ครั้งที่ 1 รางบัว เทควันโด แชมเปี่ยนชิพ 2020
ชิงถ้วย.................................................

The 1st Rangbua Taekwondo Championship 2020

ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดรางบัว (ห้องแอร์)
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.thannam.net เท่านัน
้
เพื่อให้การดาเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ครั้งที่ 1 รางบัว
เทควันโด แชมเปี่ยนชิพ 2020 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรกาหนด
ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันขึ้นดังนี้
ข้อที่ 1 ประเภทการแข่งขัน และวัตถุประสงค์การแข่งขั น
การแข่งขันนี้เรียกว่า การแข่งขัน โดยมีกาหนดการแข่งขันใน
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดรางบัว
ข้อที่ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน
ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด Boom Taekwondo Academy
โดย นางสาวเฉลิมพร ด่านมะลิ (ครูพร)

ข้อที่ 3 ข้อบังคับและกติกาจัดการแข่งขัน
ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด The 1st Rangbua
Taekwondo Championship 2020 กติกาการแข่งขันเทควันโดของสมาพันธ์
เทควันโดโลก WT
ข้อที่ 4 ประเภทการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทต่อสู้ บุคคล
ประเภทต่อสู้ ทีม 3 คน
ประเภทพุมเซ่
ข้อที่ 5 การแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคล
รุน
่ ยุวชน อายุ 3 - 4 ปี (เกิด พ.ศ. 2557-2558)

Class C D

รุ่นยุวชน อายุ 5 - 6 ปี (เกิด พ.ศ. 2555-2556)

Class B C D

รุ่นยุวชน อายุ 7 - 8 ปี (เกิด พ.ศ. 2553-2554)

Class A B C D

รุ่นยุวชน อายุ 9 - 10 ปี (เกิด พ.ศ. 2551-2552)

Class A B C D

รุ่นยุวชน อายุ 11 - 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2549-2550)

Class A B C D

รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2547-2548)

Class A B C D

รุ่นเยาวชนอายุ 15 - 17 ปี (เกิด พ.ศ. 2544-2546) Class A B C
รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี (ขึ้นไป)

Class A B

รุน
่ อายุและน้าหนักในการแข่งขันประเภทต่อสู้บค
ุ คล
ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุ 3-4 ปี Class C ,D
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 14 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 14 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 18 กก.

ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี Class B,C,D
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 18 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชาย – หญิงอายุ 7 - 8 ปี Class A, B, C ,D
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 20 กก

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 30 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชาย – หญิงอายุ 9 – 10 ปี

Class A, B, C ,D

1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 23 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 35 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 35 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชาย – หญิงอายุ 11 – 12 ปี

Class A, B, C ,D

1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 25 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 35 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 35 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.

9.

รุ่น I

น้าหนักเกิน 45 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชาย อายุ 13 – 14 ปี Class A, B, C ,D
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 35 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 35 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 54 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชนหญิง อายุ 13 – 14 ปี Class A, B, C,D
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 32 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 35 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 35 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 53 กก. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชนชาย อายุ 15 – 17 ปี Class A, B ,C
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. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชนหญิง อายุ 15 – 17 ปี Class A, B ,C,D
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. ขึ้นไป

ประเภทประชาชนชาย อายุ 18 ปี ขึน
้ ไป Class A,B
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. ขึ้นไป

ประเภทประชาชนหญิง อายุ 18 ปี ขึน
้ ไป Class A,B
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 ขึ้นไป

**หมายเหตุ**
Class C สายขาว – สายเหลือง อายุสอบไม่เกิน 1 ปี หรือ เรียนเพื่ อออกกาลัง
กายรับรองโดยผู้ฝึกสอน และนักกีฬาโรงเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขัน
Class B -

สายเหลืองไม่เกินสายเขียว อายุสอบครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี

Class A -

สายเหลืองขึ้นไป

ข้อที่ 6 การแข่งขันประเภทต่อสู้ทีม 3 คน แบ่งเป็น 5 รุ่น
6.1 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน

8 - 9 ปี ทีมชาย, ทีมหญิง

- ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 100 กิโลกรัม
น้าหนักต้องอยู่ในระหว่าง 20 - 38 กิโลกรัม
6.2 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน

9 - 10 ปี ทีมชาย, ทีมหญิง

- ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 110 กิโลกรัม
น้าหนักต้องอยู่ในระหว่าง 25 - 40 กิโลกรัม
6.3 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 11 - 12 ปี

ทีมชาย, ทีมหญิง

- ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 120 กิโลกรัม
น้าหนักต้องอยู่ในระหว่าง 25 - 42 กิโลกรัม

6.4 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 - 14 ปี ทีมชาย, ทีมหญิง
- ประเภทที มชาย น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 140 กิโลกรัม น้าหนักต้อง
อยู่ในระหว่าง 33 - 53 กิโลกรัม
- ประเภททีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 130 กิโลกรัม น้าหนักต้องอยู่
ในระหว่าง 29 - 49 กิโลกรัม

6.5 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 - 17 ปี ทีมชาย, ทีมหญิง
- ประเภททีมชาย น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 170 กิโลกรัม น้าหนักต้อง
อยู่ในระหว่าง 45 - 63 กิโลกรัม
- ประเภททีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 150 กิโลกรัม น้าหนักต้องอยู่
ในระหว่าง 42 - 55 กิโลกรัม

ข้อที่ 7 การแข่งขันประเภทพุมเซ่ ในทุกรุน
่ อายุ
7.1 รุน
่ อายุในการแข่งขันพุมเซ่
รุ่นยุวชน อายุ 5 - 6 ปี

(เกิด พ.ศ. 2555-2556)

รุ่นยุวชน อายุ 7 - 8 ปี

(เกิด พ.ศ. 2553-2554)

รุ่นยุวชน อายุ 9 - 10 ปี

(เกิด พ.ศ. 2551-2552)

รุ่นยุวชน อายุ 11 - 12 ปี

(เกิด พ.ศ. 2549-2550)

รุ่นเยาวชนอายุ 13 - 14 ปี (เกิด พ.ศ. 2547-2548)
รุ่นเยาวชนอายุ 15 - 17 ปี (เกิด พ.ศ. 2545-2546)
รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี (ขึ้นไป)

7.2 ประเภทของการจัดการแข่งขันพุมเซ่ในทุกรุน
่ อายุ
พุมเซ่เดี่ยว

ชาย ,หญิง

พุมเซ่คู่

ชาย ,หญิง

พุมเซ่คู่ผสม

ชาย ,หญิง

พุมเซ่ทีม 3 คน

(ไม่จากัดเพศ)

7.3 พุมเซ่ทใ
ี่ ช้ราในการแข่งขันในทุกรุน
่ อายุและทุกประเภทการแข่งขัน
แบ่งการแข่งขันตามระดับสาย
สายเหลือง

Taegeuk 1,2

สายเขียว

Taegeuk 3,4

สายฟ้า

Taegeuk 5,6

สายน้าตาล

Taegeuk 6,7

สายแดง

Taegeuk 7,8

สายดา-ดาแดง

KORYO & KEUMGANG

ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
8.1 ต้องเป็นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง ไม่จากัดสัญชาติ
8.2 มีคุณวุฒต
ิ ั้งแต่สายขาวขึ้นไป (เคียวรูกิ)
8.3 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
8.4 นักกีฬา 1 คน มีสท
ิ ธิ์เข้าแข่งขัน ประเภทเคียวรูกิเดี่ยว ได้เพียง 1 รุ่น
เท่านั้น
8.5 นักกีฬา สามารถลงแข่งขันได้ ทั้งประเภทเคียวรูกิ เคียวรูกิทม
ี พุมเซ่
เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คผ
ู่ สม พุมเซ่ทีม
8.6 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน
หรือทั้งที่มีได้ในกรณีส่งหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ

ข้อ 9 หลักฐานการรับสมัคร ประเภทต่อสูบ
้ ค
ุ คล และต่อสู้ทีม ประกอบด้วย
9.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน
2รูป
9.2 สาเนาบัตรประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก กรณียังไม่
มีบัตรประชาชนให้ใช้ สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัว
จริงในวันชั่งน้าหนักเช่นกัน
9.3 หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานพบว่า เป็นเท็จ ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
ทันที

