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ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดอุบลราชธานี
12 ซ.ธรรมวิถี 8 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000 Thailand
ที่ ทคด.อบ. 2561/ว
10 กรกฎาคม2561
เรื่ อง เชิญเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด
เรียน
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย ระเบียบการแข่งขัน
ด้ว ยทางชมรมเทควัน โดจัง หวัด อุ บ ลราชธานี จะจัด การแข่ ง ขัน กี ฬ าเทควัน โดในรายการ “ Ubon Open
Taekwondo Championship 2018“ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 29กรกฎาคม 61 ณ อาคารสมบัติ คุ รุพนั ธ์ โรงเรี ย นกี ฬ า
จังหวัดอุ บลราชธานี โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพทางด้านกี ฬา ซึ่ งจะ
สามารถนาพาไปสู่ การพัฒนาทักษะทางการกี ฬาให้มีมาตรฐานในระดับชาติ ยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ ทางชมรมได้เล็งเห็ น ว่า
หน่วยงานของท่านได้มีศกั ยภาพตามคุณสมบัติดงั กล่าว
ดังนั้นทางชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเรี ยนเชิญท่านส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในครั้งนี้
ด้วย ทางชมรมฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทวัตน์ สมุทรเวช)
ผูฝ้ ึ กสอนเทควันโดจังหวัดอุบลราชธานี
ประสานงาน
ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดอุบลราชธานี
โทร.089-6273271 Thailand
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ระเบียบการแข่ งขันเทควันโดอุบลโอเพ่นเทควันโดแชมป์ เปี้ ยนชิพ 2018 ประจาปี 2561
การแข่งขันเทควันโดอุบลโอเพ่นเทควันโด แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2018 ประจาปี 2561 ให้นกั กีฬาและผูค้ วบคุมทีมยึด
ระเบียบการแข่งขันนี้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ หากมีกรณี ใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยูใ่ นอานาจการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้ อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ า “ระเบียบการแข่ งขันเทควันโดอุบลโอเพ่ นเทควันโด แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2018 ประจาปี 2561
ข้ อที่ 2 บรรดาระเบียบที่ขัด หรื อแย้ งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้ ระเบียบนี้เป็ นเกณฑ์ พิจารณา
ข้ อที่ 3 ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
ให้ใช้ขอ้ บังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันเทควันโด อุบลโอเพ่นเทควันโด แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2018
ประจาปี 2561
ให้ใช้กติกาการแข่งขันเทควันโดของสมาพันธ์เทควันโดโลก
ข้ อที่ 4 ประเภทที่ทาการแข่ งขันได้ แก่
1. ต่อสูบ้ ุคคล (Kyoruki)
a. ประเภทมือใหม่พเิ ศษ Class C จากัดระดับสายขาวและสายเหลืองยังไม่เคยแข่งมาก่อนในทุกสนามแข่ง
ขัน ห้ามเตะหัว และห้ามท่าหมุนตัวเตะทุกกรณี
b. ประเภท มือใหม่Class B จากัดระดับสายเหลือง ถึงสายเขียวเท่านั้น ไม่เคยแข่งหรื อแข่งมาไม่เกิน 3 ครั้ง
ห้ามท่าหมุนตัวเตะหัวเท่านั้น
c. ประเภท ไม่จากัดฝี มือ Class A เป็ นประเภทแข่งขันได้ทุกระดับสายสามารถแข่งได้ ไม่จากัดทักษะ แต่
ต้องเป็ นไปตามกติกาสากล ในรุ่ นอายุ 13 ปี ขึ้นไป ใช้เกราะไฟฟ้า KPNP ให้นกั กีฬาเตรี ยมถุงเท้าไฟฟ้า
มาเอง
2. พุมเซ่เดี่ยว (Single Poomsae)
3. พุมเซ่คู่ (Double Poomsae) คู่ชาย-ชาย , คู่หญิง-หญิง , คู่ชาย-หญิง
4.

