กฎและระเบียบในการปรับคะแนนเฉลี่ย
สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป
1.1 การปรับคะแนนเฉลี่ย จะทําการปรับปรุงทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
1.2 การปรับคะแนนเฉลี่ย กําหนดให้มีการปรับขึ้น โดยจะพิจารณาจากการแข่งขันทัวร์นาเมนท์
(ทุกประเภท) ตามที่ได้ตั้งกฎและกติกาไว้ เพื่อความเหมาะสม
1.3 การปรับคะแนนเฉลี่ยข้ามเกรด ปรับเมื่อมีการแข่งขันทั วร์นาเมนท์ ระดับ นานาชาติ ซึ่งจัดโดย
สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย หรือการแข่งขันที่ Sanction โดยสหพันธ์
2. ให้มีการแยกเล่มคะแนนเฉลี่ยออกเป็น 2 เล่ม ดังนี้
1 เล่มคะแนนเฉลี่ยและแต้มต่อ สําหรับการแข่งขัน 9 พิน
2 เล่มคะแนนเฉลี่ยและแต้มต่อ สําหรับการแข่งขันแต้มจริง ( 10 พิน)
โดยคะแนนเฉลี่ยในการแยกเล่ม ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยฉบับวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นหลัก และแยก
ออกเป็น 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 เพื่อปรับ – ลด สําหรับการแข่งขัน 9 พิน
ชุดที่ 2 เพื่อปรับ – ลด สําหรับการแข่งขันแต้มจริง (10 พิน)

กฎและระเบียบในการปรับคะแนนเฉลี่ย สําหรับการแข่งขัน 9 พิน
1. การปรับคะแนนเฉลี่ยให้สูงขึ้น สําหรับการแข่งขัน 9 พิน พิจารณาจากรางวัลการแข่งขัน 9 พิน โดยแยก
ออกเป็นดังนี้
1.1 การแข่งขันที่มีเงินรางวัลตั้งแต่ 1 - 50,000 บาท ให้ปรับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
อันดับ 1
ปรับคะแนนขึ้น
2 พิน
อันดับ 2
ปรับคะแนนขึ้น
1 พิน
อันดับ 3
ปรับคะแนนขึ้น
0.5 พิน
1.2 การแข่งขันที่มีเงินรางวัลตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท ให้ปรับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
อันดับ 1
ปรับคะแนนขึ้น
3 พิน
อันดับ 2
ปรับคะแนนขึ้น
2 พิน
อันดับ 3
ปรับคะแนนขึ้น
1 พิน
ทั้ งนี้ ทุ ก การแข่ งขั น ต้ องผ่ านการอนุ ญ าตจั ดการแข่ งขั น (Sanction) จากสมาคมกี ฬ าโบว์ลิ่ งแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งผู้จัดการแข่งขัน ต้องแสดงเอกสารการอนุ ญาตจัดการแข่งขัน (Sanction) จากสมาคมกี ฬา
โบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย โดยติดไว้ที่บอร์ด หรือเอกสารประชาสัมพันธ์การแข่งขัน โดยให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

2. บทลงโทษ
นั กกี ฬ าที่ เข้ าร่ว มการแข่งขั น รายการที่ ไม่ ได้ รับ อนุ ญ าตจั ดการแข่ งขั น จากสมาคมกี ฬ าโบว์ ลิ่ งแห่ ง
ประเทศไทย จะถูกปรับคะแนนเฉลี่ยขึ้น จํานวน 4 พิน
3. การปรับลดคะแนนเฉลี่ย
การปรับลดคะแนนเฉลี่ย จะไม่มีการปรับลดใดๆ ทั้งสิ้น และการปรับลดแต้มเฉลี่ยของการแข่งขัน 9 พิน
จะไม่เกี่ยวข้องกับการปรับลดของฉบับ 10 พิน
4. คะแนนเฉลี่ยแต่ละเกรด / แต้มต่อ ระบบ 9 พิน
นักกีฬาชายเกรดโอ
นักกีฬาชายเกรดเอ
นักกีฬาชายเกรดบี

