ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทควันโด
“Lampang Taekwondo Championship 2018”
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง
เพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทควัน “Lampang Taekwondo Championship
2018”เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด ขึ้น
ดังนี้
ข้อ 1. ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันนี้เรียกว่า “Lampang Taekwondo Championship 2018” โดยมีกาหนดการแข่งขัน
ใน
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง
ข้อ 2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ชมรมกีฬาเทควันโด จังหวัดลาปาง และ โรงเรียนอาลัมภางค์เทควันโด สโมสร อาร์ ดี ซี ลาปาง
ข้อที่ 3. กติกาการแข่งขันใช้กติกาสากล W.T.F. และสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ
3.1 กาหนดการแข่งขัน 3 ยก ยกละ 1.00 นาที พัก 20 วินาที
3.2 ไม่มีการแข่งขันชิงตาแหน่งที่ 3
ข้อ 4. คุณสมบัติของนักกีฬา
4.1 เป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันกีฬาเทควันโด “Lampang
Taekwondo Championship 2018” ด้วยความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4.2 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
4.3 นักกีฬา สามารถลงแข่งขันได้ ทั้งประเภทเคียวรูกิ และ พุมเซ่
4.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรือทั้งทีม
ได้ ในกรณีส่งหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบ
4.5 เป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล(กติกาใหม่)
4.6 รุ่นที่ใช้แข่งขันแบ่งออกเป็น มือเก่า-มือใหม่ ดังต่อไปนี้
Class A (มือเก่า)
มีคุณวุฒิตั้งแต่สายฟ้า ถึงสายดา
Class B (มือใหม่)
มีคุณวุฒิไม่เกิน สายเขียว
Class C (มือใหม่พิเศษ)
มีคุณวุฒสิ ายขาว สายเหลือง หรือแข่งขันไม่เกิน 5 ครั้ง
********ผูฝ้ ึ กสอนโปรดพิจารณาความเหมาะสมของการลงคลาส

ข้อที่ 5. ประเภทการแข่งขันเคียวรู กิ (เดี่ยว)
5.1. ประเภทต่อสู ้บุคคล
1.
ยุวชนอายุ 3-4 ปี
2.
ยุวชนอายุ 5-6 ปี
3.
ยุวชนอายุ 7-8 ปี
4.
ยุวชนอายุ 9-10 ปี
5.
ยุวชนอายุ 11-12 ปี
6.
ยุวชนอายุ 13-14 ปี
7.
เยาวชนอายุ 15-17 ปี
8.
ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป
5.2. ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน
1.
รุ่นยุวชน
2.
รุ่นยุวชน
3.
รุ่นยุวชน
4.
รุ่นยุวชน
5.
รุ่นเยาวชน
6.
รุ่นประชาชน

(เกิดปี พ.ศ. 2557-2558)
(เกิดปี พ.ศ. 2555-2556)
(เกิดปี พ.ศ. 2553-2554)
(เกิดปี พ.ศ. 2551-2552)
(เกิดปี พ.ศ. 2549-2550)
(เกิดปี พ.ศ. 2547-2548)
(เกิดปี พ.ศ. 2544-2546)
(เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2543)

อายุไม่เกิน 8 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุไม่เกิน 10 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุไม่เกิน 12 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุไม่เกิน 14 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุไม่เกิน 17 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุ 18 ปี ขึน้ ไป ทีมชาย ทีมหญิง

5.3. ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว
1.
รุ่นยุวชน ชาย / หญิง
2.
รุ่นยุวชน ชาย / หญิง
3.
รุ่นยุวชน ชาย / หญิง
4.
รุ่นเยาวชนและประชาชน ชาย / หญิง
5.4.
5.5.

Class C
Class B / Class C
Class A / Class B / Class C
Class A / Class B / Class C
Class A / Class B / Class C
Class A / Class B / Class C
Class A / Class B / Class C
Class A/ Class B

พุมเซ่คู่ ไม่แยกชายหญิง
พุมเซ่ทีม 3 คน ไม่แยกชายหญิง

ข้อ 6. รุ่นที่ใช้ในการแข่งขัน
ประเภทเคียวรูกิ กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่นดังนี้

ยุวชนอายุ 3-4 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2557-2558) Class C
1. รุ่น A
น้าหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.

