เอกสารการแข่ งขัน
เรียนเชิญเข้ าร่ วมการแข่ งขันเทควันโด
รายการ MY AMBITION TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018
วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561
ณ Event Square ชั้น 5 ห้ างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

By: TAEKWONDO CENTER
โทร: 083-1971248 (มาย)
โทร: 081-6823149 / 082-2995445 คุณเพชร (ทีป่ รึกษา)

เรื่ อง ขอเรียนเชิญเข้ าร่ วมการแข่ งขันเทควันโด
เรียน สถาบัน / สโมสร / ชมรม / โรงเรียน
ข้ อ 1ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันนี้เรี ยกว่าการแข่งขันประเภทชนิดกีฬาเทควันโด
ข้ อ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่ งขัน
สโมสร TKD.CENTER
ข้ อ 3 ประเภทการแข่ งขัน เคียวรู กกิ าหนดให้ มีการแข่ งขันตามรุ่ น( Class คลาสโรงเรียน )
เคียวรู กิประเภทมือใหม่พิเศษ (Class โรงเรียน) * ผูฝ้ ึ กสอนควรพิจารณาตามความเหมาะสม
**คลาสโรงเรี ยน ต้องสมัครเป็ นชื่ อโรงเรี ยนเท่านั้น , คลาสโรงเรี ยนต้องเป็ นนักกี ฬาที่ซ้อมในโรงเรี ยนที่ มีเวลา
เรี ยน สัปดาห์ละ 1- 2 วัน และควรจะมีเวลาเรี ยนไม่เกิน 1 ชัว่ โมงในแต่ละวัน
**คลาสโรงเรี ยนเป็ นคลาสที่เปิ ดโอกาสให้นักกี ฬาที่ ยงั ไม่เคยทาการแข่งขัน ( ผูฝ้ ึ กสอนควรพิจารณาตามความ
เหมาะสม )
** หากทีมที่ส่งคลาสโรงเรี ยน แต่ลงในชื่อนามสโมสร จะไม่นบั คะแนน รางวัลทุกรางวัล

(ผู้ฝึกสอนต้ องแต่ งกายให้ เรียบร้ อยและสุ ภาพเมื่อลงทาการโค้ ชนักกีฬาไม่ ใส่ กางเกงขาสั้ น และรองเท้ าแตะ)
หมายเหตุ: หากทางฝ่ ายจัดการแข่งขันพิสูจน์ได้วา่ นักกีฬาของท่านคนใด มีการทุจริ ต นักกีฬาท่านนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์ จาก
การแข่งขันและรางวัลที่ได้จากการแข่งขันทันที รวมถึงทีมที่นกั กีฬาท่านนั้นสังกัดอยูจ่ ะถูกตัดสิ ทธิ์ จากการพิจารณาถ้วย
รางวัลทุกรางวัล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้จัดการแข่ งขัน
:นางสาวภัทนีย์ ภูมิเหล่ าแจ้ ง เบอร์ ติดต่ อ 083-1971248 (มาย)
สถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
: Event Square ชั้น 5 ห้ างสรรพสิ นค้ า ตั้งฮั่วเส็ ง ธนบุรี
จัดการแข่ งขันวันที่
:วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561
หมดเขตรับสมัครการแข่ งขัน :วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา : 12.00 น
ชิงเงินรางวัล
:
ระบบรับสมัครการแข่ งขัน : www.fightingtkd.com
( การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ถือว่ าเป็ นการยอมรับเงื่อนไขการแข่ งขันนี้ )

*** ระบบจะไม่ รับผิดชอบในการที่ผ้สู มัครแข่ งขัน สมัครผิด รุ่น อายุ เพศ ฯลฯ ทุกกรณี***

ประเภทของการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ นดังนี้
ประเภท ต่ อสู้ ( เคียวรูกิ ) รุ่นนา้ หนัก ทีก่ าหนดให้ มีการแข่ งขัน
( นับอายุจาก พ.ศ.เกิด-ปัจจุบัน เท่ านั้น ไม่ นับเดือน )
คลาส School ( แข่ ง 1 รอบ )
ประเภท ยุวชน
รุ่ น A น้ าหนัก
รุ่ น B น้ าหนัก
รุ่ น C น้ าหนัก

ชาย และหญิง

อายุ 3-4 ปี
ไม่เกิน 15 กก.
15 – 18 กก.
18 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุไม่ เกิน 5 - 6 ปี
1. รุ่ น A น้ าหนัก
ไม่เกิน 16 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนัก
16-18 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนัก
18-21 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนัก
21-24 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนัก
24-27 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนัก
27 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี ชายและหญิง
1.รุ่ น A น้ าหนัก
ไม่เกิน 18 กก.
2.รุ่ น B น้ าหนัก
18-21 กก.
3.รุ่ น C น้ าหนัก
21-24 กก.
4.รุ่ น D น้ าหนัก
24-27 กก.
5.รุ่ น E น้ าหนัก
27-30 กก.
6.รุ่ น F น้ าหนัก
30-34 กก.
7.รุ่ น G น้ าหนัก
34 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชายและหญิง
1.รุ่ น A น้ าหนัก
2.รุ่ น B น้ าหนัก
3.รุ่ น C น้ าหนัก
4.รุ่ น D น้ าหนัก
5.รุ่ น E น้ าหนัก
6.รุ่ น F น้ าหนัก
7.รุ่ น G น้ าหนัก
8.รุ่ น H น้ าหนัก

ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี ชายและหญิง
1. รุ่ น Aน้ าหนัก
ไม่เกิน 30 กก
2. รุ่ น B น้ าหนัก
30- 33 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนัก
33-36 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนัก
36- 39 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนัก
39- 42 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนัก
42- 46 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนัก
46- 50 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนัก
50 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชายและหญิง
1. รุ่ น A น้ าหนัก
ไม่เกิน 33 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนัก
33-35 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนัก
35- 39 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนัก
39- 43 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนัก
43-47 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนัก
47- 51 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนัก
51- 55 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนัก
55- 59 กก.
9. รุ่ น I น้ าหนัก
59- 63 กก.
10. รุ่ น J น้ าหนัก
63 กก.ขึ้นไป

ไม่เกิน 23 กก.
23-25 กก.
25-28 กก.
28- 31 กก.
31- 34 กก.
34 -37 กก.
37- 41 กก.
41 กก. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย
1. รุ่ น A ฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
2. รุ่ น B ฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 45-48 กก.
3. รุ่ น C แบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 48-51 กก.
4. รุ่ น D เฟเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 51-55 กก.
5. รุ่ น E ไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 55-59 กก.
6. รุ่ น F เวลเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 59-63 กก.
7. รุ่ น G ไลท์มิดเดิลเวท น้ าหนักเกิน 63-68 กก.
8. รุ่ น F มิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 68-73 กก.
9. รุ่ น I ไลท์เฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 73-78 กก.
10. รุ่ น J เฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง
1. รุ่ น A ฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่ น B ฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 42-44 กก.
3. รุ่ น C แบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 44-46 กก.
4. รุ่ น D เฟเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 46-49 กก.
5. รุ่ น E ไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 49-52 กก.
6. รุ่ น F เวลเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 52-55 กก.
7. รุ่ น G ไลท์มิดเดิลเวท น้ าหนักเกิน 55-59 กก.
8. รุ่ น H มิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 59-63 กก.
9. รุ่ น I ไลท์เฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 63-68 กก.
10. รุ่ น J เฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป

ระบบจะทาการย้ ายรุ่ นเฉพาะรุ่ นที่มีผ้ เู ข้ าแข่ งขันเพียงคนเดียว ไปยังรุ่ นใกล้ เคียง ตามความสมควร
- เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาในรุ่ นทีม่ ีผ้ เู ข้ าแข่ งขันคนเดียว กรุ ณาย้ ายรุ่ นก่ อนปิ ดระบบแข่ งขัน เพื่อหลีกเลีย่ งปัญหาคู่พเิ ศษ
- หากทีมใดไม่ ย้ายรุ่ นก่ อนปิ ดระบบ ให้ ถือว่ ายอมรับผลในการที่ระบบทาการเปลีย่ นรุ่ นทีท่ าการแข่ งขัน

หลักฐานและการสมัครเข้ าแข่ งขัน
1. ค่าสนับสนุนการแข่งขันประเภทต่อสู ้ (เคียวรู กิ) บุคคลละ 500 บาท

