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5 กันยายน 2561
เรื่ อง

ขอเชิ ญส่ งทีมกรี ฑาเข้าร่ วมการแข่งขัน “กรีฑาดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ ค 2020 ”
ประจาปี 2561 (ภาคใต้ )

เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขัน
2. ใบสมัครเข้าแข่งขัน
ด้วย สมาคมกี ฬากรี ฑาแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ร่ วมกับองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี กาหนดจัดการแข่งขัน กรี ฑาดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ ค 2020 ” ประจาปี
2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรี ยนบ้านนาดี องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด 3 จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี แบ่งการแข่งขันเป็ น 3 รุ่ น คือ
1. ประเภทอายุต่ากว่ า 18 ปี ชาย – หญิง (เกิดในปี 2544 – 2545 - 2546)
2. ประเภทอายุต่ากว่ า 15 ปี ชาย – หญิง (เกิดในปี 2547 – 2548 – 2549)
3. ประเภทอายุต่ากว่ า 12 ปี ชาย – หญิง (เกิดในปี 2550 – 2551)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนานักกรี ฑายุวชนและเยาวชน ระดับภูมิภาคสู่ ระดับทีมชาติ และ นานาชาติ
โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดในระดับโอลิมปิ คเกมส์
การแข่ ง ขัน ครั้ งนี้ สมาคมกี ฬ ากรี ฑ าฯ ได้มอบเงิ นรางวัล ให้นัก กรี ฑ าที่ ชนะเลิ ศ
อันดับที่ 1 – 3 และทีมกรี ฑาที่ชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 1 – 6 เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้กบั ทีม
กรี ฑาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
สมาคมกีฬากรี ฑาฯ ขอเชิญท่านส่ งนักกรี ฑาเข้าร่ วมการแข่งขัน พร้อมนี้ ได้ส่งแนบ
รายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
พลตารวจตรี
(สุ รพงษ์ อาริ ยะมงคล)
อุปนายก และ เลขาธิการ
สมาคมกีฬากรี ฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

