
FitFlight Challenge 2021
จัดแขง่ขนัประเภทเดีย่วโอเพ่น ไมจ่ ำกดั เพศและอำย ุในรูปแบบของกำรสะสมเกมกำรแขง่ขนั

ในแตล่ะเดอืนเพือ่ผำ่นเขำ้ไปชงิเงนิรำงวลัในรอบสดุทำ้ย 

Single Elimination format, Open class, One month One match, 6 or 8 Matches per year.

สถำนที่ รำ้นดำรท์สช์อ้ยส ์สมทุรปรำกำร

Venue DartsChoice shop

รับสมัคร เปิดรับสมัครหนำ้งำน เริม่สมัคร 11.30น - 13.30น. ปิดรับสมัคร 13.30น. จับสลำก 13.45น.

Time to registrationStart 11.30am Close 01.30pm. Draw 01.45pm.

วนัที่ ทกุวนัอำทติย ์เริม่แขง่ขนัพรอ้มกนัเวลำ 14.30น.

Date JULY AUG SEP OCT NOV DEC XXX XXX

25 29 26 31 X X X X

Game starts sharply on time 02.30pm

คำ่สมัคร 300 บำทตอ่คนตอ่ครัง้  ( 300THB/player/match)

Entry fee 300THB per player per match

จ ำนวนผูส้มัคร แม็ทละ 32 คน

Players Only 32 players per match.

เงือ่นไข ลงทะเบยีนและจำ่ยคำ่สมัครหนำ้งำน  ปิดรับสมัครตำมเวลำทีก่ ำหนด

กรณีไมม่ำลงทะเบยีนและจำ่ยคำ่สมัครภำยในเวลำทีก่ ำหนด ถอืวำ่สละสทิธิ์

Conditions Registration at the shop and pay an entry fee on time. 

รูปแบบ >ใชร้ะบบแพค้ดัออก ( Single Elimination )

Format >จับสลำกเขำ้ชำรท์แขง่ขนั ( Draw on chart )

>ใชร้ะบบเกม 5 ใน 9 เกม ( Best of 9 legs )

>แขง่ขนัเกม 501 เขำ้เกมไดเ้ลย ปิดดบัเบิล้ ( 501 Open In / Double out )

>แบง่กำรแขง่ขนัเป็นรำยเดอืนๆละ 1 ครัง้ สะสมเกมกำรแขง่ขนั เพือ่ผำ่นเขำ้ไปแขง่ขนั

ในรอบสดุทำ้ย ( Collect diffferent legs )

>แบง่กำรแขง่ขนัออกเป็น 4 กลุม่ตำมชำรท์ ( 4 groups )

กำรเริม่แขง่ขนัและพักเบรค

How to start >ใชก้ำรเสีย่งทำย โยนเหรยีญเพือ่ขึน้เกมกอ่น ( Flip a coin to start a game )

>กรณีเสมอกนั 4-4 ผูท้ีแ่พใ้นเกมที ่8 จะไดป้ำบลูกอ่น ฝ่ำยใดชนะจำกกำรปำบลู

จะไดเ้ริม่เกมกอ่นในเกมที ่9 ( Didle when tie or draw )

หมำยเหต ุ: กำรปำบลู ใชเ้กณฑ ์บลเูขยีวและบลแูดงเทำ่นัน้ ( PDC Bull / SB and DB )

>เมือ่แขง่ขนัไปได ้3 เกม ใหพั้กเบรค 2 นำท ีเพือ่จัดกำรภำระกจิสว่นตนั เชน่ 



กำรเขำ้หอ้งน ้ำ จำกนัน้ใหม้ำแขง่ขนัตอ่ ( After 3 legs, take a break 2 minutes )

ถัดจำกเวลำเบรคดงักลำ่วจะไมม่กีำรพักอกี จนจบกำรแขง่ขนัในรอบนัน้ 

หำกมกีำรเบรคนอกเหนอืจำกนี้จะถกูปรับแพใ้นรอบนัน้ๆ

( To start a fourth game, no break again )

กำรจดคะแนนและบันทกึผลกำรแขง่ขนั

Recording >กำรเริม่ตน้แขง่ขนั ผูจั้ดแขง่ขนัจะเป็นผูก้ ำหนดผูจ้ดแตม้ในครัง้เริม่ตน้

 ( last player in each group will be a chalker in first match )

>จำกนัน้ ผูท้ีแ่พห้ลงัจบแขง่ขนัในแม็ทแรก จะตอ้งจดแตม้ใหก้บัคูถั่ดไปในกลุม่เดยีวกนั

>ผูท้ีแ่พใ้นแม็ทตอ่ไป จะตอ้งจดแตม้ใหก้บัคูแ่ขง่ขนัคูถั่ดไป ( Loser will be a chalker )

>ใหผู้แ้ขง่ขนัและผูจ้ดแตม้รับผดิชอบกำรลงผลกำรแขง่ขนับนชำรท์ในแตล่ะบอรด์ 

และทกุครัง้ทีจ่บกำรแขง่ขนั ( Players and Chalkers will be a resposible for

 checking score and sign your autograph after finishing the game. )

กำรเก็บสะสมเกมแขง่ขนั ( Point record ) 

ล ำดบั สว่นตำ่ง จ ำนวนครัง้ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4

Ranking Dif. Legs leg win leg lost Played Match 1 Match 2 Match 3 Match 4

(+/-) เกมได ้ เกมเสยี ทีแ่ขง่ขนั ได/้เสยี ได/้เสยี ได/้เสยี ได/้เสยี

กำรพจิำรณำเขำ้รอบสดุทำ้ย ( How to qualify to the final )

1.ผูแ้ขง่ขนัทีม่สีว่นตำ่งของเกมแขง่ขนัมำกทีส่ดุจะไดส้ทิธิก์อ่นในกำรพจิำรณำเขำ้รอบ

( 1.More different leg (+) More chances to go to the final stage.)

