1

2nd Pattaya Taekwondo Open Championship 2020
ระเบียบการและข้อบังคับ
การแข่งขัน พัทยาเทควันโด โอเพ่แชมป์ เปี้ ยนชิพครั้งที่ 2
แข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
ณ อาคารกรี ฑาในร่ ม สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา

สมัครแข่งติดตามข่าวสารและระเบียบการได้ทาง QR facebook fanpage
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“2 nd Pattaya Taekwondo Open Championship 2020”
เพื่อให้การดาเนิ นการจัดการแข่งขัน เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการ
แข่งขันขึ้นดังต่อไปนี้

ข้ อที่1. กาหนดการแข่ งขันและสถานที่
การแข่งขันกีฬาเทควันโด “2nd PATTAYA TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIP 2020 “
จัดการแข่งขัน ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา

ข้ อที่ 2. คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
โดยสานักการศึกษาเมืองพัทยาและสมาคม คองกีโดประเทศเกาหลีใต้

ข้ อที่ 3. ประเภทของการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท
3.1 ประเภทเคียวรู กิ (ต่อสู ้) เดี่ยว
3.2 ประเภทพุมเซ่ แบ่งออกเป็ น เดี่ยว,คู่ผสม,ทีมชาย,ทีมหญิง,ฟรี สไตล์ (กรรมการชาวเกาหลีจากสมาคมเคียงกีโดเท
ควันโดประเทศเกาหลีใต้)
3.3 ประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์ 3 ประเภท เดี่ยว,คู่ผสม,และทีมชาย-หญิง
3.4 ประเภทเคียกพ่า สมัครหน้างาน (การทาลายวัตถุดว้ ยการ ชก,ทุบ,ต่อย)

ข้ อที่ 4. ระเบียบและหลักฐานการสมัครในประเภทต่ างๆ
4.1 ประเภทการต่ อสู้ ในการชัง่ น้ าหนักต้องใช้บตั รประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนา (กรณี ยงั ไม่มีบตั รให้ใช้สาเนาใบ
เกิดแทน) หากพบว่าน้ าหนักและอายุไม่ตรงตามจริ ง จับคู่เตะคู่พิเศษ(ไม่มีคะแนน)
4.2 ประเภทพุมเซ่ และ เคียกพ่า รายงานตัวก่อนลงสนามต้อง ใช้บตั ร ID card พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนา (กรณี ยงั ไม่มีบตั รให้ใช้สาเนาใบเกิดแทน) หากอายุไม่ตรงราเดี่ยว (ไม่มีคะแนนรับเหรี ยญทองแดง)
4.3 โค้ ชหรื อผู้จัดการทีม ลงทะเบียนรับ ID card ต้องใช้บตั รประชาชน หน้างาน
4.4 ไม่อนุญาตให้ถอนรายชื่อหน้างานนอกจากในระบบเท่านั้น
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ข้ อที่ 5. กติกาการแข่ งขัน ต่ อสู้
5.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั (มิถุนายน 2561)
5.2 class A = ไม่จากัดสาย class B = ไม่เกินสายฟ้า class C = ขาว – เหลือง
5.3 นักกีฬาต่อสู ้ ทุกคนต้องใส่ อุปกรณ์ป้องกันให้ครบ อนุ ญาตให้ใส่ หมวกติดหน้ากากได้
5.4 class A- B อายุ 13 ปี ขึ้นไป กาหนดให้ใส่ ฟันยาง และกระจับ
5.5 การแข่งขันคราส A ตั้งแต่อายุ 13 ปี ขึ้นไปใช้เกาะไฟฟ้าและหมวกไฟฟ้า KP&P นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์ป้องกัน
ส่ วนตัวมาเอง ทางผูจ้ ดั แข่งมีเพียงหมวกและชุดเกราะไฟฟ้าเท่านั้นท่านั้น
5.6 กาหนดเวลาการแข่งขันในแต่ละยกและในแต่ละรุ่ น
- อายุ ไม่ถึง 12 ปี ทุกคลาส แข่ง 3 ยก ยกละ 1.00 นาที พัก 30 วิ
- อายุ 13 ปี ขึ้นไป ทุกคลาส แข่ง 3 ยก ยกละ 1.30 นาที พัก 30 วิ
- รุ่ นประชาชน 18 ปี ขึ้นไป แข่ง 3 ยก ยกละ 2.00 นาที พัก 1 นาที

