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ระเบียบการแข่ งขันเทนนิสรายการ USCG Tennis Tour 2015
เพื่อให้การแข่งขันเทนนิส USCG Tennis Tour 2015 ดาเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงกาหนดระเบียบ
การแข่งขัน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เห็นความสาคัญของเรื่ องกีฬาและการศึกษา
1.2 เพื่อให้นกั เทนนิสเยาวชนไทยมีความกระตือรื อร้น ขยันฝึ กซ้อมอย่างมีจุดมุ่งหมาย
1.3 เพื่อให้นกั เทนนิสเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่ วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝี มือตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
2. จัดการแข่งขันโดย AIM TENNIS ACADEMY และ THE AGENCY
***โดยมีการจัดการแข่งขันระดับภาค ทั้งหมด 3 ครั้ง ผูช้ นะเลิศในแต่ละรุ่ นของแต่ละภาค จะได้สิทธิ์ เข้าร่ วม
แคมป์ ทันที และคัดเลือกจากคะแนนสะสมที่ได้รับจากการแข่งขันระดับภาคทั้งหมด 3 ครั้ง โดยคัดเลือกผูเ้ ล่นที่
อันดับดีที่สุดอีกรุ่ นละ12คน เข้าสู่ USCG TENNIS CHAMPIONSHIP TOUR โดยผูช้ นะจะได้สิทธิ์ เข้าร่ วมแคมป์
และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเรี ยนฟรี สาหรับนักกีฬาที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา ใน U.S. College Sports Camp
Thailand
3. ตารางจัดการแข่งขัน
***โดยมีการจัดการแข่งขันระดับภาค ทั้งหมด 3 ครั้ง และรอบChampionship 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1 USCG Tennis Tour Central (ภาคกลาง)
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558
สถานที่ กฟผ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 2 USCG Tennis Tour North-Eastern (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558
สถานที่ สนามเทนนิสสโมสร จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3 USCG Tennis Tour North (ภาคเหนือ)
วันที่ 19-20 กันยายน 2558
สถานที่ สนามเทนนิสองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 4 USCG TENNIS CHAMPIONSHIP TOUR 2015
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ หัวหิน เซ็นเท็นเนียล คลับ จังหวัดประจวบคิรีขนั ธ์
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4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 10 ปี
4.2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 10 ปี
4.3 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 12 ปี
4.4 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 12 ปี
4.5 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี
4.6 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี
4.7 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี
4.8 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี
4.9 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี
4.10 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี
5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
5.1 ไม่จากัดสัญชาติและภูมิลาเนา
5.2 อายุไม่เกินในประเภทที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน การนับอายุให้ใช้ พ.ศ.2558 ตั้ง ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด
5.3 นักกีฬาทุกคนมีสิทธิ์ ที่สมัครแข่งขันได้ในรุ่ นอายุของตนเองหรื อรุ่ นอายุสูงกว่า
(โดยการแข่งขันแต่ละครั้ง นักกีฬามีสิทธิ์สมัครแข่งขันได้เพียงรุ่ นเดียว)
5.4 นักกีฬาสามารถลงสมัครแข่งขันได้ทุกภาคเพื่อเก็บสะสมคะแนน เข้าสู่ การแข่งขันเทนนิ ส
USCG TENNIS CHAMPIONSHIP TOUR
5.5 ไม่อยูใ่ นระหว่างการถูกทาโทษ หรื อห้ามเข้าร่ วมการแข่งขันจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
และ/หรื อลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. การสมัครเข้าร่ วมแข่งขัน
6.1 ระยะเวลารับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
6.2 ปิ ดรับสมัครเวลา 18.00 น(ก่อนวันเริ่ มการแข่งขัน 7 วัน) ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินแก่ผสู ้ มัครไม่วา่
กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
6.3 ค่าสมัครแข่งขันคนละ 500 บาท โดยโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี นางสาวไพริ นทร์ ปั ญจศิลป
กสิ กรไทย: 726-2-91221-8 (บัญชีออมทรัพย์) กรุ ณายืนยันการสมัคร ก่อนวันเริ่ มการแข่งขัน
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยส่ งใบนาฝากหรื อสลิปหลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล รุ่ นอายุ
และเบอร์ โทรติดต่อกลับ ที่อีเมล uscgtennistour@gmail.com
6.4 การรับสมัคร จะรับสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
- ทางเว็บไซต์ www.uscgtour.org
โดยฝ่ ายจัดการแข่งขันจะแจ้งยืนยันกลับการรับสมัครให้ทุกรายทราบ ทางจดหมาย
อิเลคโทรนิคส์ (อีเมลล์) ภายใน 24 ชัว่ โมง หลังจากได้รับใบสมัคร
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6.5

