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ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด
"PATTAYA OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP"

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก(พัทยา)
เพือ่ ให้การดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “PATTAYA OPEN TAEKWONDO

CHAMPIONSHIP” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเห็นควรกําหนดระเบียบ และข้อบังคับ การแข่งขันกีฬาเท
ควันโด ขึ้นดังนี้
ข้ อ 1 ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
ใช้ขอ้ บังคับ กติกา การแข่งขันเทควันโดของสมาพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั
ข้ อ 2 ประเภทการจัดการแข่ งขัน แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ประเภท เคียวรู กิบุคคล
ประเภท พุมเซ่
ข้ อ 3 ประเภท เคียวรู กิ แบ่ งเป็ น
คลาส A : สายเหลืองขึ้นไป
คลาส B : ไม่เกินสายฟ้า
คลาส C : สายขาว – สายเหลือง(เคยแข่งขันไม่เกิน 3 ครั้ง)

เยาวชนชาย/หญิง คลาส A ตั้งแต่ 13ปี ขึ้นไปใช้เกราะไฟฟ้า KPNP
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รุ่นนา้ หนักประเภทเคียวรูกิ
รุ่นอายุ

คลาส

3-4 ปี ชาย/หญิง
(พ.ศ. 2557-2558)

C

-15

-18

-20

20+

5-6 ปี ชาย/หญิง
(พ.ศ. 2555-2556)

B,C

-18

-20

-22

-25

-28

28+

7-8 ปี ชาย/หญิง
(พ.ศ. 2553-2554)

A,B,C

-20

-22

-24

-27

-30

-34

34+

9-10 ปี ชาย/หญิง
(พ.ศ. 2551-2552)

A,B,C

-23

-25

-27

-29

-32

-36

-40

40+

11-12 ปี ชาย/หญิง
(พ.ศ. 2549-2550)

A,B,C

-30

-33

-36

-39

-43

-47

-51

51+

13-14 ปี ชาย/หญิง
(พ.ศ. 2547-2548)

A,B,C

-38

-41

-44

-47

-50

-53

-56

-59

-62

62+

15-17 ปี ชาย
(พ.ศ. 2544-2546)

A,B

-45

-48

-51

-55

-59

-63

-68

-73

-78

78+

15-17 ปี หญิง
(พ.ศ. 2544-2546)

A,B

-42

-44

-46

-49

-52

-55

-59

-63

-68

68+

18 ปี ขึ้นไป ชาย
(พ.ศ. 2544 ลงไป)

A

-54

-58

-63

-68

-74

-80

-87

87+

18 ปี ขึ้นไป หญิง
(พ.ศ. 2544 ลงไป)

