ระเบียบการแข่ งขัน “นอร์ ทกรุ งเทพ เทควันโด แชมเปี้ ยนชิพ” ประจาปี 2561
ชิงถ้ วยประทานพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าสิ ริวัณณวรีนารีรัตน์
วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561
ณ ศูนย์ กฬ
ี าในร่ ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
เพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขัน “นอร์ทกรุ งเทพ เทควันโด แชมเปี้ ยนชิพ” ประจาปี 2561
“ NORTH BANGKOK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018 ” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเห็นสมควรที่จะ
กาหนดระเบียบการดังต่อไปนี้
ข้ อที่ 1 ระเบียบการแข่ งขันนีเ้ รียกว่า “นอร์ ทกรุ งเทพ เทควันโด แชมเปี้ ยนชิ พ” ประจาปี 2561
“ NORTH BANGKOK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018 ”
ชิงถ้ วยประทานพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าสิ ริวณ
ั ณวรีนารีรัตน์
ข้ อที่ 2 กติกาการแข่ งขันใช้ กติกาสากล W.T.F. และสามารถปรับใช้ ได้ ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ
2.1 กาหนดการแข่งขัน 3 ยก
2.1.1 ประเภทยุวชน รุ่ นอายุไม่เกิน 5-6 ปี , 7-8 ปี , 9-10 ปี และ 11-12 ปี ทาการแข่งขัน 3 ยกๆละ 1 นาที
พัก 20 วินาที
2.1.2 ประเภทเยาวชน รุ่ นอายุไม่เกิน 13-14 ปี และ 15-17 ปี ทาการแข่งขัน 3 ยกๆละ1.30 นาที พัก 30 วินาที
2.2 ไม่มีการแข่งขันชิงตาแหน่งที่ 3 /ครองร่ วมกัน 2 คน
2.3 นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที หากนักกีฬาไม่มาทาการแข่งขันภายใน 3 นาทีหลังจาก
ที่กรรมการขานชื่อ ให้ปรับแพ้ในการแข่งขันได้ทนั ที
2.4 การชัง่ น้ าหนัก กาหนดชัง่ น้ าหนักเข้ารุ่ นในวันแข่งขันตามที่กาหนดไว้
ข้ อที่ 3 ประเภทการจัดการแข่ งขัน จัดแข่ งขัน 3 ประเภท ได้ แก่
3.1 ประเภทต่ อสู้ แบ่ งตามรุ่ นอายุดังนี้ ( นับอายุตาม พ.ศ. เกิด-ปัจจุบัน เท่ านั้น ไม่ นับเดือน )
3.1.1 รุ่ นยุวชนชาย – หญิง
อายุ 5 – 6 ปี
3.1.2 รุ่ นยุวชนชาย – หญิง
อายุ 7 – 8 ปี
3.1.3 รุ่ นยุวชนชาย – หญิง
อายุ 9 – 10 ปี
3.1.4 รุ่ นยุวชนชาย – หญิง
อายุ 11 – 12 ปี
3.1.5 รุ่ นเยาวชนชาย – หญิง
อายุ 13 – 14 ปี
3.1.6 รุ่ นเยาวชนชาย – หญิง
อายุ 15 – 17 ปี
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3.2 ประเภทต่ อสู้ ทมี 3 คน ชาย ,หญิง แบ่ งเป็ น 5 รุ่ น รุ่ นอายุดังนี้
1. รุ่ นยุวชนอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชาย, หญิง ทีมละ 3 คน
2. รุ่ นยุวชนอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชาย, หญิง ทีมละ 3 คน
3. รุ่ นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชาย, หญิง ทีมละ 3 คน
4. รุ่ นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชาย, หญิง ทีมละ 3 คน
5. รุ่ นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทชาย, หญิง ทีมละ 3 คน
3.3 ประเภทพุมเซ่ ทีก่ าหนดให้ มีการแข่ งขันตามรุ่ น
3.3.1 ประเภท พุม่ เซ่ เดี่ยว (เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)
3.3.2 ประเภทพุมเซ่คู่ (ไม่แยกชาย-หญิง)
3.3.3 ประเภททีม 3 คน (ไม่แยกชาย-หญิง)

น้ าหนักรวม 90 Kg.
น้ าหนักรวม 100 Kg.
น้ าหนักรวม 120 Kg.
น้ าหนักรวม 140 Kg.
น้ าหนักรวม 160 Kg.

รุ่ นทีใ่ ช้ แข่ งขันแบ่ งออกเป็ น มือเก่า มือใหม่ มือใหม่ พเิ ศษ และมือใหม่ ในโรงเรียน ดังต่ อไปนี้
มือเก่า Class A
มีคุณวุฒิต้ งั แต่ เหลือง ถึงสายดา
มือใหม่ Class B
มีคุณวุฒิต้ งั แต่ สายเหลืองถึง สายเขียว
มือใหม่ พเิ ศษ Class C
ระดับสายขาวถึงสายเหลือง (ห้ ามเตะหัว)
มือใหม่ ในโรงเรียน Class School
(ห้ ามเตะหัว ,ห้ ามหมุนตัวเตะ)
หมายเหตุ *** ในรุ่ น มือใหม่ พเิ ศษ ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึกสอน ***
หากทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิสูจน์ ได้ว่า นักกี ฬ าของท่าน คนใดมี การทุ จริ ตด้าน คุ ณสมบัติ
นักกี ฬาท่านนั้นจะถู กตัดสิ ทธิ์ จากการแข่งขันและรับรางวัลที่ได้จากการแข่งขันทันที รวมทั้งทีมที่นกั กี ฬาท่านนั้น
สังกัดอยูจ่ ะถูกตัดสิ ทธิ์ จากการพิจารณาถ้วยรางวัลทุกรางวัล
ข้ อที่ 4 ประเภทและรุ่ นของการแข่ งขัน
ประเภทยุวชนอายุ 5 - 6 ชาย – หญิง
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.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี ชายและหญิง
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.
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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
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
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
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.
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
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.
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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
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 พุมเซ่ ทีก่ าหนดให้ มีการแข่ งขันตามรุ่ น
ประเภท พุม่ เซ่ เดี่ยว (เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)
ประเภทพุมเซ่คู่ (ไม่แยกชาย-หญิง)
ประเภททีม 3 คน (ไม่แยกชาย-หญิง)
หมายเหตุ - พุมเซ่เดี่ยวแจกเหรี ยญพร้อมเกียรติบตั รทุกคน
- ผูแ้ ข่งขันสามารถลงแข่งขันในรุ่ นอายุสูงกว่าตนเอง และสู งกว่าขั้นสายของตนเองได้
- พุมเซ่เดี่ยว สามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 สาย แต่ตอ้ งสู งกว่าสายในปั จจุบนั
รุ่ นอายุ / ระดับสาย

ขาว

เหลือง

เขียว

ฟ้า

น้ าตาล

แดง

ดาแดง, ดา

7 – 8 ปี

6 Blocks Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

9 – 10 ปี

6 Blocks Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

11 – 12 ปี

6 Blocks Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

13 – 14 ปี

6 Blocks Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

15 – 17 ปี

6 Blocks Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Taebaek, Pyongwon
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ข้ อที่ 5 คุณสมบัติของนักกีฬาทีส่ มัครเข้ าแข่ งขัน
5.1 ประเภทต่อสู ้
5.1.1 สาหรับนักกีฬามือใหม่ ต้องมีคุณวุฒิทางเทควันโดไม่เกินสายเขียว
5.1.2 สาหรับนักกีฬามือเก่าประเภทต่อสู ้ ต้องมีคุณวุฒิทางเทควันโดตั้งแต่สายเหลืองขึ้นไป
5.1.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับการแข่งขันด้วยน้ าใจนักกีฬา
5.1.4 สถาบัน สโมสร หรื อยิมส์หนึ่ง สามารถส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่จากัดจานวนทีม
5.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาทีมที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรื อการกระทาการใดๆให้เกิดความ
เสี ยหายต่อกฎระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ หรื อใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยการปลอมแปลงเอกสารหรื อ
เจตนาไม่ส่งหลักฐานให้ครบถูกต้อง สามารถตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขันได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
5.3 ในแต่ละทีม กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 4 คนดังนี้
5.3.1 ผูจ้ ดั การทีม
5.3.2 ผูค้ วบคุมทีม
5.3.3 ผูฝ้ ึ กสอน
5.3.4 ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
ข้ อที่ 6 หลักฐานการสมัครเข้ าแข่ งขัน
6.1 ใบสมัคร รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
6.2 แผงรู ปนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจาทีม (ติดรู ปเรี ยบร้อย)
6.3 ใบยินยอมจากผูป้ กครองของนักกีฬา
6.4 สาเนาสู ติบตั ร หรื อสาเนาบัตรประชนชน (ตัวจริ งต้องนามาแสดงในวันที่ทาการชัง่ น้ าหนัก)
6.5 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 1 รู ป สาหรับทาบัตรนักกีฬา (เขียนชื่อหลังรู ป)
ข้ อที่ 7 วิธีการจัดการแข่ งขัน
การแข่งขัน ประเภทเคียวรู กิ
7.1 จับสายการแข่งขันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. สถานที่แข่งขัน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ เริ่ มแข่งขันวันที่ 20 ตุลาคม 2561 (เวลา 09.00 น.)
7.2 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั
7.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
7.3 สนามแข่งขัน ขนาด 8 x 8 เมตร จานวน 6 สนาม ตามจานวนผูส้ มัคร เฉลี่ย 100 คน/สนาม
7.4 การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตดั สิ นไฟฟ้า การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นการสิ้ นสุ ด
7.5 ใช้วธิ ี การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
7.6 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
7.7 ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
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7.8 ฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ จะทาการขานชื่อนักกีฬา ผูท้ ี่จะเข้าแข่งขัน 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 3 นาที ก่อนถึง
กาหนดการแข่งขันในคู่น้ นั ๆ หากผูเ้ ข้าแข่งขัน ไม่มาปรากฏตัวในบริ เวณสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดการ
แข่งขันไปแล้ว 1 นาที ถือว่าผูน้ ้ นั ถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขัน
7.9 การชัง่ น้ าหนักและการแข่งขันประเภทต่อสู ้
นักกีฬาในรุ่ นดังต่อไปนี้ กาหนดชั่งนา้ หนักวันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 6.00 น – 8.00 น.
รุ่ นยุวชนชาย – หญิง
อายุ 5 – 6 ปี
รุ่ นยุวชนชาย – หญิง
อายุ 7 – 8 ปี
รุ่ นยุวชนชาย – หญิง
อายุ 9 – 10 ปี
รุ่ นยุวชนชาย – หญิง
อายุ 11 – 12 ปี
รุ่ นเยาวชนชาย – หญิง
อายุ 13 – 14 ปี
รุ่ นเยาวชนชาย – หญิง
อายุ 15 – 17 ปี
ข้ อที่ 8 รางวัลมีดังต่ อไปนี้
8.1 รางวัลประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทพุมเซ่
ผูช้ นะอันดับที่ 1
เหรี ยญทอง
พร้อมเกียรติบตั ร
ผูช้ นะอันดับที่ 2
เหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
ผูช้ นะอันดับที่ 3
เหรี ยญทองแดง
พร้อมเกียรติบตั ร
8.2 รางวัลคะแนนรวม Class C
8.2.1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
จานวน 1 รางวัล
8.2.2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จานวน 1 รางวัล
8.2.3 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
จานวน 1 รางวัล
8.3 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ( พิจารณาจาก Class A เท่านั้น )
8.3.1 รุ่ นยุวชนชาย – หญิง อายุ 7 – 8 ปี
จานวน 2 รางวัล
8.3.2 รุ่ นยุวชนชาย – หญิง อายุ 9 – 10 ปี
จานวน 2 รางวัล
8.3.3 รุ่ นยุวชนชาย – หญิง อายุ 11 – 12 ปี
จานวน 2 รางวัล
8.3.4 รุ่ นเยาวชนชาย – หญิง อายุ 13 – 14 ปี
จานวน 2 รางวัล
8.3.5 รุ่ นเยาวชนชาย – หญิง อายุ 15 – 17 ปี
จานวน 2 รางวัล
8.4 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม Class School
จานวน 1 รางวัล
8.5 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทพุมเซ่
จานวน 1 รางวัล
8.6 โล่รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยี่ยม
8.6.1 โล่รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ มชายพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท จานวน 1 รางวัล
8.6.2 โล่รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ มหญิงพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท จานวน 1 รางวัล
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8.7 ถ้ วยรางวัลประทานชนะเลิศคะแนนรวมสู งสุ ด (พิจารณาจาก Class A และClass B)
8.7.1 รางวัลคะแนนรวมสู งสุ ดประเภทบุคคลชาย ได้ รับถ้ วยประทานพระเจ้ าหลานเธอ
พระองค์ เจ้ าสิ ริวณ
ั ณวรีนารีรัตน์ พร้ อมเงินรางวัล 6,000 บาท
จานวน 1 รางวัล
8.7.2 รางวัลคะแนนรวมสู งสุ ดประเภทบุคคลหญิง ได้ รับถ้ วยประทานพระเจ้ าหลานเธอ
พระองค์ เจ้ าสิ ริวณ
ั ณวรีนารีรัตน์ พร้ อมเงินรางวัล 6,000 บาท
จานวน 1 รางวัล
*** การจัดการแข่ งขันครั้งนีเ้ ป็ นการจัดการแข่ งขันเพื่อกระชับมิตร ส่ งเสริมทักษะของนักกีฬา ***
(สาหรับนักกีฬามือใหม่พเิ ศษ จะได้ รับเหรียญรางวัลในการเข้ าร่ วมการแข่ งขันทุกคน)
*** แข่ งเสร็จให้ รับเหรียญรางวัลได้ เลย ***

