ชมรมเทควันโดไพรัตน์ยมิ จ.สมุทรสาคร
วันที่ 4 มิถุนายน 2562
เรื่ อง

เรี ยนเชิ ญเข้าร่ วมการแข่งขันเทควัน “ รายการเทควันโดชิงแชมป์ ภาคกลาง ต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 8 ” ชิงถ้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรี ยน สถาบัน / สโมสร / ชมรม / โรงเรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขัน
ด้วยทางพอร์ โต้ ชิ โน่ ร่ วมกับ ชมรมเทควันโดไพรัตน์ยิม จ.สมุทรสาคร มีความประสงค์จดั การแข่งขันกี ฬา“ เท
ควันโดชิงแชมป์ ภาคกลาง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8” ชิงถ้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในวันเสาร์ ที่ 15-16 มิถุนายน 2562
ณ พอร์ โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ลานกิจกรรมกลาง ชั้น 1
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อต้องการประชาสมพันธ์และส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวของ จ.สมุทรสาคร ให้นกั กีฬาและประชาชนจากจังหวัด
ต่าง ๆ ได้รู้จกั สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆ ต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนมีการตื่นตัว ในด้านการเล่นกีฬา หันมาใช้เวลาว่างมาทากิจกรรมอันก่อเกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด
3. เพื่อส่ งเสริ มกี ฬาเทควันโด ให้มีการเคลื่อนไหว มีการพัฒนาเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ส่ งเสริ มให้นกั กี ฬาเข้าร่ วม
แข่งขันกีฬาเทควันโด ถูกต้องเป็ นไปตามกติกา พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
4. เพื่อส่ งเสริ มการแข่งขันกีฬาเทควันโดภายในประเทศ โดยเชิญสมาชิกของสมาคม
เทควันโดจากจังหวัดต่างๆ
ทัว่ ประเทศ
ดังนั้นเพื่อเป็ นเกียรติ ทางชมรมจึงขอเรี ยนเชิ ญท่านและคณะเข้าร่ วมการแข่งขัน
ร่ วมชมและเชียร์ ใน วันเสาร์ ที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

( นาย ไพรัตน์ เจือมณี )
ประธานชมรมเทควันโดไพรัตน์ยมิ
กรรมการผูต้ ดั สิ นกระทรวงสานักพัฒนาการกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เทควันโดชิงแชมป์ ภาคกลาง ต้ านยาเสพติด ครัง้ ที่ 8 ชิงถ้ วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร วันที่
15-16 มิถุนายน 2562 ณ พอร์ โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร
ลานกิจกรรมกลาง ชัน้ 1
เพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขัน เทควันโดชิ งแชมป์ ภาคกลาง ต้ านยาเสพติด ครั้งที่ 8 จ.สมุทรสาคร เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยจึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬา เทควันโด ขึ้นดังนี้
ข้ อ 1 ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันนี้ เรี ยกว่า เทควันโดชิงแชมป์ ภาคกลาง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 จ.สมุทรสาคร
โดยมีกาหนดการแข่งขันในวันเสาร์ ที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ พอร์ โต้ ชิ โน่ สมุทรสาคร
ลานกิจกรรมกลาง ชั้น 1
ข้ อ 2 คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
พอร์ โต้ ชิ โน่ สมุทรสาคร ร่ วมกับ ชมรมเทควันโดไพรัตน์ยมิ จังหวัดสมุทรสาคร
ข้ อ 3. คุณสมบัติของนักกีฬา
3.1 ยอมรับและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขัน เทควันโดชิงแชมป์ ภาคกลาง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 จ.
สมุทรสาคร ด้วยน้ าใจนักกีฬา
3.2 มีคุณวุฒิ ระดับสายเหลืองขึ้นไป จนถึงสายดา สายขาวขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผูฝ้ ึ กสอน
3.3 ถ้ามีการประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬาจะถูกตัดสิ ทธิ์ ให้แพ้ท้ งั ทีมโดยไม่คืนค่าสมัครแข่งขัน
ข้ อ 4. ประเภทการแข่ งขันเคียวรู กกิ าหนดให้ มีการแข่ งขันตามรุ่ นดังนี้
( Class A, B, C, คลาสโรงเรี ยน , พุมเซ่ )
เคียวรู กิประเภทไม่จากัดฝี มือ Class A มีคุณวุฒิต้ งั แต่เหลือง ถึงสายดา
เคียวรู กิประเภทมือใหม่ Class B มีคุณวุฒิไม่เกินสายเขียว การทาคะแนนได้ทุกอย่าง ( ยกเว้นการทา 5 คะแนน )
เคียวรู กิประเภทมือใหม่พิเศษ Class C มีคุณวุฒิต้ งั แต่สายขาวไม่เกินสายเหลือง(ไม่มีการเตะหัว เตะลาตัวได้ ชกได้ เท่านั้น
)
เคียวรู กิประเภทมือใหม่พิเศษ Class โรงเรี ยน มีคุณวุฒิต้ งั แต่สายขาว ผูฝ้ ึ กสอนควรพิจารณาตามความเหมาะสม
**คลาสโรงเรี ยนเป็ นคลาสที่เปิ ดโอกาศให้นกั กีฬาที่ยงั ไม่เคยทาการแข่งขัน
***หมายเหตุ : หากทางฝ่ ายจัดการแข่ งขันพิสูจน์ ได้ ว่านักกีฬาของท่ านคนใด มีการทุจริต นักกีฬาท่ านนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์จาก
การแข่ งขันและรางวัลทีไ่ ด้ จากการแข่ งขันจะถูกยึดคืนทันที รวมถึงทีมทีน่ ักกีฬาท่ านนั้นสั งกัดอยู่จะถูกตัดสิ ทธิ์จากการ
พิจารณาถ้ วยรางวัลทุกรางวัล