ข้ อ 10 หลั ก ฐา นก า รรั บสมั ค ร พุ ม เซ่ เ ดี่ ย ว พุ ม เซ่ คู่ พุ ม เซ่ คู่ ผ สม พุ ม เซ่ ที ม
ประกอบด้วย
10.1 รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตาด า ขนาด 1 นิ้ ว
จานวน 2รูป
10.2 สาเนาบัตรประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก กรณียัง
ไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้ สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริง
ในวันชั่งน้าหนักเช่นกัน
10.3 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผู้ฝึกสอน (สายดา)
10.4 สาเนาหลักฐานการสอบเลื่อนสาย
10.5 หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานพบว่า เป็นเท็จ จะรายงานสมาคมฯ เพื่อ
มีบทลงโทษต่อไปและตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

ข้อ 11 กติกาการแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคล
11.1 ชุดการแข่งขัน ใช้ชุดแข่งขันสีขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
11.2 สนามแข่งขัน ขนาด 8x8 เมตร
11.3 การแข่งขันใช้อป
ุ กรณ์ตัดสินไฟฟ้า การตัดสินของกรรมการถือเป็นการ
สิ้นสุด
11.4 ใช้วิธก
ี ารแข่งขันแบบแพ้คัดออก
11.5 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
ยุวชนอายุ 5-6ปี , 7–8 ปี, 3 ยก ๆ ละ 1.00 นาที พัก 30 วินาที
ยุวชนอายุ 9–10ปี,11–12 ปี ,3 ยกๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
ยุวชนอายุ 13–14 ปี,เยาวชนอายุ 15–17 ปี, ประชาชน 3 ยก ยก ละ 1.30 นาที
พัก 30 วินาที
11.6 ให้นักกีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
11.7 ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะทาการขานชื่อนักกีฬา ผู้ที่จะเข้าแข่งขัน 2 ครั้ง
เมื่อนักกีฬาไม่มาลงสนามแข่งขันในคู่นั้นๆ หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่มาปรากฏตัว
ในบริเวณสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดการแข่งขันไปแล้ว 1 นาที ถือว่า

ผู้นั้นถูกตัดสิทธิอ
์ อกจากการแข่งขัน (กรุณาดูลาดับคู่ของท่านจากสนามแข่ง
ของท่าน)

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบใน
วันประชุมผูจ
้ ด
ั การทีม
ข้อ 12 กติกาแข่งขัน ต่อสู้ทม
ี
12.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบันที่
สมาคมฯประกาศใช้
12.2 ชุดการแข่งขันใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล (อนุญาตให้ใส่
ชุดสีแดงหรือสีน้าเงินได้ตามคู่สายการแข่งขัน)
12.3 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในเฉพาะรุน
่ อายุ15 - 17 ปี คลาส A ต้องมี
คุณวุฒิทางเทควันโดสายดา หรือ สายดาแดงจาก (WT หรือ KUKIWON)
เท่านั้น
12.4 สนามแข่งขัน แปดเหลี่ยม
12.5 การแข่งขันใช้เกราะธรรมดา อุปกรณ์ตัดสินไฟฟ้า 3 Judge โดยการ
ตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
12.6 ทีมใดที่มีนก
ั กีฬา ชั่งน้าหนักไม่ผ่านการตัดสิทธิ์ ห้ามลงทาการแข่งขัน
12.7 มีการใช้สท
ิ ธิ์ VDO Replay ยกละ 1 ใบ
12.8 ใช้วิธก
ี ารแข่งขันแบบแพ้คัดออก (single-elimination tournament)
12.9 ใช้เวลาในการแข่งขันรวม 10 นาที โดยรอบแรก 3 นาที พัก 2 นาที
รอบที่สอง 3 นาที จบรอบที่สอง ประกาศผลแพ้ชนะด้วยคะแนน
12.10 ในรอบแรกของการแข่งขัน นักกีฬาทุกทีมต้องลงทาการแข่งขันให้
ครบ 3 คน และในรอบสอง จึงสามารถส่งนักกีฬาสารองลงมาเปลีย
่ นได้
12.11 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มต
ี าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 ทีม
*หมายเหตุ** หากเกิดปัญหาระหว่างการแข่งขัน โดยการกระทานอกกติกาอย่าง
รุนแรง คือ ก่อการทะเลาะวิวาท เจตนาทาร้ายร่างกาย และซึง่ ทาให้รายการแข่งขัน
เสียหาย ฝ่ายจัดการแข่งขันจะดาเนินตามกฎหมายทันที ทัง้ ทางแพ่ง และ อาญา ไม่
มียกเว้น

