ระเบียบการแข่ งขัน
The 1st TSU. TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจัด การแข่ ง ขัน กี ฬ าเทควัน โดรายการ The 1st TSU. TAEKWONDO
CHAMPIONSHIP 2019 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบการแข่งขันกีฬาเทควันโดขึ้นโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า ระเบี ย บการแข่ ง ขัน กี ฬ าเทควัน โด รายการ The 1st TSU. TAEKWONDO
CHAMPIONSHIP 2019 ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับสาหรับการแข่งขันในครั้งนี้ เท่านั้น ระเบียบอื่ นใดที่ขดั แย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ยกเลิกแล้วใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 2. กติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งกาหนดขึ้นโดยสหพันธ์เทควันโดโลก
ข้อ 3. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุ การ
และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมที่จะช่วยจัดการแข่งขันให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ข้อ 4. การจัดการแข่งขันแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้

4.1 ประเภทต่ อสู้ บุคคล (คลาส A, คลาส B, คลาส C) แบ่งตามรุ่ นอายุดงั นี้
ประเภทยุวชนชายและหญิง รุ่นพิเศษ อายุ ไม่ เกิน 4 ปี (เกิดไม่ เกิน พ.ศ.2558) Class C
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 16 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 16 กก. ไม่เกิน 18 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 18 กก. ขึ้นไป
ประเภทยุวชนชายและหญิง อายุไม่ เกิน 5 - 6 ปี (เกิดระหว่ างพ.ศ.2556-2557) คลาส A, B, C
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 16 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 16 กก. ไม่เกิน 18 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนัก 26 กก. ขึ้นไป
ประเภทยุวชนชายและหญิง อายุไม่ เกิน 7 - 8 ปี (เกิดระหว่ างพ.ศ.2554-2555) คลาส A, B, C
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 18 กก.
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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
ประเภทยุวชนชายและหญิง อายุไม่ เกิน 9 - 10 ปี (เกิดระหว่างพ.ศ.2552-2553) คลาส A, B, 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. ขึ้นไป
ประเภทยุวชนชายและหญิง อายุไม่ เกิน 11 - 12 ปี (เกิดระหว่ างพ.ศ.2550-2551) คลาส A, B, 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. ขึ้นไป
ประเภทยุวชนชายและหญิง อายุไม่ เกิน 13 - 14 ปี (เกิดระหว่ างพ.ศ.2548-2549) คลาส A, B, 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 39 กก. ไม่เกิน 43 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
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8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 55 กก. ขึ้นไป
ประเภทเยาวชนชายอายุไม่ เกิน 15- 17 ปี (เกิดระหว่ างพ.ศ.2545 - 2547) คลาส A, B, 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.
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. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่ เกิน 15- 17 ปี (เกิดระหว่ างพ.ศ.2545-2547) คลาส A, B, 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. ขึ้นไป
ประเภทประชาชนชาย อายุต้งั แต่ 18ปี ขึ้นไป (เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2544) คลาส A, B, C
1. รุ่ นA น้ าหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม
2. รุ่ นB น้ าหนักระหว่าง 54-58 กิโลกรัม
3. รุ่ นC น้ าหนักระหว่าง 58-63 กิโลกรัม
4. รุ่ นD น้ าหนักระหว่าง 63-68 กิโลกรัม
5. รุ่ นE น้ าหนักระหว่าง 68-74 กิโลกรัม
6. รุ่ นF น้ าหนักระหว่าง 74-80 กิโลกรัม
7. รุ่ นG น้ าหนักระหว่าง 80-87 กิโลกรัม
8. รุ่ นH น้ าหนักมากกว่า 87 กิโลกรัม
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ประเภทประชาชนหญิง อายุต้งั แต่ 18 ปี ขึน้ ไป(เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2544) คลาส A, B, C
1. รุ่ นA น้ าหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
2. รุ่ นB น้ าหนักระหว่าง 46-49 กิโลกรัม
3. รุ่ นC น้ าหนักระหว่าง 49-53 กิโลกรัม
4. รุ่ นD น้ าหนักระหว่าง 53-57 กิโลกรัม
5. รุ่ นE น้ าหนักระหว่าง 57-62 กิโลกรัม
6. รุ่ นF น้ าหนักระหว่าง 62-67 กิโลกรัม
7. รุ่ นG น้ าหนักระหว่าง 67-73 กิโลกรัม
8. รุ่ นH น้ าหนักมากกว่า 73 กิโลกรัม
หมายเหตุ
1. Class A หมายถึง มือเก่า
2. Class B หมายถึง มือใหม่ ไม่เกินสายเขียว เคยแข่งมาไม่เกิน 3 ครั้ง
3. Class C หมายถึง มือใหม่ สายขาว-สายเหลือง เคยแข่งมาไม่เกิน 1 ครั้ง
4. เมื่อทาการสมัครแล้วห้ามปรับเปลี่ยนรุ่ น น้ าหนักโดยเด็ดขาดไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

4.2 ประเภทท่ารา (Poomsae) การแข่งขันประเภทท่ารา ได้กาหนดให้มีแข่งขันดังนี้
ประเภทพุมเซ่ เดีย่ วชายและเดีย่ วหญิง แบ่งเป็ น 6 รุ่ น
ประเภทยุวชน อายุ 5 – 6 ปี (2556-2557)
ประเภทยุวชน อายุ 7 – 8 ปี (2554-2555)
ประเภทยุวชน อายุ 9 – 10 ปี (2552-2553)
ประเภทยุวชน อายุ 11 – 12 ปี (2550-2551)
ประเภทยุวชน อายุ 13 – 14 ปี (2548-2549)
ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี (2545-2547)
พุมเซ่ ทใี่ ช้ ในการแข่ งขันทุกประเภท จะแบ่ งตามระดับสาย มีดังนี้
ระดับสาย

พุมเซ่ ทใี่ ช้ แข่ งขัน

ขาว

Six Blocks (เดินหน้าอย่างเดียว)
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เหลือง

Taegeuk 2

เขียว

Taegeuk 4

ฟ้ า

Taegeuk 6

น้าตาล

Taegeuk 7

แดง

Taegeuk 8

ดา

KORYO และ KEUMGANG

ข้ อตกลงในการแข่ งขัน นักกีฬาพุมเซ่ จะทาการแข่งขันกันเพียง 1 รอบ โดยนักกีฬาสายขาวถึงสายแดงจะรา1 พุมเซ่
ส่วนนักกีฬาสายดารา 2 พุมเซ่
หมายเหตุ : ภายหลังการแข่งขันนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขันประเภทท่าราจะได้รับเหรี ยญรางวัลและเกียรติบตั รทุก
คน และ มีการนับคะแนนถ้วยรวมเหมือนในแมทช์การแข่งขันปกติ
ข้ อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขัน
5.1 ต้องเป็ นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง ไม่จากัดสัญชาติและมีคุณวุฒิต้งั แต่สายเหลืองขึ้นไป
5.2 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
5.3 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประเภทต่อสู ้ ได้เพียง 1 รุ่ นเท่านั้น
5.4 นักกีฬา สามารถลงแข่งขันได้ ทั้งประเภทต่อสู ้ และประเภทท่ารา
5.5 คณะกรรมการการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฎิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรื อทั้งทีมได้ ในกรณี ส่ง
หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่ครบ
5.6 เป็ นผูย้ อมรับและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความมี
น้ าใจเป็ นนักกีฬา
ข้ อ6 หลักฐานการสมัครการแข่ งขันต่ อสู้ และท่ ารา
6.1 สมัคร ออนไลน์ เท่านั้น www.fightingtkd.com
6.2 สาเนา สูติบตั รหรื อบัตรประชาชนหรื อทะเบียนบ้าน
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ข้ อ 7. วิธีการจัดการแข่ งขัน
ประเภทต่ อสู้
7.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั
7.2 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์ป้องกันให้ใช้ตามที่กาหนดไว้ในกติกาการแข่งขันเทควันโดสากลหรื อเป็ น
อุปกรณ์
ที่ได้มาตรฐาน โดยนักกีฬาต้องสวมอุปกรณ์ให้ครบตามกติกากาหนดซึ่งอุปกรณ์การแข่งขันและเครื่ อง
ป้องกัน
นั้นนักกีฬาต้องจัดเตรี ยมมาเอง
7.3 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน กาหนดให้แข่งขันคู่ละ 3 ยก ยกละ 1.20 นาที พัก 20 วินาที ( เวลาและ
กติกา
ในการแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน )
7.4 ประเภทต่อสูบ้ ุคคล ใช้วธิ ีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออกไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3
ร่ วมกัน 2 คน
7.5 ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที หากนักกีฬาไม่มาทาการแข่งขันภายใน 3 นาทีหลังจาก
ที่
กรรมการขานชื่อ ให้ปรับแพ้ในการแข่งขันได้ทนั ที
7.6 การชัง่ น้ าหนัก กาหนดชัง่ น้ าหนักวัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น – 18.00 น.
ข้ อ 8. การนับคะแนนถ้ วยรางวัลคะแนนรวมนับจานวนเหรียญทอง อันดับที่ 1 เท่ านั้น
ในรุ่ นใดที่มีนกั กีฬาสมัครเข้าแข่งขันไม่ถึง 3 คน จะไม่นารุ่ นนั้นมาคิดคะแนน (กรณี ทคี่ ะแนนจากเหรี ยญ
ทองเท่ากัน ให้นบั เหรี ยญเงิน ถ้าเท่ากันให้นบั เหรี ยญทองแดง, หรื ออยูท่ ี่ดุลพินิจของฝ่ ายจัดการแข่งขัน )
ข้ อ 9. รางวัลการแข่ งขัน
9.1 รางวัลการแข่ งขันประเภทต่ อสู้ บุคคล / ทีม และประเภทท่ารา
 ชนะเลิศ
ได้รับเหรี ยญชุบทองและเกียรติบตั ร
 รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเหรี ยญชุบเงินและเกียรติบตั ร
 รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเหรี ยญชุบทองแดงและเกียรติบตั ร
9.2. รางวัล ถ้ วยคะแนนรวม แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
 ประเภทต่อสูม้ ือใหม่
รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลสนับสนุนทีม 1,000 บาท
 ประเภทต่อสูม้ ือเก่า
รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลสนับสนุนทีม 1,000 บาท
 ประเภทท่ารา
รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลสนับสนุนทีม 1,000 บาท
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9.3 รางวัล ถ้วยนักกีฬายอดเยีย่ ม ( ให้เฉพาะ คลาส A เท่านั้น )
 รุ่ นยุวชนอายุ 5 – 6 ปี
 รุ่ นยุวชนอายุ 7 – 8 ปี
 รุ่ นยุวชนอายุ 9 – 10 ปี
 รุ่ นยุวชนอายุ 11 – 12 ปี
 รุ่ นยุวชนอายุ 13 – 14 ปี
 รุ่ นเยาวชนอายุ 15 – 17 ปี
 รุ่ นประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป
9.4 รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม
ข้ อ 10. การประท้ วง

จานวน 2 รางวัล
จานวน 2 รางวัล
จานวน 2 รางวัล
จานวน 2 รางวัล
จานวน 2 รางวัล
จานวน 2 รางวัล
จานวน 2 รางวัล
จานวน 3 รางวัล

ให้มีคณะกรรมการผูช้ ้ ีขาดการประท้วงประกอบด้วย
1) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬา
2) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคการแข่งขัน
การประท้วงให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. การยืน่ ประท้วงให้เป็ นไปตามกติกาเทควันโดสากล โดยให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสียผลประโยชน์เป็ น
ผูย้ นื่ ประท้วงโดยกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ความชัดเจน โดยใช้แบบฟอร์ม
2. การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
ทางเทคนิค ภายใต้เงื่อนไข และเวลาที่กาหนดไว้
3. การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติของ
นักกีฬา ภายใต้เงื่อนไข และเวลาที่กาหนดไว้
4. การยืน่ ประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที หลังการ
แข่งขันคู่ที่การประท้วงสิ้นสุด ผุย้ นื ประท้วงจะได้รับเงินคืนเมื่อการประท้วงมีผลชนะมิฉะนั้นให้ ริ บเงิน
ประกันเป็ นรายได้ของการจัดการแข่งขัน
5. คาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็ นทีส่ ิ้นสุด
ข้ อ 11. การลงโทษ
1) ในกรณี ที่คณะกรรมการตัดสินให้คู่กรณี ทาการแข่งขันต่อไป หากแต่ผใู ้ ดไม่ยอมทาการแข่งขันให้
คณะกรรมการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันผูน้ ้ นั ออก
2) นักกีฬาที่ไม่ลงแข่งขันตามเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกลงโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
3) ผลการแข่งขันที่เป็ นอย่างไรมาก่อนให้คงไปตามเดิม หากการแข่งขันพบว่ามีการละเมิดระเบียบ
ข้อบังคับให้ถือว่าฝ่ ายคู่แข่งขันเป็ นผูช้ นะ หากได้รับรางวัลหรื อตาแหน่งในการแข่งขันให้ถือว่า โมฆะ
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4) หากนักกี ฬาหรื อ ผูฝ้ ึ กสอนทีมใด แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับระเบียบปฎิ บตั ิอนั ดี ของการ
แข่งขัน
กีฬาเทควันโด ซึ่งฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ ได้ มีการตักเตือนแล้ ว แต่ ยังคงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมอีก ฝ่ ายจัดการ
แข่งขันฯ จะเชิญออกจากสนามแข่งขัน
ข้ อ 12. รายละเอียดการสมัครแข่ งขัน
1) รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ จนถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
2) สมัคร online : www.fightingtkd.com เท่านั้น
อ. ภิญโญ โชติรัตน์ (สมัครแข่ งขันเทควันโด)
สาขาวิชาพลศึกษาและสุ ขศึกษา
อาคารเอนกประสงค์สาขาวิชาพลศึกษาและสุ ขศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 ถนน กาญจนวณิช ตาบลเขารู ปช้ าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
3) วันประชุมทีมและจับฉลากแบ่งสาย (ทาโดยการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ ** หลังจากจับฉลากแบ่งสายแล้ว จะไม่มีการแก้ไขคู่สายการแข่งขัน โดยก่ อนการจับสายแข่งขันให้
ผูจ้ ดั การทีมตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา รุ่ น อายุ น้ าหนัก แก้ไขให้เรี ยบร้อยก่อน
4) วันแข่งขัน 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมปาริ ชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา
5) การชัง่ น้ าหนักให้ชงั่ ก่อนวันแข่งขัน 1 วันเท่านั้น เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา
6) ชาระค่าสมัครแข่งขันในวันชัง่ น้ าหนัก
ค่าสมัคร
 ประเภทต่ อสู้ บุคคล
 ประเภทท่ารา

บุคคลละ 500 บาท
บุคคลละ 500 บาท

หมายเหตุ นักกีฬาที่สมัครแล้วห้ามถอนตัวโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นผูจ้ ดั การทีมจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าสมัคร
7) พิธีเปิ ดการแข่งขัน วันเสาร์ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ขอให้นกั กีฬาเข้าร่ วมพิธีเปิ ดการแข่งขันตามวัน - เวลาดังกล่าวด้วย ในขณะทาการแข่งขันอนุญาตเฉพาะผูท้ ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันในสนามได้เท่านั้น
(เพื่อความเข้ าใจระเบียบการแข่ งขันฯ กรุณาอ่ านซ้าอย่ างละเอียดอีกครั้ง)
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กาหนดการจัดการแข่ งขัน
กีฬาเทควันโด The 1st TSU. TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
1 มี.ค. - 6 พ.ค. 2562  รับสมัครนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
6 พ.ค. 2562



ปิ ดการรับสมัคร ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ขอความกรุ ณา ชาระ

เงินตามจานวนนักกีฬาที่ส่งรายชื่อเข้าร่ วมการแข่งขัน นักกีฬาที่สมัครแล้วห้ามถอนตัวโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นผูจ้ ดั การ
ทีมจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าสมัครแทน ( กรณี เพิม่ เติมนักกีฬาเพือ่ เข้าแข่งขันสามารถกระทาได้ )
10 พ.ค. 2562



ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบเอกสาร ชาระค่าสมัคร ชัง่ น้ าหนักเข้ารุ่ น ตั้งแต่ เวลา

15.00 น.– 18.00 น.
ณ อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
11 พ.ค. 2562



08.30 - 09.50

เริ่ มการแข่งขันภาคเช้า

09.50 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 เป็ นต้นไป

วันแข่ งขัน
พักการแข่งขันทาพิธีเปิ ด

พิธีเปิ ดการแข่งขัน
ทาการแข่งขันต่อจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน

