ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด

Nakhon Si Thammarat Province
Taekwondo Open Championship 2018
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลวด)
…………………………………………………………………………………………………
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ “นครศรีธรรมราชเทควันโดโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ 2018”
ข้อ 2. กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันที่กาหนดขึ้นโดยสหพันธ์เทควันโดโลก WT
ข้ อ 3. โดยมี ก ารก าหนดการแข่ งขั น ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 16 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุ ม เมื อ งเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลวด)
ข้อ 4. คณะกรรมการจัดแข่งขันประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการอื่น ๆ ของแผนก
กีฬาเทควันโด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อ 5. ระเบียบการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) โดยมีการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ดังนี้
5.1 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
อายุ 3 - 4 ปี (พ.ศ. 2557-2558) Class C เท่านั้น
5.2 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
อายุ 5 - 6 ปี (พ.ศ. 2555-2556) Class B และ C
5.3 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
อายุ 7 - 8 ปี (พ.ศ. 2553 - 2554) Class A, B และ C
5.4 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
อายุ 9 - 10 ปี (พ.ศ. 2551 - 2552) Class A, B และ C
5.5 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
อายุ 11 - 12 ปี (พ.ศ. 2549 - 2550) Class A, B และ C
5.6 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
อายุ 13 - 14 ปี (พ.ศ. 2547 - 2548) Class A, B และ C
5.7 ประเภทเยาวชน ชาย และหญิง
อายุ 15 - 17 ปี (พ.ศ. 2544 - 2546) Class A, B
5.8 ประเภทประชาชนชน ชาย และหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (เกิดไม่เกินปีพ.ศ. 2543) Class A
5.9 ประเภท ต่อสู้ ทีม 3 คน (เคียวรูกิ)
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ข้อ 6. ระเบียบการแข่งขันเทควันโดประเภทท่าราบุคคล (พุมเซ่) โดยมีการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ดังนี้
6.1 ประเภท ยุวชน ชาย / หญิง
อายุไม่เกิน 8 ปี
6.2 ประเภท ยุวชน ชาย / หญิง
อายุ 9 - 11 ปี
6.3 ประเภท ยุวชน ชาย / หญิง
อายุ 12–14 ปี
6.4 ประเภท เยาวชน ชาย / หญิง
อายุ 15 – 17 ปี
6.5 ประเภท เยาวชน ชาย / หญิง
อายุ 18 ปีขึ้นไป
6.6 ประเภท พุมเซ่คู่ / คูผ่ สมชายหญิง
6.7 ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน ทีมชาย / หญิง ทีมผสม
6.8 ประเภท พุมเซ่ฟรีสไตล์ ชาย / หญิง
ข้อ 7. การแบ่งรุ่นการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) แบ่งตามน้าหนักตัว ดังต่อไปนี้
• ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 3-4 ปี (พ.ศ. 2557-2558) Class C เท่านั้น
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 16 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
• ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี (พ.ศ. 2555-2556) Class B และ C
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 18 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
6.
รุ่นF
น้าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 30 กก. ขึ้นไป
• ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 7-8 ปี (พ.ศ. 2553 - 2554) Class A, B และ C
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 20 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
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• ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 9-10 ปี (พ.ศ. 2551 - 2552) Class A, B และ C
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 23 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
• ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 11-12 ปี (พ.ศ. 2549 - 2550) Class A, B และ C
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 25 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
9.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
• ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 13-14 ปี (พ.ศ. 2547 - 2548) Class A, B, C (คลาส A เกราะไฟฟ้า)
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 33 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
8.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
9.
รุ่น J
น้าหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป
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• ประเภทเยาวชนชาย อายุ 15-17 ปี (พ.ศ. 2544 - 2546) Class A, B (คลาส A เกราะไฟฟ้า)
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 45 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
9.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
10. รุ่น J
น้าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
• ประเภทเยาวชนหญิง อายุ 15-17 ปี (พ.ศ. 2544 - 2546) Class A, B (คลาส A เกราะไฟฟ้า)
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 42 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
9.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
10. รุ่น J
น้าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
• ประเภทประชาชนชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2543) Class A เกราะไฟฟ้า
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 54 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป

4

• ประเภทประชาชนหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2543) Class A เกราะไฟฟ้า
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 46 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
หมายเหตุ

•
•
•
•
•
•
•

1. Class A
หมายถึง
มือเก่า
2. Class B
หมายถึง
มือใหม่ ไม่เกินสายเขียว เคยแข่งมาไม่เกิน 3 ครั้ง
3. Class C
หมายถึง
มือใหม่ สายขาว-สายเหลือง เคยแข่งมาไม่เกิน 1 ครั้ง
4. เมื่อทาการสมัครแล้วห้ามปรับเปลี่ยนรุ่นน้าหนักโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รุ่นยุวชน
รุ่นยุวชน
รุ่นยุวชน
รุ่นยุวชน
รุ่นยุวชน
รุ่นเยาวชน
รุ่นประชาชน

ประเภทต่อสู้ ทีม 3 คน (เคียวรูกิ)
อายุ 5-6 ปี
ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 90 กก.
อายุ 7-8 ปี
ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 100 กก.
อายุ 9-10 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 120 กก.
อายุ 11-12 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 140 กก.
อายุ 13-14 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 150 กก.
อายุ 15-17 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 180 กก.
อายุ 18 ปีขึ้นไป ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 200 กก.
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ข้อ 8. การแบ่งรุ่นการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารา (พุมเซ่) ที่กาหนดให้มีการแข่งขันโดยแบ่งตามประเภท
คุณวุฒิขั้นสาย และท่าราบังคับ มีดังนี้
- ประเภท พุมเซ่เดี่ยว, คู่ชาย/หญิง และคู่ผสม, ทีมชาย/หญิง และทีมผสม
- แยกประเภท รุ่นอายุ คุณวุฒิขั้นสายต้องอยู่ในอายุและขั้นสายที่สมัครแข่ง
รุ่นอายุ
ขั้นสาย
ประเภทแข่งขัน
พุมเซ
สายขาว
เดี่ยว
6 Blocks
สายเหลือง
เดี่ยว , คู่ , ทีม
พุมเซ 1st , 2nd
สายเขียว
เดี่ยว , คู่ , ทีม
พุมเซ 3rd , 4th
อายุไม่เกิน 8 ปี (รุ่น A)
สายฟ้า
เดี่ยว , คู่ , ทีม
พุมเซ 5th
อายุไม่เกิน 11 ปี (รุ่น B)
อายุไม่เกิน 14 ปี (รุ่น C)
สายน้าตาล
เดี่ยว , คู่ , ทีม
พุมเซ 7th
อายุไม่เกิน 17 ปี (รุ่น D)
สายแดง
เดี่ยว , คู่ , ทีม
พุมเซ 8th
อายุ 18 ปีขึ้นไป (รุ่น E)
สายดาแดงไม่เกิน 14 ปี
เดี่ยว , คู่ , ทีม
Koryo
สายดา 15-17ปี
เดี่ยว , คู่ , ทีม
Keumkang
สายดา 18ปีขึ้นไป
เดี่ยว , คู่ , ทีม
Taebaek
ประเภท พุมเซฟรีสไตล์
รุ่นอายุ
ประเภทแข่งขัน
ขั้นสาย
อายุไม่เกิน 10 ปี (รุ่น A)
อายุไม่เกิน 14 ปี (รุ่น B)
อายุไม่เกิน 15-17 ปี (รุ่น C)

เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
คู่ผสม
ทีมผสม 3-5 คน (ชาย/หญิง)

ไม่จากัดสาย

ข้อ 9. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
9.1 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
9.2 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ประเภทเคียวรูกิ ได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น
9.3 นักกีฬา สามารถลงแข่งขันได้ ทั้งประเภทเคียวรูกิ พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม และพุมเซ่ ฟรีสไตล์
9.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคนหรือทั้งทีมได้
ในกรณีหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
ข้อ 10. กติกาการแข่งขันเคียวรูกิ
10.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทควันโดสากล ฉบับปัจจุบันที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศ
ไทยรับรอง
10.2 ชุดการแข่งขัน ใช้ชุดแข่งขันสีขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
10.3 การแข่งขันใช้เกราะธรรมดาในรุ่นอายุ 3-4 ปี 5-6 ปี 7-8 ปี 9-10 ปี และ 11-12 ปี , ใช้เกราะไฟฟ้า
KP&P ในรุ่นอายุ 13-14 ปี 15-17 ปี และอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะ Class A เท่านั้น)
10.4 การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
10.5 ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
6

