การแข่ งขันกีฬาเทควันโด
ชิงถ้ วยเกียรติยศ
พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข ราชองครักษ์ ในพระองค์ กรมราชองครักษ์
พลเรือตรี อุดม แก่นจันทร์ กรมกาลังพลทหารเรือ
นายธรรมวรรธ วงศ์ เจริญยศ คณะกรรมการการกีฬาแห่ งประเทศไทย

The 3rd KH Trang Taekwondo Championship
ณ โรงเรี ยนบ้านคลองมวน จังหวัดตรัง
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
แจกถ้วยแทนเหรี ยญรางวัล 400 ใบ
(แมทนี้เป็ นแมทการกุศลเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่โรงเรี ยนบ้านคลองมวน)
เพื่อให้การดาเนิ นการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “The 3rd KH Trang Taekwondo Championship”
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด ขึ้นดังนี้
ข้ อ 1 คณะกรรมการและคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่ งขัน
รุ่ งเทควันโด คลองมวนเทควันโดและมิ่งวิภรณ์สปอร์ ตคลับ
ข้ อ 2 ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
ใช้ขอ้ บังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกี ฬาเทควันโด กติกาการแข่งขันเทควันโดของสมาพันธ์เทควันโด
โลกฉบับปัจจุบนั
ข้ อ 3 ประเภทการจัดการแข่ งขัน ประเภท เคียวรู กแิ ละพุมเซ่
ประเภท เคียวรู กิ แบ่งเป็ น 3 คลาสประเภทเคียวรู กิ Class A, B, C
Class C คุณวุฒิไม่เกิน สายเหลือง แข่งขันไม่เกิน 2 ครั้ง (ห้ามเตะหัว, แบคคิก, เทินราว)
Class B คุณวุฒิไม่เกิน สายฟ้ า นักกีฬาดาวรุ่ ง อยูท่ ี่การพิจารณาของอาจารย์ผสู ้ อน
Class A คุณวุฒิ สายเหลืองขึ้นไป ไม่จากัดการเคยลงแข่งขัน
ประเภททีมเคียวรู กิ ยุวชน - เยาวชน และประชาชน จานวน 3 คน/ทีม
ประเภทพุมเซ่ เดี่ยว ชาย และ หญิง
ประเภทพุมเซ่ คู่ (คู่ชาย,หญิง /คู่ชาย,ชาย/คู่หญิง,หญิง)
ประเภทพุมเซ่ ทีม 3 คน (ทีมชาย-หญิง-ทีมผสม)

ข้ อ 5 รางวัลการแข่ งขัน
ประเภทต่อสู ้ (Kyorugi)
1. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ
2. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับสอง
3. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับสาม
ประเภทท่ารา (Poomsae)
1. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ
2. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับสอง
รางวัลพิเศษประเภทเคียวรู กิ(สาหรับมือใหม่พิเศษ)
1. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ค่ าสนับสนุนการแข่ งขัน
 ประเภทต่อสู ้ (Kyorugi)
600 บาท
 ประเภทท่ารา (Poomsae)
600 บาท
 ประเภทต่อสู ้ (Kyorugi) ทีม 3คน
1,000 บาท
 ประเภทท่ารา (Poomsae) คู่ (ชาย,หญิง)
800 บาท
 ประเภทท่ารา (Poomsae) ทีม 3 คน (ชาย,หญิง) รวมกัน 1,000 บาท
**หมายเหตุ: เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ ยกเว้น เมื่อไม่มีการจัดการแข่งขัน
แมทการแข่งขันนี้จดั ขึ้นโดยเงินส่ วนหนึ่งจะใช้เป็ นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรี ยนบ้านคลองมวน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ ที่

www.gmscoring.com

โดยประเภทบุคคลแบ่ งรุ่ นอายุและรุ่ นนา้ หนัก ดังนี้
1. ประเภท ต่ อสู้ ( เคียวรู กิ )
ประเภทยุวชน ชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ปี (Class C)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 16 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 22 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชน ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี (Class B, C)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 18 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 28 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 7 - 8 ปี (Class A, B, C)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 36 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 9 – 10 ปี (Class A, B, C)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 11 – 12 ปี (Class A, B, C)
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

33
36
39
43
47
51

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 13 – 14 ปี (Class A, B )
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน
9. รุ่ น I
น้ าหนักเกิน 61 กก.ขึ้นไป

37
41
45
49
53
57
61

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ประเภท เยาวชน หญิง อายุ 15 – 17 ปี (Class A, B)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
9. รุ่ น I
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
10.รุ่ น J
น้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย อายุ 15 – 17 ปี (Class A, B)
1. รุ่ น A
2. รุ่ น B
3. รุ่ น C
4. รุ่ น D
5. รุ่ น E
6. รุ่ น F
7. รุ่ น G
8. รุ่ น H
9. รุ่ น I
10. รุ่ น J

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

44
46
49
52
55
59
63
68

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

48
51
55
59
63
68
73
78

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ประเภท ประชาชน ชาย อายุ 18 ปี ขึน้ ไป (Class A) รุ่ น Olympic
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 58 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง อายุ 18 ปี ขึน้ ไป (Class A) รุ่ น Olympic
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 49 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 67 กก. ขึ้นไป
หมายเหตุ : นักกีฬาทีไ่ ม่ มีค่ ูแข่ งขัน ฝ่ ายจัดการแข่ งขันจะดาเนินการจัดหาคู่แข่ งขันทีเ่ หมาะสมให้ แต่ ถ้านักกีฬาไม่
สะดวกทาการแข่ งขันสามารถรับถ้ วยรางวัลและใบประกาศได้ ทนั ที
2. ประเภทท่ารา (Poomsae)
กาหนดให้ มีการแข่ งขันตามรุ่ นแยกประเภท รุ่ นอายุ คุณวุฒิข้ นั สาย แยกชาย และหญิง
 ประเภทพุมเซ่เดี่ยว
Event 1 (ชาย,หญิง)
 ประเภทพุมเซ่คู่
Event 2 (ชาย,หญิง)
 ประเภทพุมเซ่ทีม
Event 3 (ชาย,หญิง)
 รา 1 พุมเซ่
หมายเหตุ - แข่ งขันแบบ Ranking คะแนนรวม 4 อันดับ
ผูแ้ ข่งขันสามารถลงแข่งในรุ่ นอายุสูงกว่าตนเอง และสู งกว่าขั้นสายของตนเองได้
รุ่ นอายุ
1. อายุไม่เกิน 7 ปี (รุ่ น A)
2. อายุไม่เกิน 10 ปี (รุ่ น B)
3. อายุไม่เกิน 13 ปี (รุ่ น C)
4. อายุไม่เกิน 17 ปี (รุ่ น D)

ขั้นสาย

ประเภทแข่ งขัน

พุมเซ่

สายขาว

เดี่ยว

6 Blocks

สายเหลือง

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 1st

สายเขียว

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 3rd

สายฟ้ า

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 5th

สายน้ าตาล

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 7th

สายแดง

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 8th

สายดา / ดาแดง

เดี่ยว , คู่ , ทีม

Koryo











กติกาการแข่ งขัน เคียวรู กิ
ใช้กติกาการแข่งขันเทควันโดทัว่ ไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์ สมัครแข่งขันเคียวรู กิ ได้เพียง 1 รุ่ น เท่านั้น
ใช้วธิ ี การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก.ข่งขันที่จดั ขึ้นนี้เป็ นเพียงเพื่อการสดอันดับหรื อรับรอง
นักกีฬาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ลงสนามแข่งขันฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ จะเรี ยกชื่อนักกีฬา ผูท้ ี่จะเข้าแข่งขัน 3 ครั้ง
ในช่วงเวลา 1 นาที (จับเวลา เคชิ) ในคู่น้ นั ๆ หากผูเ้ ข้าแข่งขัน ไม่มาปรากฏตัวใน บริ เวณสนามแข่งขัน ถือว่า
ผูน้ ้ นั ถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขัน
การตัดสิ นของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที และเตรี ยมลงทาการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง นักกีฬา
เมื่อรายงานตัวเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้นงั่ ยังแนวรอคอยตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดไว้ให้ ผูท้ ี่ไม่ปฎิบตั ิตามให้
ตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขัน (หากมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ความเหมาะสมจะแจ้ งให้ ทราบในวันประชุ มผู้จัดการ
ทีม )
การรับสมัครและหลักฐานการแข่ งขัน