ข้ อที่ 6. กติกาการแข่ งพุมเซ่
6.1 นักกีฬาใส่ ชุดสี ขาวหรื อชุ ดพุมเซ่ก็ได้
6.2 พุมเซ่เดี่ยวและคู่ผสม แข่งแบบแพ้คดั ออก แบ่งตามคู่สาย
6.3 พุมเซ่ทีม3คน แยกชาย-หญิง แข่งทีละทีมดูจากผลคะแนนเป็ นหลัก
6.4 นักกีฬาพุมเซ่ 1 คนสามารถลงแข่งได้ 4 ประเภท แต่ห้ามข้ามรุ่ นข้ามสาย ยกเว้นประเภทฟรี สไตล์
6.5 พุมเซ่ฟรี สไตล์ เดี่ยว คู่ผสม,ทีม3คน ไม่เกิน13ปี และตั้งแต่13ปี ขึ้นไป คู่ผสม,ทีม 3คน สามารถรวมอายุได้

ข้ อที่ 7. กติกา เคียกพ่ า
7.1 แข่งเรี ยงตามอายุ ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ใครทาลายได้มากกว่าเป็ นผูช้ นะ
7.2 หากคะแนนเท่ากัน ใครน้ าหนักน้อยกว่าเป็ นผูช้ นะ
7.3 สมัครแข่งขันหน้างาน
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ข้ อ 8. ถ้ วยรางวัล และเงินรางวัล พุมเซ่ และต่ อสู้
เหรี ยญทอง 5 คะแนน เหรี ยญเงิน 3 คะแนน เหรี ยญทองแดง 1 คะแนน
นับคะแนนเพียง 3 อันดับเท่านั้น (แข่งคูพ่ ิเศษ ไม่มีคะแนน)

รางวัลทีมรวม ประเภทพุมเซ่ นับจากเหรียญรางวัล
ทีมอันดับ
ทีมอันดับ
ทีมอันดับ
ทีมอันดับ
ทีมอันดับ

1
2
3
4
5

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

7,000
5,000
3,000
2,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

รางวัลทีมรวม คลาส A-B ประเภทต่ อสู้ นับจากเหรียญรางวัล
ทีมอันดับที่ 1
ทีมอันดับที่ 2
ทีมอันดับที่ 3
ทีมอันดับที่ 4
ทีมอันดับที่ 5

รวม คลาส A และ B
รวม คลาส A และ B
รวม คลาส A และ B
รวม คลาส A และ B
รวม คลาส A และ B

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2,000 บาท
1,000 บาท

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

รางวัลทีมรวม คราส C ประเภทต่ อสู้ นับจากเหรียญรางวัล
ทีมอันดับที่ 1 คลาส C
ทีมอันดับที่ 2 คลาส C
ทีมอันดับที่ 3 คลาส C

เงินรางวัล 3,000 บาท
เงินรางวัล 2,000 บาท
เงินรางวัล 1,000 บาท

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

รางวัลบุคคลประเภทพุมเซ่
นักกีฬาพุมเซ่ ประเภทเดี่ยวชาย
นักกีฬาพุมเซ่ ประเภทเดี่ยวหญิง
นักกีฬาพุมเซ่ คู่ผสม
นักกีฬาพุมเซ่ ทีมชาย
นักกีฬาพุมเซ่ ทีมหญิง

ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
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รางวัลบุคคลประเภทพุมเซ่ ฟรีสไตล์
ฟรี สไตล์ เดี่ยว ชาย
ฟรี สไตล์เดี่ยว หญิง
ฟรี สไตล์คู่ผสม
ฟรี สไตล์ทีมชาย
ฟรี สไตล์ทีมหญิง

ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

รางวัลบุคคลประเภทต่ อสู้ ชาย-หญิง คลาส A
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม

คลาส A อายุ 9-10 ปี
คลาส A อายุ 11-12 ปี
คลาส A อายุ 13-14 ปี
คลาส A อายุ 15-17 ปี
คลาส A อายุ 18 ปี ขึ้นไป

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

2
2
2
2
2

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

2
2
2
2

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

รางวัลบุคคลประเภทต่ อสู้ ชาย-หญิง คลาส B
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม

คลาส
คลาส
คลาส
คลาส

B อายุ
B อายุ
B อายุ
B อายุ

9-10 ปี
11-12 ปี
13-14 ปี
15-17 ปี

ถ้ วยรางวัลใหญ่
รางวัลทีมรวมชนะเลิศ
**นับจากเหรี ยญรางวัลทุกประเภทรวมกัน รับถ้วยรางวัลจากท่านนายกเมืองพัทยา**
รางวัลชนะเลิศทีมรวมอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000
รางวัลชนะเลิศทีมรวมอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000
รางวัลชนะเลิศทีมรวมอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000

พร้อมถ้วยเกียรติยศ 1 รางวัล
พร้อมถ้วยเกียรติยศ 1 รางวัล
พร้อมถ้วยเกียรติยศ 1 รางวัล
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ข้ อที่ 9. พิกดั อายุและนา้ หนักในการลงแข่ งขันประเภทต่ อสู้ (เคียวรู ก)ิ
ยุวชน ชาย –หญิง อายุ 3-4 ปี คลาส C ( พ.ศ.2560-2559)
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 15 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 15 กก. แต่ไม่เกิน 17 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 17 กก. แต่ไม่เกิน 19 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 19 กก. ขึ้นไป
ยุวชน ชาย –หญิง อายุ 5-6 ปี คลาส B , C (พ.ศ.2558-2557)
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 18 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 29 กก. ขึ้นไป
ยุวชน ชาย –หญิง อายุ 7-8 ปี คลาส A,B,C (พ.ศ. 2556 -2555)
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป
ยุวชน ชาย –หญิง อายุ 9 –10 ปี คลาส A,B, C ( พ.ศ. 2554 -2553 )
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 40 กก. ขึ้นไป
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ยุวชน ชาย –หญิง อายุ 11 -12 ปี คลาส A,B, C ( พ.ศ.2552-2551)
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 46 กก ขึ้นไป

ตั้งแต่ อายุ 13ปี ขึน้ ไป นา้ หนัก ชายและหญิงจะต่ างกัน
ยุวชน ชาย อายุ 13 –14 ปี
คลาส A,B, C ( พ.ศ.2550-2549)
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 37 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
9. รุ่ น I น้ าหนักเกิน 65 กก. ขึ้นไป
ยุวชน หญิง อายุ 13 –14 ปี คลาส A,B, C ( พ.ศ.2550-2549)
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
9. รุ่ น I น้ าหนักเกิน 59 กก. ขึ้นไป
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เยาวชน ชาย อายุ 15 –17 ปี คลาส A,B ( พ.ศ.2548-2546 )
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
9. รุ่ น I น้ าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
10. รุ่ น J น้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
เยาวชน หญิง อายุ 15 –17 ปี คลาส A,B ( พ.ศ.2548-2546 )
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
9. รุ่ น I น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
10. รุ่ น J น้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป

รุ่นประชาชน ชายและหญิง ทุกรุ่นใช้ KPNP
รุ่ นประชาชน ชาย อายุ 18 ปี ขึน้ ไป (เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546)
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
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รุ่ นประชาชนหญิง 18 ปี ขึน้ ไป (เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546)
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน73 กก. ขึ้นไป

** ท่ ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ คราสA อายุ 15- 17 ปี **
ข้ อที่ 10. ประเภทพุมเซ่
10.1 การแข่งขันแบ่งตามประเภท
10.1.1 ประเภท เดี่ยว
10.1.2 ประเภทคู่ผสม
10.1.3 ประเภททีม 3 คน (ชายหรื อหญิง ห้ามผสม)
10.2. นักกีฬา 1 คนสามารถแข่งได้ 3 ประเภท
10.3. นักกีฬาพุมเซ่ทุกคนจะต้องรายงานตัวพร้อมบัตรประชาชนและ ID card ก่อนลงการแข่งขัน
10.4. ประชุมโค้ชทีมพุมเซ่ก่อนเวลาเริ่ มการแข่งขัน
10.5. นักกีฬาแข่งแบบแพ้ คัดออก แข่ง 3 รอบ
10.1.รอบคัดเลือก 10.2 รอบ Semi Final 10.3. Final
**หากนักกีฬาที่เข้าแข่งขันมีไม่ถึงสามรอบ ให้ใช้ พุมเซ่ ในรอบ Semi Final และ Final เท่านั้น**
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ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว ทีก่ าหนดให้ มกี ารแข่ งขันตามรุ่น
รุ่ นอายุ
อายุ ไม่เกิน 7 ปี
อายุ 8 -10 ปี
อายุ 11 - 14 ปี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ขั้นสาย
สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง

รอบคัดเลือก
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1

Semi Final
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2

Final
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 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2

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 4
แพทเทิน 4
แพทเทิน 4
แพทเทิน 4

แพทเทิน 5
แพทเทิน 5
แพทเทิน 5
แพทเทิน 5

แพทเทิน 6
แพทเทิน 6
แพทเทิน 6
แพทเทิน 6

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

แพทเทิน 6
แพทเทิน 6
แพทเทิน 6

แพทเทิน 7
แพทเทิน 7
แพทเทิน 7

แพทเทิน 8
แพทเทิน 8
แพทเทิน 8

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

แพทเทิน 6
แพทเทิน 6
แพทเทิน 6

แพทเทิน 7
แพทเทิน 7
แพทเทิน 7

แพทเทิน 8
แพทเทิน 8
แพทเทิน 8

อายุ ไม่เกิน 10 ปี สายดา + ดาแดง
อายุ 11 - 14 ปี
สายดา + ดาแดง
อายุ 15 ปี ขึ้นไป สายดา

