การแข่ งขันเทควันโด “ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์ เปี้ ยนชิพ ครั้งที่ 2”
วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุ พรรณบุรี
เพื่อให้ การดาเนินการจัดการแข่ งขันเทควันโด “ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์ เปี้ ยนชิพ ครั้งที่ 2”
เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้ อบังคับการแข่ งขันกีฬาเทควันโด ขึน้ ดังนี้
ข้ อ 1 ประเภทการแข่ งขัน
การแข่ งขันนี้เรียกว่า การแข่ งขันเทควันโด “ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์ เปี้ ยนชิพ ครั้งที่ 2”
โดยมีกาหนดการแข่งขันใน วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ข้ อ 2 คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
สโมสรเทควันโด ดิ เอ็มเพอเรอร์
ข้ อ 3. คุณสมบัติของนักกีฬา
ยอมรับและปฎิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของ การแข่งขันเทควันโด “ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์ เปี้ ยนชิพ ครั้งที่ 2” ด้วยน้ าใจนักกีฬา
3.1 มีคุณวุฒิ ระดับสายเหลืองขึ้นไป จนถึงสายดา
3.2 ถ้ามีการประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ให้แพ้ท้งั ทีมโดยไม่คืนค่าสมัครแข่งขัน
3.3 รุ่ นที่ใช้แข่งขันแบ่งออกเป็ น มือเก่า-มือใหม่ ดังต่อไปนี้
คลาสมือเก่า
Class A
มีคุณวุฒิต้งั แต่เหลือง ถึงสายดา
คลาสมือใหม่ Class B
มีคุณวุฒิต้งั แต่สายเหลืองถึง สายเขียว
คลาสมือใหม่พเิ ศษ (ห้ามเตะหัว) Class C เฉพาะระดับสายขาว-เหลืองเท่านั้น
คลาสโรงเรี ยน (ห้ามเตะหัว) Class D

