�อหาผู ้ชนะ 
(คะแนนแต้มต่อสําหรับนักโบว์ลิ)งหญงิ T  คะแนนต่อเกม) 

 

 V.NN  เยาวชนอายตุ ํ�ากวา่ NW ปี (ชายและหญิง)  
  : นักโบว์ลิ�งที�ท ําคะแนนดีที� สุด V คน ของรอบคัดเลือกของนักโบว์ลิ�งใน

ประเทศ 
 

  : นักโบว์ลิ� งที�ท ําคะแนนดีที� สุด V คน ของรอบคัดเลือกของนักโบว์ลิ� ง
ต่างประเทศ 

 

  : Y อนัดบัแรกจากรอบคดัเลือกของกลุ่มนกัโบวลิ์�งในประเทศและต่างประเทศ  
รวม นกัโบวลิ์�ง NY คน แข่งขนัคนละ W เกม เพื�อหาผูช้นะ 
(คะแนนแต้มต่อสําหรับนักโบว์ลิ)งหญงิ T  คะแนนต่อเกม) 

 

 5.12  ยวุชนอายตุ ํ�ากวา่ NV ปี  
  : นักโบว์ลิ�งที�ท ําคะแนนดีที� สุด L คน ของรอบคัดเลือกของนักโบว์ลิ�งใน

ประเทศ 
 

  : นักโบว์ลิ� งที�ท ําคะแนนดีที� สุด L คน ของรอบคัดเลือกของนักโบว์ลิ� ง
ต่างประเทศ 

 

  : นักกีฬา L อนัดับแรกจากรอบคดัเลือกของกลุ่มนักโบวลิ์�งในประเทศและ 
ต่างประเทศ  รวม นกัโบวลิ์�ง N2 คน แข่งขนัคนละ Y เกม เพื�อหาผูช้นะ 
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คะแนนแตม้ต่อสาํหรับนกัโบวลิ์�งชายหญิง ต่อเกม  
                                             ชาย              หญิง  
   อาย ุ W ปี                  20    30 

อาย ุ U ปี                 18    26 
อาย ุ NX ปี                           16    24 
อาย ุ NN ปี                           14    22 
อาย ุ NZ ปี                 10    16 
อาย ุ NT ปี                  5    14 
อาย ุ NL ปี                  0    12 
อาย ุ NV ปี                  0      9 

 

 
 

 

 V.NT  มาสเตอร์ชายเกรดบี  
   นักโบว์ลิ� งที�ท ําคะแนนดีที� สุด NZ คน กับนักโบว์ลิ� งที� เข้ารอบจากรอบ        

เดสเพอร์ราโดอี้ก L คน รวมเป็น NY คน จะทาํการแข่งขนัคนละ W เกม เพื�อหา     
ผูช้นะ 

 

 V.NL มาสเตอร์อาวุโส  
   ในประเภทนี  เปิดให้กบันักโบวลิ์�งชายและหญิงที�มีอายุเกิน VX ปี ณ เดือน

มกราคม ZVVo นกัโบวลิ์�งที�ทาํคะแนนดีที�สุด NZ คน กบันกัโบวลิ์�งที�เขา้รอบ
จากรอบเดสเพอร์ราโด้อีก L คน รวมเป็น NY คน จะทาํการแข่งขนัคนละ      
Y เกม ในการแข่งขนัระบบยา้ยเลน เพื�อหาผูช้นะเลิศ 

 

   คะแนนแตม้ต่อในมาสเตอร์รอบคดัเลือกและรอบมาสเตอร์ต่อเกม 
ชาย           อาย ุVX – VV ปี       :  0 

       อาย ุVY – YX ปี  :  3 
       อาย ุYN – oX ปี  :  6 
       อาย ุoN  - oL ปี              :  12 
       อาย ุ oV ปี ขึนไป  :  17 

หญิง         อาย ุVX – VV ปี       :  8 
       อาย ุVY – YX ปี  :  10 
       อาย ุYN – oX ปี  :  14 
       อาย ุoN  - oU ปี              :  20 
       อาย ุ WX ปี ขึนไป  :  60 
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V.  เวลาการแข่งขัน 
หากรอบการแข่งขนัที�ถูกระบุไวใ้นใบสมคัรการแข่งขนัไม่ว่าง,  กรรมการจดัการแข่งขนัหรือผูช่้วยขอ
สงวนสิทธิE ในการจดัรอบการแข่งขนัใหม่ให้ตามสมควร  กรรมการจดัการแข่งขนัของสงวนสิทธิE ในการ
เพิ�มรอบการแข่งขนันอกเหนือจากในตารางการแข่งขนั 
 