A

-46

-49

-53

-57

-62

-67

-73

73+

ข้ อ 4กติกาการแข่ งขัน เคียวรู กิ

นา้ หนัก

3

4.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั
4.2 นักกีฬาต้องสวนอุปกรณ์ป้องกันจามระเบียบสากล ได้แก่ ฟันยาง เกราะ สนับแขน ขา และอื่นๆ
4.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นการสิ้นสุด
4.4 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์สมัครแข่งขันเคียวรู กิประเภทบุคคล ได้เพียง 1 รุ่ น เท่านั้น
4.5 ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
4.6 ประเภทบุคคลไม่มีการชิงตําแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาํ แหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
4.7 ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจอุปกรณ์ก่อนลงสนาม
4.8 นักกีฬาที่ลงทําการแข่งขันไม่ทนั เวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี ไม่มีการเริ่ มต้นใหม่
ข้ อ 5อุปกรณ์การแข่งขันเคียวรู กิ
ให้นกั กีฬานําอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วยตนเองและจะมีการตรวจอุปกรณ์การแข่งขันก่อนนักกีฬาเข้าสู่
สนามการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขันที่ตอ้ งเตรี ยมมามีดงั นี้
5.1 เกราะป้องกันตัว
5.2 หมวกป้องกันศีรษะ
5.3 สนับแขนและสนับขา
5.4 กระจับ
5.5 ถุงมือและถุงเท้า
5.6 รุ่ นยุวชนอายุ 13-14 ปี , เยาวชนอายุ 15-17 ปี และประชาชน ต้องใส่ฟันยาง
5.7 รุ่ นเยาวชนอายุ 13 ปี ขึ้นไป และ ประชาชน เฉพาะคลาส A ต้ องเตรียมถุงเท้ าไฟฟ้ า ELECTRONIC
KPNP มาด้ วยตัวเอง
5.8 อุปกรณ์เพิม่ เติมที่สามารถใส่ลงแข่งขันได้ ได้แก่ สนับเข่า และสนับศอก ต้องเป็ นวัสดุที่ไม่เป็ นวัสดุ
แข็ง เช่น โลหะหรื อ พลาสติก
5.9 อุปกรณ์นกั กีฬาต้องใส่ให้ครบตามระเบียบการแข่งขัน
5.10 ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ถุงเท้า ELECTRONIC ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด
-อุปกรณ์ตอ้ งได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากสมาคมฯ จากฝ่ ายตรวจสอบก่อนลงแข่งขัน
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ประเภทพุมเซ่
1.การแข่งขันแบ่งตามประเภท
1.1ประเภทเดี่ยว
1.2ประเภทคู่ผสม
1.3ประเภททีม3คน (ใช้หลักสากล)
2.ไม่จาํ กัดสาย แข่งตามอายุ รํา รอบละ1 พุมเซ่ ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไปจับฉลากท่ารําพุมเซ่
3. นักกีฬา 1 คนสามารถแข่งได้ 3 ประเภท
4.นักกีฬาพุมเซ่ทุกคนจะต้องรายงานตัวก่อนเข้าสนามตามเวลาที่กาํ หนด
5.จับฉลากคู่สายแพ้คดั ออกในรอบคัดเลือก
6. รอบ Semi-final และ final แข่งที่ละคน เป็ นการให้คะแนน
7..ประชุมโค้ชทีมพุมเซ่ก่อนเวลาเริ่ มการแข่งขัน
ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว ที่กาหนดให้ มกี ารแข่ งขันตามรุ่น
แยกประเภท รุ่ นอายุ คุณวุฒิข้นั สาย (ต้องอยูใ่ นอายุ และ ขั้นสายที่สมัครแข่ง)
รุ่นอายุ
อายุ ไม่เกิน 7 ปี
อายุ 8 -10 ปี
อายุ 11 - 14 ปี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ขั้นสาย
สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง

แพทเทินรอบคัดเลือก
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1

แพทเทินรอบชิง 5 คน
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2

อายุ ไม่เกิน 7 ปี
อายุ 8 -10 ปี
อายุ 11 - 14 ปี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเขียว
สายเขียว
สายเขียว
สายเขียว

แพทเทิน 3
แพทเทิน 3
แพทเทิน 3
แพทเทิน 3

แพทเทิน 4
แพทเทิน 4
แพทเทิน 4
แพทเทิน 4

อายุ ไม่เกิน 7 ปี
อายุ 8 -10 ปี
อายุ 11 - 14 ปี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายฟ้า
สายฟ้า
สายฟ้า
สายฟ้า

แพทเทิน 5
แพทเทิน 5
แพทเทิน 5
แพทเทิน 5

แพทเทิน 6
แพทเทิน 6
แพทเทิน 6
แพทเทิน 6

อายุ ไม่เกิน 10 ปี
อายุ 11 - 14 ปี

สายนํ้าตาล
สายนํ้าตาล

แพทเทิน 7
แพทเทิน 7

แพทเทิน 8
แพทเทิน 8
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อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายนํ้าตาล

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

อายุ ไม่เกิน 10 ปี
อายุ 11 - 14 ปี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายแดง
สายแดง
สายแดง

แพทเทิน 7
แพทเทิน 7
แพทเทิน 7

แพทเทิน 8
แพทเทิน 8
แพทเทิน 8

อายุ ไม่เกิน 10 ปี
อายุ 11 - 14 ปี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายดํา + ดําแดง
สายดํา + ดําแดง
สายดํา