เฉพาะระดับสายขาว-เหลืองเท่านั้น

หมายเหตุ *** ในรุ่น มือใหม่ พิเศษ/คลาสโรงเรียน ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึกสอน ***
 เป็ นการแข่ งขันประเภท เคียวรูกิ แบ่งเป็ น 8 รุ่ น
ยุวชน ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 4 ปี (ไม่เกิน พ.ศ. 2557) Class C,D
ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 5- 6 ปี (พ.ศ. 2555-2556) Class B,C,D
ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 7 – 8 ปี (พ.ศ. 2553-2554) Class A,B,C,D
ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 9 – 10 ปี (พ.ศ. 2551-2552) Class A,B,C,D
ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 11 – 12 ปี (พ.ศ. 2549-2550) Class A,B,C,D
ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 13 – 14 ปี (พ.ศ. 2547-2548) Class A,B,C,D
เยาวชน ชาย และหญิง อายุ 15 – 17 ปี (พ.ศ. 2545-2546) Class A,B,C,D
ประชาชน ชายและหญิง ( เกิดก่อนหรื อ พ.ศ.2543 ) Class A, Class B
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 ประเภท ต่ อสู้ ทีม 3 คน ชาย ,หญิง ไม่ จากัดน้าหนัก แบ่งเป็ น 3 รุ่ น
ประเภท ยุวชน
อายุ ไม่เกิน 10 ปี
ประเภท ยุวชน
อายุ ไม่เกิน 12 ปี
ประเภท ยุวชน
อายุ ไม่เกิน 14 ปี
ประเภทยุวชน
อายุ ไม่เกิน 17 ปี
 ประเภท พุมเซ่ เดีย่ ว แบ่งเป็ น 6 รุ่ น
ประเภท ยุวชน ชาย และ หญิง อายุ ไม่เกิน 7 ปี ( ไม่เกิน พ.ศ. 2554 )
ประเภท ยุวชน ชาย และ หญิง อายุ 8 – 9 ปี ( พ.ศ. 2552-2553)
ประเภท ยุวชน ชาย และ หญิง อายุ 10 – 11 ปี ( พ.ศ. 2550-2551)
ประเภท ยุวชน ชาย และ หญิง อายุ 12 – 14 ปี ( พ.ศ. 2547-2549 )
ประเภท เยาวชน ชาย และ หญิง อายุ 15 – 17 ปี ( พ.ศ. 2544-2546 )
ประเภทประชาชน ชาย และ หญิง ( เฉพาะสายดา )
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม,คู่ชาย ,คู่หญิง และทีม แบ่งเป็ น 4 รุ่ น
ประเภท ยุวชน
อายุ ไม่เกิน 11 ปี ( ไม่เกิน พ.ศ. 2550)
ประเภท ยุวชน
อายุ 12 – 14 ปี
(พ.ศ. 2547-2549)
ประเภท เยาวชน อายุ 15 – 17 ปี
(พ.ศ. 2544-2546)
ประเภทประชาชน ชาย และ หญิง ( เฉพาะสายดา )
ข้ อ 5. รุ่นที่ใช้ ในการแข่ งขัน
ประเภทเคียวรู กิ กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่ นดังนี้
ประเภทยุวชน ชาย – หญิง อายุไม่ เกิน 4 ปี (ไม่ เกิน พ.ศ. 2557 เฉพาะ class C D )
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
ไม่เกิน 17 ก.ก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักไม่เกิน 17 ก.ก.
ไม่เกิน 19 ก.ก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักไม่เกิน 19 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุไม่ เกิน 5 - 6 (พ.ศ. 2555-2556)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 15 กก.
ไม่เกิน 18 ก.ก
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 18 กก.
ไม่เกิน 20 ก.ก
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 20 กก.
ไม่เกิน 23 ก.ก
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 23 กก.
ไม่เกิน 26 ก.ก.
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6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2553-2554)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 18 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 18 กก.
ไม่เกิน 20 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 20 กก.
ไม่เกิน 22 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 22 กก.
ไม่เกิน 24 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 24 กก.
ไม่เกิน 27 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 27 กก.
ไม่เกิน 30 กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 30 กก.
ไม่เกิน 34 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2551-2552)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 22 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 22 กก.
ไม่เกิน 25 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 25 กก.
ไม่เกิน 28 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 28 กก.
ไม่เกิน 31 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 31 กก.
ไม่เกิน 34 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 34 กก.
ไม่เกิน 37 กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 37 กก.
ไม่เกิน 41 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2549-2550)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 30 กก.
ไม่เกิน 33 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 33 กก.
ไม่เกิน 36 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 36 กก.
ไม่เกิน 39 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 39 กก.
ไม่เกิน 42 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 42 กก.
ไม่เกิน 46 กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 46 กก.
ไม่เกิน 50 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2547-2548)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 33 กก.
ไม่เกิน 35 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 35 กก.
ไม่เกิน 39 กก.
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4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 39กก.
ไม่เกิน 43 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 43 กก.
ไม่เกิน 47กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 47 กก.
ไม่เกิน 51กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 51กก.
ไม่เกิน 55 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 55 กก.ขึ้นไป
ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย (พ.ศ. 2544-2546)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 45 กก.
ไม่เกิน 48 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 48 กก.
ไม่เกิน 51 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 51 กก.
ไม่เกิน 55 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 55 กก.
ไม่เกิน 59 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 59 กก.
ไม่เกิน 63 กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 63 กก.
ไม่เกิน 68 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 68 กก.
ไม่เกิน 73 กก.
9. รุ่ น I
น้ าหนักเกิน 73 กก.
ไม่เกิน 78 กก.
10. รุ่ น J
น้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง (พ.ศ. 2544-2546)
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 42 กก.
ไม่เกิน 44 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 44 กก.
ไม่เกิน 46 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 46 กก.
ไม่เกิน 49 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 49 กก.
ไม่เกิน 52 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 52 กก.
ไม่เกิน 55 กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 55 กก.
ไม่เกิน 59 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 59 กก.
ไม่เกิน 63 กก.
9. รุ่ น I
น้ าหนักเกิน 63 กก.
ไม่เกิน 67 กก.
10. รุ่ น J
น้ าหนักเกิน 67 กก.ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย ( เกิดก่ อนหรื อ พ.ศ. 2543 )
1. รุ่ นฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่ นฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
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5. รุ่ นไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นมิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง ( เกิดก่ อนหรื อ พ.ศ. 2542 )
1. รุ่ นฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
2. รุ่ นฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นมิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป

74 กก.
80 กก.
87 กก.