196 คะแนนขึ้นไป
181 คะแนนขึ้นไป ถึง 195 คะแนน
174 คะแนนขึ้นไป ถึง 180 คะแนน

แต้มต่อ
แต้มต่อ
แต้มต่อ

0 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

นักกีฬาหญิงเกรดโอ
นักกีฬาหญิงเกรดเอ

186 คะแนนขึ้นไป
171 คะแนนขึ้นไป ถึง 185 คะแนน

แต้มต่อ
แต้มต่อ

14 คะแนน
20 คะแนน

ทั้ งนี้ ในการจั ด การแข่ งขั น ระบบ 9 พิ น สมาคมกี ฬ าโบว์ ลิ่งแห่ งประเทศไทย อนุ ญ าตให้ ผู้จั ด
สามารถใช้ดุลพินิจในการจัดระบบแต้มต่อของเกรดโอ เพื่อความเหมาะสมได้

กฎและระเบียบในการปรับคะแนนเฉลี่ย สําหรับการแข่งขันแต้มจริง (10 พิน)
1. หลักเกณฑ์ในการปรับคะแนนเฉลี่ยให้สูงขึ้น
การปรับคะแนนเฉลี่ยให้สูงขึ้น จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามหัวข้อที่สําคัญฯ และรองมาตามลําดับ
ความสําคัญดังนี้
พิจารณาจากการแข่งขันทัวร์นาเมนท์ที่มีการแข่งขันแบบ Qualified และแยกเกรด รวมทั้งการแข่งขัน
ต่างประเทศ และการแข่งขันระดับนานาชาติ ภายในประเทศ หลักเกณฑ์การปรับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
เกรดโอ ชาย-หญิง ชนะเลิศ
ปรับคะแนนเฉลี่ยขึ้น 1 พิน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
0.5 พิน
เกรดเอ ชาย-หญิง

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1

ปรับคะแนนเฉลี่ยขึ้น

1 พิน
0.5 พิน

เกรดบี ชาย

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1

ปรับคะแนนเฉลี่ยขึ้น

1 พิน
0.5 พิน

เยาวชน ชาย/หญิง

ชนะเลิศ

ไม่มีการปรับคะแนนเฉลี่ยขึ้น

2. การแข่งขันใดๆ ที่เป็นการแข่งขันในระบบมีแต้มต่อ ซึ่งอาจรวมถึงการแข่งขันระบบ การแข่งขันประจําเดือน
(รวมสะสมคะแนน) และการแข่งขันใดๆ ที่อยู่ในระบบการใช้แต้มต่อ หลักเกณฑ์การปรับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
การแข่งขันใดๆ ทุกประเภท ที่มีเงินรางวัล ตั้งแต่ 1 – 100,000 บาท (รวมถึงการแข่งขัน 9 พิน) ให้มีการ
ปรับแต้มเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
อันดับ 1
ปรับคะแนนขึ้น
1 พิน
อันดับ 2
ปรับคะแนนขึ้น
0.5 พิน
(ยกเว้นการจัดการแข่งขันภายในกลุ่ม / ชมรม ที่ไม่มีนักกีฬาจากภายนอกเข้าร่วม)
3. นักกีฬาที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ให้ใช้หลักเกณฑ์การปรับคะแนนเฉลี่ย โดยใช้
มาตรฐานการปรับดังนี้
ปรับเฉพาะผู้ได้รับรางวัล ประเภทเดี่ยว / ออลอีเว้นท์ / มาสเตอร์ เท่านั้น
เหรียญทอง
ปรับคะแนนขึ้น
1
พิน
4. นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ (อายุไม่เกิน 21 ปี) ยกเลิกการปรับคะแนนเฉลี่ย
5. นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ (อายุไม่เกิน 18 ปี หรือ ชุด Asian School) ยกเลิกการปรับคะแนนเฉลี่ย
- นักกีฬาชาย ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 181 คะแนน
ให้ปรับเป็น 181 คะแนน
- นักกีฬาหญิง ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 175 คะแนน
ให้ปรับเป็น 175 คะแนน
6. นักกีฬาทีมชาติให้ใช้หลักเกณฑ์การปรับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
- นักกีฬาชาย
ให้ปรับคะแนนเฉลี่ยขึ้นเป็น 198 คะแนน
- นักกีฬาหญิง
ให้ปรับคะแนนเฉลี่ยขึ้นเป็น 188 คะแนน
7. หลักเกณฑ์ในการปรับคะแนนเฉลี่ยให้ต่ําลง
ในการปรับคะแนนเฉลี่ยให้ต่ําลง สํ าหรับนั กกี ฬาทั่ วไป เกรดโอ ( O ), เกรดเอ ( A ), เกรดบี ( B )
จะได้ รั บ การพิ จ ารณาต่ อเมื่ อ นั กกี ฬ าทํ าเรื่ องขอปรั บ คะแนนเฉลี่ ยให้ ต่ํ าลง โดยผ่ านชมรมโบว์ ลิ่ งต้ น สั งกั ดและ
ประธานชมรมฯ โบว์ลิ่งต้นสังกัดของผู้ทําเรื่องร้องขอต่อคณะกรรมการคะแนนเฉลี่ย สมาคมฯ พิจารณาตามความ
เหมาะสม ว่าสมควรหรือไม่ (หลังจากไม่มีผลงาน 2 ปี)
สําหรับนักกีฬาทีมชาติ หรืออดีตทีมชาติ ที่ใช้คะแนนเฉลี่ย 198 สําหรับชาย และ 188 สําหรับหญิง
เป็นเวลาเมื่อครบ 2 ปี และไม่มีผลงานปรากฏ คะแนนเฉลี่ยจะถูกปรับลดลง 2 พิน เหลือ 196 คะแนนสําหรับชาย
และ 186 คะแนนสําหรับหญิง และทุก 2 ปี หากยังไม่มีผลงานปรากฏอีกจะได้รับการปรับคะแนนเฉลี่ยลดลงอีก
2 พิน โดยนักกีฬาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการคะแนนเฉลี่ยของสมาคมฯ ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
กรณีนักกีฬาได้รับการปรับลด ครั้งที่ 1 และชนะการแข่งขันกลับไปสู่เกรดที่ก่อนปรับลด หากจะขอ
เพื่อปรับลดลงเป็นครั้งที่ 2 ต้องมีระยะห่างจากการปรับลดครั้งแรกเป็นเวลา 2 ปี
8. คะแนนเฉลี่ยแต่ละเกรด / แต้มต่อ
ชาย เกรดโอ 196 คะแนนขึ้นไป
เกรดเอ + 188 คะแนน ถึง 195.5 คะแนน
เกรดเอ 181 คะแนน ถึง 187 คะแนน
เกรดบี 174 คะแนน ถึง 180.5 คะแนน