อายุไม่เกิน 8 ปี
อายุไม่เกิน 10 ปี
อายุ11-14 ปี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

2. รุ่น B
3. รุน่ C
4. รุน่ D

น้าหนักเกิน 15 กก.
น้าหนักเกิน 18 กก.
น้าหนักเกิน 20 กก. ขึ้นไป

ไม่เกิน 18 ก.ก
ไม่เกิน 20 ก.ก

ยุวชนอายุ 5-6 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555-2556)
Class B / Class C
1. รุ่น A
น้าหนัก
ไม่เกิน 15 ก.ก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 15 กก.
ไม่เกิน 18 ก.ก
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 18 กก.
ไม่เกิน 20 ก.ก
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 20 กก.
ไม่เกิน 23 ก.ก
5. รุ่น E
น้าหนักเกิน 23 กก.
ไม่เกิน 26 ก.ก.
6. รุ่น F
น้าหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
ยุวชนอายุ 7-8 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2553-2554)
Class A / Class B / Class C
1.รุ่น A
น้าหนัก ไม่เกิน 20 กก.
2.รุ่น B
น้าหนักเกิน 20 กก.
ไม่เกิน 22 กก.
3.รุ่น C
น้าหนักเกิน 22 กก.
ไม่เกิน 24 กก.
4.รุ่น D
น้าหนักเกิน 24 กก.
ไม่เกิน 27 กก.
5.รุ่น E
น้าหนักเกิน 27 กก.
ไม่เกิน 30 กก.
6.รุ่น F
น้าหนักเกิน 30 กก.
ไม่เกิน 34 กก.
7.รุ่น G
น้าหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ยุวชนอายุ 9-10 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2551-2552) Class A / Class B / Class C
1.รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 22 กก.
2.รุ่น B
น้าหนักเกิน 22 กก.
ไม่เกิน 25 กก.
3.รุ่น C
น้าหนักเกิน 25 กก.
ไม่เกิน 28 กก.
4.รุ่น D
น้าหนักเกิน 28 กก.
ไม่เกิน 31 กก.
5.รุ่น E
น้าหนักเกิน 31 กก.
ไม่เกิน 34 กก.
6.รุ่น F
น้าหนักเกิน 34 กก.
ไม่เกิน 37 กก.
7.รุ่น G
น้าหนักเกิน 37 กก.
ไม่เกิน 41 กก.
8.รุ่น H
น้าหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
ยุวชนอายุ 11-12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2549-2550)
Class A / Class B / Class C
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 30 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 30 กก.
ไม่เกิน 33 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 33 กก.
ไม่เกิน 36 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 36 กก.
ไม่เกิน 39 กก.
5. รุ่น E
น้าหนักเกิน 39 กก.
ไม่เกิน 42 กก.

6. รุ่น F
น้าหนักเกิน 42 กก.
ไม่เกิน 46 กก.
7. รุ่น G
น้าหนักเกิน 46 กก.
ไม่เกิน 50 กก.
8. รุ่น H
น้าหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
ยุวชนอายุ 13-14 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547-2548)
Class A / Class B / Class C
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 33 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 33 กก.
ไม่เกิน 35 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 35 กก.
ไม่เกิน 39 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 39กก.
ไม่เกิน 43 กก.
5. รุ่น E
น้าหนักเกิน 43 กก.
ไม่เกิน 47กก.
6. รุ่น F
น้าหนักเกิน 47 กก.
ไม่เกิน 51กก.
7. รุ่น G
น้าหนักเกิน 51กก.
ไม่เกิน 55 กก.
8. รุ่น H
น้าหนักเกิน 55 กก.
ไม่เกิน 59 กก.
9. รุ่น I
น้าหนักเกิน 59 กก.
ไม่เกิน 63 กก.
10. รุ่น J
น้าหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
เยาวชนอายุ 15-17 ปี ชาย (เกิดปี พ.ศ. 2544-2546) Class A / Class B / Class C
1. รุ่นฟินเวท
น้าหนักไม่เกิน 45 กก.
2. รุ่นฟลายเวท
น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
3. รุ่นแบนตั้มเวท
น้าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
4. รุ่นเฟเธอร์เวท
น้าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
5. รุ่นไลท์เวท
น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
6. รุ่นเวลเธอร์เวท
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
7. รุ่นไลท์มิดเดิลเวท
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
8. รุ่นมิดเดิลเวท
น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
9. รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท
น้าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
10. รุ่นเฮฟวี่เวท
น้าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
เยาวชนอายุ 15-17 ปี หญิง (เกิดปี พ.ศ. 2544-2546)
Class A / Class B / Class C
1. รุ่ นฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่ นฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
4. รุ่ นเฟเธอร์ เวท
น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
5. รุ่ นไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
6. รุ่ นเวลเธอร์ เวท
น้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
7. รุ่ นไลท์มิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
8. รุ่ นมิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