ประกาศสถานภาพ ก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
- ทางเว็บไซต์ www.uscgtour.org
6.6 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดสถานภาพนักกีฬา โดยพิจารณาจากอันดับนักเทนนิส
เยาวชน ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
6.7 หากมีความจาเป็ นต้องถอนตัวจากการแข่งขัน ต้องแจ้งหรื อทาหนังสื อให้ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ถึงผูจ้ ดั การแข่งขันหลังจากวันปิ ดรับสมัคร หากนักกีฬาถอนตัวโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร จะถูกพิจารณาโทษตามที่สมาคมกาหนด ว่าด้วยบทลงโทษด้วยคะแนน
สะสม และแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังองค์กรเทนนิสที่เกี่ยวข้อง
7. ลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน
7.1 ใช้ลูกเทนนิสที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 2 ลูก
7.2 การพิจารณาลูกเทนนิสเพื่อใช้ลูกใหม่ หรื อลูกใช้แล้วแต่อยูใ่ นสภาพดี เพื่อใช้ในการแข่งขัน
ขึ้นอยูใ่ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั การแข่งขัน
8. การดาเนิ นการแข่งขัน
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

ใช้กติกาการแข่งขันเทนนิสของ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับภาษาไทย เรี ยบเรี ยง
โดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับล่าสุ ด
ไม่เริ่ มการแข่งขันแมตซ์แรกก่อนเวลา 08.00 น. จนกว่าจะเสร็ จสิ้ นตามกาหนดการแข่งขัน
ในวันนั้นๆและอาจจัดให้มีการแข่งขันภายใต้แสงไฟ
กาหนดวัน เวลาการแข่งขันแต่ละวัน จะประกาศให้ทราบ ณ บอร์ ดติดประกาศ กองอานวยการแข่งขัน
นักกีฬาทุกคนเมื่อถึงสนามแข่งขัน ต้องรายงานตัวต่อ ณ กองอานวยการแข่งขันโดยไม่ตอ้ งรอ
ประกาศเรี ยก และจะต้องพร้อมลงแข่งขันทันทีเมื่อประกาศเรี ยก หากไม่สามารถลงทาการ
แข่งขันหลังประกาศเรี ยก 15 นาที จะถูกปรับให้เป็ นผูแ้ พ้
หากนักกีฬาซึ่ งได้ทาการแข่งขันแล้ว จะต้องลงแข่งขันอีกในวันเดียวกัน ให้นกั กีฬาผูน้ ้ นั มีสิทธิ์
พักได้ภายหลังจบการแข่งขันแต่ละครั้ง ตามกาหนดเวลา ดังนี้
- หากแข่งขันน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง พักได้ 30 นาที
- หากแข่งขันมากกว่า 1 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง 30 นาที พักได้ 1 ชัว่ โมง
- หากแข่งขันมากกว่า 1 ชัว่ โมง 30 นาที พักได้ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
นักกีฬาต้องแต่งกายลงแข่งขันด้วยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ หากมีการติดเครื่ องหมายโฆษณา
บนเครื่ องแต่งกายของนักกีฬา ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่นาลงสนามแข่งขัน ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF)
นักกีฬาต้องพึงแสดงกิริยา มารยาท และแสดงความประพฤติของนักกีฬาที่ดี ทั้งในระหว่าง
การแข่งขัน และนอกเวลาการแข่งขัน
ในกรณี ที่นกั กีฬาทาผิดกฎกติกามารยาทระหว่างการแข่งขัน ให้นาบทลงโทษตามกติกา
ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ(ITF) มาบังคับใช้
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8.9