49 กก.
53 กก.
57 กก.
62 กก.
67 กก.
73 กก.

ประเภท พุมเซ่ ที่กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น
ประเภท พุมเซ่ เดีย่ ว (เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)
ประเภทคู่ (คู่ผสม,คู่ชาย,คู่หญิง)
ประเภททีม 3 คน (ไม่แยกชาย-หญิง)
หมายเหตุ **** พุมเซ่ เดี่ยวแจกเหรียญพร้ อมเกียรติบัตรทุกคน ****
- ผูแ้ ข่งขันสามารถลงแข่งขันในรุ่ นอายุสูงกว่าตนเอง และสูงกว่าขั้นสายของตนเองได้
- พุมเซ่เดี่ยว สามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 สาย แต่ตอ้ งสูงกว่าสายในปั จจุบนั
(ผูฝ้ ึ กสอนโปรดควบคุมการจัดส่งนักกีฬา)
รุ่ นอายุ
ยุวชน อายุไม่เกิน 7 ปี
ยุวชน อายุ 8 - 9 ปี
ยุวชน อายุ 10 – 11 ปี
เยาวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ขั้นสาย
สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง

แพทเทิน
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1

แพทเทิน
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
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ยุวชน อายุไม่เกิน 7 ปี
ยุวชน อายุ 8 - 9 ปี
ยุวชน อายุ 10 – 11 ปี
เยาวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเขียว
สายเขียว
สายเขียว
สายเขียว
สายเขียว

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

3
3
3
3
3

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

4
4
4
4
4

ยุวชน อายุไม่เกิน 7 ปี
ยุวชน อายุ 8 - 9 ปี
ยุวชน อายุ 10 – 11 ปี
เยาวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายฟ้า
สายฟ้า
สายฟ้า
สายฟ้า
สายฟ้า

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

5
5
5
5
5

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

6
6
6
6
6

ยุวชน อายุไม่เกิน 7 ปี
ยุวชน อายุ 8 - 9 ปี
ยุวชน อายุ 10 – 11 ปี
เยาวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายน้ าตาล
สายน้ าตาล
สายน้ าตาล
สายน้ าตาล
สายน้ าตาล

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

7
7
7
7
7

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

8
8
8
8
8

ยุวชน อายุไม่เกิน 7 ปี
ยุวชน อายุ 8 - 9 ปี
ยุวชน อายุ 10 – 11 ปี
เยาวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายแดง
สายแดง
สายแดง
สายแดง
สายแดง

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

7
7
7
7
7

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

8
8
8
8
8

ยุวชน อายุไม่เกิน 7 ปี
ยุวชน อายุ 8 - 9 ปี
ยุวชน อายุ 10 – 11 ปี
เยาวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายดา
สายดา
สายดา
สายดา
สายดา

