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มาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ในการจัดการแข่งขันโววีนัมชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2563 ประเภทต่อสู้
ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563
ณ ศาลากลาง จังหวัด น่ าน
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมกีฬาโววีนมั แห่ง ประเทศไทย จึงขอให้เจ้าหน้าที่
ผูต้ ดั สิน ผูฝ้ ึ กสอน ผูช้ ม และนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ตลอดจน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการแข่งขันโววีนมั ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจา ปี 2563 ประเภทต่อสู้ ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ณ ศาลากลาง จังหวัด น่าน ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ การป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่ งครัด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอน ผูต้ ดั สินและเจ้าหน้าที่ ที่ทางานแต่ละฝ่ าย จะต้องมีไอดีการ์ดเท่านั้น ถึงจะ สามารถเข้าสนามแข่งขัน
ได้
2. จากัดเข้าชมการแข่งขัน โดยคิดตามสัดส่วนนักกีฬา 1 คน ต่อผูป้ กครองหรื อผูต้ ดิ ตาม 1 คน โดยสมาคมฯ จะแจกสาย
รัดข้อมือ ให้ ตามจานวนนักกีฬาที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน และแยกสี สาย รัดข้อมือตามวันเข้าแข่งขัน โดยให้นามา
ให้เจ้าหน้าที่ติดให้หน้างานก่อนเข้าสนามแข่งขัน กรณี ทาสายรัดข้อมือหายหรื อชา รุ ดจะไม่สามารถเข้าสนามแข่งขันได้
3. ไม่อนุญาตให้ยืมไอดีการ์ดของนักกีฬาหรื อผูฝ้ ึ ก เพื่อเข้าสนามแข่งขัน ในกรณี ที่ตรวจเจอทาง สมาคมฯ จะตัดสิ ทธิ์ใน
การเข้าชมของผูช้ มในทีมทุกคน
4. กาหนดให้สนามแข่งขันมีทางเข้าหนึ่ งจุด และทางออกหนึ่ งจุด เท่านั้นและอนุญาตให้เข้าสนาม การแข่งขันตั้งแต่เวลา
07.00 น.เป็ นต้นไป
5. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสนามแข่งขัน
6. ในบริ เวณสนามการแข่งขันจะมีการวางเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆ
7. ผูอ้ ยู่ในสนามแข่งขันจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนกักีฬาที่ลงทาการแข่งขัน
8. ไม่อนุญาตให้นา อาหารเข้าไปรับประทานภายในบริ เวณสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด
9. สาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าสนามแข่งขันได้ สามารถรับชมการแข่งขันผ่านทางไลฟ์ สดทางเพจสมาคม

ระเบียบและข้ อบังคับ
การแข่งขันกีฬาโววีนัมชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2563 ประเภทต่ อสู้
ในระหว่ างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563
ณ ศาลากลางจังหวัด น่ าน
เพื่อให้การดาเนินการแข่งขันกีฬาโววีนมั ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจา ปี 2563 ประเภทต่อสู ้ ” เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬา โววีนมั ขึ้นดังนี้
ข้ อ 1 ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันนี้เรี ยกว่า “ โววีนมั ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจา ปี 2563 ประเภท ต่อสู ้” โดยมีกาหนดการแข่งขันใน
ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดน่าน
ข้ อ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน
สมาคมกีฬาโววีนมั แห่งประเทศไทย
ข้ อ 3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คณะอนุ กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโววีนมั แห่งประเทศไทย
ข้ อ 4 ประเภทจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็ น 1 ประเภท
- ประเภทต่อสู้
หมายเหตุ: หากทางฝ่ ายจัดการแข่งขันพิสูจน์ได้ว่านักกีฬาของท่านคนใด มีการทุจริ ต นักกีฬาท่านนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์จากการ
แข่งขันและรางวัลที่ได้จากการแข่งขันทันที รวมถึงทีมที่นกั กีฬาท่านนั้นสังกัดอยู่จะถูกตัดสิ ทธิ์จากการพิจารณาถ้วยรางวัลทุก
รางวัล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้จัดการแข่ งขัน
: สมาคมกีฬาโววีนมั แห่งประเทศไทย เบอร์ ติดต่ อ 063-519-2935
สถานที่จัดการแข่ งขัน
: ณ ศาลากลางจังหวัด น่ าน
จัดการแข่ งขันวันที่
: 26-27 ธันวาคม 2563
หมดเขตรับสมัครการแข่ งขัน : 23 ธันวาคม 2563
เวลา : 12.00 น.
ชิงเงินรางวัล
:ระบบรับสมัครการแข่ งขัน : www.fightingtkd.com
( การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเป็ นการยอมรับเงื่อนไขการแข่งขันนี้ )

*** ระบบจะไม่รับผิดชอบในการที่ผ้สู มัครแข่งขัน สมัครผิด รุ่น อายุ เพศ ฯลฯ ทุกกรณี***

***ทางฝ่ ายจัดจะไม่ รับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดจากการแข่ งขันทุกกรณี ***
เนื่องจากเป็ นกีฬาประเภทต่ อสู้ ผู้สมัครแข่ งขันควรจะพิจารณาก่อนสมัครแข่งขัน

ประเภท ต่ อสู้ น้าหนัก ที่กาหนดให้มีการแข่งขัน
• ประเภท ประชาชน หญิง (Senior) อายุ 17 ปี ขึ้นไป ( open ) ( พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป)
1. รุ่ น น้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
2. รุ่ น น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
3. รุ่ น น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
4. รุ่ น น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
5. รุ่ น น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
6. รุ่ น น้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
7. รุ่ น น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
8. รุ่ นน น้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป

• ประเภท ประชาชน ชาย (Senior) อายุ 17 ปี ขึ้นไป ( open ) ( พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป)
1. รุ่ น น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่ น น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
3. รุ่ น น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
4. รุ่ น น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
5. รุ่ น น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
6. รุ่ น น้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
7. รุ่ น น้ าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
8. รุ่ น น้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
ข้ อ 6 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าแข่งขัน ต่อสู้
6.1 ต้องเป็ นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น
6.2 มีคุณวุฒิต้ งั แต่สายฟ้า 1 (สายเริ่ มต้น)
6.4 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามยิม ทีม หรื อ สโมสร ของตน ที่เคยมาอบรม กับสมาคมเท่านั้น
6.5 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์ข้าแข่งขัน ประเภท ต่อสู ้ ได้เพียง 1 รุ่ นเท่านั้น

ข้ อ 7 กติกาการแข่งขัน
7.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์ โววีนมั โลกฉบับปัจจุบนั (ประกาศใช้วนั ที่ 18 ธันวาคม 2562 )
7.2 ชุดการแข่งขันใช้ตามกติกาการแข่งขันโววีนมั สากล ( ผูเ้ ข้าแข่งขันนามาเอง)
7.3 สนามแข่งขันขนาด 10×10 เมตร เส้นระวัง 1 เมตร
7.4 การแข่งขันใช้เกราะธรรมดา สมาคมจัดไว้ให้
7.5 ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
7.6 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
- รุ่ นประชาชน

