ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขัน
3rd

“The
Burapha University Taekwondo Championship”
การแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.fightingtkd.comเท่านั้น
เพื่อให้การดาเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “The 3rd Burapha University
Taekwondo Championship”การแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3”
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันขึ้นดังนี้
ข้อที่ 1 ประเภทการแข่งขัน และวัตถุประสงค์การแข่งขัน
การแข่งขันนี้เรียกว่า “The 3rd Burapha University Taekwondo Championship”การแข่งขัน
มหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3” โดยมีการแข่งขันในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข้อที่ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อที่ 3 ข้อบังคับและกติกาจัดการแข่งขัน
ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดมหาวิทยาลัยบูรพาแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3
กติกาการแข่งขันเทควันโดของสมาพันธ์เทควันโดโลก
ข้อที่ 4 ประเภทการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทต่อสู้ บุคคล
ประเภทต่อสู้ ทีม 3 คน
ประเภทพุมเซ่
ข้อที่ 5 การแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคล
รุ่นยุวชน อายุ 3-4 ปี ( ไม่เกินพ.ศ.2559-2560) Class C D
รุ่นยุวชน อายุ 5-6 ปี (เกิด พ.ศ. 2557-2558) Class B C D
รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี (เกิด พ.ศ. 2555-2556) Class A B C D
รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี (เกิด พ.ศ. 2553-2554) Class A B C D
รุ่นยุวชน อายุ 11-12 ปี (เกิด พ.ศ. 2551-2552) Class A B C D
รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2549-2550)
Class A B C (ใช้เกราะไฟฟ้าในคลาส
A)
รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี(เกิด พ.ศ. 2546-2548)
Class A B (ใช้เกราะไฟฟ้าในคลาส A)

รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี (เกิด พ.ศ 2544 ขึ้นไป) Class A (ใช้เกราะไฟฟ้าในคลาส A)
รุ่นอายุและน้าหนักในการแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคล
รุ่นยุวชน ชาย – หญิง อายุ 3-4 ปี ( ไม่เกินพ.ศ.2559-2560 ) Class C D
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 15 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 15 กก. แต่ไม่เกิน 17 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 17 กก. แต่ไม่เกิน 19 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 19 กก.

รุ่นยุวชน ชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี (เกิด พ.ศ. 2557-2558)
Class B C D
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 18 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป

รุ่นยุวชน ชาย – หญิง อายุ 7-8 ปี (เกิด พ.ศ. 2555-2556)
Class A B C D
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 20 กก
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
รุ่นยุวชน ชาย – หญิง อายุ 9-10 ปี (เกิด พ.ศ. 2553-2554)
Class A B C D
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 23 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.

6.
7.
8.

รุ่น F
รุ่น G
รุ่น H

น้าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
น้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
น้าหนักเกิน 40 กก.ขึน้ ไป

รุ่นยุวชน ชาย – หญิง อายุ 11-12 ปี (เกิด พ.ศ. 2551-2552) Class A B C D
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 25 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป

รุ่นเยาวชนอายุ ชาย
1.
รุ่น
2.
รุ่น
3.
รุ่น
4.
รุ่น
5.
รุ่น
6.
รุ่น
7.
รุ่น
8.
รุ่น
9.
รุ่น
10.
รุ่น

13-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2549-2550) Class A B C D (ใช้เกราะไฟฟ้าในคลาส A)
A
น้าหนักไม่เกิน 33 กก.
B
น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
C
น้าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
D
น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
E
น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
F
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
G
น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
H
น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
I
น้าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
J
น้าหนักเกิน 65 กก. ขึ้นไป

รุ่นเยาวชน หญิง อายุ 13-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2549-2550) Class A B C (ใช้เกราะไฟฟ้าในคลาส A)
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 29 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

7.
8.
9.
10.

รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น

G
H
I
J

น้าหนักเกิน
น้าหนักเกิน
น้าหนักเกิน
น้าหนักเกิน

49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
61 กก. ขึ้นไป

รุ่นเยาวชน ชาย อายุ 15-17 ปี (เกิด พ.ศ. 2546-2548) Class A B (ใช้เกราะไฟฟ้าในคลาส A)
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 45 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
9.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
10.
รุ่น J
น้าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
รุ่นเยาวชน หญิง อายุ 15-17 ปี (เกิด พ.ศ. 2546-2548) Class A B (ใช้เกราะไฟฟ้าในคลาส A)
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 42 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
9.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
10.
รุ่น J
น้าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
รุ่นประชาชน ชาย อายุ 18 ปี (เกิด พ.ศ 2545ขึ้นไป)
Class A (ใช้เกราะไฟฟ้าในคลาส A)
๑.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 51 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.

8.
9.

รุ่น H
รุ่น I

น้าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
น้าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป

รุ่นประชาชน หญิง อายุ 18 ปี (เกิด พ.ศ 2545 ขึ้นไป) Class A (ใช้เกราะไฟฟ้าในคลาส A)
1.
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 44 กก.
2.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
3.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
4.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
5.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
6.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
7.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
8.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
9.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
**หมายเหตุ**
Class D - สายขาว – สายเหลือง อายุสอบไม่เกิน1 ปี หรือ เรียนเพื่อออกกาลังกายในโรงเรียนรับรองโดยผู้
ฝึกสอน
Class C - สายขาว – สายเหลือง อายุสอบไม่เกิน 1 ปี หรือ เรียนเพื่อออกกาลังกายรับรองโดยผู้ฝึกสอน และ
นักกีฬาโรงเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขัน
Class B - สายเหลืองไม่เกินสายเขียว อายุสอบครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี
Class A - สายเหลืองขึ้นไป
ข้อที่ 6 การแข่งขันประเภทต่อสู้ทีม 3 คน แบ่งเป็น 5 รุ่น
6.1 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 7-8 ปี ทีมชาย , ทีมหญิง
-ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 100 กิโ ลกรัมน้าหนักต้องอยู่ใน
ระหว่าง 20 - 38 กิโลกรัม
6.2 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 9-10 ปี ทีมชาย , ทีมหญิง
-ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 110 กิโ ลกรัมน้าหนักต้องอยู่ใน
ระหว่าง 25-40 กิโลกรัม
6.3 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 11-12 ปี ทีมชาย, ทีมหญิง
-ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 120 กิโลกรัมน้าหนักต้องอยู่ในระหว่าง
25-42 กิโลกรัม
6.4 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13-14 ปี ทีมชาย , ทีมหญิง
-ประเภททีมชาย น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 140 กิโลกรัม น้าหนักต้องอยู่ในระหว่าง 33-53
กิโลกรัม
-ประเภททีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 130 กิโลกรัม น้าหนักต้องอยู่ในระหว่าง 29-49
กิโลกรัม

6.5 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15-17 ปี ทีมชาย , ทีมหญิง
-ประเภททีมชาย น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 170 กิโลกรัม น้าหนักต้องอยู่ในระหว่าง 45-63
กิโลกรัม
-ประเภททีมหญิง น้าหนักรวม 3 คน ไม่เกิน 150 กิโลกรัม น้าหนักต้องอยู่ในระหว่าง 42-55
กิโลกรัม
ข้อที่ 7 การแข่งขันประเภทพุมเซ่ ในทุกรุ่นอายุ
7.1 รุ่นอายุในการแข่งขันพุมเซ่
ยุวชน อายุ 5- 6 ปี (เกิด พ.ศ. 2557-2558)
รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี (เกิด พ.ศ. 2555-2556)
รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี (เกิด พ.ศ. 2553-2554)
รุ่นยุวชน อายุ 11-12 ปี (เกิด พ.ศ. 2551-2552)
รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2549-2550)
รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี (เกิด พ.ศ. 2546-2548)
รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี (พ.ศ 2545 ขึ้นไป)
7.2 ประเภทของการจัดการแข่งขันพุมเซ่ในทุกรุ่นอายุ
พุมเซ่เดี่ยว
ชาย ,หญิง
พุมเซ่คู่
ชาย ,หญิง
พุมเซ่คู่ผสม
ชาย ,หญิง
พุมเซ่ทีม ๓ คน
(ไม่จากัดเพศ)
7.3 พุมเซ่ที่ใช้ราในการแข่งขันในทุกรุ่นอายุและทุกประเภทการแข่งขันแบ่งการแข่งขันตาม
ระดับสาย
-ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว (เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)
-ประเภทพุมเซ่คู่ผสม (ไม่แยกชาย-หญิง)
-ประเภททีมผสม 3 คน (ไม่แยกชาย-หญิง)
หมายเหตุ - พุมเซ่เดี่ยวแจกเหรียญพร้อมเกียรติบัตร
- ผู้แข่งขันสามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุสูงกว่าตนเอง และสูงกว่าขั้นสายของตนเองได้
ดาแดง/
ดา

รุ่นอายุ /
ระดับสาย

ขาว

เหลือง

เขียว

ฟ้า

น้าตาล

แดง

ไม่เกิน 6 ปี

6 block

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

7 – 8 ปี

6 block

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

9 – 10 ปี

6 block

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

11 – 12 ปี

6 block

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

13 – 14 ปี

6 block

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

15 – 17 ปี

6 block

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Keumgang

ประชาชน

6 block

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Keumgang

ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
8.1 ต้องเป็นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง ไม่จากัดสัญชาติ
8.2 มีคุณวุฒิตั้งแต่สายขาวขึ้นไป (เคียวรูกิ)
8.3 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
8.4 ในการแข่งขัน นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ประเภทเคียวรูกิเดี่ยว เคียวรูกิทีม และประเภท
พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีมผสม 3 คน
8.5 นักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขันเคียวรุกิเดี่ยวมากกว่า 1 รายการ
8.6 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรือทั้งทีมีได้ในกรณีส่ง
หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
ข้อ 9 หลักฐานการรับสมัคร ประเภทต่อสู้บุคคล และต่อสู้ทีม ประกอบด้วย
9.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2รูป
9.2 สาเนาบัตรประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก กรณียังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช
สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนักเช่นกัน
9.3 หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานพบว่า เป็นเท็จ ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
ข้อ 10 หลักฐานการรับสมัคร พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ประกอบด้วย
10.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2รูป
10.2 สาเนาบัตรประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก กรณียังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้
สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนักเช่นกัน
10.3 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผู้ฝึกสอน (สายดา)
10.4 สาเนาหลักฐานการสอบเลื่อนสาย
10.4 หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานพบว่า เป็นเท็จ จะรายงานสมาคมฯ เพื่อมีบทลงโทษต่อไปและ
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
ข้อ 11 กติกาการแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคล
11.1 ชุดการแข่งขัน ใช้ชุดแข่งขันสีขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
11.2 สนามแข่งขัน ขนาด 8x8 เมตร
11.3 การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตัดสินไฟฟ้า การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
11.4 ใช้วธิ ีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
11.5 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชนอายุ ไม่เกิน 3-4 ปี, 5-6ปี , 7–8 ปี, 3 ยก ๆ ละ 1.00 นาที พัก 30 วินาที