จับฉลาก แพทเทิน 8 ถึง โคเรี ยว
จับฉลาก แพทเทิน 8 ถึงโคเรี ยว
จับฉลาก แพทเทิน 8 ถึง คึมกัง

คึมกัง
คึมกัง
แทแบค

ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม และทีมรวมชาย-ทีมรวมหญิง
รุ่นอายุ
สายเหลือง
อายุ ไม่เกิน 7 ปี
อายุ 8 -10 ปี
อายุ 11 - 14 ปี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ขั้นสาย

แพทเทินรอบคัดเลือก

แพทเทินรอบชิง 5 คน

สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง

แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1

แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2

สายเขียว – ฟ้า (ผสมได้ )
อายุ ไม่เกิน 7 ปี
สายเขียว - ฟ้า
อายุ 8 -10 ปี
สายเขียว - ฟ้า
อายุ 11 - 14 ปี
สายเขียว - ฟ้า
อายุ 15 ปี ขึ้นไป
สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 3
แพทเทิน 3
แพทเทิน 3
แพทเทิน 3

แพทเทิน 5
แพทเทิน 5
แพทเทิน 5
แพทเทิน 5

สายนา้ ตาล – แดง (ผสมได้ )
อายุ ไม่เกิน 10 ปี
สายนํ้าตาล – แดง
อายุ 11 - 14 ปี
สายนํ้าตาล – แดง
อายุ 15 ปี ขึ้นไป
สายนํ้าตาล – แดง

แพทเทิน 7
แพทเทิน 7
แพทเทิน 7

แพทเทิน 8
แพทเทิน 8
แพทเทิน 8

สายดาแดง - สายดา (ผสมได้ )
อายุ ไม่เกิน 10 ปี
สายดําแดง
อายุ 11 - 14 ปี
สายดําแดง
อายุ 15 ปี ขึ้นไป
สายดําแดง – สายดํา

แพทเทิน 8 ถึง โคเรี ยว
แพทเทิน 8 ถึงโคเรี ยว
แพทเทิน 8 ถึง คึมกัง

คึมกัง
คึมกัง
แทแบค
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ข้ อ 6 กติกาการแข่ งขันพุมเซ่
6.1 ในการแข่งขัน การให้คะแนนเป็ นแบบจับคู่แข่งขันพร้อมกันสองทีม และกรรมการจะตัดสินโดย
การชูธงขึ้น นักกีฬาคนใดได้คะแนน 2 ใน 3 ถือว่าเป็ นผูช้ นะ (กรรมการจาก WT,TAEKWONDOWON,และ
อาจารย์ HYUNG JUN NOH แชมป์ โลกพุมเซ่ 5สมัย)
6.2 นักกีฬาประเภทพุมเซ่ 1คน สามารถลงได้ ท้ัง 3 ประเภทคือ
เดี่ยวคู่ผสมและทีม แต่ แข่ งได้ เพียง 1 รุ่นอายุเท่ านั้น
6.3 ประเภทพุมเซ่มีการชิงตําแหน่งที่ 3 โดยมีตาํ แหน่งที่ 3 เพียง 1 ตําแหน่ง
6.4 รอบชิงกรรมการตัดสินโดยการให้คะแนน
ข้ อ 7 อุปกรณ์การแข่ งขันพุมเซ่
ใช้ชุดแข่งขันสีขาวหรื อชุดพุมเซ่ตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
ข้ อ 8 คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขัน
8.1 มีคุณวุฒิต้งั แต่สายขาวขึ้นไป
8.2 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
8.3 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ได้เพียง 1 รุ่ นเท่านั้น
8.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรื อทั้งทีมได้ในกรณี ส่ง
หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่ครบ
ข้ อ 9เจ้ าหน้ าที่ประจาทีม
กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําทีม ได้ไม่เกิน ทีมละ 5 คน ในขณะทําการแข่งขันจะอนุญาต ให้ผฝู ้ ึ กสอน
หรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น (แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่ กางเกงขาสั้น)
และต้องแสดงบัตรโค้ชทุกครั้งที่เข้าสู่สนามแข่งขัน
ข้ อ 10 หลักฐานการรับสมัคร เคียวรูกิและพุมเซ่ ประกอบด้ วย
10.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมแสดงตัวจริ งในวันชัง่ นํ้าหนัก (กรณี ยงั ไม่มีบตั รประจําตัว
ประชาชน ให้ใช้สาํ เนาสูติบตั รหรื อสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงตัวจริ งในวันชัง่ นํ้าหนักเช่นกัน)จํานวน1 ใบ
10.2 สําเนาบัตรคุณวุฒิทางเทควันโด พร้อมแสดงตัวจริ งในวันชัง่ นํ้าหนัก จํานวน 1 ใบ
ข้ อ 11 การประท้ วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
11.1 การยืน่ เรื่ องประท้วง ให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสียผลประโยชน์เป็ นผูย้ นื่ เรื่ อง ประท้วง โดยทํา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันประท้วง 2,000 บาท
11.2 การประท้วงคุณสมบัติและด้านเทคนิคการแข่งขัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการรับพิจารณา
การประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
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11.3 การยืน่ เรื่ องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที
หลังการแข่งขัน
11.4 คําตัดสินของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็ นเด็ดขาดหากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามคําตัดสินนั้น
ปฏิบตั ิมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริ มกีฬาให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ
ข้ อ 12 ค่าสมัครการแข่ งขันกีฬาเทควันโด และการส่ งเอกสารสมัครฯ
ประเภทพุมเซ่บุคคล 500 บาท
ประเภทพุมเซ่คู่ผสม 600 บาท
ประเภทพุมเซ่ทีม 700 บาท
ประเภทเคียวรู กิ 500 บาท
ประเภทเคียวรู กิ เกราะไฟฟ้า 600 บาท

