ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด
เทควันโดชิงชนะเลิศจังหวัดชุมพร
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนนิรมลชุมพร
…………………………………………………………………………………………………
ข้อ1. ระเบียบนี้เรียกว่า
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ “เทควันโดชิงชนะเลิศจังหวัดชุมพร”
ข้อ2. กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันทีก่ าหนดขึ้นโดยสหพันธ์เทควันโดโลกWTF
ข้อ3. โดยมีการกาหนดการแข่งขัน อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนนิรมลชุมพร
ข้อ4. คณะกรรมการจัดแข่งขันประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุ การ และคณะกรรมการอื่น ๆ
ของแผนก กีฬาเทควันโด จังหวัดชุมพร
ข้อ5. ระเบียบการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ)โดยมีการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ดังนี้
5.1 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
5.2 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
5.3 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
5.4 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
5.5 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
5.6 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง
5.7 ประเภทเยาวชน ชาย และหญิง

อายุ3 - 4 ป ี(พ.ศ. 2557-2558)
Class C เท่านั้น
อายุ5 - 6 ป ี(พ.ศ. 2555-2556)
Class B และ C
อายุ7 - 8 ปี (พ.ศ.2553 - 2554) Class A, B และ C
อายุ9 - 10 ป ี (พ.ศ.2551 - 2552) Class A, B และ C
อายุ11 - 12 ปี (พ.ศ.2549 - 2550) Class A, B และ C
อายุ13 - 14 ปี(พ.ศ. 2547 - 2548) Class A, B และ C
อายุ15 - 17 ปี(พ.ศ. 2544 - 2546) Class A, B

ข้อ6. การแบ่งรุ่นการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้แบ่งตามน้้าหนักตัว(เคียวรูกิ)ดังต่อไปนี้
• ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ3-4 ปี (พ.ศ.2558-2559) Class C เท่านั้น
1. รุ่นA
น้าหนักไม่เกิน16 กก.
2. รุ่นB
น้าหนักเกิน16 กก. แต่ไม่เกิน18 กก.
3. รุ่นC
น้าหนักเกิน18 กก. แต่ไม่เกิน20 กก.
4. รุ่นD
น้าหนักเกิน20 กก. แต่ไม่เกิน22 กก.
5. รุ่นE
น้าหนักเกิน22 กก. แต่ไม่เกิน24 กก.
6. รุ่นF
น้าหนักเกิน24 กก. แต่ไม่เกิน26 กก.
7. รุ่นG
น้าหนักเกิน26 กก. ขึ้นไป
• ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ5-6 ปี (พ.ศ.2556-2557) Class B และ C
1. รุ่นA
น้าหนักไม่เกิน18 กก.
2. รุ่นB
น้าหนักเกิน18 กก. แต่ไม่เกิน20 กก.
3. รุ่นC
น้าหนักเกิน20 กก. แต่ไม่เกิน22 กก.
4. รุ่นD
น้าหนักเกิน22 กก. แต่ไม่เกิน24 กก.
5. รุ่นE
น้าหนักเกิน24 กก. แต่ไม่เกิน27 กก.
6. รุ่นF
น้าหนักเกิน27 กก. แต่ไม่เกิน30 กก.
7. รุ่นG
น้าหนักเกิน30 กก. ขึ้นไป

• ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ7-8 ปี พ(.ศ. 2554 - 2555) Class A, B และ C
1. รุ่นA
น้าหนักไม่เกิน20 กก.
2. รุ่นB
น้าหนักเกิน20 กก. แต่ไม่เกิน22 กก.
3. รุ่นC
น้าหนักเกิน22 กก. แต่ไม่เกิน24 กก.
4. รุ่นD
น้าหนักเกิน24 กก. แต่ไม่เกิน27 กก.
5. รุ่นE
น้าหนักเกิน27 กก. แต่ไม่เกิน30 กก.
6. รุ่นF
น้าหนักเกิน30 กก. แต่ไม่เกิน34 กก.
7. รุ่นG
น้าหนักเกิน34 กก. แต่ไม่เกิน38 กก.
8. รุ่นH
น้าหนักเกิน38 กก. ขึ้นไป
• ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ9-10 ปี พ(.ศ. 2552 - 2553) Class A, B และ C
1. รุ่นA
น้าหนักไม่เกิน23 กก.
2. รุ่นB
น้าหนักเกิน23 กก. แต่ไม่เกิน25 กก.
3. รุ่นC
น้าหนักเกิน25 กก. แต่ไม่เกิน27 กก.
4. รุ่นD
น้าหนักเกิน27 กก. แต่ไม่เกิน29 กก.
5. รุ่นE
น้าหนักเกิน29 กก. แต่ไม่เกิน32 กก.
6. รุ่นF
น้าหนักเกิน32 กก. แต่ไม่เกิน36 กก.
7. รุ่นG
น้าหนักเกิน36 กก. แต่ไม่เกิน40 กก.
8. รุ่นH
น้าหนักเกิน40 กก.ขึ้นไป
• ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ11-12 ปี(พ.ศ. 2550 - 2551) Class A, B และ C
1. รุ่นA
น้าหนักไม่เกิน25 กก.
2. รุ่นB
น้าหนักเกิน25 กก. แต่ไม่เกิน28 กก.
3. รุ่นC
น้าหนักเกิน28 กก. แต่ไม่เกิน31 กก.
4. รุ่นD
น้าหนักเกิน31 กก. แต่ไม่เกิน34 กก.
5. รุ่นE
น้าหนักเกิน34 กก. แต่ไม่เกิน38 กก.
6. รุ่นF
น้าหนักเกิน38 กก. แต่ไม่เกิน42 กก.
7. รุ่นG
น้าหนักเกิน42 กก. แต่ไม่เกิน46 กก.
8. รุ่นH
น้าหนักเกิน46 กก. แต่ไม่เกิน50 กก.
9. รุ่นI
น้าหนักเกิน50 กก.ขึ้นไป
• ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ13-14 ปี(พ.ศ. 2548 - 2549) Class A, B, C
1. รุ่นA
น้าหนักไม่เกิน33 กก.
2. รุ่นB
น้าหนักเกิน33 กก. แต่ไม่เกิน37 กก.
3. รุ่นC
น้าหนักเกิน37 กก. แต่ไม่เกิน41 กก.
4. รุ่นD
น้าหนักเกิน41 กก. แต่ไม่เกิน45 กก.
5. รุ่นE
น้าหนักเกิน45 กก. แต่ไม่เกิน49 กก.

6.
7.
8.
8.
9.

รุ่นF
น้าหนักเกิน49 กก. แต่ไม่เกิน53 กก.
รุ่นG
น้าหนักเกิน53 กก. แต่ไม่เกิน57 กก.
รุ่นH
น้าหนักเกิน57 กก. แต่ไม่เกิน61 กก.
รุ่นI
น้าหนักเกิน61 กก. แต่ไม่เกิน65 กก.
รุ่นJ
น้าหนักเกิน65 กก.ขึ้นไป
• ประเภทเยาวชนชาย อายุ15-17 ปี(พ.ศ. 2545 - 2547) Class A, B
1.

รุ่นA

น้าหนักไม่เกิน45 กก.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รุ่นB
รุ่นC
รุ่นD
รุ่นE
รุ่นF
รุ่นG
รุ่นH
รุ่นI
รุ่นJ

น้าหนักเกิน45
น้าหนักเกิน48
น้าหนักเกิน51
น้าหนักเกิน55
น้าหนักเกิน59
น้าหนักเกิน63
น้าหนักเกิน68
น้าหนักเกิน73
น้าหนักเกิน78

กก. แต่ไม่เกิน48
กก. แต่ไม่เกิน51
กก. แต่ไม่เกิน55
กก. แต่ไม่เกิน59
กก. แต่ไม่เกิน63
กก. แต่ไม่เกิน68
กก. แต่ไม่เกิน73
กก. แต่ไม่เกิน78
กก. ขึ้นไป

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

• ประเภทเยาวชนหญิง อายุ15-17 ปี(พ.ศ. 2545 - 2547) Class A, B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หมายเหตุ