- ยุวชนอายุ ไม่เกิน 9–10 ปี, 11–12 ปี , 3 ยก ๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
- ยุวชนอายุ 13–14 ปี, เยาวชนอายุ 15–17 ปี , ประชาชน 3 ยก ๆ ละ 1.30 นาที พัก 30
วินาที
11.6 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คนในประเภท บุคคล,ประเภททีมมี
การชิงที3่
11.7 ให้นักกีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
11.8 ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะทาการขานชื่อนักกีฬา ผู้ที่จะเข้าแข่งขัน 2 ครั้ง เมื่อนักกีฬาไม่มาลง
สนามแข่ ง ขั น ในคู่ นั้ น ๆ หากผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ไม่ ม าปรากฏตั ว ในบริ เ วณสนามแข่ ง ขั น หลั ง จากเลย
กาหนดการแข่งขันไปแล้ว 1 นาที ถือว่าผู้นั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (กรุณาดูลาดับคู่ของ
ท่านจากสนามแข่งของท่าน)
11.9 การแข่งขันใช้เกราะไฟฟ้า KP&P และ เฮดการ์ดไฟฟ้า ในรุ่น 13-14 ปี และ 15-17 ปี และ
รุ่นประชาชน เกราะธรรมดาในรุ่นอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวในข้างต้น
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม
ข้อ 12 กติกาแข่งขัน ต่อสู้ทีม
12.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบันที่สมาคมฯประกาศใช้
12.2 ชุดการแข่งขันใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล (อนุญาตให้ใส่ชุดสีแดงหรือสีน้าเงินได้
ตามคู่สายการแข่งขัน)
12.3 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในเฉพาะรุ่นอายุ15-17 ปี ,ประชาชนทั่วไป ต้องมีคุณวุฒิทางเท
ควันโดสายดา หรือ สายดาแดงจาก (WT หรือ KUKIWON) เท่านั้น
12.4 สนามแข่งขัน แปดเหลี่ยม
12.5 การแข่งขันใช้เกราะธรรมดา อุปกรณ์ตัดสินไฟฟ้า 3 Judge โดยการตัดสินของกรรมการถือ
เป็นการสิ้นสุด
12.6 ทีมใดที่มีนักกีฬา ชั่งน้าหนักไม่ผ่านการตัดสิทธิ์ ห้ามลงทาการแข่งขัน
12.7 มีการใช้สิทธิ์ VDO Replay ยกละ 1 ใบ
12.8 ใช้วธิ ีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (single-elimination tournament)
12.9 ใช้เวลาในการแข่งขันรวม 7 นาที โดยรอบแรก 3 นาที พัก 1 นาที รอบที่สอง 3 นาที จบรอบ
ที่สอง ประกาศผลแพ้ชนะด้วยคะแนน
12.10 ในรอบแรกของการแข่งขัน นักกีฬาทุกทีมต้องลงทาการแข่งขันให้ครบ 3 คน และในรอบสอง
จึงสามารถส่งนักกีฬาสารองลงมาเปลี่ยนได้
12.11 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 ทีม
*หมายเหตุ** หากเกิดปัญหาระหว่างการแข่งขัน โดยการกระทานอกกติกาอย่างรุนแรง คือ ก่อการ
ทะเลาะวิวาท เจตนาทาร้ายร่างกาย และซึ่งทาให้รายการแข่งขันเสียหาย ฝ่ายจัดการแข่งขันจะดาเนิน
ตามกฎหมายทันที ทั้งทางแพ่ง และ อาญา ไม่มียกเว้น
ข้อ 13 กติกาการแข่งขัน พุมเซ่
13.1 การตัดสินตามกติกาเทควันโดสากล

13.2 นักกีฬาที่ได้คะแนนมากที่สุด 4 คน โดยเรียงจากคะแนนมากที่สุด อันดับที่ 1 ,2 และอันดับ
ที่ 3 มี 2 รางวัล
10.3 พุมเซ่บังคับที่ใช้ในการแข่งขัน อยู่ในระเบียบการข้างต้น ตามสายของผู้เข้าแข่งขัน
10.4 ชุดการแข่งขันให้ใช้ชุดสีขาวและชุดตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
ข้อ 14 อุปกรณ์การแข่งขัน (เคียวรูกิ)
14.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขน ซ้าย-ขวา
14.2 นักกีฬา ต้องใส่ สนับขา ซ้าย-ขวา
14.3 นักกีฬา ต้องใส่ เกาะ แดง หรือ น้าเงิน ตามสายแข่งขัน
14.4 นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ด
14.5 นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับ ,นักกีฬาหญิงเห็นตามสมควร
14.6 นักกีฬา ยุวชน อายุ 13-14 ปี เยาวชน อายุ 15-17 ปี และรุ่นประชาชน ต้องใส่ ฟันยาง, ถุงมือ
สาหรับแข่งขัน
14.7 ถุงมือ /ถุงเท้า/ถุงเท้า Electronic KP&P โดยนักกีฬาจัดหามาเอง
หมายเหตุ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ ให้ยืม นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์มาเอง
ข้อ 15 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
15.1 ผู้ฝึกสอนนาตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬามารายงานตัวที่โต๊ะกรรมการตรวจอุปกรณ์
การแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
15.2 ผู้ฝึกสอนนานักกีฬารอการแข่งขันในบริเวณที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้
15.3 เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผู้ฝึกสอนลงสนาม นักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬารายงานตัวกับ
หัวหน้ากรรมการที่ควบคุมการแข่งขันประจาสนาม
15.4 ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามลงในสนามแข่งขัน
ข้อ 16 การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
16.1 คณะกรรมการผู้ชี้ขาดการประท้วง ประกอบด้วย
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัตินักกีฬา
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคการแข่งขัน
16.2 การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- การยื่ น ประท้ ว งให้ เ ป็ น ไปตามกติ ก าเทควั น โดสากล โดยให้ ผู้ ค วบคุ ม ที ม นั ก กี ฬ าที่ เ สี ย
ผลประโยชน์เป็นผู้ยื่นประท้วงโดยกระทาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อความชัดเจน โดยใช้
แบบฟอร์มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- การประท้ว งเกี่ย วกับ เทคนิ คการแข่ ง ขัน ให้ ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิ จ ารณาการ
ประท้วงทางเทคนิคภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
- การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทาง
คุณสมบัติของนักกีฬา ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
- การยื่นประท้วงทุกครั้งต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10
นาที หลังการแข่งขันคู่ที่การประท้วงสิ้นสุด ผู้ยื่นประท้วงจะได้รับเงินคืนเมื่อการประท้วงมีผล
ชนะ มิฉะนั้นให้ริบเงินประกันเป็นรายได้ของการจัดการแข่งขัน

- คาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวให้ ถือเป็นที่สิ้นสุด หากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติต ามคา
ตั ด สิ น นั้ น ให้ ถื อ ว่ า ปฏิ บั ติ มิ ช อบด้ ว ยเจตนารมณ์ ข องการส่ ง เสริ ม กี ฬ า ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม
ข้อ 17 เจ้าหน้าที่ประจาทีม
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม ได้ไม่เกิน ทีมละ 5 คนในขณะทาการแข่งขันจะอนุญาตให้ผู้ฝึกสอน
หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น (แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น
และรองเท้าแตะ) * อัตราเจ้าหน้าที่ประจาทีมจะลดลงตามแต่ผู้จัดจะเห็นเหมาะสมตามจานวนนักกีฬาที่ท่าน
ส่งมาแข่งขัน
1. ผู้จัดการทีม
1 คน
2. ผู้ฝึกสอน
4 คน
ข้อที่18 การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
18.1 สมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.เท่านั้น
ได้ที่เว็ปไซต์ www.fightingtkd.com เท่านั้น
ข้อที่ 19 กาหนดการรับสมัคร
19.1 รั บ สมัครออนไลน์ ได้ที่เว็ป ไซต์ www.fightingtkd.com ถึงวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
เวลา 12.00 น.เท่านั้น สิ้นสุดการแก้ไขรุ่นน้าหนัก ในวันถึง วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
เวลา
12.00 น.เท่านั้น (กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนปิดระบบการแก้ไข)
19.2 ชั่งน้าหนักนักกีฬา
นักกีฬาชั่งน้าหนั กได้ในวันที่ 6 มีนาคม เวลา 16.00 – 20.00 น. และ 7 มีนาคม 2563 เวลา
06.00-08.00 น. โดยนักกีฬาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักกีฬา (Id Card) และบัตรประชาชนตัวจริงก่อนการ
ชั่งน้าหนัก
19.3 ค่าสมัครแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคล
ค่าสมัครแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคล (เกราะไฟฟ้า)
ค่าสมัครแข่งขันประเภทต่อสู้ทีม (3 คน)
19.4 ค่าสมัครแข่งขันประเภทร่ายราบุคคล (พุมเซ่)
ค่าสมัครแข่งขันประเภทร่ายราคู่ผสม
ค่าสมัครแข่งขันประเภทร่ายราทีม (3 คน)

550 บาท
650 บาท
1,000 บาท
500 บาท
700 บาท
900 บาท

การชาระเงินการแข่งขัน
สามารถชาระเงินการแข่งขันในวันชั่งน้าหนัก พร้อมรับใบเสร็จและไอดีการ์ดก่อนการชั่งน้าหนัก

###หมายเหตุ###
ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ถอนรายชื่อที่ยืนยันครั้งสุดท้ายทุกกรณี
และจะต้องชาระค่าสมัครตามจานวนรายการแข่งขันที่ได้ยืนยันตามระบบ
ออนไลน์ในการสมัครแข่งของทีม

ข้อ 20 กาหนดการประชุมผู้จัดการทีม
วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สนามแข่งขัน
ข้อ 21 วันและเวลาแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ข้อ 22 การชั่งน้าหนัก
ชั่งน้าหนัก ตามวันข้างต้น พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
-นักกีฬาชายน้าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนด ที่สมัครแข่ง
-นักกีฬาหญิง น้าหนักตามระเบียบการ สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขันได้ 3 ขีด
(นักกีฬาสามารถชั่งได้ 2 ครั้งเท่านั้น ชั่งครั้งที่ 2 น้าหนักเกินพิกัด นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน
ทันที)
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแพ้ถ้าท่านไม่ชั่งน้าหนัก หรือ กรณีที่ไม่มีลายเซ็นผู้ทาการชั่งน้าหนัก
ข้อ 23 หลักเกณฑ์การพิจารณาถ้วยรางวัล
รางวัลประเภทถ้วยคะแนนรวมจะพิจารณาจากเหรียญรางวัล โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
23.1 ในประเภทต่อสู้เดี่ยวจะมีการนับคะแนน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันในร่นไม่ต่ากว่า 4 คน
23.2 ประเภทต่อสู้ทีมจะมีการนับคะแนน ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันในรุ่นไม่ต่ากว่า 3 ทีม
23.3 ในประเภทพุมเซ่จะมีการนับคะแนนในทุกรายการที่มีเหรียญรางวัล ในกรณีทีมีนักกีฬาคนเดียว
ให้พิจารณานับคะแนนในการพิจารณาถ้วยคะแนนรวมสูงสุด
23.4 ถ้ว ยคะแนนรวมสู งสุ ดนั บ จากเหรียญทอง 7 คะแนน เหรียญเงิน 3 คะแนน และเหรีย ญ
ทองแดง 1 คะแนน ให้นับจากจานวนเหรียญทองเป็นอันดับแรก เหรียญเงินและทองแดงตามลาดับ ถ้า
คะแนนเท่ากันให้นับจานวนนักกีฬาของทีมที่ส่งแข่นขันทีมใดมีจานวนนักกีฬาลงแข่งขันมากกว่าเป็นผู้ชนะ
23.5 ประเภทเคียวรูกิบุคคล คลาส C จะไม่ถูกนาคะแนนไปรวมพิจารณาถ้วยรางวัลรวมคะแนน
สูงสุด
23.6 โล่รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายและหญิงพิจารณาจาก ผลงานของทีม และมารยาทผู้ฝึกสอน
23.7 ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมในประเภทเคียวรูกิ ชายและหญิงจะมีการพิจารณาในการแข่งขันคลาส A
เท่านั้น โดยพิจารณาจากรุ่นที่มีจานวนนักกีฬามากที่สุด ถ้าเท่ากันให้นับจานวนรอบในการแข่งขัน และการ
พิจารณาเทคนิคของนักกีฬาในการแข่งขันโดยพิจารณาจากกรรมการผู้ตัดสิน
23.8 ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมในประเภทพุมเซ่ ให้พิจารณาจากผุ้ที่ได้คะแนนมากที่สุด หากเท่ากันให้
นับจานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันที่มากกว่า ถ้าเท่ากันให้เป็นการพิจารณาจากกรรมการผู้ตัดสิน
ข้อ 24 รางวัลการแข่งขัน
24.1 รางวัลนักกีฬาในแต่ละประเภท
1. ชนะเลิศอันดับ
1
ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร
2. ชนะเลิศอันดับ
2
ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตร
3. ชนะเลิศอันดับ
3
ได้รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร (รับร่วม 2 คน)

**หมายเหตุ** นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่อสู้ คลาส A (มือเก่า) รุ่นอายุ 15-17 ปี และรุ่น
ประชาชน และรางวัลชนะเลิศในประเภทพุมเซ่ ระดับสายดา รุ่นอายุ 15-17 ปี สามารถใช้ผลงานเพื่อใช้
พิจารณาเพื่อคัดเลือกโควต้านักกีฬาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
24.2 ถ้วยรางวัลการแข่งขัน
ถ้วยรางวัลการแข่งขันนักกีฬาประเภทเคียวรูกิ
1. ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1, 2 และ 3
2. ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทต่อสู้ 1 รางวัล
3. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิ
ยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย, หญิง จานวน 2 รางวัล
4. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิ
ยุวชนรุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย, หญิง จานวน 2 รางวัล
5. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิ
ยุวชนรุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย, หญิง จานวน 2 รางวัล
6. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิ
ยุวชนรุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย, หญิง จานวน 2 รางวัล
7. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิ
ยุวชนรุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย, หญิง จานวน 2 รางวัล
8. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิ
เยาวชน รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย, หญิง จานวน 2 รางวัล
9. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิ
เยาวชน รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย, หญิง จานวน 2 รางวัล
10. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิ
เยาวชน รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย, หญิง จานวน 2 รางวัล
ถ้วยรางวัลการแข่งขันนักกีฬาประเภทท่ารา
1. ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1, 2 และ 3
2. ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทท่ารา 1 รางวัล
3. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมคะแนนสูงสุดระดับสายดา ช่วงอายุ 8-10 ปี ชาย,หญิง จานวน 2 รางวัล
4. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมคะแนนสูงสุดระดับสายดา ช่วงอายุ 11-14 ปี ชาย,หญิง จานวน 2
รางวัล
5. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมคะแนนสูงสุดระดับสายดา ช่วงอายุ 15-18 ปีขึ้นไป ชาย,หญิง จานวน 2
รางวัล
6. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมคะแนนสูงสุดระดับสายสี ช่วงอายุ 8-10 ปี ชาย,หญิง จานวน 2 รางวัล
7. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมคะแนนสูงสุดระดับสายสี ช่วงอายุ 11-14 ปี ชาย,หญิง จานวน 2 รางวัล
8. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมคะแนนสูงสุดระดับสายสี ช่วงอายุ 15-18 ปีขึ้นไป ชาย,หญิง จานวน
รางวัล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารการแข่งขัน ติดต่อร้านค้า
ดร.รังสฤษฏ์ จาเริญ (อ.โจ) 089-442-2554

นางสาวฐิตินันท์ ชลวานิช 083-619-4459
หมายเหตุ :กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
และเกราะไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

