การแข่ งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่ นครั้งที่ 10
“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิ งแชมป์ ภาคกลาง

ประเภทเคียวรู กิ , พุมเซ่ และฟรีสไตล์พมุ เซ่
14 ธันวาคม 2562
ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชี วศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
“ชิงถ้ วยเกียรติยศ พร้ อมเงินรางวัลรวม 10,000 บาท”
ใช้ กติกาใหม่ ของสหพันธ์ เทควันโดโลกในการตัดสิ น
 รุ่ นยุวชนรุ่ นพิเศษอายุ 3-4 ปี (2558-2559)
 รุ่ นยุวชนอายุ 5- 6 ปี (2556-2557)
 รุ่ นยุวชนอายุ 7-8 ปี (2554-2555) มือใหม่/มือเก่า/มือใหม่พิเศษ
 รุ่ นยุวชนอายุ 9-10 (2552-2553) มือใหม่/มือเก่า/มือใหม่พิเศษ
 รุ่ นยุวชนอายุ 11-12 ปี (2550-2551) มือใหม่/มือเก่า/มือใหม่พิเศษ
 รุ่ นยุวชนอายุ 13-14 (2548-2549) มือใหม่/มือเก่า/มือใหม่พิเศษ
 รุ่ นยุวชนอายุ 15-17 ปี (2545-2547) มือใหม่/มือเก่า/มือใหม่พิเศษ
 รุ่ นประชาชนทัว่ ไป
 คุณสมบัติต้ งั แต่สายเหลืองขึ้นไป (มือเก่า)
 คุณสมบัติต้ งั แต่ สายเหลือง ถึง สายเขียว (มือใหม่)
 มือใหม่พิเศษ* (สายขาว-เหลือง 1) กรณี สายเหลือง 1ให้นาบัตรสอบสายมาแสดง
หมายเหตุ
*ในกรณี ของนักกีฬามือใหม่พิเศษสายขาวขอความกรุ ณาส่ งตามความเป็ นจริ งถ้าเกิดการ
ประท้วงทุกกรณี จะมีผลถึงการพิจารณาถ้วยรวมและรางวัล
*รับเฉพาะระดับสายขาวกับสายเหลือง 1 เท่านั้น*
*มือใหม่พิเศษ ห้ ามเตะหัวและใช้ท่าหมุนเตะ
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่ งขันเทควันโด
 รุ่ นยุวชน อายุไม่เกิน 6 ปี , 7-8 ปี , 9-10 ปี , 11-12 ปี
 รุ่ นเยาวชน อายุ 13-14 ปี , 15-17 ปี

 รุ่ นประชาชนทัว่ ไป
ข้ อ 2 กติกาการแข่ งขันให้ ใช้ กติกาการแข่ งขันฉบับใหม่ ซึ่งกาหนดโดยสหพันธ์ เทควันโดโลก
ข้ อ 3 กติกาการแข่ งขัน ได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมที่จะจัดการแข่งขันให้สาเร็ จลุล่วงไปได้
ข้ อ 4 การแบ่ งรุ่ นการแข่ งขันแบบต่ อสู้ แบ่ งการแข่ งขันดังต่ อไปนี้
1 ประเภทยุวชนรุ่ นพิเศษ อายุ 3 – 4 ปี ชาย – หญิง (2558-2559)
รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่ น B น้ าหนักไม่เกิน 16 – 18 กก.
รุ่ น C น้ าหนักไม่เกิน 18 – 20 กก.
รุ่ น D น้ าหนักไม่เกิน 20 – 23 กก.
รุ่ น E น้ าหนักไม่เกิน 23 – 25 กก.
รุ่ น F น้ าหนัก 25 กก. ขึ้นไป
1 ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 5 - 6 ปี ชาย - หญิง (2556-2557) class A, B, C
รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่ น B น้ าหนักไม่เกิน 16 - 18 กก.
รุ่ น C น้ าหนักไม่เกิน 18 - 20 กก.
รุ่ น D น้ าหนักไม่เกิน 20 - 23 กก.
รุ่ น E น้ าหนักไม่เกิน 23 - 26 กก
รุ่ น F น้ าหนักไม่เกิน 26 กก. ขึ้นไป
2 ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี ชาย - หญิง (2554 - 2555) class A, B, C
รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่ น B น้ าหนักไม่เกิน 18 - 20 กก.
รุ่ น C น้ าหนักไม่เกิน 20 - 22 กก.
รุ่ น D น้ าหนักไม่เกิน 22 - 24 กก.
รุ่ น E น้ าหนักไม่เกิน 24 - 27 กก.
รุ่ น F น้ าหนักไม่เกิน 27 - 30 กก.
รุ่ น G น้ าหนักไม่เกิน 30 - 34 กก.

รุ่ น H น้ าหนักไม่เกิน 34 - 38 กก.
รุ่ น I น้ าหนักไม่เกิน 38 กก.ขึ้นไป
3 ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชาย - หญิง (2552 - 2553) class A, B, C
รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่ น B น้ าหนักไม่เกิน 23 - 25 กก.
รุ่ น C น้ าหนักไม่เกิน 25 - 27 กก.
รุ่ น D น้ าหนักไม่เกิน 27 - 29 กก.
รุ่ น E น้ าหนักไม่เกิน 29 - 32 กก.
รุ่ น F น้ าหนักไม่เกิน 32 - 35 กก.
รุ่ น G น้ าหนักไม่เกิน 35 - 38 กก.
รุ่ น H น้ าหนักไม่เกิน 38 - 41 กก.
รุ่ น I น้ าหนักไม่เกิน 41 - 44 กก
รุ่ น J น้ าหนักไม่เกิน 44 กก.ขึ้นไป
4 ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี ชาย - หญิง (2550 - 2551) class A, B, C
รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 27 กก.
รุ่ น B น้ าหนักไม่เกิน 27 - 29 กก.
รุ่ น C น้ าหนักไม่เกิน 29 - 32 กก.
รุ่ น D น้ าหนักไม่เกิน 32 - 35 กก.
รุ่ น E น้ าหนักไม่เกิน 35 - 38 กก.
รุ่ น F น้ าหนักไม่เกิน 38 - 41 กก.
รุ่ น G น้ าหนักไม่เกิน 41 - 44 กก.
รุ่ น H น้ าหนักไม่เกิน 44 - 47 กก.
รุ่ น I น้ าหนักไม่เกิน 47 - 50 กก.
รุ่ น J น้ าหนักไม่เกิน 50 กก.ขึ้นไป

5 ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชาย - หญิง (2548 - 2549) class A, B, C
รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่ น B น้ าหนักไม่เกิน 32 - 35 กก.
รุ่ น C น้ าหนักไม่เกิน 35 - 38 กก.
รุ่ น D น้ าหนักไม่เกิน 38 - 41 กก.
รุ่ น E น้ าหนักไม่เกิน 41 - 44 กก.
รุ่ น F น้ าหนักไม่เกิน 44 - 48 กก.
รุ่ น G น้ าหนักไม่เกิน 48 - 52 กก.
รุ่ น H น้ าหนักไม่เกิน 52 - 56 กก.
รุ่ น I น้ าหนักไม่เกิน 56 - 60 กก.
รุ่ น J น้ าหนักเกิน 60 กก.ขึ้นไป
6. ประเภทเยาวชน อายุ 15 - 17 ปี ชาย - หญิง (2545 - 2547) class A, B,C
รุ่ น

ชาย

หญิง

รุ่ น A.

น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.

น้ าหนักไม่เกิน 42 กก.

รุ่ น B.

น้ าหนักเกิน 45 – 48 กก.

น้ าหนักเกิน 42 – 44 กก.

รุ่ น C.

น้ าหนักเกิน 48 - 51 กก.

น้ าหนักเกิน 44 - 46 กก.

รุ่ น D.

น้ าหนักเกิน 51 - 55 กก.

น้ าหนักเกิน 46 - 49 กก.

รุ่ น E.

น้ าหนักเกิน 55 - 59 กก.

น้ าหนักเกิน 49 - 52 กก.

รุ่ น F.

น้ าหนักเกิน 59 - 63 กก.

น้ าหนักเกิน 52 - 55 กก.

รุ่ น G.

น้ าหนักเกิน 63 - 68 กก.

น้ าหนักเกิน 55 - 59 กก.

รุ่ น H.

น้ าหนักเกิน 68 - 73 กก.

น้ าหนักเกิน 59 - 63 กก.

รุ่ น I.

น้ าหนักเกิน 73 - 78 กก.

น้ าหนักเกิน 63 - 68 กก.

รุ่ น J.

น้ าหนักเกิน 78 กก.ขึ้นไป

น้ าหนักเกิน 68 กก.ขึ้นไป

รุ่ นประชาชนทัว่ ไป
ประเภท ประชาชน ชาย
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

( เกิดก่อนหรื อพ.ศ. 2544 ) Class A , B
น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
น้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก.
น้ าหนักเกิน 72 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
น้ าหนักเกิน 78 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก.
น้ าหนักเกิน 84 กก. ขึ้นไป

ประเภท ประชาชน หญิง
( เกิดก่อนหรื อ พ.ศ. 2544 ) Class
1. รุ่ นฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 47 กก.
2. รุ่ นฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
4. รุ่ นเฟเธอร์ เวท
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
5. รุ่ นไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
6. รุ่ นเวลเธอร์ เวท
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
7. รุ่ นมิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก.
8. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 72 กก. ขึ้นไป
ประเภท ต่ อสู้ ทมี 3 คน ชาย , หญิง แบ่ งเป็ น 4 รุ่ น
1. ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 6 ปี
น้ าหนักรวม ทีมชายไม่เกิน 90 กก. | ทีมหญิงไม่เกิน 80 กก
2. ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
น้ าหนักรวม ทีมชายไม่เกิน 100 กก | ทีมหญิงไม่เกิน 90
3. ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 10 ปี
น้ าหนักรวม ทีมชายไม่เกิน 110 กก | ทีมหญิงไม่เกิน 100
4. ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี
น้ าหนักรวม ทีมชายไม่เกิน 150 กก | ทีมหญิงไม่เกิน 130
5. ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
น้ าหนักรวม ทีมชายไม่เกิน 180 กก | ทีมหญิงไม่เกิน 160
6. ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 17 ปี
น้ าหนักรวม ทีมชายไม่เกิน 200 กก | ทีมหญิงไม่เกิน 180

A,B

ข้ อ 5 วิธีการจัดการแข่ งขัน
1. ใช้วธิ ี แข่งขันแบบแพ้คดั ออก ในประเภทมือเก่าไม่มีการชิงที่ 3 ครองร่ วมกัน
2. ในประเภทมือใหม่จดั ในระบบ 4 คน ครองที่ 3 ร่ วมกัน
3. ในประเภทมือใหม่พิเศษจัดในระบบ 2 คน รอบเดียว ยกเว้นสายที่ มี 3 คน บางคนต้องแข่ง 2 รอบ
หมายเหตุ : ขอความกรุ ณาตรวจสอบชื่ อ-นามสกุลของนักกีฬาและระเบียบการแข่ งขันอย่ างละเอียดก่ อนทุกครั้ง
เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันและนักกีฬา
ข้ อ 6. ประเภท พุมเซ่ ที่กาหนดให้ มีการแข่ งขันตามรุ่ น
1. ประเภท พุม่ เซ่ เดี่ยว (เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)
2. ประเภทพุมเซ่คู่ (ไม่แยกชาย-หญิง)
3. ประเภททีม 3 คน (ไม่แยกชาย-หญิง)
หมายเหตุ -พุมเซ่เดี่ยวแจกเหรี ยญพร้อมเกียรติบตั รทุกคน
- ผูแ้ ข่งขันสามารถลงแข่งขันในรุ่ นอายุสูงกว่าตนเอง และสู งกว่าขั้นสายของตนเองได้
- พุมเซ่เดี่ยว สามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 สาย แต่ตอ้ งสู งกว่าสายในปั จจุบนั

รุ่ นอายุ /
ระดับสาย

ขาว

ไม่เกิน 6 ปี

6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8

Koryo, Keumgang

7 – 8 ปี

6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8

Koryo, Keumgang

9 – 10 ปี

6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8

Koryo, Keumgang

11 – 12 ปี

6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8

Koryo, Keumgang

13 – 14 ปี

6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8

Koryo, Keumgang

15 – 17 ปี

6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8 Taebaek, Pyongwon

18 – 30 ปี

6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8 Taebaek, Pyongwon

30 – 40 ปี

6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8 Taebaek, Pyongwon

เหลือง

เขียว

ฟ้า

น้ าตาล

แดง

ดาแดง, ดา

40 – 50 ปี

6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8 Taebaek, Pyongwon

50 ปี ขึ้นไป 6 Blocks

Pattern 1 Pattern 2-3 Pattern 4-5 Pattern 6-7 Pattern 7-8 Taebaek, Pyongwon

ค่ าสมัครประเภทพุมเซ่
- เดี่ยว 500 บาท
- คู่ 600 บาท
- คู่ผสม 600 บาท
- ทีม(3คน) 800 บาท

ประเภทพุมเซ่ ฟรีสไตล์
หมายเหตุ :
1. ไม่ จากัดความคิดสร้ างสรรค์
2. ไม่ กาจัดแนวเพลง
***เพลงทีใ่ ช้ จะต้ องไม่ มีเนื้อหาส่ อเสี ยด,ดูหมิ่นเชื้อชาติ สถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์***
3. ความยาวเพลงไม่ เกิน 1 นาที 30 วินาที
4. โปรดเตรียมเพลงทีใ่ ช้ ในการแข่ งขันมาเอง (USB,CD) ทางผู้จัดจะเตรียมเครื่ องเสี ยงไว้ ให้

รุ่นอายุทใี่ ช้ ในการแข่ งขัน
ประเภทชาย/หญิง
1. รุ่ นอายุไม่ เกิน 8 ปี
2. รุ่ นอายุ 9-10 ปี
3. รุ่ นอายุ 11-12 ปี
4. รุ่ นอายุ 13-14 ปี
5. รุ่ นอายุ 18-30 ปี
6. รุ่ นอายุ 30 ปี ขึน้ ไป

ค่ าสมัครแข่ งขันฟรีสไตล์พมุ เซ่
- ประเภทเดี่ยว 500 บาท
- ประเภทคู่ 600 บาท
- ประเภททีมผสม 800 บาท

ข้ อ 7 คุณสมบัติของนักกีฬา
1. เป็ นผูย้ อมรับและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความ
มีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
2. ผูต้ อ้ งการเข้าร่ วมการแข่งขันมือใหม่ คุณสมบัติต้ งั แต่สายเหลืองขึ้นไป
3. ผูเ้ ข้าแข่งขันประเภทมือใหม่พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติสายขาวและไม่เคยเข้าร่ วมการแข่งขัน โดยมีผู ้
ฝึ กสอนเป็ นผูร้ ับรองคุณสมบัติของนักกีฬา
ข้ อ 8 การสมัครแข่ งขัน ผู้สมัครแข่ งขันต้ องส่ งหลักฐานต่ าง ๆ ตามข้ อบังคับ ดังต่ อไปนี้
1. ใบสมัครพร้อมทั้งติดรู ปถ่ายตามแบบฟอร์ มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมเขียนชื่อ รุ่ น ด้านหลังรู ปจานวน 1 รู ป เพื่อติดไอดีการ์ ด
3. กรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ (อายุต่ากว่า 20 ปี จะต้องมีคารับรองจากผูป้ กครอง)
4. สาเนาบัตรสอบสาย 1 ชุด (ตัวจริ งต้องนามาแสดงในวันช่างน้ าหนักด้วย)
ข้ อ 9 ชุ ดแข่ งขันให้ ใช้ ชุดตามกติกาการแข่ งขันเทควันโด
ข้ อ 10 สนามทีใ่ ช้ แข่ งขัน โรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชี วศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
ข้ อ 11 เวลาทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน กาหนดให้ มีการแข่ งขันคู่ละ 3 ยก โดยกาหนดเวลาดังนี้
1. รุ่ นยุวชน ชาย-หญิง
แข่งขัน 2 นาที พัก 1 นาที 3 ยก
รุ่ นเยาวชน ชาย-หญิง แข่งขัน 2 นาที พัก 1 นาที 3 ยก
รุ่ นประชาชน ชาย-หญิง
แข่งขัน 2 นาที พัก 1 นาที 3 ยก
 หมายเหตุ เวลาการแข่ งขันอาจเปลีย่ นแปลงได้ จะแจ้ งให้ ทราบในวันประชุ มผู้จัดการทีม
2. นักกีฬาต้องมาแข่งขันตามเวลาที่กาหนด หลังจากคู่ก่อนหน้านั้นแข่งเสร็ จไม่เกิน 2 นาที
3. ให้นกั กีฬารายงานตัวก่อนการแข่งขันก่อน 15 นาที
ข้ อ 12 การนับคะแนน
1. นับจากตาแหน่งที่ 1 ทุกรุ่ น นับเฉพาะเหรียญทองคลาส Aและ
ถ้วยคะแนนรวมประเภทชาย-หญิง อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ถ้วยคะแนนรวมประเภทชาย-หญิง อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ถ้วยคะแนนรวมประเภทชาย-หญิง อันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ถ้วยคะแนนรวมประเภทชาย-หญิง อันดับ 4
ถ้วยคะแนนรวมประเภทชาย-หญิง อันดับ 5
ถ้วยคะแนนรวมประเภทชาย-หญิง อันดับ 6
ถ้วยคะแนนรวมประเภทชาย-หญิง อันดับ 7
ถ้วยคะแนนรวมคลาส D (คลาสโรงเรี ยน) อันดับ 1
ถ้วยคะแนนรวมคลาส D (คลาสโรงเรี ยน) อันดับ 2

ถ้วยคะแนนรวมคลาส D (คลาสโรงเรี ยน) อันดับ 3
ถ้วยคะแนนรวมพุมเซ่ อันดับ 1
ถ้วยคะแนนรวมพุมเซ่ อันดับ 2
ถ้วยคะแนนรวมซิกส์บล็อค
ถ้วยนักกีฬายอดเยีย่ มชายมือเก่า
ถ้วยนักกีฬายอดเยีย่ มหญิงมือเก่า
ถ้วยนักกีฬายอดเยีย่ มพุมเซ่ชาย
ถ้วยนักกีฬายอดเยีย่ มพุมเซ่หญิง
ถ้วยเกียรติยศผูฝ้ ึ กสอนยอดเยี่ยม 10 รางวัล
ข้ อ 12 ทีมทีส่ มัครเข้ าแข่ งขัน 1 ทีม มีสิทธิส่งนักเรียนเข้ าแข่ งขันได้ ร่ ุ นละไม่ เกิน 1 คน
ข้ อ 13 สโมสรหรื อสถาบันหนึ่งมีสิทธิส่งนักกีฬาเข้ าแข่ งขันได้ ไม่ จากัดทีม หรื อเป็ นบุคคล
ข้ อ 14 คณะนักกีฬา 1 ทีม กาหนดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ประจาทีมได้ ไม่ เกิน 4 คน
1.
ผูค้ วบคุมทีม
2.
ผูจ้ ดั การทีม
3.
ผูฝ้ ึ กสอน
4.
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
ข้ อ 15 ในขณะทาการแข่ งขันกาหนดให้ ผ้ ูฝึกสอนนักกีฬาลงสนามได้ ไม่ เกิน 1 คน และต้ องแต่ งกายให้ เรี ยบร้ อย
(ห้ ามใส่ รองเท้าแตะเด็ดขาด)
ข้ อ 16 กาหนดการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่วนั นี้ถึง 12 ธันวาคม 2562
2. ชัง่ น้ าหนักวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.เป็ นต้นไป
หรื อเวลา 06.00-08.00 น.ของวันแข่งขัน
3. ค่าสมัครแข่งขันประเภทต่อสู ้บุคคล 500 บาท
สมัครได้ที่ >>> www.fightingtkd.com
สมัครได้ต้ งั แต่ วันที่ ถึง 12 ธันวาคม 2562

ข้ อ 17 การประท้วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังต่ อไปนี้
17.1 การยืน่ ประท้วงให้ผูค้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์เป็ นผูอ้ ื่นประท้วงโดยกระทาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ความชัดเจนประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้แบบฟอร์ มของคณะกรรมจัดการแข่งขันพร้อมเงิน
ประกันการประท้วงตาม ข้อ (17.4)
17.2 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการการพิจารณาการประท้วง
ทางเทคนิค ภายใต้เงื่อนไข และเวลาที่กาหนดไว้
17.3 การประท้วงคุ ณสมบัตินกั กี ฬา ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิ ค
ภายใต้เงื่อนไข และเวลาที่กาหนดไว้
17.4 การยื่นประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิ น 10นาที หลัง
การแข่งขันคู่ที่การประท้วงสิ้ นสุ ด ผูย้ นื่ ประท้วงจะได้เงินคืนเมื่อการประท้วงมีผลชนะ มิฉะนั้นให้ริบเงินประกัน
เป็ นรายได้ของการแข่งขัน
17.5 ค าตัดสิ นของคณะกรรมการดัง กล่ า วให้ถื อว่า เป็ นเด็ดขาด หากคู่ก รณี ฝ่ าฝื น ปฏิ บ ตั ิ มิ ช อบด้วย
เจตนารมณ์ ข องการส่ ง เสริ ม กี ฬ า ให้ ป ระธานคณะกรรมการการจัด การแข่ ง ขัน พิ จารณาลงโทษตามความ
เหมาะสม
การลงโทษ
ข้ อ 18 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตัดสิ นให้ ค่ ูกรณีทาการแข่ งขันต่ อไป หากแต่ ผ้ ใู ดไม่ ยอมทาการแข่ งขันให้
คณะกรรมการตัดสิ ทธิ์ในการแข่ งขันผู้น้ ันออก
ข้ อ 19 นักกีฬาผู้ใดไม่ ลงแข่ งขันตามเวลาทีก่ าหนด โดยไม่ มีเหตุผลอันสมควร จะถูกลงโทษตัดสิ ทธิ์จากการ
แข่ งขัน
ข้ อ 20. ผลกรแข่ งขันทีเ่ ป็ นอย่างไรมาก่อนให้ คงไปตามเดิม หากการแข่ งขันพบว่ามีการละเมิดระเบียบข้ อบังคับ
ให้ ถือว่ าฝ่ ายคู่แข่ งเป็ นผู้ชนะ หากไก้รัยรางวัลหรื อตาแหน่ งในการแข่ งขันให้ ถือว่าเป็ นโมฆะ
หลักฐาน
เพื่อความเป็ นธรรมกับผูป้ กครองและนักกีฬา ให้นาหลักฐานตัวจริ งมาแสดงวันชัง่ น้ าหนัก
1. ใบสู ติบตั รตัวจริ ง หรื อ ทะเบียนบ้านตัวจริ ง บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง นามาแสดงในวันช่าง
น้ าหนัก
2. รู ปถ่าย 1 นิ้ว สาหรับติดบัตรไอดีการ์ ดที่ผา่ นการตรวจหลักฐานและช่างน้ าหนัก (เพื่อเข้าแข่งขัน)
หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา
1. หลักฐานการสมัครจะต้องครบถ้วน
2. ผูแ้ ทนทีมที่ส่งใบสมัครจะต้องสามารถรับผิดชอบแทนผูจ้ ดั การทีมได้ในกรณี ที่นกั กีฬาสมัครเอกสาร
หรื อคุณสมบัติไม่ครบ

3. ต้องนาเอกสารตัวจริ งของสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, หรื อบัตรประชาชน ประเภทมือใหม่ตอ้ งนาบัตร
สอบสายมาแสดงในวันช่างน้ าหนัก, มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์ จากการแข่งขัน
4. ต้องส่ งรู ปถ่ายของนักกีฬามาให้ครบถ้วนเพื่อต้องทาหลักฐานให้ถูกต้อง
5. นักกีฬาต้องพกบัตรไอดีการ์ ดเข้ารายงานตัวแข่งขันจนกว่าจะสิ้ นสุ ดการแข่งขันในคู่น้ นั ๆ
ไม่ นาหลักฐานเอกสารติดตัวมาแสดงในวันช่ างนา้ หนักจะตัดสิ ทธิ์ออกจาการแข่ งขันในรุ่ นนั้น ๆ
คาชี้แจง
อุปกรณ์การแข่งขัน เกราะ , หมวก ,กระจับ ให้แต่ละทีมเตรี ยมนามาเอง
กาหนดการแข่ งขัน
จะแจ้งให้ทราบในวันจับสายการแข่งขัน
รางวัลการแข่ งขัน
ชนะเลิศ
เหรี ยญทอง
พร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรี ยญเงิน
พร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรี ยญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร

ใบสมัครการแข่ งขันเทควันโดเพชรบุรีโอเพ่ น ครั้งที่ 10
“เพชรบุรีเมืองคนดีสามวัง”
14 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมฯอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชี วศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
**************************
วันที่.......... เดือน...................................พ.ศ. ..........
เรี ยน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว. .............................................นามสกุล........................................... ....
เกิดวันที่.......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... ขอสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่น
ครั้งที่ 10 “เพชรบุรีเมืองคนดีสามวัง”
ประเภท  มือเก่า มือใหม่  ทัว่ ไปสังกัดทีม.....................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(.............................................................)
ผูส้ มัคร
คารับรองของผู้ปกครอง
วันที่.......... เดือน................................... พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า.......................................................นามสกุล.................................................อาชีพ..............................
เป็ นผูป้ กครองโดยชอบธรรมของ.......................................................................................
ขอรับรองว่า ด../ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................................เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
และอนุญาตให้เข้าร่ วมการแข่งขัน เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 10 ” เพชรบุรีเมืองคนดีสามวัง และถ้าเกิดการบาดเจ็บ
หรื อได้รับอันตรายจากการแข่งขันครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ลงชื่อ..............................................................
(.............................................................)
ผูป้ กครอง

เอกสารหมายเลข 3.1

No.

ใบสรุ ปรายชื่ อนักกีฬา
ชื่ อทีม.............................................................................................................
ชื่ อผู้ฝึกสอน.....................................................................โทร.....................................
ชื่ อผู้จัดการทีม..................................................................โทร.....................................
ชื่ อ – สกุล
ทีมย่อย
เพศ
อายุ รุ่ น นา้ หนัก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
หมายเหตุ กรุ ณาพิมพ์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น (เพื่อสะดวกในการอ่านและความถูกต้อง)

กลุ่ม
มือใหม่ /โอเพ่น

No.

ชื่ อ – สกุล

ทีมย่อย

เพศ

อายุ

รุ่ น

นา้ หนัก

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
หมายเหตุ กรุ ณาพิมพ์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น (เพื่อสะดวกในการอ่านและความถูกต้อง)

กลุ่ม
มือใหม่ /โอเพ่น

สาหรับเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม
สั งกัดทีม.............................................................................................
ลาดับ

ชื่ อ – สกุล

ตาแหน่ ง

รู ปถ่ าย

ผูค้ วบคุมทีม

รู ปถ่าย 1 นิ้ว

ผูค้ วบคุมทีม

รู ปถ่าย 1 นิ้ว

ผูค้ วบคุมทีม

รู ปถ่าย 1 นิ้ว

ผูค้ วบคุมทีม

รู ปถ่าย 1 นิ้ว

...................................................................
1
.................................................................

...................................................................
2
.................................................................

...................................................................
3
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