10.6 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรก - รอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชนรุ่นอายุ 3 - 4 ปี
3 ยก ยกละ 45 วินาที พัก 20 วินาที
- ยุวชนรุ่นอายุ 5 - 6 ปี, 7 - 8 ปี, 9 - 10ปี, 11 - 12 ปี 3 ยก ยกละ 1 นาที พัก 30 วินาที
- ยุวชนรุ่นอายุ 13 - 14 ปี, เยาวชนรุ่นอายุ 15 - 17 ปี 3 ยก ยกละ 1.30 นาที พัก 40 วินาที
- รุ่นประชาชน 18 ปีขึ้นไป
3 ยก ยกละ 1.30 นาที พัก 40 วินาที
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา ***
10.7 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน
10.8 ให้นักกีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
10.9 หากนักกีฬาไม่มาในเวลาที่ประกาศเรียกฝ่ายจัดการแข่งขันจะจับเวลา 1 นาที และหากไม่มาปรากฎตัวใน
เวลาที่กาหนดนักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
หมายเหตุ
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม
ข้อ 11. กติกาการแข่งขันพุมเซ่
11.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทควันโดสากลฉบับปัจจุบันที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยรับรอง
11.2 ชุดการแข่งขัน ใช้ชุดแข่งขันสีขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
11.3 กรรมการผู้ตัดสิน 3 ท่าน โดยนาคะแนนกรรมการทุกท่านเฉลี่ย
11.4 นักกีฬาที่ได้คะแนนมากที่สุด 4 คน ในรอบแรก ต้องขึ้นชิงตาแหน่งที่ 1, 2, 3 (ลาดับที่ 3 มี 2 คน)
11.5 แพทเทินบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน อยู่ในระเบียบ ข้อ 8
ข้อ 12. อุปกรณ์การแข่งขัน
12.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขนและสนับขา ซ้าย-ขวา
12.2 นักกีฬา ต้องใส่เกราะแดง หรือ น้าเงิน ตามสายการแข่งขัน
12.3 นักกีฬา ต้องใส่เฮดการ์ด แดง หรือ น้าเงิน ตามสายการแข่งขัน
12.4 นักกีฬา ชาย ต้องใส่กระจับ
12.5 นักกีฬา ยุวชน อายุ 13-14 ปี เยาวชน อายุ 15-17 ปี และประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องใส่ฟันยาง
12.6 นักกีฬา ต้องใส่ถุงมือและถุงเท้า ซ้าย - ขวา
*** ถุงมือ/ถุงเท้า ไฟฟ้า โดยนักกีฬาต้องนามาเอง ***
หมายเหตุ
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ ให้ยืม นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์มาเอง
ข้อ 13. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
13.1 ผู้ฝึกสอนนาตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬามารายงานตัวที่โต๊ะกรรมการตรวจอุปกรณ์
การแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
13.2 ผู้ฝึกสอนนานักกีฬารอการแข่งขันในบริเวณที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้
13.3 เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผู้ฝึกสอนลงสนาม นักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬารายงานตัวกับ
หัวหน้ากรรมการที่ควบคุมการแข่งขันประจาสนาม
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ข้อ 14. การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
14.1 คณะกรรมการผู้ชี้ขาดการประท้วง ประกอบด้วย
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัตินักกีฬา
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคการแข่งขัน
14.2 การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- การยื่นประท้วงให้เป็นไปตามกติกาเทควันโดสากล โดยให้ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาที่เสียผลประโยชน์เป็น
ผู้ ยื่ น ประท้ ว งโดยกระท าเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรซึ่ ง มี ข้ อ ความชั ด เจน โดยใช้ แ บบฟอร์ ม ของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทาง
เทคนิคภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
- การประท้ ว งคุ ณ สมบั ติข องนั ก กีฬ า ให้ ยื่ นต่ อประธานคณะกรรมการพิ จารณาการประท้ ว งทาง
คุณสมบัติของนักกีฬา ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
- การยื่นประท้วงทุกครั้งต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที หลัง
การแข่งขันคู่ที่การประท้วงสิ้นสุด ผู้ยื่นประท้วงจะได้รับเงินคืนเมื่อการประท้วงมีผลชนะ มิฉะนั้นให้
ริบเงินประกันเป็นรายได้ของการจัดการแข่งขัน
- คาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาตัดสินนั้นให้
ถือว่าปฏิบัติมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม
ข้อ 15. เจ้าหน้าที่ประจาทีม
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม ได้ไม่เกิน ทีมละ 3 คนในขณะทาการแข่งขันจะอนุญาตให้ผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้
ฝึกสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น (แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ)
1. ผู้จัดการทีม
1 คน
2. ผู้ฝึกสอน
1 คน
3. ผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอน
1 คน
ข้อ 16. การรับสมัครในวัน และ เวลา ที่กาหนด พร้อมชาระเงิน เท่านั้น

- สมัครแข่งขันออนไลน์เท่านั้นทาง >> www.gmacscore.com <<
- ปิดระบบการรับสมัคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.
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ข้อ 17. ค่าสมัครเข้าแข่งขัน
เคียวรูกิ
เคียวรูกิ (เกราะไฟฟ้า)
เคียวรูกิ ทีม 3 คน
พุมเซ่/ฟรีสไตล์ เดี่ยว
พุมเซ่/ฟรีสไตล์ คู่ผสม
พุมเซ่/ฟรีสไตล์ ทีม
ข้อ 18. กาหนดการ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
ชาระเงินและรับไอดีการ์ด
ชั่งน้าหนักเวลา
แก้ไข** ประชุมผู้จัดการทีม
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
จับคู่พิเศษ
เริ่มการแข่งขัน
หมายเหตุ

คนละ
คนละ
ทีมละ
คนละ
คู่ละ
ทีมละ

500
600
1,000
500
700
900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เวลา 14.00 - 19.00 น.
เวลา 15.00 - 19.00 น.
เวลา 19.00 น.
เวลา 08.40 น.
เวลา 09.00 น.