พุมเซ่ทีม 3 คน (Team Poomsae) ทีมชาย , ทีมหญิง , ทีมผสม
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นักกีฬาทีเ่ ข้ าแข่ งขันประเภทต่ อสู้ บุคคลเคียวรูกิ รุ่ นนา้ หนัก ที่กาหนดให้ มกี ารแข่ งขันดังนี้
Class A = ไม่ จากัดฝี มือ / Class B = มือใหม่ / Class C = มือใหม่ พเิ ศษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ประเภทยุวชน อายุ ไม่เกิน 3-4 ปี ชาย ไม่จากัดฝี มือclassA
ประเภทยุวชน อายุ ไม่เกิน 3-4 ปี หญิง ไม่จากัดฝี มือclassA
ประเภทยุวชน อายุ ไม่เกิน 5-6 ปี ชายclassA,B,C
ประเภทยุวชน อายุ ไม่เกิน 5- 6 ปี หญิงclassA,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 7-8 ปี ชาย class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 7-8 ปี หญิง class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 9-10 ปี ชาย class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 9-10 ปี หญิง class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 11- 12 ปี ชาย class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 11- 12 ปี หญิง class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชาย classA,B
ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี หญิง classA,B
ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย classA,B
ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง classA,B
ประเภทประชาชนชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป classA,B
ประเภทประชาชนหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป classA,B

ประเภททัว่ ไป พุมเซ่ เดีย่ ว, คู่, และทีม 3 คน แบ่ งเป็ น 4 รุ่นอายุ ดังนี้
1.
รุ่ นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
2.
รุ่ นอายุไม่เกิน10ปี
3.
รุ่ นอายุ 11- 14 ปี
4.
รุ่ นอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ข้ อที่ 5 การรับสมัคร
เปิ ดรับสมัครนักกีฬาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้ อที่ 6 สถานที่แข่ งขัน
ณ อาคารสมบัติ คุรุพนั ธ์ โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
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ข้ อที่ 7 หลักฐานการสมัครของนักกีฬา
1. ค่าลงทะเบียนแข่งขันของนักกีฬาทุกรุ่ นทุกประเภท
1. ประเภทต่อสูบ้ ุคคล (เคียวรู กิ) คนละ500 บาท
2. ประเภทต่อสูบ้ ุคคลเกราะไฟฟ้า คนละ 700 บาท
3. ประเภทท่าราบุคคล (พุมเซ่เดี่ยว) คนละ500 บาท
4. ประเภทท่าราคู่ (พุมเซ่คู่) คู่ละ 700 บาท
5. ประเภทท่าราทีม(พุมเซ่ทีม) ทีมละ 900 บาท
2. สาเนาเอกสารแสดงตัว 1 ฉบับ ประกอบด้วย(ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- บัตรประชาชนหรื อสู ติบัตร ตัวจริงเท่ านั้น หรื อ เอกสาร ที่ทางราชการออกให้ ที่แสดง วันเดือนปี เกิด –
อายุ และมีรูปถ่ าย ใช้ แสดงตอนชั่งน้าหนักทุกคนจะมีเจ้ าหน้ าที่ตรวจหลักฐานและจะมีเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสู ติบัตร และประทับตราว่ าตรวจบัตรแล้ วหลัง ID Card
- บัตรสอบสายกรณี ลงทาการแข่งขันประเภทมือใหม่ และประเภทพุมเซ่ กรุ ณานาบัตรสอบสายตัวจริ งมา
ด้วยเพือ่ ใช้ในกรณี ถูกยืน่ ประท้วงต้องพิจารณาหลักฐานตัวจริ ง
ข้ อที่ 8เจ้ าหน้ าที่ประจาทีม
1. คณะนักกีฬา 1 ทีม กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีมได้แก่
- ผูค้ วบคุมทีม/โค้ช 2
คน
- ผูช้ ่วยโค้ช
2
คน (สามารถเพิม่ เติมได้)
- ผูจ้ ดั การทีม
1
คน
2. ในขณะทาการแข่งขันกาหนดให้โค้ชหรื อผูช้ ่วยโค้ชลงในสนามได้ไม่เกิน 1 คน และต้องแต่งกายให้สุภาพ
เรี ยบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะหรื อรองเท้าที่ไม่สุภาพ ปฏิบตั ิตนภายในระเบียบของการจัดการแข่งขันนี้ทุก
ประการและจะต้องมี ไอดีการ์ดโค้ชเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าสนามและลงปฏิบตั ิหน้าที่
ข้ อที่ 9 หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ประจาทีม
1. เป็ นผูแ้ ทนนักกีฬาเข้าร่ วมประชุมร่ วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. ทาหน้าที่จดั เตรี ยมนักกีฬาของทีมเข้าร่ วมการแข่งขันให้ตรงเวลา
3. โค้ชและหรื อผูจ้ ดั การทีมเป็ นผูย้ นื่ ประท้วงในกรณี คดั ค้านผลการตัดสินของกรรมการผูต้ ดั สิน
4. แต่งกายสุภาพเรี ยบร้อยและไม่แสดงกิริยามารยาทที่ไม่สุภาพในขณะทาหน้าที่เป็ นโค้ชให้นกั กีฬา
5. ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กติกาเทควันโดสากล
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ข้ อที่10 กาหนดการรับสมัครและส่ งเอกสาร
1. เปิ ดรับสมัครจนถึงวันที่ 28กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.
2. สมัครแข่ งด้ วยระบบออนไลน์ ทางเว็บ http://www.gmacscore.com/
3. หรื อส่ งรายชื่ อทางอีเมล์ kanokkarn_2517@hotmail.com เพือ่ ความรวดเร็วในการจัดสายแข่งขัน
กรุ ณาโทรศัพท์ตรวจสอบหลังส่งรายชื่อ
4. การชาระค่าสมัคร
กรุณาชาระได้ ที่หน้ างาน พร้ อมรับ ID cardและ ของรางวัล
ติดต่ อสอบถามได้ ที่ อ.นนทวัฒน์ สมุทรเวชโทร. 089-6273271
E-mail: kanokkarn_2517@hotmail.com
5. จับฉลากแบ่งสายโดยใช้ระบบสุ่มด้วยคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 น.
6. หากมีขอ้ ผิดพลาดใดๆจากการสมัครแข่งขันผ่านเว็ปไซด์หลังเวลาที่กาหนด ของทีมที่สมัครแข่งขัน ทางฝ่ าย
จัดการแข่งขันจะไม่รับชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
7. กาหนดการชัง่ น้ าหนักนักกีฬาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จะทาการชัง่ เวลา 16.00 น.- 20.00 น.(ใน
ประเภทต่อสูเ้ ท่านั้น) นักกีฬาจะสามารถชัง่ น้ าหนักได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น หากยังไม่ผา่ นสามารถ
เปลี่ยนแปลงรุ่ นน้ าหนักแข่งขันได้ และต้องนาบัตรประชาชนมาแสดงตอนชัง่ น้ าหนักด้วย

กรณีขอชั่งนา้ หนักตอนเช้ า ชั่งเวลา07.00- 08.00 น.เท่ านั้น และไม่
สามารถเปลีย่ นแปลงรุ่นนา้ หนักได้ ถ้าชั่งไม่ ผ่าน หากไม่ มคี ่แู ข่ งขันจับ
เป็ นคู่พเิ ศษ หรื อถ้ านักกีฬาไม่ ลงแข่ งขันสามารถรับเงินคืนได้
8. ประชุมผูจ้ ดั การทีม เช้าวันที่ 29กรกฎาคม 61เวลา 08.00 น. ณ.สนามที่ทาการแข่งขัน
ข้ อที่ 11 รางวัลการแข่ งขัน
1. ชนะเลิศ
ได้รับเหรี ยญทอง
และใบประกาศเกียรติคุณ
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน และใบประกาศเกียรติคุณ
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงและใบประกาศเกียรติคุณ
4. รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มประเภทเคียรุ กิ คลาส A ชาย –หญิง 16 รางวัล
5. รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มประเภทเคียรุ กิ คลาส B ชาย –หญิง16 รางวัล
6. รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มประเภทเคียรุ กิ คลาส C ชาย –หญิง16 รางวัล

8รางวัล
8. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมยอดเยีย่ มประเภทต่อสู ้ อันดับ 1-5
5รางวัล
9. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมยอดเยีย่ มประเภทพุมเซ่ อันดับ 1-55รางวัล
10. ถ้วยรางวัลผูฝ้ ึ กสอน ทรงคุณค่า
30รางวัล
7. รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มประเภทพุมเซ่ทวั่ ไป