ข้ อ 13 ถ้ วยรางวัล พุมเซ่ และต่ อสู้
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ 1
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ 2
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ 3

พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

1 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล

พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

1 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
5 รางวัล

ถ้วยพุมเซ่
ถ้วยรางวัลคะแนนพุมเซ่อนั ดับ 1
ถ้วยนักกีฬาพุมเซ่ยอดเยีย่ ม -6 ปี ชาย/หญิง
ถ้วยนักกีฬาพุมเซ่ยอดเยีย่ ม -12 ปี ชาย/หญิง
ถ้วยนักกีฬาพุมเซ่ยอดเยีย่ ม -17 ปี ชาย/หญิง
ถ้วยนักกีฬาพุมเซ่ยอดเยีย่ ม +18ปี ชาย/หญิง

ถ้วยต่อสู้
ถ้วยรางวัลคะแนนเคียวรู กิ คราส A.B อันดับ 1
ถ้วยนักกีฬาต่อสูย้ อดเยีย่ ม -6 ปี ชาย/หญิง
ถ้วยนักกีฬาต่อสูย้ อดเยีย่ ม -12 ปี ชาย/หญิง
ถ้วยนักกีฬาต่อสูย้ อดเยีย่ ม -17 ปี ชาย/หญิง
ถ้วยนักกีฬาต่อสูย้ อดเยีย่ ม +18ปี ชาย/หญิง
ถ้วยผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม
ถ้วยรางวัลทีมเข้าร่ วมยอดเยีย่ ม
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ข้ อ 14 กาหนดการแข่ งขัน
- ปิ ดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.
- ชัง่ นํ้าหนักวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 – 19.00 น.
- ชัง่ นํ้าหนักวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 06.00 – 08.30 น.
- แข่งขันวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่ มเวลา 09.00
- พักสนาม เวลา 12.00– 13.00 น.
- พิธีเปิ ด 12.00 น.
- เริ่ มแข่งขันภาคบ่าย เวลา 13.00 น.
- สมัครแข่งได้ที่ www.fightingtkd.com
**มีขอ้ สงสัยติดต่อได้ที่ ครู ปาร์ค 086-327-02842 ครู แซม 084-566-0812**

ไม่อนุญาติให้เพิ่มหรื อถอนรายชื่อหน้างาน เนื่องจากเมือง
พัทยาเป็ นผูจ้ ดั การแข่งขันเอง ขอบคุณครับ