แต้มต่อ 0 คะแนน
แต้มต่อ 3 คะแนน
แต้มต่อ 5 คะแนน
แต้มต่อ 10 คะแนน

หญิง เกรดโอ 186 คะแนนขึ้นไป
เกรดเอ 171 คะแนน ถึง 185 คะแนน
หมายเหตุ

แต้มต่อ 14 คะแนน
แต้มต่อ 20 คะแนน

ก. การปรั บ คะแนนเฉลี่ ย ขึ้ น ผลงานการแข่ งขั น ต่ างๆ จะถู กรวบรวมถึ งวั น ที่ 25 ของทุ กเดื อ น
แล้วให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป จากการแข่งขันรายการต่างๆ
ข. สําหรับนั กกีฬาที่ เข้าร่วมแข่งขัน ข้ ามเกรดในการแข่ งขั น ทั วร์นาเมนท์ ทั้ งในและต่างประเทศ
ถ้าสามารถทํ าคะแนนผ่ านรอบคัดเลื อกของเกรดนั้ น นักกีฬาผู้ นั้ นจะไม่ ถูกปรับ คะแนนเฉลี่ ย
แต่ถ้าติดอันดับ 1 ในรอบชิงชนะเลิศ จะต้องถูกปรับคะแนนเฉลี่ยขึ้นอีกตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ยกเว้นผู้ชนะเลิศในเกรดโอ ( O ) จะต้องถูกปรับเป็น เกรดโอ ( O ) ตามกฎกติกาสากล
ค. เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับสภาพการณ์ของวงการโบว์ลิ่งในปัจจุบัน กฎและระเบียบที่ใช้ในการ
ปรับคะแนนเฉลี่ยนี้อาจแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้ในการปรับคะแนนเฉลี่ยครั้งต่อไป โดยสมาคม
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ง. ผลงานที่อ้างถึง เพื่ อการปรับ ลดแต้ มเฉลี่ย ผลงานในที่นี้ ห มายถึงอันดั บ 1-2 ของการแข่งขั น
เท่านั้น และภายใน 2 ปี หากแต้มเฉลี่ยไม่เพิ่ม ให้ถือว่าไม่มีผลงาน
จ. ให้ถือวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันแรกของการนับ (2 ปี) ของการปรับ – ลด คะแนนเป็นหลัก

9. คะแนนเฉลี่ยแต่ละเกรด / แต้มต่อ
นักกีฬาชาย

เกรดโอ
196 คะแนนขึ้นไป
เกรดเอ+
188 คะแนนขึ้นไป ถึง 195.5 คะแนน
เกรดเอ
181 คะแนนขึ้นไป ถึง 187 คะแนน
เกรดบี
174 คะแนน ถึง 180.5 คะแนน
คะแนนแต้มต่อให้ใช้คะแนนเฉลี่ยเป็นหลัก

แต้มต่อ
แต้มต่อ
แต้มต่อ
แต้มต่อ

นักกีฬาหญิง

เกรดโอ
เกรดเอ

แต้มต่อ 14 คะแนน
แต้มต่อ 20 คะแนน

186 คะแนนขึ้นไป
171 คะแนน ถึง 185 คะแนน

0 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

ขั้นตอนการจัดการแข่งขัน
การรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อจัดการแข่งขัน
 การจั ด การแข่ ง ขั น ผู้ จั ด การแข่ ง ขั น จะต้ อ งขอการรั บ รองฯ จากสมาคมโบว์ ลิ่ ง แห่ ง ประเทศไทย
ก่อนการแข่งขัน ล่ วงหน้ า 1 อาทิ ตย์ ส่วนรายการการแข่ งขั น นานาชาติ หรือการคัดเลือกตั วนั กกีฬ า
เพื่อการแข่งขันต่างประเทศ จะต้องขอการรับรองก่อนการแข่งขันล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน
 ผู้จัดฯ ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม “ใบขอการรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อจัดการแข่งขัน”
พร้อมค่ารับรองฯ แล้วส่งมายังเลขาสมาคมฯ หรือฝ่ายคะแนนเฉลี่ยสมาคมฯ
 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ / สถานที่ติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการ
รับรองฯ
 หากมีการแจ้งขอรับรองซ้ําซ้อนจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ Fax เป็นสําคัญ
 การจะส่งใบประชาสัมพันธ์การแข่งขันออกประชาสัมพันธ์ ให้ใบประชาสัมพันธ์นั้นได้รับการประทับตรา
การรับรองการแข่งขันให้เรียบร้อยก่อน

รายการแข่งขันที่ได้รับการรับรองแล้ว
 รายการแข่งขันที่ได้รับการรับรองแล้ว จะบันทึกอยู่ในตารางการแข่งขันในครั้งต่อไปนี้ ซึ่งการแข่งขันต่างๆ
จะแจ้งให้ทราบทุกต้นเดือน
การรายงานผลการแข่งขัน
 เมื่ อสิ้ น สุดการแข่ งขั น ผู้จัดการแข่งขัน ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม“ใบรายงานผลการ
แข่งขัน” และเซ็นรับรองผลการแข่งขัน แล้วส่งมายังฝ่ายคะแนนเฉลี่ยสมาคมฯ โดยเร็วที่สุด
 ใบรายงานผลการแข่งขัน ผู้จัดฯ ต้องให้นักกีฬาที่มีผลงานติดอันดับ 1 ถึง 2 มีผลงานถูกปรับคะแนนเฉลี่ย
เซ็นชื่อรับรองผลการแข่งขันทุกคน

การปรับคะแนนเฉลี่ย - แจ้งผลการปรับคะแนนเฉลี่ย
การปรับคะแนนเฉลี่ย
 การปรับคะแนนเฉลี่ย จะปรับทันทีที่จบการแข่งขัน
 นั ก กี ฬ าที่ มี ผ ลงานจะต้ อ งถู ก ปรั บ คะแนนเฉลี่ ย ตาม “กฎและระเบี ย บในการปรั บ คะแนนเฉลี่ ย ”
ของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ค้นหาได้ที่ www.thaiba.org
แจ้งผลการปรับคะแนนเฉลี่ย
 การแจ้งผลการปรับคะแนนเฉลี่ย จะแจ้งให้ทราบทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน www. thaiba.org
การทักท้วงผลการปรับคะแนนเฉลี่ย
 การทักท้วงผลการปรับคะแนนเฉลี่ย ผู้ทักท้วงจะต้องให้ชมรมนักกีฬาโบว์ลิ่งต้นสังกัดแจ้งหรือทําเรื่อง
ต่อฝ่ายคะแนนเฉลี่ยสมาคมฯ ถ้าเป็นสมาชิกตลอดชีพให้แจ้งหรือทําเรื่องด้วยตนเอง
 การทักท้วงจะต้องไม่เกิน 15 วัน ของเดือนที่แจ้งผลการปรับคะแนนเฉลี่ยในเดือนนั้น
การแจ้งรายการแข่งขัน
 รายการแข่งขันต่างๆ ที่ได้รับการรับรองแล้ว จะแจ้งให้ทราบในตารางแข่งขันประจําเดือน