ระบบการแข่งขัน
8.9.1 รุ่ นอายุไม่เกิน 10 ปี ทุกรอบจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้การแข่งขัน ระบบช็อตเซ็ต 4 เกม (Short
Set) 2ใน3เซ็ต ดิวส์แต้มเดียว(No-Ad) และถ้าเสมอกัน 1 เซ็ตเท่า เซ็ตสุ ดท้ายให้ตดั สิ นด้วยระบบไทเบรก
(10 แต้ม) มีกรรมการขึ้นตัดสิ นทุกรอบ
8.9.2 รุ่ นอายุไม่เกิน 12 ปี ทุกรอบจนถึงรอบรองชนะเลิศ ให้ใช้การแข่งขัน ระบบช็อตเซ็ต 4 เกม (Short
Set) 2ใน3เซ็ต ดิวส์แต้มเดียว(No-Ad) และถ้าเสมอกัน 1 เซ็ตเท่า เซ็ตสุ ดท้ายให้ตดั สิ นด้วยระบบไทเบรก
(10 แต้ม) ไม่มีกรรมขึ้นตัดสิ น เว้นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้การแข่งขันระบบช็อตเซ็ต 4 เกม
(Short Set) 2ใน3เซ็ต ดิวส์แต้มเดียว(No-Ad) และถ้าเสมอกัน 1 เซ็ตเท่า เซ็ตสุ ดท้ายให้ตดั สิ นด้วยระบบ
ไทเบรก (10 แต้ม) มีกรรมการขึ้นตัดสิ น
8.9.3 รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ทุกรอบจนถึงรอบรองชนะเลิศ ให้ใช้การแข่งขัน ระบบช็อต
เซ็ต 4 เกม (Short Set) 2ใน3เซ็ต ดิวส์แต้มเดียว(No-Ad) และถ้าเสมอกัน 1 เซ็ตเท่า เซ็ตสุ ดท้ายให้ตดั สิ นด้วย
ระบบไทเบรก (10 แต้ม) ไม่มีกรรมขึ้นตัดสิ น เว้นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้การแข่งขันระบบ
6 เกม 2ใน3เซ็ต ดิวส์แต้มเดียว(No-Ad) และถ้าเสมอกัน 1 เซ็ตเท่า เซ็ตสุ ดท้ายให้ตดั สิ นด้วยระบบ
ไทเบรก (10 แต้ม) มีกรรมการขึ้นตัดสิ น
8.10 หากมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดาเนินการแข่งขันตามกาหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มี
สิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เปลี่ยนวัน เวลาแข่งขัน ตามความจาเป็ น และความเหมาะสม
โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ ณ กองอานวยการแข่งขัน
9. รางวัลและเกณฑ์การคิดคะแนนสะสม
9.1 ผูไ้ ด้ตาแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับเหรี ยญรางวัลและประกาศนียบัตรตามอันดับ
9.2 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน จะได้รับคะแนนสะสมอยูใ่ นระดับ 5 โดยคิดคะแนนสะสมสาหรับการ
จัดอันดับนักเทนนิสของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตาม
ระเบียบลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการแข่งขัน
เทนนิสเยาวชน ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2554
9.3 โดยมีการจัดการแข่งขันระดับภาค ทั้งหมด 3 ครั้ง ผูช้ นะเลิศในแต่ละรุ่ นของแต่ละภาค จะได้สิทธิ์ เข้าร่ วม
แคมป์ ทันที และผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับคะแนนสะสมของ USCG Tennis Tour เพื่อคัดเลือก
ผูเ้ ล่นที่อนั ดับดีที่สุดอีกรุ่ นละ12คน เข้าสู่ การแข่งขันเทนนิ ส “USCG TENNIS CHAMPIONSHIP TOUR”
โดยผูช้ นะจะได้สิทธิ์ เข้าร่ วมแคมป์ และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเรี ยนฟรี สาหรับนักกีฬาที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ใน U.S. College Sports Camp Thailand
9.4 ผูท้ ี่ได้รับรางวัล จะต้องอยูใ่ นพิธีมอบรางวัลตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด หาก
ไม่อยูใ่ นพิธีมอบรางวัลโดยไม่มีเหตุผลสมควรจะถือว่าสละสิ ทธิ์ และคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันมีสิทธิ์ ริ บรางวัล
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10. การบังคับใช้ และวิธีการพิจารณา
หากมีขอ้ ที่ตอ้ งพิจารณาอื่นใดให้เป็ นอานาจพิจารณาของ ผูอ้ านวยการแข่งขันเทนนิส
USCG TENNIS TOUR 2015 และการพิจารณาโดยผูอ้ านวยการแข่งขัน ถือเป็ นที่สุด

(ไพริ นทร์ ปัญจศิลป)
ผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการแข่งขัน USCG TENNIS TOUR
ติดต่อประสานงาน
โทร. +6687-222-3417
Email : uscgtennistour@gmail.com
***หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในภายหลัง
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USCG TENNIS TOUR 2015
RULES AND REGULATIONS
Following are the 2015 USCG Tennis Tour Rules and Regulations. All rules are applicable to all
players.
1. The purpose of this tournament is to help the juniors understand the importance of being an
athlete, and to enrich their education. USCG Tennis Tour believes that education and sports
are crucial aspects for a successful and rewarding future, and that the USCG Tennis Tour will
help prepare the juniors for college life.
2. Coach Aim (Director of the tournament), AIM TENNIS ACADEMY, and THE AGENCY are
in charge of the tournament.

***The winner from each section and each age bracket will admitted to U.S. College Sports Camp
Thailand Automatically. As well as the top 12 players within each age bracket at the end of the year who have the
highest points will also be admitted to the USCG TENNIS CHAMPIONSHIP TOUR. The winner from each age
bracket will have the opportunity to join the U.S. College Sports Camp Thailand. There will also have a chance to
receive a scholarship from one of the universities.
3. The tournament schedule
***The tournament is comprised of three regional matches and Championship Match
First match,

USCG Tennis Tour Central
Date: 16 – 17 May 2015
Place: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) NONTHABURI

Second match,USCG Tennis Tour North-Eastern
Date: 4 - 5 July

2015

Place: Udonthani
Third match, USCG Tennis Tour North
Date: 19 - 20 September 2015
Place: Chiang Rai
Fourth match, USCG TENNIS CHAMPIONSHIP TOUR
Date: 14 - 15 November 2015
Place: Hua Hin Centennial Club, Prachuap Khiri Khan
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4. Tournament Brackets
4.1
Boys Singles, 10 years old and under.
4.2
Girls Singles, 10 years old and under.
4.3
Boys Singles, 12 years old and under.
4.4
Girls Singles, 12 years old and under.
4.5
Boys Singles, 14 years old and under.
4.6
Girls Singles, 14 years old and under.
4.7
Boys Singles, 16 years old and under.
4.8
Girls Singles, 16 years old and under.
4.9
Boys Singles, 18 years old and under.
4.10 Girls Singles, 18 years old and under.
5. Player Requirements
5.1
There is no requirement regarding nationality or region.
5.2
Guidelines for age bracket requirements. The age of the player is determined by subtracting
the birth year of the player from the current year (2015).
5.3
A player can choose only one age bracket to register in for the tournament. A player can
register to play within his/her own age bracket, or an older age bracket. For example, if you
are 13 years old, you are able to play in any age bracket, but you can only choose one agebracket.
5.4
Each player is allowed to register in each one of the regional matches. Doing so allows the
opportunity to accumulate more points, and increases the chance to be admitted into the
Championship Match.
5.5
Registration restrictions. A person will not be accepted into the tournament if he/she has a
previous restriction (for example, intoxication, doping, unruly behavior, etc.) in writing from
The Lawn Tennis Association Of Thailand Under His Majesty’s Patronage and/or the Sports
Authority of Thailand.
6. Registration
6.1
The tournament will give notification at least 14 days before the date when entry begins.
6.2
The entry deadline is 18:00 hours, 7 days before the day of the tournament.(Non-Refundable)
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

The entry fee is 500 baht. Please transfer it to the following bank account.
Miss Pairin Panjasilpa (Saving) K-Bank: 726-2-91221-8 (To confirm your registration,
at least 7 days before the start of the match. Please email your payment slip and full name
to uscgtennistour@gmail.com
Register at www.uscgtour.org After you register, you will receive a confirmation of
registration email from the tournament within 24 hours.
The tournament will provide player status at least 3 days before the tournament. Players can
access status information at www.uscgtour.org
Once the director of the tournament has posted the player status, it is final.
If you withdraw from the tournament for any reason after registering, you are required to
notify the tournament director in writing. Failure to do so will result in subtraction of points,
and be reported to the The Lawn Tennis Association Of Thailand Under His Majesty’s
Patronage and the Sports Authority of Thailand.

8

7. Official Ball
7.1
The tennis balls to be used meet the International Tennis Federation (ITF)
standards. The tournament will provide at least 2 balls per match.
7.2
Determinations concerning the condition of the ball will be made by the director of the
tournament.
8. Tournament Schedule
8.1
The rules of the tournament follow the recent Thai Translation version of the ITF guidelines
provided by The Lawn Tennis Association Of Thailand Under His Majesty’s Patronage.
8.2
The first match will start not before 8:00 AM, and subsequent matches will continue until the
end of the last match scheduled for that day.
8.3
The order of play will be posted at the administration office.
8.4
Upon arrival, all players must report to the administration office. Players must be ready at all
times to play a match. If the player does not show up within 15 minutes after they have been
called for a match, the player will be recorded as forfeiting the match.
8.5
Whenever it is necessary to schedule more than one match on the same day for any particular
player, that player shall be given the following minimum rest periods:
a)
Playing less than one (1) hour - half (1/2) hour rest.
b)
Playing between one (1) hour and one and a half (1 ½) hours - one (1) hour
rest.
c)
Playing more than one and a half (1 ½) hours - one and a half (1 ½)
hours rest.
8.6
Attire and Equipment:
Players must wear professional attire. All advertising logos worn (including on hats/caps,
wristbands, etc.) must be in accordance with ITF guidelines.
8.7
Players must respect other players and maintain good behavior at all times.
8.8
The Point Penalty Schedule to be used for violations set forth above is as follows:
FIRST offence WARNING
SECOND offence POINT PENALTY
THIRD AND EACH SUBSEQUENT offence GAME PENALTY
However, after the third Code Violation, the ITF Referee shall determine whether
Each subsequent offence shall constitute a default.
.
8.9
The Tennis Scoring System
8.9.1 10 years old and under. Every match until the semi-finals. Using Short sets 4games,
Two out of three Tie-break sets and a Match Tie-Break (10 point) in place of a third set.
No-Ad scoring shall be used. There are chair umpires in the match.
8.9.2 12 years old and under. Every match until the semi-finals. Using Short sets 4games,
Two out of three Tie-break sets and a Match Tie-Break (10 point) in place of a third set.
No-Ad scoring shall be used. There are no chair umpires in the match. Except for the
Final match, 4games, Two out of three Tie-Break sets and a Match Tie-Break (10
point) in place of a third set. No-Ad scoring shall be used. There are chair umpires in
the match.
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8.9.3 14 years old / 16 years old / 18 years old and under. Every match until the semi-finals.
Using Short sets 4games, Two out of three Tie-break sets and a Match Tie-Break (10
point) in place of a third set. No-Ad scoring shall be used. There are no chair umpires
in the match. Except for the Final match, 6games, Two out of three Tie-Break sets and
a Match Tie-Break (10 point) in place of a third set. No-Ad scoring shall be used. There
are chair umpires in the match
8.10
If the game is interrupted, the director will determine whether the game needs to
be rescheduled. If the game is rescheduled, the director will post the new schedule in the
administration office.
9. Points Earning and Prizes
9.1
The winner and runner-up will each receive a corresponding medal and certificate.
9.2
All players will earn points up to Grade 5 in conjunction with The Lawn Tennis Association
Of Thailand Under His Majesty’s Patronage.
9.3
The winner from each section and each age bracket will admitted to U.S. College Sports
Camp Thailand Automatically. As well as the top 12 players within each age bracket at the
end of the year who have the highest points will also be admitted to the USCG TENNIS
CHAMPIONSHIP TOUR. The winner from each age bracket will have the opportunity to
join the U.S. College Sports Camp Thailand. There will also have a chance to receive a
scholarship from one of the universities.
9.4
The players awarded prizes must attend the awards ceremony. If the player is not in
attendance, the player forfeits the right to the prize.
10. The deliberation and enforcement of the rules
If circumstances require, the director of the tournament has the authority to carry out the
necessary considerations, deliberations, and enforcement of the rules.

Pairin Panjasilpa
Manager and The Director of USCG Tennis Tour 2015
Contact Us
Tel: +6687-222-3417
Email: uscgtennistour@gmail.com
*** Terms & Conditions are subject to change without prior notice