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

โคเลีย
โคเลีย
โคเลีย
โคเลีย
เทเบค

แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน
แพทเทิน

คึมกัง
คึมกัง
คึมกัง
คึมกัง
เพียงวอน
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ข้ อ 6 วิธีการจัดการแข่ งขัน
การแข่ งขัน ประเภทเคียวรู กิ
6.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั
6.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
6.3 สนามแข่งขัน ขนาด 8 x 8 เมตร จานวน สนาม ตามจานวนผูส้ มัคร เฉลี่ย 100 คน/สนาม
6.4 การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตดั สินไฟฟ้า การตัดสินของกรรมการถือเป็ นการสิ้นสุด
6.5 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์สมัครแข่งขันเคียวรู กิ ได้เพียง 1 รุ่ น เท่านั้น
6.6 ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
6.7 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
6.8 ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
6.9 ฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ จะทาการขานชื่อนักกีฬา ผูท้ ี่จะเข้าแข่งขัน 3 ครั้ง ในช่วงเวลา
3 นาที ก่อนถึงกาหนดการแข่งขันในคู่น้ นั ๆ หากผูเ้ ข้าแข่งขัน ไม่มาปรากฏตัวใน
บริ เวณสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดการแข่งขันไปแล้ว 1 นาที ถือว่าผูน้ ้ นั ถูก
ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
ข้ อ 7 หลักฐานการรับสมัคร
หลักฐานการรับสมัคร เคียวรู กิ ประกอบด้ วย
7.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
7.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และพร้ อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก (กรณี ยงั ไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้สาเนาสูติบตั ร หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน พร้ อมแสดงตัว
จริงในวันชั่งน้าหนักเช่ นกัน) จานวน 1 ใบ
7.3 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผูฝ้ ึ กสอน และ ผูป้ กครอง
หลักฐานการรับสมัคร พุมเซ่ เดี่ยว , พุมเซ่ คู่ คู่ผสม ทีม 3 คน ประกอบด้ วย
7.4 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
7.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และพร้ อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก (กรณี ยงั ไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้สาเนาสูติบตั ร หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน พร้ อมแสดงตัว
จริงในวันชั่งน้าหนักเช่ นกัน) จานวน 1 ใบ
7.6 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผูฝ้ ึ กสอน
7.7 สาเนาคุณวุฒิสอบเลื่อนขั้นสาย ครั้งสุดท้าย จานวน 1 ใบ
7.8 หากตรวจพบเอกสารหลักฐานเป็ นเท็จ คุณวุฒิ และอายุ จะตัดสิทธิในการเข้าแข่งขัน
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ข้ อ 8 การยื่นใบสมัคร
8.1ใบสมัครทีมเซ็นชื่อกากับโดยผูจ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนของนักกีฬา
8.2ใบสมัครของนักกีฬาติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมลายเซ็นต์
8.3 หนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง
8.4 บัญชีรายชื่อนักกีฬา
ข้ อ 9 เจ้ าหน้ าที่ประจาทีม
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม ได้ไม่เกิน ทีมละ 3 คน ในขณะทาการแข่งขันจะอนุญาต
ให้ผฝู ้ ึ กสอน หรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น
(แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ)
1. ผูจ้ ดั การทีม 1 คน
2. ผูฝ้ ึ กสอน
1 คน
3. ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน 1 คน
ข้ อ 10 การรับสมัคร
เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่

4 ตุลาคม 2561

ช่องทางการรับสมัคร ดังนี้

1. สมัครทาง Online ได้ที่ www.fightingtkd.com
2. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สโมสรเทควันโด ดิ เอ็มเพอเรอร์(THE EMPEROR)
E-mail : orapin_14tr@hotmail.com

โทรศัพท์ 086-5293793 ครู เอก & ครู ตูน
3. การสมัคร
*** ค่าสมัครเข้าแข่งขัน เคียวรู กิ
คนละ 500.- บาท
*** ค่าสมัครเข้าแข่งขัน เคียวรู กิ ทีม 3 คน
ทีมละ 1000.- บาท
*** ค่าสมัครเข้าแข่งขัน พุมเซ่ เดี่ยว
คนละ 450.- บาท
*** ค่าสมัครเข้าแข่งขัน พุมเซ่คู่ผสม,คู่ชาย,คู่หญิง
คูล่ ะ 600. - บาท
*** ค่าสมัครเข้าแข่งขัน พุมเซ่ ทีม 3 คน
ทีมละ 800. - บาท
ข้ อ 11 การจับสลากแบ่ งสาย
เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะทาการแบ่งสายให้ทุกทีมโดยใช้คอมพิวเตอร์
ข้ อ 13 การชั่งน้าหนักและกาหนดการแข่ งขัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ชัง่ น้ าหนักก่อนการแข่งขัน 1 วัน เวลา 16.00 - 20.00 น. หรื อเวลา 06.00 - 07.30 น. ในวันแข่งขัน
ข้ อ 14 การนับคะแนนรวมประเภทเคียวรูกิ และพุมเซ่
เกณฑ์การให้คะแนน ให้นบั คะแนนเป็ นทีมรวม นับทุกรุ่ นที่มีการแข่งขันมือเก่า-มือใหม่ ยกเว้น
มือใหม่พเิ ศษและคลาสโรงเรี ยน จะนับคะแนน จากจานวนเหรี ยญทองที่มากที่สุดเป็ นหลักจากนั้น
จึงนับจากเหรี ยญเงิน และ เหรี ยญ ทองแดง ตามลาดับ การรวมคะแนนจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์
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ข้ อ 15 รางวัล
ชนะเลิศ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรูกิ (A+B) อันดับ 1 ถึงอันดับ 10
จานวน 10 รางวัล
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรูกิ มือใหม่พิเศษ อันดับ 1 ถึงอันดับ 5 จานวน 5 รางวัล
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรูกิ คลาสโรงเรียน อันดับ 1 ถึงอันดับ 3 จานวน 3 รางวัล
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ อันดับ 1 ถึงอันดับ 3
จานวน 3 รางวัล
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ชาย-หญิง (ต่อสู)้
จานวน 20 รางวัล
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ชาย-หญิง (พุมเซ่)
จานวน 2 รางวัล
โล่ รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม
จานวน 17 รางวัล
*** การจัดการแข่ งขันครั้งนี้เป็ นการจัดการแข่ งขันเพื่อกระชับมิตร ส่ งเสริมทักษะของนักกีฬา ***