1. นักกีฬาต้องนา ***บัตรประชาชนหรือสูจิบัตรมาแสดงในวันชั่งน้าหนัก ***หากไม่นามาแสดง
จะถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่มีการคืนเงิน
2. การจับคู่สายการแข่งขัน ใช้ระบบ Random ในทุกรุ่นอายุที่มีการแข่งขัน ซึ่งหลังจับสลาก
สายการแข่งขันแล้ว ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน จะไม่มีการแก้ไขคู่สายการแข่งขัน
3. นักกีฬาชาย น้าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขันได้
4. นักกีฬาหญิง น้าหนักตามระเบียบการ สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขันได้ 3 ขีด

ข้อ 19. รางวัลการแข่งขันและถ้วยรางวัล
19.1. ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร
19.2. ชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตร
19.3. ชนะเลิศอันดับ 3 และที่ 3ร่วม ได้รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร
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• ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ประเภท เคียวรูกิ
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเคียวรูกิ
Class A
รุ่นอายุ 7- 8 ปี
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี
รุ่นอายุ +18 ปี
Class B
รุ่นอายุ 5- 6 ปี
รุ่นอายุ 7- 8 ปี
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี
Class C
รุ่นอายุ 3- 4 ปี
รุ่นอายุ 5- 6 ปี
รุ่นอายุ 7- 8 ปี
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี

ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท

ประเภท พุมเซ่ (ไม่มีเงินรางวัล)
บุคคลชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
ประเภทคู่ผสม 1 รางวัล
ประเภททีม 1 รางวัล
Freestyle บุคคลชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
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• ถ้วยรางวัลคะแนนรวม เคียวรูกิ
Class A, B
1. ถ้วยคะแนนรวม เคียวรูกิ ชนะเลิศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
2. ถ้วยคะแนนรวม เคียวรูกิ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และเงินรางวัล 5,000 บาท
3. ถ้วยคะแนนรวม เคียวรูกิ รองชนะเลิศ อันดับ 2 และเงินรางวัล 3,000 บาท
Class C
4. ถ้วยคะแนนรวม เคียวรูกิ ชนะเลิศ และเงินรางวัล 5,000 บาท
5. ถ้วยคะแนนรวม เคียวรูกิ รองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 3,000 บาท
6. ถ้วยคะแนนรวม เคียวรูกิ รองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล 2,000 บาท
• ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซเดี่ยว คู่ ทีม
1. ถ้วยคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ และเงินรางวัล 5,000 บาท
2. ถ้วยคะแนนรวม พุมเซ่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และเงินรางวัล 3,000 บาท
3. ถ้วยคะแนนรวม พุมเซ่ รองชนะเลิศ อันดับ 2 และเงินรางวัล 2,000 บาท
ข้อ 20. หลักเกณฑ์การพิจารณาถ้วย
20.1 ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม
20.1.1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง
20.1.2. เป็นรุ่นที่มีนักกีฬาในรุ่นมากที่สุด
20.1.3. กรณีมีนักกีฬาในรุ่นเท่ากันจะพิจารณาจากจานวนครั้งที่ชนะ
20.1.4. กรณีที่จานวนครั้งเท่ากันจะพิจารณาจากฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ตัดสิน
20.2 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม
20.2.1 พิจารณาจากนักกีฬา คลาส A และ B เท่านั้น
20.2.2. นับคะแนนจากเหรียญทอง เฉพาะรุ่นที่มีนักกีฬา 2 คนเท่านั้น (ไม่รวมคู่พิเศษ)
20.2.3. คะแนนรวมนับจากเหรียญทอง ถ้าเท่ากัน นับเหรียญเงิน ถ้าเท่ากัน นับเหรียญทองแดง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อ.วีรพัฒน์ ลายทิพย์
อ.รัฐโรจน์ อากรวรางค์กรู
อ.ศุภโชติ เสือทอง

โทรศัพท์ 083-505-0239
โทรศัพท์ 090-256-6914
โทรศัพท์ 093-579-5395
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