ระเบียบการและข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด
Phrae Open Poomsae Championship 2020
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่” ประจาปี 2563
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด ขึ้นดังนี้
ข้อ 1. วันและสถานที่จัดการแข่งขัน
การแข่งขันนี้เรียกว่า Phrae Open Poomsae Championship 2020 โดยมีกาหนดการแข่งขันใน
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนการป่าไม้แพร่
ข้อ 2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ฝ่ายกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่
ข้อที่ 3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
ใช้ขอ้ บังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด Phrae Open Poomsae Championship
2020 กติกาการแข่งขันเทควันโดของสมาพันธ์เทควันโดโลก WT (World Taekwondo)
ข้อ 4. คุณสมบัติของนักกีฬา
4.1 มีคุณวุฒิทางเทควันโดตั้งแต่สายเหลืองเป็นต้นไป
4.2 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
4.3 นักกีฬา สามารถลงแข่งขันได้ ทั้งประเภทพุมเซ่ปกติ และ พุมเซ่อิสระ
4.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรือทั้งทีม
ได้ ในกรณีส่งหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบ
4.5 เป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล(กติกาใหม่)
ข้อที่ 5. ประเภทการแข่งขันพุมเซ่
5.1 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว / คู่ / ทีม
1.
รุ่นยุวชน ชาย / หญิง
2.
รุ่นยุวชน ชาย / หญิง
3.
รุ่นยุวชน ชาย / หญิง
4.
รุ่นเยาวชน ชาย / หญิง
5.2 ประเภท พุมเซ่อิสระ เดี่ยว / คู่ / ทีม
1.
รุ่นยุวชน ชาย / หญิง
2.
รุ่นยุวชน ชาย / หญิง
3.
รุ่นเยาวชน ชาย / หญิง

อายุไม่เกิน 8 ปี
อายุ 9-11 ปี
อายุ 12-14 ปี
อายุ 15-17 ปี
อายุไม่เกิน 11 ปี
อายุ 12-14 ปี
อายุ 15-17 ปี

ข้อ 6. รุ่นที่ใช้ในการแข่งขัน
6.1 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว / คู่ / ทีม ที่กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น
แยกประเภท รุ่นอายุ คุณวุฒิขั้นสาย แยกชาย และหญิง (ต้องอยู่ในอายุ และ ขั้นสายที่สมัครแข่ง)
รุ่ นอายุ
ขั้นสาย
Event
ท่ารา
สายขาว
เดี่ยว / คู่ / ทีม
6 Blocks
อายุไม่เกิน 8 ปี
เหลือง
เดี่ยว / คู่ / ทีม
พุมเซ่ 1
อายุ 9 - 11 ปี
เขียว
เดี่ยว / คู่ / ทีม
พุมเซ่ 3
อายุ 12 - 14 ปี
ฟ้า
เดี่ยว / คู่ / ทีม
พุมเซ่ 5
อายุ 15 ปี ขึ้นไป
น้ าตาล
เดี่ยว / คู่ / ทีม
พุมเซ่ 7
แดง
เดี่ยว / คู่ / ทีม
พุมเซ่ 8
สาหรับ สายดาแดงและสายดา สุ่ มจับท่าราในช่วงจบประชุมผูจ้ ดั การทีม
รายการที่ 1 รุ่ นอายุไม่เกิน 11 ปี
ใช้ท่าราแพทเทิร์น 2,3,4,5,6,7,8
รายการที่ 2 รุ่ นอายุ 12-14 ปี
ใช้ท่าราแพทเทิร์น 4,5, 6,7,8,โคเรี ยว,กึมกัง, เทเบค (เหมือนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ)
รายการที่ 3 รุ่ นอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ใช้ท่าราแพทเทิร์น 6,7, 8,โคเรี ยว,กึมกัง, เทเบค, เพียงวอน, ชิพจิน (เหมือนกีฬาแห่งชาติ)
6.2 ประเภทพุมเซ่อิสระ เดี่ยว / คู่ / ทีม
ใช้เพลง 60-70 วินาที ส่ งเพลงพร้อมผังในเช้าวันแข่งขัน

ข้อ 7. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก (กรณียังไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
***ต้องใช้หลักฐานเพือ่ ยืนยันรุน่ อายุการแข่งขัน หากเจตุนาลงผิดรุน่ อายุจะถูกตัดสิทธิก์ ารแข่งขัน
ข้อ 8. กติกาการแข่งขัน

8.1 ใช้การแข่งขันแบบ จัดอันดับ
8.2 แพทเทินบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน อยู่ในระเบียบ ข้อ 6
8.3 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
8.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม
ข้อ 11. รางวัลการแข่งขันนักกีฬา
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร
ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร

ถ้วยนักกีฬา ชาย ยอดเยี่ยม
ถ้วยนักกีฬา หญิง ยอดเยี่ยม
ถ้วยนักกีฬา คู่ ยอดเยี่ยม
ถ้วยนักกีฬา ทีม ยอดเยี่ยม

2 รางวัล (พุมเซ่ปกติและพุมเซ่อิสระ)
2 รางวัล (พุมเซ่ปกติและพุมเซ่อิสระ)
2 รางวัล (พุมเซ่ปกติและพุมเซ่อิสระ)
2 รางวัล (พุมเซ่ปกติและพุมเซ่อิสระ)

ถ้วยคะแนนรวมทีม

2 รางวัล (อันดับ 1 และ 2 )

ข้อ 12. การสมัคร
สมัคร ออนไลน์ www.fightingtkd.com
รับสมัครแข่งขันถึงวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
โทร. 087-5452508 โค๊ชบอส / 094-7139787 โค๊ชขวัญ
ข้อ 13. กาหนดการแข่งขัน
ประชุมผู้จัดการทีมและจับแพทเทินที่ใช้ในการแข่งขันของรุ่นสายดา-แดง และ สายดา ในเวลา
09.00 น. ณสนามแข่นขัน
เริ่มทาการแข่งขัน เวลา 09.30 น.

ค่าสมัคร พุมเซ่เดีย่ ว 300. บาท คู่ 400. บาท ทีม 500. บาท