แพทเทิน 8
แพทเทิน 8
โคเรี ยว

โคเรี ยว
โคเรี ยว
คึมกัง

คึมกัง
คึมกัง
แทแบค
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ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม และทีมรวมชาย-ทีมรวมหญิง
รุ่ นอายุ
สายเหลือง
อายุ ไม่เกิน 7 ปี
อายุ 8 -10 ปี
อายุ 11 - 14 ปี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ขั้นสาย

Semi Final

Final

แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1
แพทเทิน 1

แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2
แพทเทิน 2

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 4
แพทเทิน 4
แพทเทิน 4
แพทเทิน 4

แพทเทิน 5
แพทเทิน 5
แพทเทิน 5
แพทเทิน 5

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

แพทเทิน 6
แพทเทิน 6
แพทเทิน 6

แพทเทิน 7
แพทเทิน 7
แพทเทิน 7

แพทเทิน 8
แพทเทิน 8
แพทเทิน 8

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

แพทเทิน 8
แพทเทิน 8
โคเรี ยว

โคเรี ยว
โคเรี ยว
คึมกัง

คึมกัง
คึมกัง
แทแบค

สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง
สายเหลือง

รอบคัดเลือก
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ข้ อที่ 11. กติกา พุมเซ่ ฟรีสไตล์
ใช้กติกาสากล เปิ ดแข่งขัน พุมเซ่ฟรี สไตล์ 3 ประเภท
- เดี่ยว,คู่ผสม ,และทีมชายหรื อหญิงเท่านั้น (ไม่เปิ ดทีมผสม 5 คน)
- ไม่ตอ้ งส่ งแผนการแข่ง และ ส่ งเพลงที่โต๊ะรายงานตัว (เพลง USB หรื อโทรศัพท์กไ็ ด้ )
ฟรี สไตล์เดี่ยว 2 รุ่ น แยก ชายและหญิง
-ไม่เกิน อายุ 13 ปี พ.ศ.2558-2549
- ตั้งแต่ อายุ 13 ปี ขึ้นไป เกิดก่อน พ.ศ.2549
ฟรี สไตล์คู่ผสม 2 รุ่ น รวมอายุได้
-ไม่เกิน13 ปี
-ตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป
ฟรี สไตล์ ทีม 3 คน แยก ชายและหญิง รวมอายุได้
- ไม่เกิน 13 ปี
- ตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป
ข้ อที่ 12 กาหนดวันสมัครและสิ ทธิพเิ ศษ
**15 ทีมแรก ที่สมัครตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป สมัครภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 จะได้รับสิ ทธิ พิเศษ**
- ห้องพักนักกีฬา และทีมงานระหว่างเข้าร่ วมการแข่งขันที่สนามกีฬา

12.1 ประกันอุบัติเหตุสาหรับนักกีฬาทีล่ งทะเบียนเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ประกันอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู ้ในสนาม เมื่อแพทย์ลงความเห็น
1. เย็บ
3,000 บาท/คน
2. กระดูกหัก
5,000 บาท/คน
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ข้ อที่ 13 ค่าสมัครการแข่ งขันกีฬาเทควันโด
เคียกพ่า
300 บาท (สมัครหน้ างาน)
ประเภทพุมเซ่เดี่ยว
500 บาท
ประเภทพุมเซ่คู่ผสม
600 บาท
ประเภทพุมเซ่ ทีมสามคน
700 บาท
ประเภทเคียวรู กิ
500 บาท
ประเภทเคียวรู กิ เกราะไฟฟ้า
600 บาท
ฟรี สไตล์ เดี่ยว
500 บาท
ฟรี สไตล์คู่ผสม
600 บาท
ฟรี สไตล์ทีมสามคน
700 บาท
**นักกีฬาทุกคนที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันจะได้รับเหรี ยญรางวัลทุกคน**

ผู้ประสานงาน :

นายชลนที เภตรา โทร.086-327-3842 (ครู ปาร์ค)

QR fanpage: Pattaya Taekwondo OPEN Championship
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แบบฟอร์ มการประท้ วง
2nd Pattaya Taekwondo Open Championship 2020
วันที่ :
เพศ :

ผู้รับคาประท้ วง :
ชาย

หญิง

รุ่ นนา้ หนัก :

นักกีฬาฝ่ ายนา้ เงินชื่ อ....................................................... นักกีฬาฝ่ ายแดงชื่ อ..........................................................
ได้รับค่าประท้วงจานวน 3,000 บาท เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วลงชื่อ ......................................................................

รายละเอียดการประท้ วง
กฎข้ อที.่ .......................................................................เรื่ อง.........................................................................................
รายละเอียด...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

ลงชื่ อ....................................................ผู้ประท้ วง
(

)

ตาแหน่ ง.............................................................
สโมสร...............................................................