 เป็ นการแข่ งขันประเภท เคียวรู กิ
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
ประเภทเยาวชน ชาย และหญิง
ประเภทประชาชน ชายและหญิง


รุ่ นอายุประเภทพุมเซ่
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภท ยุวชน ชาย และหญิง
ประเภท เยาวชน ชาย และหญิง
ประเภทประชาชน ชายและหญิง

แบ่งเป็ น 8 รุ่ น
อายุ 3 – 4 ปี Class C, D
อายุ 5 – 6 ปี Class B, C, D
อายุ 7 – 8 ปี Class A, B, C, D
อายุ 9 – 10 ปี Class A, B, C, D
อายุ 11–12 ปี Class A, B, C, D
อายุ 13 – 14 ปี Class A, B, C, D
อายุ 15 – 17 ปี Class A, B, C, D
อายุ 18 ปี ขึ้นไป Class A, B

อายุไม่เกิน 6 ปี
อายุไม่เกิน 7 – 8 ปี
อายุไม่เกิน 9 – 10 ปี
อายุไม่เกิน 11– 12 ปี
อายุไม่เกิน 13 –14 ปี
อายุไม่เกิน 15 –17 ปี
อายุ 18 ปี ขึ้นไป ( Open )

Class A ( มือเก่า Open )
Class B ( มือใหม่ )
Class C ( มือใหม่พิเศษ )
Class D ( คลาสโรงเรี ยน )
ข้ อ 5.รุ่ นทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน
ประเภทเคียวรู กิ กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่ นดังนี้
คลาส A , B ไม่จากัดรอบ / คลาส C แข่ง 2 รอบ / คลาส D แข่ง 1 รอบ
ประเภทยุวชน ชาย – หญิง อายุไม่ เกิน 4 ปี Class C, D
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 15 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนัก
15 – 18 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนัก
18 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุ 5 - 6 ปี Class B ,C, D
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 15 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนัก
15 – 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 าหนักเกิน
27 กก. ขึ้นไป
ประเภทยุวชนชาย - หญิง อายุ 7 - 8 ปี Class A , B , C, D
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน
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 าหนักเกิน
34 กก. ขึึึ้นไป
ประเภทยุวชนชาย - หญิง อายุ 9 -10 ปี Class A , B , C, D
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน
23 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนัก
23 – 25 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนัก
25 – 28 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนัก
28 – 31 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนัก
31 – 34 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนัก
34 – 37 กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนัก
37 – 41 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนัก
41 กก. ขึ้นไป
ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุ 11 – 12 ปี Class A , B , C, D
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน
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 าหนักเกิน
50 กก ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชายและหญิง อายุ 13 – 14
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน
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 าหนักเกิน

ปี Class A ,B ,C,D
33 กก.
33 – 35 กก.
35 – 39 กก.
39 – 43 กก.
43 – 47 กก.
47 – 51 กก.
51 – 55 กก.
55 กก. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย Class
1. รุ่ น A ฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน
2. รุ่ น B ฟลายเวท น้ าหนัก
3. รุ่ น C แบนตั้มเวท น้ าหนัก
4. รุ่ น D เฟเธอร์เวท น้ าหนัก
5. รุ่ น E ไลท์เวท
น้ าหนัก
6. รุ่ น F เวลเธอร์ เวท น้ าหนัก
7. รุ่ น G ไลท์มิดเดิลเวท น้ าหนัก
8. รุ่ น H มิดเดิลเวท น้ าหนัก
9. รุ่ น I ไลท์เฮฟวีเ่ วท
น้ าหนัก
10. รุ่ น J เฮฟวี่เวท
น้ าหนักเกิน

A , B , C, D

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง Class
1. รุ่ น A ฟิ นเวท น้ าหนักไม่เกิน
2. รุ่ น B ฟลายเวท น้ าหนัก
3. รุ่ น C แบนตั้มเวท น้ าหนัก
4. รุ่ น D เฟเธอร์เวท น้ าหนัก
5. รุ่ น E ไลท์เวท น้ าหนัก
6. รุ่ น F เวลเธอร์ เวท น้ าหนัก
7. รุ่ น G ไลท์มิดเดิลเวท น้ าหนัก
8. รุ่ น H มิดเดิลเวท น้ าหนัก
9. รุ่ น I ไลท์เฮฟวีเ่ วท น้ าหนัก
10. รุ่ น J เฮฟวี่เวท
น้ าหนัก

A ,B ,C, D

45 กก.
45 – 48 กก.
48 – 51 กก.
51 – 55 กก.
55 – 59 กก.
59 – 63 กก.
63 – 68 กก.
68 – 73 กก.
73 – 78 กก.
78 กก. ขึ้นไป
42 กก.
42 – 44 กก.
44 – 46 กก.
46 – 49 กก.
49 – 52 กก.
52 – 55 กก.
55 – 59 กก.
59 – 63 กก.
63 – 67 กก.
67 กก. ขึ้นไป

ประเภท ประชาชน ชาย Class
1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์ เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์ เวท
7. รุ่ นมิดเดิลเวท
8. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท

A,B
น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 72 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 78 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 84 กก. ขึ้นไป

ประเภท ประชาชน หญิง Class A , B
1. รุ่ นฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 47 กก.
2. รุ่ นฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นเฟเธอร์ เวท
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นเวลเธอร์ เวท
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นมิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 72 กก. ขึ้นไป

58
62
67
72
78
84

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

51
55
59
63
67
72

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ประเภท พุมเซ่ ทีก่ าหนดให้ มีการแข่ งขันตามรุ่ น
5.1 ประเภท พุ่มเซ่ เดี่ยว (เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)
5.2 ประเภทพุมเซ่ ค่ ูผสม (ไม่ แยกชาย-หญิง)
5.3 ประเภททีม 3 คน (ไม่ แยกชาย-หญิง)
หมายเหตุ -พุมเซ่ เดี่ยวแจกเหรียญพร้ อมเกียรติบัตร
รุ่นอายุ / ระดับสาย

ไม่ เกิน 6 ปี
7 – 8 ปี
9 – 10 ปี
11 – 12 ปี
13 – 14 ปี
15 – 17 ปี
ประชาชน

ขาว เหลือง
6 block Pattern 1
6 block Pattern 1
6 block Pattern 1
6 block Pattern 1
6 block Pattern 1
6 block Pattern 1
6 block Pattern 1

เขียว
Pattern 3
Pattern 3
Pattern 3
Pattern 3
Pattern 3
Pattern 3
Pattern 3

ฟ้ า
Pattern 5
Pattern 5
Pattern 5
Pattern 5
Pattern 5
Pattern 5
Pattern 5

นา้ ตาล
Pattern 7
Pattern 7
Pattern 7
Pattern 7
Pattern 7
Pattern 7
Pattern 7

***6-block รา 6 ท่า ตอนไปเท่านั้น
***หากมีการเปลีย่ นแปลงพุมเซ่ จะแจ้ งให้ ทราบในทีป่ ระชุ ม
นักกีฬาพุมเซ่ 1 คน ลงได้ไม่เกิน 2 Event

ข้ อ 6 วิธีการจัดการแข่ งขัน
การแข่ งขัน ประเภทเคียวรู กิ
6.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั
6.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
6.3 สนามแข่งขัน ขนาด 8 x 8 เมตร ขึ้นอยูก่ บั จานวนนักกีฬา
6.4 การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตดั สิ นไฟฟ้า
การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นการสิ้ นสุ ด
6.5 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์ สมัครแข่งขันเคียวรู กิ ได้เพียง 1 รุ่ น เท่านั้น
6.6 ใช้วธิ ี การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
6.7 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน

แดง
Pattern 8
Pattern 8
Pattern 8
Pattern 8
Pattern 8
Pattern 8
Pattern 8

ดาแดง/ดา
Koryo,
Koryo,
Koryo,
Koryo,
Koryo,
Keumgang
Keumgang

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
ตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขัน
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 อมแสดงตัวจริงในวันชั่งนา้ หนัก (กรณี ยงั ไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้สาเนาสู ติบตั ร หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน พร้ อมแสดงตัว
จริงในวันชั่งนา้ หนักเช่ 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
8.3 หนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง
8.4 บัญชีรายชื่ อนักกีฬา
ข้ อ 9 เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม ได้ไม่เกิน ทีมละ 3 คน ในขณะทาการแข่งขันจะอนุ ญาต
ให้ผฝู ้ ึ กสอน หรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น
(แต่งกายสุ ภาพ ไม่ใส่ กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ)
1. ผูจ้ ดั การทีม 1 คน
2. ผูฝ้ ึ กสอน
1 คน
3. ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน 1 คน
ข้ อ 10 การรับสมัคร
เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ บัดนีเ้ ป็ นต้นไปจนถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ช่องทางการรับสมัคร ดังนี้
1. สมัครทาง Online ได้ที่ www.fightingtkd.com
2. สอบถามเพิม่ เติม ได้ที่ โทรศัพท์ 094-7988798 อ.ไพรัตน์ เจือมณี
ค่ าสมัครแข่ งโอนเงิน เข้ าบัญชี ไทยพาณิชย์ สาขากระทุ่มแบน ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นางสาวสุ ปราณี ทองอาจ เลขที่ 287-207 -207 -3 หรื อชาระในวันแข่ งขัน

3. ค่ าสมัคร
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน

เคียวรู กิ
คนละ 500.- บาท
พุมเซ่ เดี่ยว
คนละ 500.- บาท
พุมเซ่ ชายคู่
คู่ละ 600.- บาท
พุมเซ่ หญิงคู่
คู่ละ 600.- บาท
พุมเซ่ ค่ ูผสมชาย/หญิง คู่ละ 600.- บาท
พุมเซ่ ทมี ชาย 3 คน ทีมละ 900.- บาท
พุมเซ่ ทมี หญิง 3 คน ทีมละ 900.- บาท
พุมเซ่ ทมี ผสมชาย/หญิง 3 คน ทีมละ 900.- บาท
พุมเซ่ ฟรีไสตล์เดี่ยวชาย คนละ 500.- บาท
พุมเซ่ ฟรีไสตล์เดี่ยวหญิง คนละ 500.- บาท
พุมเซ่ ฟรีไสตล์ ค่ ูผสม คู่ละ 600.- บาท
พุมเซ่ ฟรีไสตล์ประเภททีม 5 คน ทีมละ 1,000.- บาท

ข้ อ 11 การจับสลากแบ่ งสาย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะทาการแบ่งสายให้ทุกทีมโดยใช้คอมพิวเตอร์
ข้ อ 12 การชั่งนา้ หนักและกาหนดการแข่ งขัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ชัง่ น้ าหนักเวลา 06.00 น. – 08.00 น. ในวันแข่งขัน
ข้ อ 13 การนับคะแนนรวมทั้งประเภทเคียวรู กิ
นับทุกรุ่ นที่มีการแข่งขัน ยกเว้นคู่พิเศษ
จะนับคะแนน จากจานวนเหรี ยญทองที่มากที่สุดเป็ นหลัก จากนั้นจึงนับจากเหรี ยญเงิน และ เหรี ยญทองแดง
ตามลาดับ (นับเฉพาะทีม A เป็ นหลัก) การรวมคะแนนจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ข้ อ 14 เหรียญรางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับรางวัลเหรี ยญทองพร้อมประกาศนียบัตร
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินพร้อมประกาศนียบัตร
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : คลาส C ได้ รับเหรียญรางวัลทุกคน (สายขาวกับสายเหลืองเท่ านั้น)
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรู กิ (มือเก่า ) อันดับ 1 ถึงอันดับ 1, 2, 3 จานวน 3 รางวัล
พร้ อมเงินรางวัล 5,000 / 4,000 / 3,000 บาท
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรู กิ (มือใหม่ B) อันดับ 1 ถึงอันดับ 1, 2, 3 จานวน 3 รางวัล
พร้ อมเงินรางวัล 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรู กิ (มือใหม่ C) อันดับ 1 ถึงอันดับ 1, 2, 3 จานวน 3 รางวัล
พร้ อมเงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเคียวรู กิ (มือใหม่ D) อันดับ 1.2 จานวน 2 รางวัล
พร้ อมเงินรางวัล 2.000 / 1.000 บาท
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ สูงสุ ด ชาย,หญิง ทุกคลาส พร้ อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ ชาย พร้ อมเงินรางวัล 2,000 บาท (ไม่ ผสมหญิง )
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ หญิง พร้ อมเงินรางวัล 2,000 บาท (ไม่ ผสมชาย )
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ (สายดาทั้งหมด ) ชาย พร้ อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ (สายสี ท้งั หมด ) หญิง พร้ อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ (สายสี ท้งั หมด ขาว - แดง ) ชาย พร้ อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ถ้ วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพุมเซ่ (สายดาทั้งหมด ขาว - แดง ) หญิง พร้ อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ชาย (ต่อสู ้)
Class A
จานวน 1 รางวัล จานวน 500บาท
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม หญิง (ต่อสู ้)
Class A
จานวน 1 รางวัล จานวน 500บาท
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ชาย (ต่อสู ้)
Class B
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม หญิง (ต่อสู ้)
Class B
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ชาย (ต่อสู ้)
Class C
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม หญิง (ต่อสู ้)
Class C
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ชาย (ต่อสู ้)
Class D
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม หญิง (ต่อสู ้ )
Class D
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท
รางวัลถ้ วยนักกีฬายอดเยีย่ ม (พุมเซ่ ) ชาย สายดา
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท
รางวัลถ้ วยนักกีฬายอดเยีย่ ม (พุมเซ่ ) หญิง สายดา
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท
รางวัลถ้ วยนักกีฬายอดเยีย่ ม (พุมเซ่ ) ชาย สายสี เหลือง - แดง
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท
รางวัลถ้ วยนักกีฬายอดเยีย่ ม (พุมเซ่ ) หญิง สายสี เหลือง - แดง
จานวน 1 รางวัลจานวน 500บาท

*** การจัดการแข่ งขันครั้งนีเ้ ป็ นการจัดการแข่ งขันเพื่อกระชับมิตร
ส่ งเสริมทักษะของนักกีฬา ***
สาหรับนักกีฬามือใหม่ Class C, D จะได้ รับเหรียญรางวัลในการเข้ าร่ วม
การแข่ งขันทุกคน
หากทางคณะกรรมการพบว่ านักกีฬาคนใดทุจริตไม่ ว่ากรณีใดก็ตามทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการแข่ งขันทันที และมีผลรวมไปถึงการ
พิจารณาถ้ วยรางวัลคะแนนรวม
กรุณาส่ งเอกสารใบสมัครให้ ครบถ้ วน รับสมัครจานวนจากัด เพื่อให้ เกิดความสะดวกในเรื่ องของเวลา
ทางฝ่ ายจัดจะพยายามจัดไม่ ให้ เกิน 85 คู่/สนาม ประเภทเคียรู กยิ ุวชนจะเริ่มแข่ งในภาคเช้ า
วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน แข่ งขัน Class A , B , C
วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายนแข่ งขัน Class D และ พุมเซ่

ข้ อ 16 การประท้วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
16.1 การยืน่ เรื่ องประท้วง ให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์ เป็ นผูย้ ื่นเรื่ อง
ประท้วง โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้
แบบฟอร์ มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วง 2,000.-บาท
16.2 การประท้วงคุณสมบัติและด้านเทคนิคการแข่งขัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการ
รับพิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
16.3 การยืน่ เรื่ องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10
นาที หลังการแข่งขัน
16.4 คาตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็ นเด็ดขาด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาตัดสิ นนั้น ปฏิบตั ิมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่ งเสริ มกีฬา ให้ประธานคณะ
กรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ
ข้ อ 17. อุปกรณ์ การแข่ งขัน
แต่ละทีมต้องนามาเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว มีขนาดพอดี เหมาะสมกับนักกีฬาของท่าน