ชาย-หญิง
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การพิจาณาถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม(เฉพาะประเภทต่อสู ้ ในรุ่ นฝี มือเท่านั้น)
พิจารณาโดย คณะกรรมการผูต้ ดั สิน
-ต้องได้รางวัลชนะเลิศ เหรี ยญทอง
- เป็ นผูแ้ สดงความสามารถทางเทควันโดในการแข่งขันอย่างโดดเด่น
- มีมารยาทที่ดีในการแข่งขัน
พิจารณาจากเหรี ยญรางวัล ในรุ่ นแข่งขันที่มีนกั กีฬาตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

นักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน จะได้รับเหรี ยญรางวัล ทุกคน
หมายเหตุเพือ่ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับสมัครทางออนไลน์ภายใน
วันที่ 28 กรกฎาคม61โดยจะปิ ดระบบเวลา 18.00 น.และเพือ่ ความสะดวกในการจัดสายการแข่งขัน จะไม่มีการรับ
สมัครในวันที่จะชัง่ น้ าหนัก กรุ ณาโทรศัพท์ตรวจสอบการส่งเอกสารของท่านทุกครั้ง และต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
หากท่านไม่ได้รับความสะดวก

ประเภทต่ อสู้ (เคียวรูก)ิ
ยึดตามปี พ.ศ.เกิดเป็ นเกณฑ์

แบ่ งเป็ น 3Class ดังนี้
1.Class A
2.Class B
3.Class C

ไม่ จากัดฝี มือ
มือใหม่ ไม่ เกินสายเขียว แข่ งไม่ เกิน3ครั้ง( ห้ ามหมุนตัวเตะศีรษะ )
มือใหม่พิเศษ ไม่ เกินสายเหลือง (ห้ ามเตะศีรษะและหมุนตัวเตะ)

ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 3-4 ปี
(เกิดพ.ศ. 2557 - 2558)Class A
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 14 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 14 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 16 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ5- 6 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 16 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 25 กก. ขึ้นไป

(เกิด พ.ศ.2555-2556)Class A, B, C
18
20
22
25

กก.
กก.
กก.
กก.
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ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 7-8 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 35 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 9 – 10 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 35 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 11 - 12 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 51 กก.ขึ้นไป

(เกิด พ.ศ. 2553-2554)Class A, B, C
23
26
30
35

กก.
กก.
กก.
กก.

( เกิด พ.ศ. 2551– 2552 ) Class A, B, C
28
31
35
39

กก.
กก.
กก.
กก.

(เกิดพ.ศ. 2549– 2550) Class A, B, C
33
36
39
43
47
51

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 13 – 14 ปี (เกิดพ.ศ. 2547– 2548) Class A, Bคลาส A ใช้ เกราะไฟฟ้ า
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 38 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
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7. รุ่ น G
8. รุ่ น H
9. รุ่ น I
10. รุ่ น j

น้ าหนักเกิน
น้ าหนักเกิน
น้ าหนักเกิน
น้ าหนักเกิน

ประเภท เยาวชน ชาย-หญิง

53 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
56 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
59 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
62 กก.ขึ้นไป
อายุ 15– 17 ปี (พ.ศ. 2544– 2546) Class A, Bคลาส A ใช้ เกราะไฟฟ้ า

ชาย
1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
7. รุ่ นไลท์มิดเดิลเวท
8. รุ่ นมิดเดิลเวท
9. รุ่ นไลท์เฮฟวีเ่ วท
10. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท

น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป

48
51
55
59
63
68
73
78

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

น้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป

44
46
49
52
55
59
63
68

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

หญิง
1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
7. รุ่ นไลท์มิดเดิลเวท
8. รุ่ นมิดเดิลเวท
9. รุ่ นไลท์เฮฟวีเ่ วท
10. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท
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ประเภท ประชาชน ชาย-หญิง

อายุ 18 ปี ขึน้ ไป (พ.ศ. 2543 ขึน้ ไป) Class A,B คลาส A ใช้ เกราะไฟฟ้ า

ชาย
1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
7. รุ่ นมิดเดิลเวท
8. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท

น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป

58
63
68
74
80
87

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

น้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป

49
53
57
62
67
73

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

หญิง
1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
7. รุ่ นมิดเดิลเวท
8. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท

วิธีการแข่ งขันประเภทเคียวรูกิ
1. ใช้วิธีจดั การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
2. ไม่มีการแข่งขันชิงที่ 3 ให้ครองเหรี ยญทองแดงร่ วมกัน 2 คน
คุณสมบัตินักกีฬา
1. นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันได้ทุกอีเว้นท์โดยเคียวรูกิ ลงได้ เพียง 1 รุ่นเท่ านั้น
2. มีคุณวุฒิตามระบบทางเทควันโด ตั้งแต่สายเหลืองขึ้นไปโดยได้รับการรับรองจากอาจารย์สายดาดั้ง 4 ขึ้นไป
ตามใบรับรองสายหรื อบัตรสอบสายและหากมีการตรวจสอบได้วา่ นักกีฬาลงแข่งขัน ผิดในระดับชั้นสาย
และผิดในรุ่ นอายุของตนจะมีบทลงโทษ คือปรับแพ้ และนักกีฬาคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน อีสานลีคใน
สนามถัดไป หรื อ ทุกสนาม
3. แต่ละทีม สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในแต่ละรุ่ นได้มากกว่า1คน โดยให้ระบุเป็ นทีมA, B,C,…
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4. นักกีฬาจะต้องรายงานตัวก่อนทาการแข่งขัน อย่างน้อย 15 นาที และหากมาสายหลังจากที่กรรมการเรี ยก
ลงสู่สนาม 1 นาที จะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
5. นักกีฬาและโค้ช จะต้องไม่แสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีต่อกรรมการและคู่ตอ่ สู ้
6. นักกีฬาคนใดเจตนากระทาผิดฝ่ าฝื นในระเบียบข้อ 5 อาจจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่ วมการแข่งขัน และจะ
ไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
ชุดแต่ งกายนักกีฬา
1. ให้ใช้ชุดเทควันโดเท่านั้น
2. สวมเครื่ องป้องกันศีรษะ สวมเกราะป้องกันลาตัวตามขนาดที่กาหนดไว้ในกติกาสากล สวมอุปกรณ์ป้องกัน
ที่แขนและขาทั้ง 2 ข้าง สวมถุงมือและหลังเท้าทั้งสองข้างและนักกีฬาทั้งชาย/หญิง จะต้องสวมกระจับ
ป้องกันอุบตั ิเหตุบริ เวณอวัยวะเพศ
3. รุ่ นอายุ 13-14 ปี 15-17 ปี และประชาชนทั้ง Class A , B) บังคับใส่
-ใส่ ยางกันฟั น
-ใส่ถุงมือ , หลังเท้า(คลาส A ต้องใส่หลังเท้าไฟฟ้า KPNP
-กระจับ
4. ให้นกั กีฬาเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ทาการแข่งขันมาเองเพือ่ ความสะดวก
ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
1. การชั่งน้าหนักจะทาการชั่งก่ อนการแข่ งขัน 1 วัน
2. เพือ่ ความรวดเร็วในการเริ่ มการแข่งขัน และป้องกันการเกิดปั ญหาปรับเปลี่ยนรุ่ นและรายชื่อตกหล่น ทาง
ฝ่ ายจัดการแข่งขันจึงขอความร่ วมมือจากผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอนทุกท่าน ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้อย่าง
เคร่ งครัด
3. ผูฝ้ ึ กสอนนาตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬามารายงานตัว เพือ่ รับการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน ที่โต๊ะ
กรรมการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน และรับใบรายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
4. ผูฝ้ ึ กสอนนานักกีฬารอการแข่งขันในบริ เวณที่ทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจัดเตรี ยมไว้
5. เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนลงสนามพร้อมใบรายงานตัว นักกีฬารายงานตัวกับหัวหน้ากรรมการที่
ควบคุมการแข่งขันประจาสนาม
6. เสร็จสิ้นการแข่งขัน เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนออกจากสนาม
เวลาทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน
1. ประเภทประชาชนชาย แข่งขันคู่ละ 3 ยกๆละ 1.30 นาที พัก 20 วินาที
2. ประเภทประชาชนหญิง แข่งขันคู่ละ 3 ยกๆละ 1.30 นาที พัก 20 วินาที
3. ประเภทยุวชน-เยาวชน แข่งขันคู่ละ 3 ยกๆละ 1.30 นาที พัก 20 วินาที
(อาจปรับเปลี่ยนเพือ่ ความเหมาะสมในที่ประชุมผูจ้ ดั การทีม)
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การประท้วง
1. การยืน่ ประท้วงให้เป็ นไปตามกฎกติกาเทควันโดสากล
2. ผูท้ ี่ยนื่ ประท้วงจะต้องเป็ นผูจ้ ดั การทีมเท่านั้น โดยยืน่ เงินค่าประกัน 2,000 บาท พร้อมใบประท้วงหลังจาก
การแข่งขันคู่น้ นั ๆเสร็จสิ้นภายใน 30 นาที
3. ผลการประท้วงให้ถือมติของที่ประชุมคณะกรรมการตัดสิน เป็ นที่สิ้นสุด และจะยึดเงินค่าประกันหากการ
ประท้วงนั้นไม่เป็ นผล
4.

บทลงโทษ
หากมีการตรวจสอบได้ ว่า นักกีฬาลงแข่ งขัน ผิดในระดับชั้นสาย และผิดในรุ่นอายุของตน
จะมีบทลงโทษ คือปรับแพ้ และนักกีฬาคนนั้นจะไม่ มสี ิ ทธิ์ลงแข่ งขัน อีสานลีคในสนามถัดไป
หรื อ ทุกสนาม

ประเภททั่วไป พุมเซ่
พุมเซ่ เดีย่ วแบ่งตาม อายุ คุณวุฒิข้นั สาย แยกชาย และหญิง
พุมเซ่ คู่ และทีม 3 คน แบ่งตามอายุ และ คุณวุฒิสาย
ได้แก่ คู่ผสม, คู่ชาย, คู่หญิง, ทีมชาย, ทีมหญิง, ทีมผสม(แข่งแยกกัน)
ประเภทอายุ

ลาดับขั้นสาย

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายขาว

แพทเทิร์น
แข่ งขันรอบเดียว
6 Block

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายขาว

6Block

อายุ 11 - 14 ปี

สายขาว

6 Block

อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายขาว

6 Block

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายเหลือง

แพทเทิร์น 1

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายเหลือง

แพทเทิร์น 1

อายุ 11 - 14 ปี

สายเหลือง

แพทเทิร์น 1
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อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเหลือง

แพทเทิร์น 1

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายเขียว

แพทเทิร์น 3

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายเขียว

แพทเทิร์น 3

อายุ 11 - 14 ปี

สายเขียว

แพทเทิร์น 3

อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเขียว

แพทเทิร์น 3

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายฟ้า

แพทเทิร์น 5

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายฟ้า

แพทเทิร์น 5

อายุ 11 - 14 ปี

สายฟ้า

แพทเทิร์น 5

อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายฟ้า

แพทเทิร์น 5

อายุไมเกิน 8 ปี

สายน้ าตาล

แพทเทิร์น 7

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายน้ าตาล

แพทเทิร์น 7

อายุ 11 - 14 ปี

สายน้ าตาล

แพทเทิร์น 7

อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายน้ าตาล

แพทเทิร์น7

อายุไม่เกิน 8

สายแดง

แพทเทิร์น 8

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายแดง

แพทเทิร์น 8

อายุ 11 - 14 ปี

สายแดง

แพทเทิร์น 8

อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายแดง

แพทเทิร์น 8

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายดาแดง

โคเลียว

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายดาแดง

โคเลียว

อายุ 11 - 14 ปี

สายดาแดง

โคเลียว

อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายดา

โคเลียว

(อาจปรับเปลี่ยนเพือ่ ความเหมาะสมในที่ประชุมผูจ้ ดั การทีม)
***ใช้ เกณฑ์ อายุตาม พ.ศ.เกิด
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คุณสมบัตินักกีฬา
1. นักกีฬา 1 คน ลงแข่ งขันได้ ท้งั เคียวรู กิ พุมเซ่
2. มีคุณวุฒิตามระบบทางเทควันโด โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์สายดาดั้ง 4 ขึ้นไป ตามใบรับรองสาย
3. แต่ละทีม สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในแต่ละรุ่ นได้มากกว่า1คน โดยให้ระบุเป็ นทีมA, B,C,…
4. นักกีฬาจะต้องรายงานตัวก่อนทาการแข่งขัน อย่างน้อย 15 นาที และหากมาสายหลังจากที่กรรมการเรี ยก
ลงสู่สนาม จะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
5. นักกีฬาจะต้องไม่แสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีต่อกรรมการ
6. นักกีฬาคนใดเจตนากระทาผิดฝ่ าฝื นในระเบียบข้อ 5อาจจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่ วมการแข่งขัน และจะ
ไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
ชุดแต่ งกายนักกีฬา
1. ให้ใช้ชุดเทควันโดสีขาวล้วนหรื อชุดพุมเซ่ตอ้ งไม่มีการตกแต่งเพิม่ เติมชุดนอกเหนือจากโลโก้ และ
ตัวหนังสือข้อความ เช่น ไม่นาผ้ามาผูกแขน โพกหัว หรื อโลหะตกแต่งอื่นๆ
2. ให้นกั กีฬาแต่งกายให้สุขภาพเรี ยบร้อย และสวยงาม

ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
1. นักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬามารายงานตัว ที่โต๊ะกรรมการเพือ่ ตรวจความเรี ยบร้อยของชุดแข่งขัน
2. นักกีฬารอการแข่งขันในบริ เวณที่ทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจัดเตรี ยมไว้โดยเรี ยงลาดับก่อนหลังตามที่
กรรมการกาหนด
3. เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนลงสนามตามลาดับรายชื่อนักกีฬา
4. เสร็จสิ้นการแข่งขัน นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนออกจากสนามแข่ง นักกีฬาทีไ่ ด้คะแนนมากที่สุดอันดับ 1-3 ให้
นัง่ รอบริ เวณจุดรับเหรี ยญรางวัล เพือ่ รับเหรี ยญรางวัล
การประท้วง
1. การยืน่ ประท้วงให้เป็ นไปตามกฎกติกาเทควันโดสากล
2. ผูท้ ี่ยนื่ ประท้วงจะต้องเป็ นผูจ้ ดั การทีมเท่านั้น โดยยืน่ เงินค่าประกัน 2,000 บาท พร้อมใบประท้วงหลังจาก
การแข่งขันคู่น้ นั ๆเสร็จสิ้นภายใน 30 นาที
3. ผลการประท้วงให้ถือมติของที่ประชุมคณะกรรมการตัดสิน เป็ นที่สิ้นสุด และจะยึดเงินค่าประกันหากการ
ประท้วงนั้นไม่เป็ นผล
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(หากลงทะเบียนออนไลน์ ไม่ต้องส่ งเอกสารฉบับนี)้
บัญชีรายชื่ อนักกีฬาประเภทต่ อสู้ บุคคล

(แบบฟอร์ มส่ งเมล์ )

ชื่อทีม………................………..…….สังกัด/ยิม…………………………………..จานวนนักกีฬา...........คน
ชื่อผูค้ วบคุมทีม………………………………………………. โทรศัพท์…………………………
No.

ชื่อ-สกุล

ชื่อทีม

ทีมย่อย

เพศ

รุ่ นอายุ

รุ่ น
น้ าหนัก

น้ าหนัก

class

15

(แบบฟอร์ มส่ งเมล์)
บัญชีรายชื่ อนักกีฬาประเภทร่ ายราเดีย่ ว (พุมเซ่ เดีย่ ว)
ชื่อทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..จานวนนักกีฬา...........คน
ชื่อผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล
นายนนท์ หล่อดี

ชื่อทีม
Master Non

ทีมย่อย
A

เพศ
ชาย

รุ่ นอายุ
15ปี ขึ้นไป

ระดับสาย
สายดา
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(แบบฟอร์ มส่ งเมล์)
บัญชีรายชื่ อนักกีฬาประเภทร่ ายราคู่และทีม3คน
ชื่อทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..
ชื่อผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

1
2

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อทีม
นายนนท์ หล่อดี, น.ส.นก สวยมาก Master Non
นายนนท์ หล่อดี, น.ส.นก สวยมาก, Master Non
นายเปอร์ แมนมาก

ทีมย่อย ประเภท รุ่ นอายุ
A
คู่
15ปี ขึ้นไป
A
ทีม3คน 15ปี ขึ้นไป

ระดับสาย
สายดา
สายดา

3
4
5
6
7
8
9
10

17