9. รุ่ นไลท์เฮฟวี่เวท
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
10. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย (เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2543) Class A/ Class B
1.รุ่นฟินเวท
น้าหนักไม่เกิน 54 กก.
2.รุ่นฟลายเวท
น้าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58
3.รุ่นแบนตั้มเวท
น้าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63
4.รุ่นเฟเธอร์เวท
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68
5.รุ่นไลท์เวท
น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74
6.รุ่นเวลเธอร์เวท
น้าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80
7.รุ่นมิดเดิลเวท
น้าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87
8.รุ่นเฮฟวี่เวท
น้าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง (เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2543) Class A/ Class B
1.รุ่นฟินเวท
น้าหนักไม่เกิน 46 กก.
2.รุ่นฟลายเวท
น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
3.รุ่นแบนตั้มเวท
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
4.รุ่นเฟเธอร์เวท
น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
5.รุ่นไลท์เวท
น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
6.รุ่นเวลเธอร์เวท
น้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
7.รุ่นมิดเดิลเวท
น้าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
8.รุ่นเฮฟวี่เวท
น้าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภทต่อสู้ทีม

- รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 8ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้าหนักรวม

ทีมชายไม่เกิน 80กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 80 กก.

- รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 10 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้าหนักรวม

ทีมชายไม่เกิน 100 กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 100 กก.

- รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้าหนักรวม

ทีมชายไม่เกิน 125 กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 125 กก.

- รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้าหนักรวม

ทีมชายไม่เกิน 150 กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 150 กก.

- รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง

น้าหนักรวม

ทีมชายไม่เกิน 180กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 160 กก.

- รุ่นประชาชน ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้าหนักรวม

ทีมชายไม่เกิน 195 กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 175กก.

ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว ที่กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น
แยกประเภท รุ่นอายุ คุณวุฒิขั้นสาย แยกชาย และหญิง (ต้องอยู่ในอายุ และ ขั้นสายที่สมัครแข่ง)
รุ่นอายุ
ขัน้ สาย
แพทเทินรอบแรก แพทเทินรอบชิง 5 คน
ยุวชน

อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน

อายุ 8 - 10 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน

อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเขียว

แพทเทิน 3

แพทเทิน 4

ยุวชน

อายุ 8 - 10 ปี

สายเขียว

แพทเทิน 3

แพทเทิน 4

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

สายเขียว

แพทเทิน 3

แพทเทิน 4

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายเขียว

แพทเทิน 3

แพทเทิน 4

ยุวชน

อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายฟ้า

แพทเทิน 5

แพทเทิน 6

ยุวชน

อายุ 8 - 10 ปี

สายฟ้า

แพทเทิน 5

แพทเทิน 6

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

สายฟ้า

แพทเทิน 5

แพทเทิน 6

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายฟ้า

แพทเทิน 5

แพทเทิน 6

ยุวชน

อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายน้าตาล

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

สายน้าตาล

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายน้าตาล

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน

สายแดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายแดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายแดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน

อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

ประเภท พุมเซ่คู่ กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น (ไม่แยกชาย - หญิง)
รุ่นอายุ
ขั้นสาย
แพทเทิน

แพทเทิน

สายเหลือง
ยุวชน

อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายแหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน

อายุ 8 - 10 ปี

สายแหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

สายแหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

สายแหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายเขียว - ฟ้า
ยุวชน

อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน

อายุ 8 - 10 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายน้าตาล - แดง
ยุวชน

อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายน้าตาล - แดง แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

สายน้าตาล - แดง แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

สายน้าตาล - แดง แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายดา-แดงและสายดา

ยุวชน

อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายดา-แดง

โคเลีย

คึมกัง

ยุวชน

อายุ 11 - 14 ปี

สายดา-แดง

โคเลีย

คึมกัง

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

ประเภท พุมเซ่ทีม กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น (ไม่แยกชาย-หญิง) โดย 1 ทีมกาหนดให้แข่งขัน 3 คน
รุ่นอายุ