รุ่นA
รุ่นB
รุ่นC
รุ่นD
รุ่นE
รุ่นF
รุ่นG
รุ่นH
รุ่นI
รุ่นJ

น้าหนักไม่เกิน42 กก.
น้าหนักเกิน42 กก. แต่ไม่เกิน44
น้าหนักเกิน44 กก. แต่ไม่เกิน46
น้าหนักเกิน46 กก. แต่ไม่เกิน49
น้าหนักเกิน49 กก. แต่ไม่เกิน52
น้าหนักเกิน52 กก. แต่ไม่เกิน55
น้าหนักเกิน55 กก. แต่ไม่เกิน59
น้าหนักเกิน59 กก. แต่ไม่เกิน63
น้าหนักเกิน63 กก. แต่ไม่เกิน68
น้าหนักเกิน68 กก. ขึ้นไป

1. Class A

หมายถึง

มือเก่า

2. Class B

หมายถึง

มือใหม่ ไม่เกินสายเขียว เคยแข่งมาไม่เกิน3ครั้ง

3. Class C

หมายถึง

มือใหม่ สายขาว-สายเหลือง เคยแข่งมาไม่เกิน1ครั้ง

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

•
•
•
•
•
•

ประเภทต่อสู้ ทีม 3 คน (เคียวรูกิ)
รุ่นยุวชน อายุ 5-6 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/หญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 90 กก.
รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/หญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 100 กก.
รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/หญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 120 กก.
รุ่นยุวชน อายุ 11-12 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/หญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 140 กก.
รุ่นยุวชน อายุ 13-14 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/หญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 150 กก.
รุ่นเยาวชน อายุ 15-17ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย/หญิง น้าหนัก 3 คน ไม่เกิน 180 กก.

ข้อ9. คุณสมบัตขิ องผู้เข้าแข่งขัน
9.1 ต้องดาวโหลดใบสมัครของทางสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
โดยกรอกข้อมูลเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อย
9.2 เข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
9.3 นักกีฬา1 คน มีสิทธิเ์ ข้าแข่งขัน ประเภทเคียวรูกไิ ด้เพียง1รุ่นเท่านั้น
9.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิป์ ฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคนหรือทัง้ ทีมได้
ในกรณีหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
ข้อ10. กติกาการแข่งขันเคียวรูกิ
10.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทควันโดสากล ฉบับปัจจุบันทีส่ มาคมเทควันโดแห่งประเทศ ไทยรับรอง
10.2 ชุดการแข่งขัน ใช้ชุดแข่งขันสีขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
10.3 การแข่งขันใช้เกราะธรรมดา
10.4 การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
10.5 ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
10.6 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชนรุ่นอายุ3-4 ปี
3 ยก ยกละ 1 นาที พัก20 วินาที
- ยุวชนรุ่นอายุ5-6 ปี, 7 - 8 ปี,9 - 10ปี,11 - 12 ปี
3 ยก ยกละ 1.30 นาที พัก30 วินาที
- ยุวชนรุ่นอายุ13- 14 ปี, เยาวชนรุ่นอายุ15- 17 ปี
3 ยก ยกละ 1.30 นาที พัก30 วินาที
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา***
10.7 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่3โดยให้มีตาแหน่งที่3ร่วมกัน2 คน
10.8 ให้นักกีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน15นาที
10.9 หากนักกีฬาไม่มาในเวลาทีป่ ระกาศเรียกฝุายจัดการแข่งขั นจะจับเวลาาทีและหากไม่มาปรากฎตัวใน
เวลาทีก่ าหนดนักกีฬาจะถูกตัดสิทธิอ์ อกจากการแข่งขัน
หมายเหตุ
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม

ข้อ11. อุปกรณ์การแข่งขัน
11.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขนและสนับ-ขวาซ้าย
11.2 นักกีฬา ต้องใส่เกราะแดง หรือ น้าเงิน ตามสายการแข่งขัน
11.3 นักกีฬา ต้องใส่เฮดการ์ด แดง หรือ น้าเงิน ตามสายการแข่งขัน
11.4 นักกีฬา ชาย ต้องใส่กระจับ
11.5 นักกีฬา ยุวชน อายุ13-14 ปี เยาวชน อายุ15-17 ปี ต้องใส่ฟันยาง
11.6 นักกีฬา ต้องใส่ถุงมือและถุงเท้า -ขวา ซ้าย
หมายเหตุ
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่มอี ุปกรณ์ใด ๆ ให้ยืม นักกีฬาต้องน้าอุปกรณ์มาเอง
ข้อ12. ข้อปฏิบัตใิ นการแข่งขัน
12.1 ผู้ฝึกสอนนาตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬามารายงานตัวทีโ่ ต๊ะกรรมการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
ก่อนการแข่งขัน15นาที
12.2 ผู้ฝึกสอนนานักกีฬารอการแข่งขันในบริเวณทีท่ างฝุายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้
12.3 เจ้าหน้าทีน่ านักกีฬาและผู้ฝึกสอนลงสนาม นักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬารายงานตั ว
หัวหน้ากรรมการทีค่ วบคุมการแข่งขันประจาสนาม
ข้อ13. การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
13.1 คณะกรรมการผู้ชี้ขาดการประท้วง ประกอบด้วย
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุ ณสมบัตินักกีฬา
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคการแข่งขัน
13.2 การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- การยื่นประท้วงให้เป็นไปตามกติกาเทควันโดสากล
เป็นผู้ยื่นประท้วงโดยกระทาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อความชัดเจนโดยใช้แบบฟอร์ม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท ้วง
เทคนิคภายใต้เงื่อนไขและเวลาทีก่ าหนดไว้
- การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมรณาการประท้วงทางการพิจารณา
คุณสมบัติของนักกีฬา ภายใต้เงื่อนไขและเวลาทีก่ าหนดไว้
- การยื่นประท้วงทุกครั้งต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง2,000บาทอย่างช้าไม่เกิน10 นาที หลัง
การแข่งขันคู่ทกี่ ารประท้วงสิ้นสุด ผู้ยื่นประท้วงจะได้รับเงินคืนเมื่อการประท้ว ง
ริบเงินประกันเป็นรายได้ของการจัดการแข่งขัน
- คาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นทีส่ ิ้นสุ ดหากคู่กรณีฝุาฝืนไม่ปฏิบัติ
ถือว่าปฏิบัติมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬาให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม

ข้อ14. เจ้าหน้าทีป่ ระจ้าทีม
กาหนดให้มีเจ้าหน้าทีป่ ระจาทีม ได้ไม่เกิน3คนในขณะทาการแข่งขันจะอนุญาตให้ผู้ฝึกสอนทีมละ หรือผู้ช่วย
ฝึกสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง1คนเท่านั้น (แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ)
1. ผู้จัดการทีม
1 คน
2. ผู้ฝึกสอน
1 คน
3. ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
1 คน
ข้อ15. การรับสมัครในวัน และ เวลา ทีก่ ้าหนด ไม่มีค่าใช้จ่าย
- สมัครแข่งขันออนไลน์เท่านั้นทาง>>www.fightingtkd.com <<
- ปิดระบบการรับสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม2562 เวลา 24.00 น.

ข้อ16. ก้าหนดการ
วัน เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการทีมส่งใบสมัคร
ชั่งน้าหนักเวลา
วันอาทิตย์ ที่15 ธันวาคม 2562
จับคู่พิเศษ
ประชุมผู้จัดการทีม
เริ่มการแข่งขัน
หมายเหตุ

เวลา 17.00 – 18.00 น.
เวลา 17.00 – 18.00 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 08.40 น.
เวลา 09.00 น.

1. นักกีฬาต้องน้า***ใบสมัครการแข่งขันพร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและส้าเนา
บัตรประชาชนหรือสูจิบัตรมาแสดงในวันชั่งน้้าหนัก***หากไม่น้าเอกสารมาส่ง
จะถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่อนุญาตให้ลงท้าการแข่งขันในกรณีใดๆทังสิน
2. การจับคู่สายการแข่งขัน ใช้ระบบRandom ในทุกรุ่นอายุทมี่ กี ารแข่งขัน ซึง่ หลังจับ
สายการแข่งขันแล้ว ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน จะไม่มกี ารแก้ไขคู่สายการแข่งขัน
3. นักกีฬาชายน้าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนดทีส่ มัครแข่งขันได้

4. นักกีฬาหญิงน้าหนักตามระเบียบการ สามารถเกินกาหนดทีส่ มัครแข่งขันได้ 3ขีด
ข้อ17. รางวัลการแข่งขัน
17.1. ชนะเลิศอันดับ1ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร
17.2. ชนะเลิศอันดับ2ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตร
17.3. ชนะเลิศอันดับ3และที่3ร่วม ได้รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร

