การแข่ งขันเทควันโดชิงถ้ วยประทาน พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองศ์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เทศบาลเมืองชัยนาทเทควันโด โอเพ่ น ครั้งที่ 5
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
เพื่อให้ การดาเนินการ จัดการแข่ งขันเทควันโด ชิงถ้ วยประทาน พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองศ์ เจ้ า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ชัยนาทเทควันโด โอเพ่ น ครั้งที่ 5 เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย จึง
เห็นควรกาหนดระเบียบ และข้ อบังคับการแข่ งขันกีฬาเทควันโด ขึน้ ดังนี้
ข้ อ 1 ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันนี้เรี ยกว่า การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้า โสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ครั้งที่ 5 โดยมีกาหนดการแข่งขันใน วันที่ 10
พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ข้ อ 2 คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดชัยนาท ร่ วมกับ เทศบาลเมืองชัยนาท และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ชัยนาท
ข้ อ 3. คุณสมบัติของนักกีฬา
ยอมรับและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของ การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ครั้งที่ 5 ด้วยน้ าใจนักกีฬา
3.1 มีคุณวุฒิ ระดับสายขาวขึ้นไป จนถึงสายดา
3.2 ถ้ามีการประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ให้แพ้ท้งั ทีมโดยไม่คืนค่าสมัครแข่งขัน
3.3 รุ่ นที่ใช้แข่งขันแบ่งออกเป็ น มือเก่า - มือใหม่ และมือใหม่พเิ ศษ ดังต่อไปนี้
มือเก่า Class A
มีคุณวุฒิต้งั แต่เหลือง ถึงสายดา
มือใหม่ Class B
มีคุณวุฒิต้งั แต่สายเหลืองถึง สายเขียว
มือใหม่พเิ ศษ (ห้ามเตะหัว) Class C
เฉพาะระดับสายขาวถึงสายเหลืองเท่านั้น
หมายเหตุ *** ในรุ่น มือใหม่ พิเศษ ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึกสอน ***
 เป็ นการแข่ งขันประเภท เคียวรูกิ แบ่งเป็ น 8 รุ่ น
ยุวชน ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 4 ปี (ไม่เกิน พ.ศ. 2557 เฉพาะ class C )
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ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 5 - 6 ปี
(พ.ศ. 2555-2556) Class B, Class C
ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 7 – 8 ปี (พ.ศ. 2553 – 2554) Class A, Class B, Class C
ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 9 – 10 ปี (พ.ศ. 2551 – 2552) Class A, Class B, Class C
ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 11 – 12 ปี (พ.ศ. 2549 – 2550) Class A, Class B, Class C
ยุวชน ชาย และหญิง อายุ 13 – 14 ปี (พ.ศ. 2547 – 2548) Class A, Class B, Class C
เยาวชน ชาย และหญิง อายุ 15 – 17 ปี (พ.ศ. 2545 – 2546) Class A, Class B, Class C
รุ่ นประชาชน ( เกิดก่อนหรื อ พ.ศ. 2543 )
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 )
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.
ไม่เกิน 21 ก.ก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักไม่เกิน 21 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุไม่ เกิน 5 - 6 (พ.ศ. 2555 – 2556 Class B, Class C )
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 ( พ.ศ. 2553 – 2554 Class A, Class B, Class C )
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
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ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชายและหญิง ( พ.ศ. 2551 – 2552 Class A, Class B, Class C )
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 Class A, Class B, Class C )
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 Class A, Class B, Class C )
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 (พ.ศ. 2545 – 2546 Class A, Class B, Class C )
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.
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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. 2545 – 2546 Class A, Class B , Class C, )
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 อนหรือ พ.ศ. 2543 )
1. รุ่ นฟิ นเวท น้าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่ นฟลายเวท น้าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
3. รุ่ นแบนตั้มเวท น้าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
5. รุ่ นไลท์เวท น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท น้าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
7. รุ่ นมิดเดิลเวท น้าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
8. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท น้าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง ( เกิดก่ อนหรือ พ.ศ. 2542 )
1. รุ่ นฟิ นเวท น้าหนักไม่เกิน 46 กก.
2. รุ่ นฟลายเวท น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
3. รุ่ นแบนตั้มเวท น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
5. รุ่ นไลท์เวท น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.

5

6. รุ่ นเวลเธอร์เวท น้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
7. รุ่ นมิดเดิลเวท น้าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
8. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท น้าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ข้ อ 6 วิธีการจัดการแข่ งขัน
การแข่ งขัน ประเภทเคียวรู กิ
6.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั
6.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
6.3 สนามแข่งขัน ขนาด 7 x 7 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
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
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(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 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ช่องทางการรับสมัคร ดังนี้
10.1 สมัครทาง Online ได้ที่ http://www.fightingtkd.com
10.2 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ชมรมชัยนาทเทควันโด E-mail :
chanon401@hotmail.com

โทรศัพท์ 091-0246162 ครู เชฐ, 086-1994952 คุณชาญ ,
081-7861136 ดาบหมาน

*** ค่าสมัครเข้ าแข่ งขัน เคียวรูกิ

คนละ 500.- บาท

ข้ อ 11 การจับสลากแบ่ งสาย
เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะทาการแบ่งสายให้ทุกทีมโดยใช้คอมพิวเตอร์
ข้ อ 13 การชั่งน้าหนักและกาหนดการแข่ งขัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ชัง่ น้ าหนักก่อนการแข่งขัน 1 วัน เวลา 16.00 - 21.00 น. หรื อเวลา 06.00 - 08.00 น. ในวันแข่งขัน
ข้ อ 14 การนับคะแนนรวมประเภทเคียวรูกิ
เกณฑ์การให้คะแนน ให้นบั คะแนนเป็ นทีมรวม นับทุกรุ่ นที่มีการแข่งขัน ยกเว้นมือใหม่พเิ ศษ และ
คู่พเิ ศษ จะนับคะแนน จากจานวนเหรี ยญทองที่มากที่สุดเป็ นหลัก จากนั้นจึงนับจากเหรี ยญเงิน และ
เหรี ยญ ทองแดง ตามลาดับ (นับเฉพาะ Class A, Class B) การรวมคะแนนจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ข้ อ 15 รางวัล
ชนะเลิศ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร
1.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 1 ถ้ วยประทานฯ พร้ อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 2
พร้ อมเงินรางวัล 5,000 บาท
3.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 3
พร้ อมเงินรางวัล 3,000 บาท
4.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 4
พร้ อมเงินรางวัล 1,000 บาท
5.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 5
พร้ อมเงินรางวัล 1,000 บาท

1.ถ้ วยคะแนนรวม อันดับ 1 Class C พร้ อมเงินรางวัล 3,000 บาท
2.ถ้ วยคะแนนรวม อันดับ 2 Class C พร้ อมเงินรางวัล 2,000 บาท
3.ถ้ วยคะแนนรวม อันดับ 3 Class C พร้ อมเงินรางวัล 1,000 บาท
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โล่ รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม

จานวน 5 รางวัล
ชาย-หญิง 5-6 ปี
ชาย-หญิง 7-8 ปี
ชาย-หญิง 9-10 ปี
ชาย-หญิง 11-12 ปี
ชาย-หญิง 13-14 ปี
ชาย-หญิง 15-17 ปี
รุ่ นประชาชน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล

*** การจัดการแข่ งขันครั้งนี้เป็ นการจัดการแข่ งขันเพื่อกระชับมิตร ส่ งเสริมทักษะของนักกีฬา ***
(สาหรับนักกีฬามือใหม่ และใหม่พิเศษจะได้ รับเหรียญรางวัลในการเข้ าร่ วมการแข่ งขันทุกคน)
หากทางคณะกรรมการพบว่านักกีฬาคนใดทุจริ ตไม่ ว่ากรณีใดก็ตามทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการ
แข่ งขันทันที และมีผลรวมไปถึงการพิจารณาถ้ วยรางวัลคะแนนรวม และโล่ รางวัลผู้ฝึกสอนด้ วยเช่ นกัน
กรุณาส่ งเอกสารใบสมัครให้ ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความสะดวกในเรื่องของเวลา
ทางฝ่ ายจัดจะเพิ่มสนามแข่ งตามจานวนนักกีฬาเฉลี่ย 100 คน/สนาม

เริ่มแข่ งขันเวลา 08.30 น.
*** แข่ งเสร็จให้ รับเหรียญรางวัลได้ เลย ***
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
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ข้ อ 17. อุปกรณ์การแข่ งขัน
แต่ละทีมต้องนามาเองเพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว มีขนาดพอดี เหมาะสมกับนักกีฬาของท่าน

หากท่ านไม่ สะดวกในการสมัคร Online เพื่อไม่ ให้ เกิดการผิดพลาด
กรุณา พิมพ์ เรียงตาม รุ่น/อายุ ของนักกีฬาทั้งหมด ให้ ชัดเจน สามารถ
ส่ งรายชื่ อมาก่ อนได้ ทาง E-mail chanon401@hotmail.com
โดยไม่ ต้องสมัครทาง Online ซ้า
กรุณาโทรแจ้ งด้ วยครับถ้ าจะส่ งทาง E-mail ทางฝ่ ายจัดจะลงทะเบียน
Online ให้ แล้ วส่ ง Password กลับไปให้ เพื่อสาหรับแก้ ไข
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การแข่ งขันเทควันโดชิ งถ้ วยประทาน พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองศ์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ชัยนาทเทควันโด โอเพ่ น ครั้งที่ 5
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
********************
ใบสมัครเข้ าแข่ งขัน (สาหรับนักกีฬาทุกคน)
วันที่........เดือน................................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า.................................................................สังกัดทีม......................................
ขอสมัครเข้าร่ วมแข่งขัน การแข่งขันเทควันโด การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ครั้งที่ 5
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทในรุ่ นอายุ........................ปี น้ าหนัก
....................................................กิโลกรัม ระดับสาย…………………
และขอรับรองว่าจะเป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย มีน้ าใจนักกีฬา และถ้าข้าพเจ้าเกิดการการบาดเจ็บหรื อ
ได้รับอันตรายจากการแข่งขันจะไม่เรี ยกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ลงชื่อ..................................................นักกีฬา
(..............................................)
คายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า ……………………………………… เป็ นผูป้ กครองของ………………………………….
อนุญาตให้เข้าร่ วม การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินดั ดามาตุ ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ครั้งที่ 5 หากเกิดการบาดเจ็บ เสียหายหรื อได้รับอันตรายจาก
การแข่งขัน ข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องค่าเสียหายจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ประการใดในทุกกรณี
ลงชื่อ …………………………………….. ผูป้ กครอง
( ……………………………….. )
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การแข่ งขันเทควันโดชิงถ้ วยประทาน พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองศ์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ชัยนาทเทควันโด โอเพ่ น ครั้งที่ 5
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
********************
ใบสมัครทีม
สถานที่ …………………………………….
ถนน ……………. แขวง…..…………….
เขต ……………. จังหวัด………………
รหัสไปรษณี ย…
์ ……โทร …………………
เรียน ประธานฝ่ ายจัดการแข่ งขัน
ข้าพเจ้า ………………………………………….……..ตาแหน่ง ……..……………….
ทีม ………………………………..….......ขอส่งนักกีฬาเข้าร่ วม การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ครั้งที่ 5
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และจะดูแลนักกีฬาตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจาทีม
ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ การแข่งขัน และประพฤติตนด้วยความมีน้ าใจนักกีฬาโดยเคร่ งครัด

ลงชื่อ ……………………………………………..
( ……………………………….. )
ผูจ้ ดั การทีม
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ใบสรุปบัญชีรายชื่ อนักกีฬา
การแข่ งขันเทควันโดชิงถ้ วยประทาน พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองศ์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ชัยนาทเทควันโด โอเพ่ น ครั้งที่ 5
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
****************
ประเภท เคียวรู กิ
ชื่ อทีม .........................................................
ชื่ อผู้ฝึกสอน........................................................................ โทร......................................
ชื่ อผู้จัดการทีม..................................................................... โทร.....................................
ที่
ชื่ อ-นามสกุล
0 ตัวอย่าง ด.ช. กกกก ขขขขข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ทีมย่ อย
A

เพศ
ชาย

รุ่นอายุ
5-6

รุ่น
A

รุ่นน้าหนัก
18-20

ระดับ
มือใหม่
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ขอเชิญร่ วมการแข่ งขัน
เทควันโดชิงถ้ วยประทาน พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองศ์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เทศบาลเมืองชัยนาทเทควันโด โอเพ่ น ครั้งที่ 5
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
www.fightingtkd.com

1.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 1 ถ้ วยประทาน พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระ
องศ์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พร้ อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 2
พร้ อมเงินรางวัล 5,000 บาท
3.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 3
พร้ อมเงินรางวัล 3,000 บาท
4.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 4
พร้ อมเงินรางวัล 1,000 บาท
5.ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 5
พร้ อมเงินรางวัล 1,000 บาท
1.ถ้ วยคะแนนรวม อันดับ 1 Class C พร้ อมเงินรางวัล 3,000 บาท
2.ถ้ วยคะแนนรวม อันดับ 2 Class C พร้ อมเงินรางวัล 2,000 บาท
3.ถ้ วยคะแนนรวม อันดับ 3 Class C พร้ อมเงินรางวัล 1,000 บาท

โล่รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
โล่ รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม

จานวน 5 รางวัล

ชาย-หญิง 5-6 ปี
ชาย-หญิง 7-8 ปี
ชาย-หญิง 9-10 ปี
ชาย-หญิง 11-12 ปี
ชาย-หญิง 13-14 ปี
ชาย-หญิง 15-17 ปี
รุ่ นประชาชน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

**********************************

2
2
2
2
2
2
2

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