ขั้นสาย

แพทเทิน

แพทเทิน

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายแหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายแหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายแหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายแหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายน้าตาล - แดง แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายน้าตาล - แดง แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายน้าตาล - แดง แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

สายดา

คึมกัง

สายเหลือง

สายเขียว - ฟ้า

สายน้าตาล - แดง

สายดา
ยุวชน อายุ ไม่เกิน 10 ปี

โคเลีย

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

ข้อ 7. หลักฐานการสมัคร เคียวรูกิ ประกอบด้วย
7.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
7.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก (กรณียังไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก
เช่นกัน) จานวน 1 ใบ
7.3 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผู้ฝึกสอน(สายดา) และ ผู้ปกครอง
7.4 มือใหม่ต้องแนบ สาเนาบัตรสอบตัวจริง (บัตรเล็ก)
ข้อ 8. หลักฐานการรับสมัคร พุมเซ่
8.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
8.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก (กรณียังไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก
เช่นกัน) จานวน 1 ใบ
8.3 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผู้ฝึกสอน(สายดา)
8.4 สาเนาคุณวุฒิสอบเลื่อนขั้นสาย ครั้งสุดท้าย จานวน 1 ใบ
8.5 หากตรวจพบเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ คุณวุฒิ และอายุ จะตัดสิทธิในการเข้าแข่งขัน
ข้อ 9. กติกาการแข่งขัน เคียวรูกิ
9.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบัน (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่แข่งขัน
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
9.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
9.3 สนามแข่งขัน ขนาด 8 x 8 เมตร จานวน 4 สนาม(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจอีกครั้ง)
9.4 การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตัดสินไฟฟ้า
9.5ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
9.6 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชน รุ่นอายุ 3-4 ปี, 5 - 6 ปี, 7- 8 ปี , 9 - 10 ปี 3 ยก ๆ ละ 1 นาที พัก 20
วินาที
- ยุวชน รุ่นอายุ 11 - 12 ปี, 13- 14 ปี 3 ยก ๆ ละ 1 นาที พัก 20 วินาที
- เยาวชน รุ่นอายุ 15 - 17 ปี และประชาชน 3 ยก ๆ ละ 1 นาที พัก 20
นาที
9.7 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน
9.8 ให้นักกีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที

9.9 กติกา Class C ห้ามเตะหัว ห้ามหมุนเตะ กรณีจงใจเตะหัวจะถูกตัดคะแนน
9.10 หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม
ข้อ 10. กติกาการแข่งขัน พุมเซ่
10.1 ใช้การแข่งขันแบบเรียงลาดับคะแนน เอาห้าลาดับเข้ารอบชิง
10.2 แพทเทินบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน อยู่ในระเบียบ ข้อ 6
10.3 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
10.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม
ข้อ 11. อุปกรณ์การแข่งขัน
11.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขน ซ้าย-ขวา
11.2 นักกีฬา ต้องใส่ สนับขา ซ้าย-ขวา
11.3 นักกีฬา ต้องใส่ เกาะ แดง หรือ น้าเงิน ตามสายแข่งขัน
11.4 นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ด
11.5 นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับ
11.6 นักกีฬา ยุวชน อายุ 13-14 ปี เยาวชน อายุ 14-17 ปี และประชาชน ต้องใส่ ฟันยาง, ถุงมือ
,ถุงเท้าสาหรับแข่งขัน
หมายเหตุ - นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์มาเอง
อุปกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน จากฝ่ายตรวจสอบก่อนลงแข่งขัน
อุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถใส่ลงแข่งขันได้
1.สนับเข่า และ สนับศอก (ต้องเป็นวัสดุที่ไม่มีวัสดุแข็ง เช่น โลหะ พลาสติก)
2.หลังเท้าชนิดที่ใช้ใส่สาหรับการแข่งขัน
ข้อ 12. การนับคะแนนรวม ทั้งประเภท เคียวรูกิ และ ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว
12.1 จะนับคะแนน คลาส A ทุกรุ่นที่มีผู้เข้าแข่งขัน 2 คนขึ้นไป
12.2 ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรียญทอง ถ้าเท่ากัน นับเหรียญเงิน ถ้าเท่ากัน นับเหรียญทองแดง
ข้อ 13. รางวัลการแข่งขันนักกีฬา ประเภท เคียวรูกิ
ชนะเลิศ
ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร
13.1 ถ้วยรางวัลรวมประเภทต่อสู้ ประกอบด้วย
1.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมต่อสู้ คลาส A+ B ชนะเลิศอันดับ 1
2.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมต่อสู้ คลาส A+ B ชนะเลิศอันดับ 2
3.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมต่อสู้ คลาส A+ B ชนะเลิศอันดับ 3

พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

4.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมต่อสู้ คลาส C ชนะเลิศอันดับ 1
5.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมต่อสู้ คลาส C ชนะเลิศอันดับ 2

พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

13.2 ถ้วยหรือโล่รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทต่อสู้ 14 ถ้วย ประกอบด้วย
1.รุ่นยุวชนชาย
อายุ 5- 6 ปี
2.รุ่นยุวชนหญิง
อายุ 5- 6 ปี
3.รุ่นยุวชนชาย
อายุ 7-8 ปี
4.รุ่นยุวชนหญิง
อายุ 7-8 ปี
5.รุ่นยุวชนชาญ
อายุ 9-10 ปี
6.รุ่นยุวชนหญิง
อายุ 9-10 ปี
7.รุ่นยุวชนชาย
อายุ 11-12 ปี
8รุ่นยุวชนหญิง
อายุ 11-12 ปี
9.รุ่นยุวชนชาย
อายุ 13-14 ปี
10.รุ่นยุวชนหญิง
อายุ 13-14 ปี
11.รุ่นเยาวชนชาย
อายุ15-17 ปี
12.รุ่นเยาวชนหญิง
อายุ15-17 ปี
13. รุ่นประชาชนชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
14. รุ่นประชาชนหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ข้อ 14. รางวัลการแข่งขันนักกีฬา ประเภท พุมเซ่
ชนะเลิศ
ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร
14.1 ถ้วยหรือโล่รางวัลรวมประเภทพุ่มเซ่ ประกอบด้วย
1.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทพุ่มเซ่ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
2.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทพุ่มเซ่ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
3.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทพุ่มเซ่ อันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
ข้อ 15. การสมัคร
สมัครแข่งขันออนไลน์ ทาง www.fightingtkd.com เท่านั้น
***
***
***
***
***

ค่าสมัครเข้าแข่งขัน เคียวรูกิ
ค่าสมัครแข่งขัน เคียวรูกิ ทีม
ค่าสมัครเข้าแข่งขัน พุมเซ่ เดี่ยว
ค่าสมัครแข่งขัน พุมเซ่ คู่
ค่าสมัครแข่งขัน พุมเซ่ ทีม
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ชาระเงินค่าสมัครแข่งขันก่อนวันแข่งขัน 1 วัน
ข้อ 16. การจับสลากแบ่งสาย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ฝ่ายจัดการแข่งขันจะทาการแบ่งสายให้ทุกทีมโดยใช้คอมพิวเตอร์
ข้อ 17. การชั่งน้าหนักและกาหนดการแข่งขัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ชั่งน้าหนัก วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ก่อนการแข่งขัน 1 วัน เวลา 16.00 -19.00 น.
หมายเหตุ * หลังจับแบ่งสายแล้ว ทางผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการแก้สายแข่งขัน ในกรณีเกิดการผิดพลาด
จากผู้สมัคร
** นักกีฬาชาย น้าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนด ที่สมัครแข่งขัน
*** นักกีฬาหญิง น้าหนักตามระเบียบการ สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขันได้ 3 ขีด
(นักกีฬาสามารถชั่งได้ 2 ครั้งเท่านั้น ชั่งครั้งที่ 2 น้าหนักเกินพิกัด นักกีฬาต้องสละสิทธิ์ในการแข่งขัน)
วันแข่งขัน จะแจ้งเวลาเริ่มการแข่งขันฯ รุ่นอายุและน้าหนักในวันประชุมผู้จัดการทีมเพื่อให้เวลาใน
การดาเนินการแข่งขันเป็นไปอย่างกระฉับและเหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
** ต้องตรวจ รายชื่อนักกีฬา รุ่นอายุ รุ่นน้าหนัก แก้ไข เปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาด
วันแข่งขัน เริ่มทาการแข่งขัน เวลา 09.00 น.
ข้อ 18. ประชุมผูจ้ ดั การทีม
วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ขอให้โค้ชทุกทีมเข้าร่วมประชุมเพื่อความเข้าใจ
ตรงกัน