2.ผูแ้ขง่ขนัทีม่สีว่นตำ่งของเกมแขง่ขนัเทำ่กนั ใหพ้จิำรณำเกมทีไ่ด ้

ฝ่ำยใดมเีกมไดม้ำกกวำ่ จะไดส้ทิธิก์อ่นในกำรเขำ้รอบ

(2.More leg win More chances to go to the final stage. )

3.ผูแ้ขง่ขนัทีม่สีว่นตำ่งของเกม และเกมทีไ่ดเ้ทำ่กนั ใหพ้จิำรณำจำกเกมทีเ่สยี 

ฝ่ำยใดมเีกมเสยีนอ้ยกวำ่ จะไดส้ทิธิก์อ่นในกำรเขำ้รอบ

(3.Less leg lost More chances to go to the final stage. )

4.กรณีผูแ้ขง่ขนัมคีะแนนเทำ่กนัตำมขอ้ 1,2 และ 3 ใหพ้จิำรณำจ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้

ร่วมแขง่ขนั ฝ่ำยใดเขำ้ร่วมแขง่ขนัมำกกวำ่ จะไดส้ทิธิก์อ่นในกำรเขำ้รอบ

(4.More joining More chances to go to the final stage. )

5.กรณีเทำ่กนัตำมขอ้ 1-4 ใหพ้จิำรณำคะแนนสะสม ( Merit of order ) ทัง้หมด 

ฝ่ำยใดมำกกวำ่จะไดส้ทิธิก์อ่นในกำรเขำ้รอบ

(5.More merit of order More chances to go to the final stage.)

6.กรณีเทำ่กนัในทกุกรณีตำมขอ้ 1-5 

รวมเกม



6.1.เทำ่กนั 2 คน ใหป้ำลกูดอกพรอ้มกนั 2 ดอกเขำ้บอรด์และนับแตม้รวม 

ฝ่ำยใดมำกกวำ่ไดส้ทิธิก์อ่นในกำรเขำ้รอบ

6.2.เทำ่กนัมำกกวำ่ 2 คนขึน้ไป ใหป้ำลกูดอกพรอ้มกนั 2 ดอกเขำ้บอรด์

และนับแตม้รวม ฝ่ำยใดมำกกวำ่ไดส้ทิธิก์อ่นในกำรเขำ้รอบ

6.3.กรณีแตม้รวมเทำ่ตำมขอ้ 6.2 ใหผู้แ้ขง่ขนัเหลำ่นัน้ ปำลกูดอก

พรอ้มกนั 2 ดอกเขำ้บอรด์แลว้นับแตม้รวม ฝ่ำยในมำกกวำ่ไดส้ทิธิก์อ่น

เงนิรำงวลั ใชก้ำรแบง่สว่นจำกคำ่สมัครแขง่ขนัในแตล่ะครัง้ของแตล่ะเดอืน ตำมนี้

เงนิรำงวลั >หลกักำรคอื 50/30/20

Prize money 50 = 50% จำกคำ่สมัครแขง่ขนั แบง่เป็นเงนิรำงวลัจำ่ยอออกในแตล่ะครัง้

(50% deduce from a total of an entry fee in each match for prize money per stage.)

30 = 30% จำกคำ่สมัครแขง่ขนั แบง่เป็นเงนิสะสม ไวเ้ป็นเงนิรำงวลัรวม

ในกำรแขง่ขนัครัง้สดุทำ้ย ( 30% deduce from a total of an entry fee in 

each match for prize fund in final stage.)

20 = 20% จำกคำ่สมัครแขง่ขนั แบง่เป็นเงนิด ำเนนิกำรจัดกำรแขง่ขนั รวมถงึ

ถว้ยรำงวลัในครัง้สดุทำ้ย ( 20% deduce from a total of  an entry fee in

 each match for organizer.)

>เงนิรำงวลัแตล่ะแม็ท 100 สว่น

 (50%) แบง่เป็น 50 สว่น(25%) / 20 สว่น(10%) / 20 สว่น(5%+5%) / 10 สว่น(1.25%x4) 

>เงนิรำงวลัสะสมในนัดสดุทำ้ย 40x1/20x1/8x2/4x4/1x8

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ที ่1 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

ที ่2 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

ที ่3-4 5%x2 5%x2 5%x2 5%x2 5%x2 5%x2 5%x2 5%x2

ที ่5-8 1.25%x4 1.25%x4 1.25%x4 1.25%x4 1.25%x4 1.25%x4 1.25%x4 1.25%x4

ที ่9-16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

หมำยเหตุ หำกนัดสดุทำ้ย ผูแ้ขง่ขนัในล ำดบัทำ้ยถอนตวัหรอืไมม่ำร่วมแขง่ขนั 

เงนิรำงวลัในล ำดบันัน้จะหำรเฉลีย่กบัผูแ้ขง่ขนัทีเ่หลอืในล ำดบัเดยีวกนั

เชน่ ล ำดบัที ่9-16 จ ำนวน 8 คน หำกถอนตวั 2 คน เงนิรำงวลัของผูเ้ลน่ 2 คนจะ

หำรเฉลีย่ใหก้บัผูเ้ลน่ทีเ่หลอืในล ำดบันัน้รวม 6 คน

NOTE Final stage : qualified player in final stage, in case of withdraw….no prize

 money pay out and prize fund will be shared to other qualified players.

50% จำกคำ่สมัครแขง่ขนัทัง้หมดในแตล่ะแม็ท

Stage 1-8

( 50% deduce from a total of entry fee per match = 100% )