อัตราการจ่ายค่ารับรองการแข่งขัน สําหรับการแข่งขัน 9 พิน – 10 พิน
รางวัลที่ 1 ตั้งแต่
รางวัลที่ 1 ตั้งแต่
รางวัลที่ 1 (ระดับ Qualified)
(รางวัลรวมทุกเกรด)

1 บาท  100,000 บาท
100,001 บาทขึ้นไป  200,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป  200,000 บาท

จ่าย
500 บาท
จ่าย 2,000 บาท
จ่าย 10,000 บาท

ระดับนานาชาติ (รางวัลรวมทุกเกรด)

 รางวัลตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป

จ่าย 20,000 บาท

การปฏิบัติของสมาคม สําหรับการรับรองการแข่งขัน
1. สมาคมฯ จะจัดตารางส่ งของแต่ละเดือนซึ่งรวบรวมจากชมรมที่ได้ส่งหนังสือรับ รองไปยังชมรม
ต่างๆ และมอบให้สถานโบว์ลิ่งต่างๆ ประกาศให้ทราบ รายการที่ได้รับการรับรองของแต่ละเดือน
เพื่อให้นักกีฬาทุกได้รับทราบและส่งให้ทุกชมรมได้รับทราบ
2. การปรับคะแนนแต้มเฉลี่ย สมาคมฯ จะจัดส่งให้กับชมรมต่างๆ ภายในต้นเดือนของทุกๆ เดือน

บทลงโทษ
1. นักกีฬาที่ลงแข่งขันในรายการ ซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากสมาคมฯ จะถูกปรับตั้งแต่ 4 พิน ขึ้นไป
2. นักกีฬาที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม และยังไม่มีแต้มเฉลี่ยของสมาคมในปี พ.ศ. ที่ลงแข่งขันให้
ฝ่ายนายทะเบียน/แต้มเฉลี่ย ขอสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณากําหนดตามความเหมาะสม
3. นักกีฬาชาย – หญิง ที่แข่งขันจะไม่มีสิทธิรับรองรางวัลใดๆ ถ้าไม่แจ้งชื่อ / นามสกุลที่ถูกต้อง
4. นักกีฬาที่แข่งขันไม่สมศักดิ์ศรีและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือคณะกรรมการจะต้องงด
การแข่งขันใน Tournament ที่ตนแข่งขัน 1 ครั้ง
5. นักกีฬาที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก และแจ้งเท็จกับสมาชิกหลังจบรายการจะถูกปรับ 10 พิน ขึ้นไป
6. การลงโทษนักกีฬาที่ไม่สมศักดิ์ศรี การงด Tournament นั้น ให้ใช้กับ Tournament ที่นักกีฬาลง
แข่งขัน 1 ครั้งต่อไป ตัวอย่างเช่น
Tournament of Champion ครั้งที่ 1
งดครั้งต่อไป – 1 ครั้ง
Thailand Open ปี 2012
งดปี 2013
ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2012
งดปี 2013
ทั้งนี้ชื่อนักกีฬาจะส่งไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งบทลงโทษ เช่น เดียวกับนักกีฬาที่
ถูกลงโทษในกรณีต่างๆ

หมายเหตุ
1. การแข่งขันทุกครั้ง ต้องขอรับรองคะแนนเฉลี่ย นายทะเบียน / คะแนนเฉลี่ย สมาคมฯ เท่านั้น
2. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะต้องส่งผลการแข่งขันต่อ นายทะเบียน / คะแนนเฉลี่ย
ทุกครั้ง
3. นักกีฬาต่างชาติที่สมัครสมาชิกของชมรมฯ หนึ่งชมรมใด ในสังกัดสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
และไม่สามารถนําคะแนนเฉลี่ยจากประเทศต้นสังกัดให้ประธานชมรมฯ นั้น มีสิทธิกําหนดคะแนน
เฉลี่ยให้ในระดับแรก โดยให้ประธานชมรมฯ ทําหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียน/คะแนนเฉลี่ยสมาคมฯ
และสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการปรับขึ้นหรือลงตามความเหมาะสม

ข้อปฏิบัติในการขอรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ
1. ในกรณี นักกีฬาสังกัดชมรมใดๆ ชมรมหนึ่ง ให้ประธานชมรม/รองเลขา/นายทะเบียน เป็นผู้ทํา
หนังสือเพื่อขอรับรองการเดินทาง (แบบฟอร์มอยู่ใน www.thaitba.org)
2. ในกรณีเป็นนักกีฬาประเภทตลอดชีพ นักกีฬาสามารถทําหนังสือขอด้วยตนเอง หรือผ่าน Sponsor
ของนักกีฬา หรือผ่านชมรมที่นักกีฬาสังกัดอยู่ ณ ปัจจุบัน
3. ขอให้นักกีฬาหรือชมรมทําหนังสือถึงสมาคมฯ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
4. ในกรณีนักกีฬาอายุต่ํากว่า 18 ปี ให้ผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อรับรอง
5. ในกรณีส่ง FAX เพื่อขอรับการรับรอง ขอให้นักกีฬาเป็นผู้ส่งด้วยตนเอง และโทรเช็คเอกสารจาก
สมาคมฯ ก่อนการเดินทาง

บทลงโทษ
1. ในกรณีที่นักกีฬาเดินทางไปแข่งขันโดยไม่แจ้งสมาคม ไม่มีหนังสือรับรองจากสมาคมฯ เมื่อเดินทางไปแล้ว
และแจ้งกลับมาในกรณีฝ่ายจัดการแข่งขันขอหนังสือรับรอง หรือไม่อนุญาตให้แข่งขันต่อ สมาคมฯ ขอใช้
สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ อ อกหนั งสื อ ให้ และนั ก กี ฬ าจะมี บ ทลงโทษ 1 ปี ห้ า มไม่ ให้ มี ก ารแข่ งขั น ใดๆ ภายใน –
ต่างประเทศ
2. ในกรณีนักกีฬายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม และมีการแจ้งเท็จโดยผ่าน Sponsor โดยตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจ หรือโดยตัวแทนนักกีฬาเอง สมาคมฯ จะไม่ออกหนังสือรับรองให้ในรายการแข่งขันที่นักกีฬาแจ้ง
ความเท็จ สําหรับบทลงโทษจะอยู่ในดุลยพินิจของสมาคม เพื่อพิจารณาเหตุผลประกอบ
3. ในกรณี นั กกี ฬ าผู้ ห นึ่ งผู้ ใด กระทํ าการขออนุ ญ าต หรือส่ งใบขออนุ ญ าตต่ อสมาคมฯ หากผู้ กระทํ านั้ น
กระทําการผิดพลาด สมาคมฯจะไม่รับข้อชี้แจงใดๆ ทั้งสิ้น (ควรส่งเอกสารด้วยตนเอง)

อื่นๆ
อื่นๆ
1. กฎของการรับสมัครนักกีฬาต่างประเทศเป็นสมาชิกของชมรม
1:1 นักกีฬาพักอาศัยในประเทศไทย/มีภรรยาคนไทย
1:2 นักกีฬาประกอบอาชีพในประเทศไทย
1:3 มีหนังสือรับรองจากประเทศต้นสังกัด
1:4 เล่นลีคในชมรม
1:5 สมัครเป็นสมาชิกชมรมในสังกัดสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
2. การแข่งขันใดๆ หากมีชาวต่างประเทศลงแข่งขัน จะต้องมีหนังสือรับรองจากประเทศต้นสังกัด ยกเว้นเป็น
สมาชิกของชมรมโดยมีคุณสมบัติตามข้อ 1
3. ห้าม รับสมัครสมาชิกแก่นักกีฬาที่เดินทางมาเพื่อแข่งขันในกิจกรรมที่จัดตั้งเป็นเฉพาะกาล
4. หากชมรมใด ถูกร้องเรียนจากสมาคมประเทศต้นสังกัด โดยการกระทําของชมรมฯ ผิดต่อกฎข้อ 1, 2 และ
ข้อ 3 ชมรมจะต้องปิดการบริหารของชมรมทันที และหมดสิทธิในการจัดกิจกรรมต่างๆ