ข้อ 13 กติกาการแข่งขัน พุมเซ่
13.1 กรรมการผู้ตด
ั สิน 3 ท่าน โดย นา คะแนนกรรมการทุกท่าน เฉลีย
่
13.2 นักกีฬาที่ได้คะแนนมากที่สด
ุ 4 คน โดยเรียงจากคะแนน มากที่สุด
อันดับที่ 1 ,2 และอันดับที่ 3 มี 2 รางวัล
10.3 พุมเซ่บังคับ ที่ใช้ในการแข่งขัน อยู่ในระเบียบการข้างต้น
ของผู้เข้าแข่งขัน

ตามสาย

10.4 ชุดการแข่งขันให้ใช้ชุดสีขาวและชุดตามกติกาการแข่งขันเทควันโด
สากล

ข้อ 14 อุปกรณ์การแข่งขัน (เคียวรูกิ)
14.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขน ซ้าย-ขวา
14.2 นักกีฬา ต้องใส่ สนับขา ซ้าย-ขวา
14.3 นักกีฬา ต้องใส่ เกาะ แดง หรือ น้าเงิน ตามสายแข่งขัน
14.4 นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ด
14.5 นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับ, นักกีฬาหญิงเห็นตามสมควร
14.6 นักกีฬา ยุวชน อายุ 13-14 ปี เยาวชน อายุ 15-17 ปี และรุน
่ ประชาชน
ต้องใส่ ฟันยาง, ถุงมือสาหรับแข่งขัน
หมายเหตุ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ใด ๆ ให้ยม
ื นักกีฬาต้อง
นาอุปกรณ์มาเอง

ข้อ 15 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
15.1 ผู้ฝึกสอนนาตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬามารายงานตัวที่โต๊ะ
กรรมการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
15.2 ผู้ฝึกสอนนานักกีฬารอการแข่งขันในบริเวณที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน
จัดเตรียมไว้
15.3 เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผู้ฝึกสอนลงสนาม นักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัว
นักกีฬารายงานตัวกับหัวหน้ากรรมการที่ควบคุมการแข่งขันประจาสนาม

15.4 ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามลงในสนามแข่งขัน

ข้อ 16 การประท้วงให้เป็นไปตามเงือ
่ นไข ดังนี้
16.1 คณะกรรมการผูช
้ ี้ขาดการประท้วง ประกอบด้วย
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัตินก
ั กีฬา
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคการแข่งขัน
16.2 การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- การยื่นประท้วงให้เป็นไปตามกติกาเทควันโดสากล โดยให้ผู้ควบคุม
ที ม นั ก กี ฬ าที่ เ สี ย ผลประโยชน์ เ ป็ น ผู้ ยื่ น ประท้ ว งโดยกระท าเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อความชัดเจน โดยใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน
- ก า ร ป ร ะ ท้ ว ง เ กี่ ย ว กั บ เ ท ค นิ ค ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ ห้ ยื่ น ต่ อ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงทางเทคนิค ภายใต้เงื่ อนไขและ
เวลาที่กาหนดไว้
- การประท้ วงคุ ณสมบั ติ ของนั ก กีฬา ให้ยื่ นต่ อ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติของนักกีฬา ภายใต้เงื่อนไขและ
เวลาที่กาหนดไว้
-