1. นักกีฬาต้องนาหลักฐานตัวจริ งมาแสดงได้แก่ สู ติบตั รตัวจริ งหรื อบัตรประชาชนตัวจริ งมาแสดงในวันชัง่
น้ าหนัก กรณี นกั กีฬามือใหม่ตอ้ งนาบัตรสอบตัวจริ งมาแสดงด้วย
2. กรุ ณาส่ งรายชื่อตามวันเวลาที่กาหนดเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการจัดทาข้อมูลและ ID Card
คุณสมบัติของนักกีฬาและทีมทีส่ มัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
1. นักกีฬารุ่ นเริ่ มพัฒนา คุณสมบัติ ไม่เกินสายเหลือง Class C
2. นักกีฬาดาวรุ่ ง อยูท่ ี่การพิจารณาของอาจารย์ผสู ้ อน Class B
3. นักกีฬา Open ต้องมีคุณวุฒิทางเทควันโดตั้งแต่สายเหลืองขึ้นไป Class A
4. ทีมและผูเ้ ข้าแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับการแข่งขันด้วยน้ าใจนักกีฬา
5. สถาบัน สโมสรหรื อทีมหนึ่ง สามารถส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่จากัดจานวนทีม
6. นักกีฬา 1 คน สามารถลงทาการแข่งขันได้เพียง 1 รุ่ นเท่านั้น
7. คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรื อทั้งทีมได้ ในกรณี ส่งหลักฐาน
การสมัครไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่ครบ
8. ในแต่ละทีม กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 4 คนดังนี้
1.ผูจ้ ดั การทีม
2.ผูค้ วบคุมทีม
3.ผูฝ้ ึ กสอน
4.ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
ผูฝ้ ึ กสอนต้องแต่งกายให้เรี ยบร้อยและสุภาพเมื่อลงทาการโค้ชนักกีฬาไม่ใส่กางเกงขาสั้นและห้ามสวมรองเท้าแตะ

หมายเหตุ: หากทางฝ่ ายจัดการแข่งขันพิสูจน์ได้วา่ นักกีฬาของท่านคนใด มีการทุจริ ตด้านคุณสมบัติคลาส
นักกีฬา นักกีฬาท่านนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์ จากการแข่งขันและรางวัลที่ได้จากการแข่งขันทันที รวมถึงทีมที่นกั กีฬา
ท่านนั้นสังกัดอยูจ่ ะถูกตัดสิ ทธิ์ จากการพิจารณาถ้วยรางวัลทุกรางวัล

อุปกรณ์ การแข่ งขัน
1. นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขน -ขา ซ้าย-ขวา
2. นักกีฬา ต้องใส่ ฟันยาง (อายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไปเพื่อเป็ นการพัฒนาและการเตรี ยมพร้อม)
3. นักกีฬา ต้องใส่ เกราะ แดง หรื อ น้ าเงิน ตามสายแข่งขัน
4. นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ด
5. นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับไว้ขา้ งในชุด
6. ห้ามนักกีฬาใส่ เครื่ องประดับทุกชนิดลงทาการแข่งขัน
หมายเหตุ
อุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถใส่ ในการแข่งขันได้
1. สนับเข่า และสนับศอก (ต้องเป็ นวัสดุที่ไม่มีวสั ดุแข็ง เช่น โลหะ, พลาสติก)
2. หลังเท้าชนิดที่ใช้สาหรับการแข่งขัน
การประท้วง
1. การยืน่ เรื่ องประท้วง ให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์เป็ นผูย้ นื่ เรื่ องประท้วง โดยทาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรมีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน พร้อมเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท
2. การยืน่ เรื่ องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกัน 2,000 บาทอย่างช้าไม่เกิน 10 นาทีหลังการแข่งขัน
3. คาตัดสิ นของคณะกรรมการฯให้ถือเป็ นเด็ดขาด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามคาตัดสิ นนั้น ปฏิบตั ิมิ
ชอบด้วยด้วยเจตนารมณ์ของการส่ งเสริ มกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ
การลงโทษ
 นักกีฬาต้องมาทาการรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที หากนักกีฬาไม่ลงมาทาการแข่งขันภายใน
1 นาที หลังจากกรรมการจับเวลา ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์ การลงทาการแข่งขัน
 หากนักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอน ผูร้ ่ วมทีมหรื อผูป้ กครอง ทีมใดกระทาตนไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับระเบียบ
ปฏิบตั ิอนั ดีของการแข่งขันในครั้งนี้ โดยทางฝ่ ายจัดการแข่งขันได้มีการตักเตือนแล้ว ทางฝ่ ายจัดการ
แข่งขันจะตัดสิ ทธิ์ ในการพิจารณาถ้วยรางวัลทุกประเภท
สรุ ปการจัดการแข่ งขันและวิธีจัดการแข่ งขัน
1. ใช้การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
2. ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยครองตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
กาหนดการ
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562
รับไอดีการ์ ด
: 14.00 – 18.00 น.
ชั่งนา้ หนัก
: 15.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562
ประชุ มผู้จัดการทีม
: 08.30 น.
จับคู่พเิ ศษ
: 08.40 น.
เริ่มการแข่ งขัน
: 09.00 น.

* นักกีฬาชาย น้ าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนด ที่สมัครแข่งขัน
* นักกีฬาหญิง น้ าหนักตามระเบียบการ สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขันได้ 3 ขีด
** กรุ ณานาบัตรประชาชนหรื อสู ติบตั รมาในวันชัง่ น้ าหนักด้วย
ระเบียบการปฏิบัติ
เพื่อให้การแข่งขันเป็ นไปด้วยความมีระเบียบเรี ยบร้อยในการแข่งขันครั้งนี้ จึงใคร่ ขอความร่ วมมือกับทีม
ต่างๆตลอดจนผูป้ กครองและผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “The 3rd KH Trang
Taekwondo Championship” จึงให้ทุกท่านได้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ห้ามผูไ้ ม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด เฉพาะนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนเท่านั้น
2. ให้ผฝู้ ึ กสอนนานักกีฬาลงสู่ สนามแข่งขันให้ทนั เวลา ไม่มีการเริ่ มการแข่งขันใหม่ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
3. ห้ามทิ้งขยะ หรื อสิ่ งต่างๆ ในสนามแข่งขัน
แมทนี้จดั ขึ้นเพื่อสร้างความเป็ นระเบียบวินยั ขอให้เชื่ อมัน่ ในฝ่ ายจัดงาน เราจะทาทุกวิถีทางให้แมทนี้เกิด
ความเป็ นระเบียบวินยั ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น และให้เด็กทุกคนเกิดความสนุกสนาน รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย
***ผู้เข้ าแข่ งขันจะได้ รับสิ ทธิ์บัตรสมนาคุณ***
: ฟรี บัตรกานันสวนน้ า สระว่ายน้ า ฟิ ตเนสที่มิ่งวิภรณ์สปอร์ ตคลับ (บ้านครู บอม)
: ฟรี อาหารมื้อเที่ยงนักกีฬาและโค้ชในวันแข่งขัน (อิสลามทานได้)
: ฟรี ไอศกรี มนักกีฬาทุกคน
: ฟรี ของที่ระลึกสาหรับทุกทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
: ฟรี มีทีมจากประเทศมาเลเซี ยเข้าร่ วมการแข่งขันเกือบทุกรุ่ น
: ฟรี ผูท้ ี่เข้าร่ วมการแข่งขันในแมทนี้จะมีสิทธิ์ เข้าร่ วมการแข่งขัน ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือน พ.ค 2562
เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
- โรงแรมนิณีการ์ เด้น แอนด์ รี สอร์ ท มีท้ งั หมด 43 ห้องพัก มีท้ งั ห้องพักรวม บ้านไม้ ราคาเริ่ มต้นที่
500 - 3500 บาทสนใจโทร 098 - 037 2969
- โรงแรมเรื อนผูก้ ารรี สอร์ท มีท้ งั หมด 33 ห้องพัก ราคาเริ่ มต้น 500- 600บาท สนใจโทร 095 - 283 8286
- โรงแรมปรางค์ทองการ์เด้นโฮม มีท้ งั หมด 33 ห้อง ราคาเริ่ มต้นที่ 500 บาท สนใจโทร 083-5909427
- โรงแรมเขากอบการ์เด้นรี สอร์ท มีท้ งั หมด 20 ห้องพัก เริ่ มต้นราคา 500 บาท สนใจโทร 089 - 651 7573
- โรงแรมโดมแมนชัน่ มีท้ งั หมด 20 ห้อง เริ่ มต้นราคา 500 บาท สนใจโทร 083-5926614

เปิ ดรั บสมัครถึงวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
อาจารย์ รุ่งเพชร เลิศลา้ ฟ้ าคะนอง , อาจารย์ จ.อ. สุ ริยะ เจริญยิง่
โทร. 098 - 264 3560 (ฝ่ ายจัดงาน) หรือ โทร. 098 -7284699
062 - 478 9781 และ 084 - 3044037 (ฝ่ ายจัดงาน)