(สาหรับนักกีฬามือใหม่ -มือใหม่ พเิ ศษ จะได้ รับเหรียญรางวัลในการเข้ าร่ วมการแข่ งขันทุกคน)
หากทางคณะกรรมการพบว่านักกีฬาคนใดทุจริ ตไม่ ว่ากรณีใดก็ตาม ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการ
แข่ งขันทันที และมีผลรวมไปถึงการพิจารณาถ้ วยรางวัลคะแนนรวม และโล่ รางวัลผู้ฝึกสอนด้ วยเช่ นกัน
เพื่อให้ เกิดความสะดวกในเรื่องของเวลา ทางฝ่ ายจัดจะเพิ่มสนามแข่ ง
ตามจานวนนักกีฬาเฉลี่ย 100 คน/สนาม ประเภทเคียรู กิยุวชนจะเริ่มแข่ งในภาคเช้ า

มือใหม่ พเิ ศษ (ห้ ามเตะหัว) Class C เฉพาะระดับสายขาว-เหลืองเท่ านั้น
SCHOOL (ห้ ามเตะหัว) Class D เฉพาะระดับสายขาว-เหลืองเท่ านั้น
*** แข่ งเสร็จให้ รับเหรียญรางวัลได้ เลย ***

ทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีมอันดับ 1 ประเภทเคียรู กิ จะได้รับเงินรางวัล
ทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีมอันดับ 2 ประเภทเคียรูกิ จะได้รับเงินรางวัล
ทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีมอันดับ 3 ประเภทเคียรู กิ จะได้รับเงินรางวัล
ทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีมอันดับ 4 ประเภทเคียรู กิ จะได้รับเงินรางวัล
ทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีมอันดับ 5 ประเภทเคียรู กิ จะได้รับเงินรางวัล
ทีมชนะเลิศคะแนนรวมทีมอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่ จะได้รับเงินรางวัล

6,000 บาท
4,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
4,000 บาท
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ข้ อ 16 การประท้ วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
16.1 การยืน่ เรื่ องประท้วง ให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสียผลประโยชน์ เป็ นผูย้ นื่ เรื่ อง
ประท้วง โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้
แบบฟอร์มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วง 2,000.-บาท
16.2 การประท้วงคุณสมบัติและด้านเทคนิคการแข่งขัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการ
รับพิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
16.3 การยืน่ เรื่ องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10
นาที หลังการแข่งขัน
16.4 คาตัดสินของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็ นเด็ดขาด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาตัดสินนั้น ปฏิบตั ิมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริ มกีฬา ให้ประธานคณะ
กรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ
ข้ อ 17. อุปกรณ์การแข่ งขัน
แต่ละทีมต้องนามาเองเพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว มีขนาดพอดี เหมาะสมกับนักกีฬาของท่าน

ระบบการสมัคร Online
สมัครได้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