7. เวลาเช็คอิน  (รายงานตัวก่อนการแข่งขัน) 
 เวลาการเช็คอิน จะเปิดก่อนตารางเวลา N ชั�วโมง และปิดก่อนตารางเวลา TX นาที นอกจากจะมีการแจง้
เป็นอยา่งอื�น (นักโบวลิ์�งที�จะทาํการแข่งขนัในรอบต่อไปจะตอ้งทาํการแจง้กบัฝ่ายลงทะเบียนก่อนตาม
ขันตอนของการจองสะควอ็ด) สําหรับนกัโบวลิ์�งที�ไม่สามารถมาเช็คอินไดต้ามเวลาที�กาํหนดดว้ยตวัเอง 
จะถูกแทนที�โดยนักโบวลิ์�งคนอื�นที�ทาํการจองไวแ้ละจะไม่มีการคืนค่าสมคัร  จะมีการเช็คอินในการ
แข่งขนัมาสเตอร์ชายและหญิง เกรดโอ ในขันตอนที� Z  ถา้หากมีที�วา่งเกิดขึนเนื�องจากการที�นกัโบวลิ์�งไม่
สามารถจะทาํการเช็คอินในขันตอนใดก็ตามในรอบมาสเตอร์ จะถูกแทนที�โดยนกัโบวลิ์�งสาํรองคนต่อไป
ทนัที 
 
Y.  การลงทะเบียนและค่าสมัคร 
ค่าลงทะเบียนสาํหรับประเภทเกรด A ชาย/ หญิง , เกรด B ค่าลงทะเบียน N,ZXX บาท ส่วนประเภทเยาวชน
และอาวโุส ค่าลงทะเบียน UXX บาท ต่อคน ค่าลงทะเบียนจะรวมถึงเสือที�ระลึก ค่าลงทะเบียนจะตอ้งชาํระ
ก่อนที�จะมีการลงแข่งขนัในรายการแรก 

ก. มาสเตอร์รอบคดัเลือก (เกรด A,B) UXX บาท  (T เกม) 
ข. รอบคดัเลือกเยาวชน/ยวุชน oXX บาท   (T เกม) 
ค. รอบคดัเลือกอาวโุส oXX บาท  (T เกม) 
ง. ค่าสมคัรนกักีฬาเกรดโอเพน่ ชาย NW,XXX บาท (รวม Entry Fee และ Master) 
จ. ค่าสมคัรนกักีฬาเกรดโอเพน่ หญิง NY,XXX บาท (รวม Entry Fee และ Master) 

 
มาสเตอร์รอบชิงชนะเลิศ 

1. ชายเกรด เอ (W เกม) Z,XXX บาท 
2. หญิงเกรดเอ (W เกม) Z,XXX บาท 
3. ชายเกรดบี  (W เกม)                     Z,XXX บาท 
4. เยาวชนอายตุ ํ�ากวา่ ZN ปี (W เกม)          N,XXX บาท 
5. เยาวชนอายตุ ํ�ากวา่ NW ปี (W เกม) N,XXX บาท 
6. ยวุชนอายตุ ํ�ากวา่ NV ปี (Y เกม)               N,XXX บาท 
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7. อาวโุส (Y เกม)                                    N,ZXX บาท 
 เดสเพอร์ราโด ้ชายโอเพน่ (N เกม) Z,XXX บาท 
 เดสเพอร์ราโด ้ชายเกรดเอ (N เกม) N,VXX บาท 
 เดสเพอร์ราโด ้ชายเกรดบี (N เกม)         N,VXX บาท 

 
 9. การตรวจสอบคะแนน 
นกัโบวลิ์�ง  และ/หรือ  หวัหนา้ทีม  จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตอ้งของคะแนนแต่
ละเกม  โดยการเซ็นชื�อในใบบนัทึกคะแนนที�เป็นทางการในทุกประเภท  เมื�อไดเ้ซ็นชื�อแลว้  จะถือเป็น
คะแนนที�ถูกตอ้งนอกจากทางคณะกรรมการจดัการแข่งขนัเห็นเป็นอยา่งอื�น 
 
10.  เกมที)ถูกขัดจังหวะ 
 NX.N ผูอ้าํนวยการการแข่งขนัสามารถที�จะสั�งใหผู้เ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทาํการแข่งขนัต่อ   
         ใหเ้สร็จสินในเลนอื�น ในกรณีที�เลนที�ทาํการแข่งขนัมีปัญหาขดัขอ้ง ไม่สามารถ  
          ดาํเนินการแข่งขนัต่อไดแ้ละจะทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการแข่งขนั เกมที�ไม่ 
         สามารถที�จะทาํการแข่งขนัจบได ้จะตอ้งทาํการแข่งขนัต่อเนื�องไปในเลนอื�น 
 NX.Z ในกรณีที�คะแนนในเกมใดถูกลบหรือสูญหาย โดยที�ไม่สามารถที�จะทาํการเรียก 
          กลบัมาได ้โดยเกิดจากไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ก็ตาม นกัโบวลิ์�งที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งทาํ 
          การโยนในเกมนันใหม่ เมื�อไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กลบัมาเป็นปกติแลว้ 
          อยา่งไรก็ตาม คะแนนของทุกเกมที�ไดมี้การบนัทึกในใบคะแนนเรียบร้อยแลว้  
          จะยงัคงเป็นเหมือนเดิม 
 NX.T  ถา้เกิดกรณีที�คะแนนมากกวา่ N เกม ไม่สามารถที�จะเรียกกลบัมาได ้ในรอบนัน 
          จะถือคะแนนเป็นศูนย ์และถูกยกเลิก และจะตอ้งทาํการแข่งขนัในรอบใหม่ต่อ 
           ไป 
 NX.L  ถา้ในกรณีที�หายไปเพียงแค่ N เฟรม นกัโบวลิ์�งจะตอ้งทาํการแข่งขนัต่อเนื�องจาก 
          เฟรสหลงัสุดที�โยนไป 
 
11.  การลงทะเบียนลูกโบว์ลิ)ง,  การผดิกฎและการถูกตัดสิทธิJ 
ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทุกท่าน  ควรจะตรวจลูกโบวลิ์�งที�ถูกนาํมาใช้ในการแข่งขนัว่าเป็นไปตามกฎและ
กติกาทังนํ าหนักและรายละเอียดอื�นๆ ก่อนเขา้ร่วมการแข่งขนัในประเภทที�ทาํการแข่งขนั  เป็นความ
รับผิดชอบของนกัโบวลิ์�งที�จะตอ้งแน่ใจว่าลูกโบวลิ์�งที�เขานาํมาใช้ในการแข่งขนัจะตอ้งถูกตอ้งตามกฎ
กติกา  ไม่วา่เวลาใดก็แลว้แต่  ที�นกัโบวลิ์�งถูกพบวา่ใชลู้กโบวลิ์�งผดิกฎและกติกา  แมว้า่ก่อนหนา้นี จะถูก
รับรองว่าถูกตอ้งโดยฝ่ายจดัการแข่งขนั  จะถูกตดัสิทธิE และให้ออกจากการแข่งขนัในการแข่งขนัครั งนี   
และจะถูกตัดสิทธิE ออกจากการรับรางวลัหรือตาํแหน่งใดๆ และหากคณะกรรมการจดัการแข่งขันมี
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ความเห็นว่า  การกระทาํนี เป็นการจงใจหรือเจตนาที�ฉ้อฉล  ก็อาจที�จะทาํรายงานให้กบัฝ่ายวินัยของ
สมาคมโบวลิ์�งแห่งประเทศไทย  หรือ  ฝ่ายบริหารของสหพนัธ์โบวลิ์�งแห่งเอเชีย  สําหรับการลงโทษ
เพิ�มเติม  และอาจจะถูกขอใหคื้อรางวลัที�ไดรั้บไปก่อนแลว้ใหก้บักรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนั 
 
12. การปรับเปลี)ยนผวิลูกโบว์ลิ)ง 
การปรับเปลี�ยนผิวลูกโบว์ลิ�ง สามารถที�จะทาํได้ในพืนที�ที�ก ําหนดไวร้ะหว่างการฝึกซ้อมอย่างเป็น
ทางการ/ระหว่างการฝึกซ้อมก่อนที�เริ�มการแข่งขนั ผูเ้ล่นสามารถที�จะทาํการปรับเปลี�ยนผิวลูกโบวลิ์�ง
ระหวา่งบล็อกการแข่งขนั 
 
CL. กรณคีะแนนเสมอกัน 
 13.1 ในกรณีที�การเสมอกนัในอนัดบัสุดทา้ยของมาสเตอร์รอบคดัเลือก จะตอ้งทาํการโยนโบวลิ์�ง 
N ลูก เพื�อตดัสิน เวลาของการโยนเพื�อที�จะตดัสิน ขึนอยู่กบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั หากยงัมีการ
เสมอกนัอีก ก็จะทาํการโยน N ลูกไปเรื�อยจนกวา่จะมีผูช้นะ 
 NT.Z  ในกรณีที�มีการเสมอกนัในอนัดบัสุดทา้ยของการแข่งขนัมาสเตอร์โอเพ่นในขันตอนที� N 
นกัโบวลิ์�งที�ทาํคะแนนไดสู้งกว่าในเกมสุดทา้ยจะไดผ้่านเขา้ไปสู่ในขันตอนที� Z  ในกรณีที�คะแนนเกม
สุดทา้ยเสมอกนั ก็ให้นาํคะแนนในเกมก่อนสุดทา้ยมาตดัสิน จนกวา่จะหาผูช้นะผา่นเขา้ไปสู่ขันตอนที� Z 
ได ้
 NT.T ในกรณีที�มีการเสมอกนัในรอบสะเต็ปแล็ดเดอร์ จะมีการโยน N ลูกเพื�อตดัสินหาผูช้นะใน
เกมนันหากยงัเสมอกนั ก็จะทาํการโยน N ลูกไปเรื�อย จนกวา่จะหาผูช้นะได ้
 
CN. การทุจริต 
นักโบวลิ์�งคนใดที�ถูกพบว่ามีการทุจริตในเรื�องคะแนน, คะแนนเฉลี�ย หรือในเรื�องอื�นๆ จะถูกตดัสิทธ์ 
และใหอ้อกจากการแข่งขนัครั งนี ในทนัที และจะถูกรายงานไปที�สมาคมโบวลิ์�ง     แห่งประเทศไทย และ
สหพนัธ์โบวลิ์�งแห่งเอเชีย  และจะถูกถอดออกจากรางวลัทุกประเภทที�ทาํได ้และจะตอ้งทาํการคืนรางวลั
ทุกรางวลัทีไดรั้บไปแลว้ใหก้บัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั หากเกิดกรณีที�ไม่แน่ใจใดๆ ให้นกัโบวลิ์�งทาํ
การปรึกษาไดก้บัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัในประเด็นนันๆ 
 
CO. เครื)องแต่งกายนักโบว์ลิ)ง 
นกัโบวลิ์�งชาย ที�สวมกางเกงขาสั น เสือกลา้ม และเสือยืดที�ไม่มีแขนเสือและยีนส์ และสวมหมวก จะไม่
สามารถทาํการแข่งขนัได ้
นกัโบวลิ์�งหญิง ที�สวมเสื อกลา้ม เสื อยืดที�ไม่มีแขนเสื อและยีนส์ และสวมหมวก จะไม่สามารถทาํการ
แข่งขนัได ้นกัโบวลิ์�งหญิงสามารถที�จะสวมกางเกงขาสันและกระโปรงได ้ เครื�องแต่งกายที�เรียบร้อย(เสือ
ยืดโปโล และเสือยืดที�มีปกเสือ) และรองเทา้โบวลิ์�งที�ถูกตอ้ง เท่านันที�จะสามารถนาํมาใชใ้นการแข่งขนั
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ได ้ในกรณีที�นกัโบวลิ์�งท่านใดฝ่าฝืนขอ้บงัคบันี  จะถูกห้ามทาํการแข่งขนัในรอบ/บล็อกนัน และจะไม่คืน
ค่าสมคัรในรอบนันให ้
 
16. การโยนช้า 
นกัโบวลิ์�งที�มีความพร้อมที�จะกา้วขึนบนอพัโพรชเพื�อที�จะโยน,  มีสิทธิและหนา้ที�ดงันี  

ก.  เขาจะมีสิทธิที�จะทาํการขึนโยนได ้ เหนือผูเ้ล่นคนใดก็ตามที�จะกา้วขึนไปบน  อพั     
     โพชรหรือเตรียมพร้อมที�จะโยนทางดา้นซา้ยของเขา 
ข. เขาจะมีสิทธิE ที�จะทาํการขึนโยนได ้ เหนือผูเ้ล่นคนใดก็ตามที�จะกา้วขึนไปบนอพั 

โพชรหรือเตรียมพร้อมที�จะโยนทางดา้นขวาของเขา 
ค. ผูเ้ล่นจะตอ้งพร้อมที�จะทาํการโยน เมื�อมาถึงรอบการโยนของตวัเอง และจะตอ้ง 

ไม่ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการขึนไปบนอพัโพรช เมื�อเลนที�อยูติ่ดกนัทังซา้ยและ 
ขวาวา่งลง 

 
17. การประท้วง 
 ก. คะแนน  จะตอ้งเขียนถึงประธานจดัการแข่งขนัหรือผูช่้วย  ภายใน NZ ชั�วโมงของ 
                การแข่งขนัประเภทนัน ในกรณีที�มีการประทว้งในการแข่งขนัรอบสะเตป็แลด 
     เดอร์ในเกมสุดทา้ย  การประทว้งดงักล่าวจะตอ้งถูกนาํส่งใหก้บัการการคนเดียวกนั 
    ก่อนที�จะมีการมอบรางวลั จะไม่มีการรับการประทว้งใดๆ ทังสิน หลงัจากที�ไดมี้ 
    การมอบรางวลัไปแลว้ 
 ข. ฟาวล ์ หากมีการฟาวลเ์กิดขึน  จะตอ้งแจง้ใหก้บัเลนมาร์แชลทราบก่อนที�จะมี 
     การโยนลูกต่อไป  หากมีการโยนลูกที� Z แลว้  จะไม่รับการทว้งติงใดๆ ทังสิน 
 ค.  สิทธิ  จะตอ้งนาํหนงัสือประทว้งเสนอใหก้บัประธานจดัการแข่งขนัหรือผูช่้วย 
      ภายใน ZL ชั�วโมงของการทาํผดิครั งแรก  หรือก่อนการแข่งขนัของรอบต่อไป     
                 หรือก่อนการแจกรางวลั  แลว้แต่วา่สิ�งใดจะเกิดขึนก่อน    
 
CY. การสูบบุหรี)และเครื)องดื)ม 
 -  ผูเ้ล่นจะตอ้งไม่ใชผ้ลิตภนัฑย์าสูป, ดื�มแอลกอฮอล ์หรืออยูใ่นภาวะของการมีแอล 
    กอฮอลล ์ระหวา่งการแข่งขนั เช่น ระหวา่งบล็อกการแข่งขนั ในกรณีที�มีการพบวา่ 
    ผูเ้ล่นใดฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ผูเ้ล่นนันอาจจะถูกหา้มเขา้ร่วมการแข่งขนัโดยคณะกรรม 
    การจดัการแข่งขนัในรอบนันๆ 

-  เครื�องดื�มที�ไม่มีแอลกอฮอลลเ์ป็นส่วนผสม สามารถที�จะนาํมาดื�มได ้ในบริเวณพืน 
   ที�ของผูเ้ล่น 
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-  ระหวา่งการแข่งขนั เครื�องดื�มที�มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล ์จะไม่สามารถนาํเขา้ 
   ไปในบริเวณพืนที�ของผูเ้ล่น และที�บริเวณของผูช้มได ้
-  ระหวา่งการแข่งขนั หา้มไม่ใหมี้การสูบบุหรี�ในสถานโบวลิ์�ง อยา่งไรก็ตามอาจจะมี 

                การอนุญาตใหสู้บบุหรี�ไดใ้นพืนที�ที�มิดชิด โดยที�ไม่ผลกบัสภาพแวดลอ้มของพืนที� 
     ของผูเ้ล่นและผูช้ม    
 
CT.  อื)น  ๆ

NU.N  นกัโบวลิ์�งจะตอ้งไม่กล่าวคาํสบถบนเลน 
NU.Z  นกัโบวลิ์�งจะตอ้งควบคุมตวัเองใหอ้ยูใ่นเลนของตวัเองและจะตอ้งถูกนาํไป 

          ปฏิบติัโดยผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทุกท่าน 
 NU.T  นกัโบวลิ์�งที�สวมรองเทา้ขา้งที�ไดไ้ม่ไดใ้ชส้ไลด ์ ที�มีพืนรองเทา้เป็นยางนิ�ม 
          อาจจะถูกหา้มทาํการแข่งขนัต่อไปขึนอยูก่บัดุลยพินิจของประธานจดัการแข่ง 
                     ขนั 

19.4 ประธานจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธิที�จะรับหรือไม่รับการสมคัรเขา้แข่งขนัตาม 
ความเหมาะสม 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

44th MWA-SINGHA Thailand International  Open Tenpin Bowling Championship 2018 

PRIZES LIST (GIFT VOUCHERS) 

           

EVENT POS. 

 MEN  

 SENIOR  

 YOUTH   LEDIES  

 OPEN  
 GRADE   GRADE   YOUTH   YOUTH   YOUTH  

 OPEN   GRADE  
 "A"   "B"   Under 21   Under 18   Under 15  

  1st  330,000   120,000   80,000   40,000   55,000   45,000   25,000   110,000   45,000  

  2nd  165,000   60,000   40,000   20,000   28,000   23,000       13,000   55,000   23,000  

  3rd  80,000   30,000   20,000   10,000   14,000   12,000   7,000   28,000   12,000  

  4th  42,000   16,000   10,000   5,000   7,000   6,000   4,000   20,000   6,000  

MASTER 5th  25,000   12,000   5,000   4,000   4,000   4,000   3,000   15,000   5,000  

  6th  20,000   8,000   4,000   3,000   3,000   3,000   2,000   10,000   4,000  

  7th  15,000   6,000   3,000   2,000   2,000   2,000   2,000  7,000   3,000  

  8th  10,000   5,000   3,000   2,000   2,000   2,000    6,000   2,000  

  9th  8,000   4,000   3,000         5,000    

  10th  8,000   4,000   3,000           5,000    

  11th  7,000   3,000   2,000           5,000    

  12th  7,000   3,000   2,000           5,000    

  13th  7,000  2,000   2,000           5,000    

  14th  6,000               5,000    

  15th  6,000               5,000    

  16th  6,000               5,000    

  17th  6,000                  

 
18th-30 th 6,000 

        
 



Date/time 10.00 11.30 13.00 14.30-15.30 15.30 17.00 18.30 20.00-21.00 21.00 22.30 24.00

April 3

April 4 - MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ

April 5 MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ

MQ, Last MQ MQ, Last MQ

for Youth for Youth

15 18 & 21

MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ

April 8 MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ

April 9 MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ Desperado

Date/time

April 11

April 12

April 15 ABF Tour - Thailand

Youth Master Under 21
Check in10.00 - 10.30 Check in 2.00 - 2.30 pm. Check in 7.00 - 7.30 pm.

Roll off 11.00 am. Roll off 3.00 pm. Roll off 8.00 pm.

A

Roll off 5.00 pm.

B D

D

OPEN DIVISION ONLY
10.00 am - 12.30 am 1.30 pm - 4.00 pm

MQApril 6 MQ MQ MQ MQ MQ MQ

11.00 am.  Grand Opening 13.00 pm. SINGHA Tournament of Champions 2018 and Master Qualified

April  10

April 7

Youth Master Under 15 Youth Master Under 18

Master Final 
Men's Grade B & Ladie's A
Check in 11.00 am. - 11.30 am.

Roll off 12.00 am.

Open Divistion

Master Final 
Men's A & Senior

Check in 4.00 pm. - 4.30 pm.

5.00 pm - 8.00 pm 9.00 pm - 12.00 pm

C

B A C

44th MWA-SINGHA Thailand International Open Tenpin Bowling Championship 2018

April 13

Master FinalMaster Final Master Final

Desperado 12.00 pm for Men's Open Only

April 14

C D A B

Roll off 2.20 pm.

Unofficial Practice
for

Men's Open & Ladies's Open

Round 2

Roll off 10.00 am.

Men's Open & Ladies's Open

Round 3

Check in 1.30 pm. - 2.00 pm.Check in 9.00 am. - 9.30 am.

Men's Open & Ladies's Open

Step Ladder

6.00 pm.
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