กติกาการแข่งขัน เคียวรู กิ/พุมเซ่
 ใช้กติกาสากลของสหพันธ์เทควันโดโลก W.T.F. (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
 สนามแข่งขัน ขนาด 8  8 เมตร 4 สนาม (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานที่และจานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน)
-การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตดั สิ น
-จับฉลากแบ่งสาย (ทาโดยการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
-ใช้วธิ ีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
กาหนดเวลาการแข่งขัน ( 3 ยก ๆ ละ 1 นาทีพกั 20 วินาที )
*** หมายเหตุ: เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะของเวลา***
 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
 ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
 หากผูเ้ ข้าแข่งขัน ไม่มาปรากฏตัวในบริ เวณสนาม แข่งขัน หลังจากเลยกาหนดการแข่งขันไปแล้ว 1 นาที ถือว่าผูน้ ้ น
ั ถูก
ตัดสิ ทธิ์ออกจากการแข่งขัน
อุปกรณ์ การแข่ งขัน ( ใช้ อุปกรณ์ เฉพาะทีใ่ ช้ ในการแข่ งขันชนิดกีฬาเทควันโดเท่ านั้น )
- นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขน ซ้าย-ขวา
- นักกีฬา ต้องใส่ สนับขา ซ้าย-ขวา
- นักกีฬา ต้องใส่ เกาะ แดง หรื อ น้ าเงิน ตามสายแข่งขัน
- นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ด
- นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับ
- ห้ามนักกีฬาใส่เครื่ องประดับทุกชนิดลงทาการแข่งขัน
- นักกีฬา ต้องใส่ ฟันยาง
**** อาจมีการอนุโลมได้ตามสมควร****
หมายเหตุ
- ทางคณะกรรมการจัดการดาเนินงานจะไม่สารองอุปกรณ์แข่งขันไว้ให้
- อุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถใส่ในการแข่งขันได้

***ทางฝ่ ายจัดจะไม่ รับผิดชอบในอุบัตเิ หตุที่เกิดจากการแข่ งขันทุกกรณี***
เนื่องจากเป็ นกีฬาประเภทต่ อสู้ ผู้สมัครแข่ งขันควรจะพิจารณาก่ อนสมัครแข่ งขัน

การประท้ วง
- ให้อานาจคณะกรรมการเป็ นผูช้ ้ ีขาดการประท้วงในแต่ละสนาม ( ทุกกรณี )
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัตินกั กีฬา ให้ประท้วงก่อนการแข่งขัน
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิคการแข่งขัน
การประท้วงให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. การยืน่ ประท้วงให้เป็ นไปตามกติกาเทควันโดสากล โดยให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์เป็ นผูย้ ื่น
ประท้วง หลังจบการแข่ งขันทันที ก่อนที่คู่ถดั ไปจะเริ่ มการแข่งขัน
2. การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิ ค ภายใต้
เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
3. การประท้วงทางคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติของ
นักกีฬา ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
4. การยืน่ ประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง 3,000 บาท หลังจบการแข่ งขันทันที หลังการแข่งขันคู่ที่
การประท้วงสิ้ นสุ ด ( ไม่คืนเงินประท้วงทุกกรณี ) ไม่วา่ ผลจะออกมาเป็ นอย่างไร ( ผูฝ้ ึ กสอนประท้วงได้เท่านั้น )
5. คาตัดสิ นของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด หากคู่กรณี ฝ่ าฝื นไม่ปฏิ บตั ิตามคาตัดสิ นนั้นให้ถือว่า
ปฏิ บ ตั ิ ช อบด้วยเจตนารมณ์ ข องการส่ ง เสริ ม กี ฬา ให้ป ระธานคณะกรรมการจัดการแข่ ง ขันพิ จารณาลงโทษตามความ
เหมาะสม
- การลงโทษ
- ในกรณี ที่คณะกรรมการตัดสิ นให้คู่กรณี ทาการแข่งขันต่อไป หากแต่ผใู ้ ดไม่ยอมทาการแข่งขันให้ คณะกรรมการ
ตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขันผูน้ ้ นั ออก
- นักกีฬาผูใ้ ดไม่ลงแข่งขันตามเวลาที่กาหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถูกลงโทษตัดสิ ทธิ์ จากการแข่งขัน
- ผลการแข่งขันที่เป็ นอย่างไรมาก่อนให้คงไปตามเดิม หากการแข่งขันพบว่ามีการละเมิดระเบียบข้อบังคับให้ถือว่า
ฝ่ ายคู่แข่งขันเป็ นผูช้ นะ หากได้รับรางวัลหรื อตาแหน่งในการแข่งขันให้ถือว่า โมฆะ
- หากนักกีฬาหรื อผูฝ้ ึ กสอนทีมใด กระทาตนไม่เหมาะสมกับระเบียบปฏิบตั ิอนั ดีของการแข่งขันกีฬาเทควันโด
และได้มีการตักเตือนแล้ว ทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจะเชิ ญออกจากสนามแข่งขัน คณะกรรมการจะตัดสิ ทธิ์ ไม่ให้เข้าร่ วมการ
แข่งขัน

***ทีมใดให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จในด้ าน คุณสมบัตนิ ักกีฬา ให้ ถือว่ามีเจตนาทุจริต***

รางวัลการแข่ งขันนักกีฬา ประเภท เคียวรู กิ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1

เหรี ยญชุบทอง
เหรี ยญชุทอง

พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร

เกณฑ์ การพิจารณาถ้ วยรางวัล เคียวรู กิ

นับคะแนนเหรียญทองเป็ นหลัก รองลงมาเหรียญเงิน และทองแดง ตามลาดับ
ถ้ วยรางวัลคะแนนรวมสู งสุ ดลาดับที่ 1
ถ้ วยรางวัลคะแนนรวมสู งสุ ดลาดับที่ 2
ถ้ วยรางวัลคะแนนรวมสู งสุ ดลาดับที่ 3
ถ้ วยทีมพัฒนายอดเยีย่ ม 10 อันดับ
***หากมีการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับรางวัล จะแจ้ งให้ ทราบในวันแข่ งขัน

สรุปการจัดการแข่ งขันและวิธีจัดการแข่ งขัน
1.ใช้การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
2.ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยครองตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
3.การชัง่ น้ าหนัก
- เตรี ยมหลักฐานบัตรประชาชนหรื อสู ติบตั รซึ่ งแสดงถึงอายุมาในวันชัง่ น้ าหนัก หรื อ วันแข่งขัน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- ชัง่ นาหนัก เช้าในวันแข่งขัน เวลา 06.00 – 08.00 น. ณ สนามแข่งขัน
* นักกีฬาชาย /หญิง น้ าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนด ที่สมัครแข่งขัน
(นักกีฬาสามารถชัง่ ได้ 2 ครั้งเท่านั้น ชัง่ ครั้งที่ 2 น้ าหนักเกินพิกดั นักกีฬาต้องสละสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน)
นักกีฬาต้ องนาไอดีการ์ ดบัตรประจาตัวนักกีฬาทีจ่ ะได้ รับหลังจากการชาระค่ าสมัครเรียบร้ อยแล้วมาเพื่อเป็ นหลักฐานชั่ง
นา้ หนัก
- เริ่ มแข่งขัน
เวลา 09.00 น.
- พักสนาม
เวลา 12.00 น.
- เริ่ มแข่งขันภาคบ่าย
เวลา 13.00 น.

( กรุณาอ่านซ้าอย่ างระเอียดอีกครั้ง)
********************หมายเหตุ*****************
** หลังจับฉลากแบ่งสายแล้วทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจะไม่มีการแก้คู่สายการแข่งขันการแข่งขัน
** ก่อนปิ ดระบบรับสมัครแข่งขันให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนตรวจ รายชื่อนักกีฬา รุ่ น อายุ รุ่ นน้ าหนัก แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ที่ผดิ พลาด ให้เรี ยบร้อย
** การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรุ่ นอายุ รุ่ นน้ าหนัก ต้องกระทาก่อน วันปิ ดระบบรับสมัคร

หมายเหตุ
1. หากปิ ดระบบรับสมัครแล้ ว จะไม่ รับการถอนชื่ อหรื อถอนทีมนักกีฬาทุกกรณี
หากมีการถอนตัวนักกีฬาของทีม ทีมทีถ่ อนนักกีฬาจะต้ องรับผิดชอบค่ าใช่ จ่าย
ของนักกีฬาทีถ่ อนชื่ อ แม้ ว่านักกีฬาจะไม่ มาทาการแข่ งขัน
2.ทางเว็ปจะไม่ รับผิดชอบ เช่ น สมัครผิดรุ่นอายุ ผิดเพศ หรื อ อื่นๆ อันเกิดจาก
ความผิดพลาดของทีมทีส่ มัคร ทุกกรณี
ดังนั้นทีมทีส่ มัคร ควรตรวจสอบความถูกต้ องก่ อนปิ ดระบบรับสมัคร
3.ทีมทีม่ ชี ื่ อทีมและชื่ อนักกีฬาบนเว็ปไซด์ ทสี่ มัครแข่ งขันให้ ถือว่ ายืนยันการ
แข่ งขัน เว้ นแต่ จะถอนชื่ อหรื อถอนทีมก่ อนปิ ดระบบรับสมัครการแข่ งขัน
( หรื อมีเหตุสุดวิสัยร้ ายแรง จะยกเว้ นเป็ นกรณีพเิ ศษ )
4.ทีมใด หรื อ บุคคลใด ทีม่ พี ฤติกรรม ทีท่ าให้ การแข่ งขันเกิดความเสี ยหาย ( ฝ่ าย
จัดจะเรียกค่ าเสี ยหายเบื้องต้ น 500,000 บาท ) และจะดาเนินคดีให้ ถึงทีส่ ุ ด
ทางผู้จัด และ Organizer จะมีบทลงโทษ ต่ อทีมทีก่ ระทาผิด
ในหมายเหตุนี้ ( ให้ ถือว่ ารับทราบโดยทัว่ กัน )