ข้ อที่ 9 การนับคะแนนประเภททีมให้ นับคะแนนตามลาดับ ดังนี้
9.1 นับจากจานวนนักกีฬาที่ได้เหรี ยญทองมากกว่า
9.2 นับจากจานวนนักกีฬาที่ได้เหรี ยญเงินมากกว่า
9.3 นับจากจานวนนักกีฬาที่ได้เหรี ยญทองแดงมากกว่า
หมายเหตุ นับคะแนนรวมให้เฉพาะรุ่ นที่มีผเู ้ ข้าแข่งขันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป การรวมคะแนนจะใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
ข้ อที่ 10 การรับสมัคร
11 เปิ ดรับสมัครตั้งแต่บดั นี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทางเว็ปไซด์ fightingtkd.com
สมัคร online เท่านั้น
11.1 ท่านสามารถโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่ อบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
เลขที่ 134-5- 56799-2 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสะพานใหม่ – ดอนเมือง โปรดส่ งสาเนาการโอนเงินถึงแผนกวินยั และ
กีฬา ทางโทรสาร. 0-2972-7200 ต่อ 190 พร้อมระบุชื่อทีมมาด้วย ทีอ่ ยู่สาหรับส่ งไปรษณีย์ แผนกวินยั และกีฬา
สานักกิจการนักศึกษา 6/999 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุ งเทพฯ 10220 (เขียนมุม
ซองว่า สมัครแข่งขันเทควันโด)
11.2 ค่าสมัคร
- ค่าสนับสนุนการแข่งขันประเภทต่อสู ้(เคียวรู กิ) บุคคล คนละ 500 บาท
- ค่าสนับสนุนการแข่งขันประเภทต่อสู ้ทีมๆ
ทีมละ 900 บาท
- ค่าสนับสนุนการแข่งขันพุมเซ่เดี่ยวบุคคล
คนละ 500 บาท
- ค่าสนับสนุนการแข่งขันพุมเซ่คู่ผสม
คู่ละ 700 บาท
- ค่าสนับสนุนการแข่งขันพุมเซ่ทีม
ทีมละ 900 บาท
ข้ อที่ 11 อุปกรณ์ การแข่ งขัน
11.1 ชุดแข่งขันให้เป็ นชุดแข่งขันตามกติกาการแข่งขันกีฬาเทควันโด (W.T.F.)
11.2 เครื่ องป้ องกันตามที่กาหนดไว้ในกติกาสากล ถ้านักกีฬาสวมอุปกรณ์ไม่ครบตามที่กติกา
กาหนด นักกีฬาจะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน
11.3 นักกีฬาต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์การแข่งขัน และเครื่ องป้ องกันมาเอง
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ข้ อ 12 การประท้วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
12.1 การยืน่ เรื่ องประท้วง ให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์ เป็ นผูย้ ื่นเรื่ อง
ประท้วง โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้
แบบฟอร์ มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วง 2,000.-บาท
12.2 การประท้วงคุณสมบัติและด้านเทคนิคการแข่งขัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการ
รับพิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
12.3 การยืน่ เรื่ องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที
หลังการแข่งขัน
12.4 คาตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็ นเด็ดขาด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาตัดสิ นนั้น ปฏิบตั ิมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่ งเสริ มกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิจารณาลงโทษ นักกีฬาผูใ้ ดไม่ลงทาการแข่งขันในรายการที่กาหนด ให้ถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขันได้
ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันนี้ ตั้งแต่วนั ที่ประกาศเป็ นต้นไป จนเสร็ จสิ้ นการแข่งขัน

*** ระบบจะไม่ รับผิดชอบในการที่ผ้สู มัครแข่ งขัน สมัครผิด รุ่น อายุ เพศ ฯลฯ ทุกกรณี***
** หลังจับฉลากแบ่งสายแล้วทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจะไม่มีการแก้คู่สายการแข่งขันการแข่งขัน
** ก่อนปิ ดระบบรับสมัครแข่งขันให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนตรวจ รายชื่อนักกีฬา รุ่ นอายุ
รุ่ นน้ าหนัก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ที่ผดิ พลาด ให้เรี ยบร้อย
** การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรุ่ นอายุ รุ่ นน้ าหนัก ต้องกระทาก่อน วันปิ ดระบบรับสมัคร