การยื่ น ประท้ ว งทุ ก ครั้ ง ต้ อ งจ่ า ยเงิ น ประกั น การประท้ ว ง 2,000 บาท

-

อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที หลังการแข่งขันคู่ที่การประท้วงสิ้นสุด ผู้ยื่น
ประท้ ว งจะได้ รั บ เงิ น คื น เมื่ อ การประท้ ว งมี ผ ลชนะ มิ ฉ ะนั้ น ให้ ริ บ เงิ น
ประกันเป็นรายได้ของการจัดการแข่งขัน
คาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากคู่กรณีฝ่า
ฝืนไม่ปฏิบัติตามคาตัดสินนั้นให้ถือว่าปฏิบัติมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของ
การส่ ง เสริม กี ฬา ให้ ประธานคณะกรรมการจั ด การแข่ งขั นพิจ ารณา
ลงโทษตามความเหมาะสม

ข้อ 17 เจ้าหน้าทีป
่ ระจาทีม
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม ได้ไม่เกิน ทีมละ 5 คนในขณะทาการแข่งขัน
จะอนุญาตให้ผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง
1 คน เท่ า นั้ น (แต่ ง กายสุ ภ าพ ไม่ ใ ส่ ก างเกงขาสั้ น และรองเท้ า แตะ ) * อั ต รา
เจ้าหน้าที่ประจาทีมจะลดลงตามแต่ผู้จัดจะเห็นเหมาะสมตามจานวนนักกีฬาที่ท่านส่ง
มาแข่งขัน
1. ผู้จัดการทีม

1

คน

2. ผู้ฝก
ึ สอน

4

คน

ข้อที่18 การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
18.1 สมัครออนไลน์ ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.เท่านั้น
ได้ที่เว็ปไซต์ http://www.thannam.net/

ข้อที่ 19 กาหนดการรับสมัคร
19.1 รับสมัครออนไลน์ ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.เท่านัน
้
สิ้นสุดการแก้ไขรุ่นน้าหนัก
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม เวลา 12.00 น. เท่านั้น
(กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนปิดระบบการแก้ไข)
19.2 ชั่งน้าหนักนักกีฬา
นักกีฬาชั่งน้าหนักได้ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 – 08.00 น.
โดยนักกีฬาต้องแสดงบัตรประจาตัวนัก กีฬา (Id Card) และบัตรประชาชนตัวจริง
ก่อนการชั่งน้าหนัก
19.3 ค่าสมัครแข่งขัน ประเภทต่อสู้บุคคล

500 บาท

ค่าสมัครแข่งขัน ประเภทต่อสู้ทีม (3 คน)

900 บาท

19.4 ค่าสมัครแข่งขันประเภทร่ายราบุคคล (พุมเซ่)

500 บาท

ค่าสมัครแข่งขัน ประเภทร่ายราคู่ผสม
ค่าสมัครแข่งขัน ประเภทร่ายราทีม (3 คน)

700 บาท
900

บาท

ชาระเงินการแข่งขันโดยการโอนเงิน โดยนาสลิปการโอนเงินมารับไอดีการ์ดก่อน
การชัง่ น้าหนัก เมือ
่ ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว *กรุณาเก็ปสลิปใบโอนไว้เป็นหลักฐาน
การชาระเงินและนามาแสดงในวันชัง่ น้า หนัก มิฉะนัน
้ ถือว่าสละสิทธิใ
์ นการแข่งขัน
และจะไม่คน
ื เงินค่าสมัคร

ชือ
่ บัญชี นางสาวเฉลิมพร ด่านมะลิ
ธนาคารกสิการไทย
เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 100-2-13353-5
สาขา ลาดพร้าว99

ข้อ 20 กาหนดการประชุมผู้จด
ั การทีม
วันเสาร์ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สนามแข่งขัน

ข้อ 21 วันและเวลาแข่งขัน
วันเสาร์ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ข้อ 22 การชัง่ น้าหนัก
-

ชั่งน้าหนัก ตามวันข้างต้น พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
นักกีฬาชายน้าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนด ที่สมัครแข่ง
นักกีฬาหญิง น้าหนักตามระเบียบการ สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขัน

ได้ 3 ขีด
(นักกีฬาสามารถชั่งได้ 2 ครั้งเท่านั้น ชั่งครั้งที่ 2 น้าหนักเกินพิกัด นักกีฬาจะ
ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที)
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการปรับแพ้ถา้ ท่านไม่ชงั่ น้าหนัก หรือ กรณีทไ
ี่ ม่มล
ี ายเซ็นผูท
้ าการ
ชัง่ น้าหนัก

ข้อ 23 หลักเกณฑ์การพิจารณาถ้วยรางวัล
รางวัลประเภทถ้วยคะแนนรวมจะพิจารณาจากเหรียญรางวัล โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
23.1 จะไม่มีการนับคะแนน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นไม่เกิน 4 คน
23.2 ถ้ ว ยคะแนนรวมสู ง สุ ด นั บ จากเหรี ย ญทอง 7 คะแนน เหรี ย ญเงิ น 3
คะแนน และเหรี ย ญทองแดง 1 คะแนน ถ้ า คะแนนเท่ า กั น ให้ นั บ จ านวน
นักกีฬาของทีมที่ส่งแข่นขันทีมใดมีจานวนนักกีฬาลงแข่งขันมากกว่าเป็นผู้
ชนะ
23.3 ประเภทเคียวรูกิบุคคล คลาส C จะไม่ถูกนาคะแนนไปรวมพิจารณา
ถ้วยรางวัลรวมคะแนนสูงสุด
23.4 โล่ ร างวั ล ผู้ ฝึ ก สอนยอดเยี่ ย มชายและหญิ ง พิ จ ารณาจากมารยาทผู้
ฝึกสอน
23.5 ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมชายและหญิงจะมีการพิจารณาในการแข่งขัน
คลาส A เท่านั้น โดยพิจารณาจากรุ่นที่มีจานวนนักกีฬามากที่สุด ถ้าเท่ากัน

ให้นับจานวนรอบในการแข่งขัน และการพิจารณาเทคนิคของนักกีฬาในการ
แข่งขันโดยพิจารณาจากกรรมการผู้ตัดสิน

ข้อ 24 รางวัลการแข่งขัน
24.1 รางวัลนักกีฬาในแต่ละประเภท
1. ชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร

2. ชนะเลิศอันดับ

ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตร

2

3. ชนะเลิศอันดับ 3

ได้รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร (ร่วม 2 คน)

24.2 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทต่อสู้
1. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 5 - 6 ปี

ชาย , หญิง

2 รางวัล

2. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 7 - 8 ปี

ชาย , หญิง

2 รางวัล

3. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ชาย , หญิง

2 รางวัล

4. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ชาย , หญิง

2 รางวัล

5. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ชาย , หญิง

2 รางวัล

6. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

รุ่นอายุ 15-17 ปี

ชาย , หญิง

2 รางวัล

7. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี (ขึ้นไป)
ชาย,หญิง 2 รางวัล

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทท่ารา
1.รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ท่าราสายสี ชาย,หญิง

2 รางวัล

2. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ท่าราสายดา, สายดาแดง ชาย , หญิง

24.3 รางวัลคะแนนรวมการแข่งขัน
1. ถ้วยคะแนนรวม อันดับ 1,2,3 (ชิงถ้วย.......................)
2. ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมประเภทต่อสู้ อันดับ 1, 2 และ 3
3. ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมประเภทท่ารา อันดับ 1, 2 และ 3
4. ถ้วยคะแนนรวม Class C อันดับ 1
5. ถ้วยคะแนนรวม Class D อันดับ 1

2 รางวัล

6. รางวัลผู้ฝก
ึ สอนยอดเยี่ยมประเภทต่อสู้ อันดับ 1 , 2 และ อันดับ 3
7. รางวัลผู้ฝก
ึ สอนยอดเยี่ยมประเภทท่ารา อันดับ 1 , 2 และ อันดับ 3

หมายเหตุ : กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสมาคมกีฬาเทควันโดแห่ง
ประเทศไทย และเกราะไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามสมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย

ขอขอบคุณ อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอน โค้ช ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
095-509-6537