3 ยก ๆ ละ 2 นาที พัก 1 นาที

7.7 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วม 2 คน
7.8 ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาทีเพื่อให้คณะกรรมการตรวจอุปกรณ์ ก่อนลง สู่ สนามการแข่งขัน
7.9 นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันไม่ทนั เวลาให้ถือว่าสละสิ ทธิ์ทุกกรณี (ไม่มีการเริ่ มต้นใหม่)
- *** สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
ข้ อ 8 อุปกรณ์การแข่งขัน
8.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับ แขน ซ้าย และ ขวา ( สมาคมจัดไว้ให้)
8.2 นักกีฬา ต้องใส่ สนับขา ซ้าย และ ขวา (สมาคมจัดไว้ให้)
8.3 นักกีฬา ต้องใส่ เกราะ แดง หรื อ น้ าเงิน ตามสายแข่งขัน
8.4 นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ด สี น้ าเงินหรื อสี แดงตามสายการแข่งขันเท่านั้น
8.5 นักกีฬา ชาย และ หญิงต้องใส่กระจับ ( ตามสมควร)
8.6 นักกีฬา ต้องใส่ ฟันยางแบบใส หรื อสี ขาว เท่านั้น ( นักกีฬาเตรี ยมมาเอง)
8.7 นักกีฬา ต้องสวมนวม ขนาด 12 ออนท์ ตาม มุม ตามสายแข่ง ( ทางสนามจัดเตรี ยมไว้ให้)
ข้ อ 9 รางวัลการแข่งขันนักกีฬา ประเภทต่อสู้
9.1 ชนะเลิศ เหรี ยญทอง พร้อมเกียรติบตั ร
9.2 รองชนะเลิศ อันดับ1 เหรี ยญเงิน พร้อมเกียรติบตั ร
9.3 รองชนะเลิศ อันดับ (ร่ วมกัน2 คน) เหรี ยญทองแดง พร้อมเกียรติบตั ร
ถ้วยคะแนนรวมทีมชาย และ ทีมหญิง อย่างละ 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่ นประชาชน ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
***หมายเหตุ*** นักกีฬายอดเยี่ยมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรรมการผูต้ ดั สิ น

ข้ อ 10 ผู้ฝึกสอนประจาทีม
กาหนดให้มีผูฝ้ ึ กสอนประจาทีม ได้ไม่เกินทีมละ 9 คน ในขณะทาการแข่งขันจะอนุญาตให้ผูฝ้ ึ กสอน ลงสนามได้เพียง 2
คน เท่านั้น แต่งกายสุ ภาพ ไม่สวมใส่ กางเกง ยีนส์ขาด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ถ้าสวมเสื้ อยืดควรมีเสื้ อวอร์ม
ประจาทีมคลุมทับ
ข้ อ 11 การรับสมัคร
11.1

การรับสมัคร

- ผ่านระบบ Online ที่ www.fightingtkd.com

** หลังจับฉลากแบ่งสายแล้วทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจะไม่มีการแก้คสู่ ายการแข่งขันการแข่งขัน
** ก่อนปิ ดระบบรับสมัครแข่งขันให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนตรวจ รายชื่อนักกีฬา รุ่ น อายุ รุ่ นน้าหนัก แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ที่ผิดพลาด ให้เรี ยบร้อย
** การเปลีย่ นแปลงแก้ไขรุ่นอายุ รุ่นน้าหนัก ต้องกระทาก่อน วันปิ ดระบบรับสมัคร
หากมีข้อสงสัยในการสมัคร online ติดต่ อ 0846607500 ( อ.นัฐ ผู้ทาระบบ Online )
- ผูฝ้ ึ กสอนประจาทีม (ต้องมี ผ่านการอบรม กติกา จากสมาคมก่อน) หากไม่มีทางระบบจะตัดชื่อออก
- นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนประจาทีม จะต้องสังกัด สโมสร หรื อทีม ที่มาอบรม กับสมาคมเท่านั้น ทางระบบ จะตัดชื่อออก
– หากนักกีฬาในทีมสมัครในรุ่ นเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปให้แยกทีมย่อยให้เรี ยบร้อย หากไม่แยกทีมย่อยมา ระบบจะ
แยกทีมให้โดยเรี ยงลาดับจากหมายเลขสมัครในระบบ
- ค่าสมัคร คนละ 500 บาท
12 สมัคร Online ตั้งแต่วนั นี้ –23 ธันวาคม 2563 เมื่อสมัครแข่งในเว็บไซต์ เรี ยบร้อยแล้วให้ส่งสาเนาการโอนเงินค่า
สมัครแข่งและระเบียบ ปฏิบตั ิ พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูจ้ ดั การทีม
มาที่ E-mail vovinamthailand2018@hotmail.com
(ส่ งหลักฐานการโอนเงินและระเบียบปฏิบตั ิวนั สุ ดท้ายวันที่ 23 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบระเบียบปฏิบตั ิ )
ข้ อ 14 การชาระค่าสมัคร ชาระโดยการจ่ายเงินสดในวันสมัคร ที่กาหนดไว้หรื อโอนเงินเข้า บัญชีชื่อ
สมาคมกีฬาโววีนมั แห่งประเทศไทย บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย เลขที่ 507-3-24671-3 สาขาน่าน
***หมายเหตุ***
- จะไม่มีการคืนค่าสมัครไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
- การชาระค่าสมัคร ขอให้แต่ละทีมรวมยอดชาระมาในครั้งเดียวเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
- ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับเอกสารของทีมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน และต้องแนบระเบียบปฏิบตั ิ
พร้อมแนบสาเนาผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีม

ข้ อ 15 กาหนดการแข่งขัน
ปิ ดระบบรั บสมัครทาง online วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
ประชุมผูจ้ ดั การทีม
- วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00น. ณ สนามการแข่งขัน
การแข่ งขัน
- เริ่ ม 9.30 น. ของทุกวัน
ชั่งน้ าหนัก ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ในรุ่ นที่มีการแข่งขันในวันนั้น ๆ
– จะจัดการชัง่ น้ าหนักเป็ นรอบ รอบละ 1 ชัว่ โมง ตามตารางการชัง่ น้ าหนัก หากไม่มาชัง่ ตามช่วงเวลาที่กาหนดจะถูกตัด
สิ ทธิ์
- นักกีฬาชาย ตามที่กติกากาหนด
- นักกีฬาหญิง ตามที่กติกากาหนด
- นักกีฬาสามารถชัง่ ได้ 2 ครั้งภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น ชัง่ ครั้งที่ 2 น้ าหนักเกินพิกดั นักกีฬาจะถูกตดัสิทธิ์ใน
การแข่งขันทันที
***หมายเหตุ***
- การจับคู่สายการแข่งขันวันประชุมผูจ้ ดั การทีม ใช้ระบบ Random หลังจับฉลากแบ่ง สายแล้วสมาคมกีฬาโววีนมั แห่ง
ประเทศไทย จะไม่มีการแก้คู่แข่งขัน
- รับ ID การ์ด ตรวจเช็คให้ครบถ้วนก่อนประชุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด
- เพื่อสิ ทธิของนักกีฬา, ของทีม ให้ผูจ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนทุกท่านเข้าร่ วมประชุมในวันประชุม ผูจ้ ดั การการทีม
ข้ อ 16 การประท้วงให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
16.1การยื่นเรื่ องประท้วง ให้ผูค้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์ เป็ นผูย้ ื่นเรื่ อง โดยทา เป็ นลายลักษณ์
อักษร มีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้แบบฟอร์มของ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตามระเบียบการ
พร้อมเงินประกันการประท้วง 5,000 บาท ในทาง เทคนิค และ ในทางคุณสมบัติ
16.2 การประท้วงคุณสมบัติ ให้ยื่นประท้วงก่อนการประชุมผูจ้ ดั การทีม และด้านเทคนิคการ แข่งขันให้ยื่นต่อประธาน
คณะกรรมการรับพิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่ กาหนด
16.3 การยื่นเรื่ องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินค่าประกัน 5,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที หลังการแข่งขันหรื อก่อนการ
แข่งขัน คืนเงินประท้วงกรณีประท้วงเป็ นผล
16.4 การตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็ นเด็ดขาด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ ตามการตัดสิ นนั้นปฏิบตั ิมิ
ชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่ งเสริ มกีฬาให้ประธาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ และรายงานถึงการ
กีฬาแห่งประเทศไทยให้ รับทราบและดา เนินการต่อไป

ข้ อระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้การจัดการแข่งขันอันมีเกียรติน้ ีเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีระเบียบและประสิทธิภาพ สมาคมกีฬาโววีนมั แห่ง
ประเทศไทย จึงใคร่ ขอความร่ วมมือกับทีมต่าง ๆ ตลอดจนผูป้ กครองและผูเ้ ข้าร่ วม การแข่งขันทุกท่าน ได้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบดังต่อไปนี้
1. ห้ามนา เสื่ อเข้ามาปูในสนามการแข่งขันโดยเด็ดขาด
2. ห้ามผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสนามการแข่งขันโดยเด็ดขาด (อนุญาตเฉพาะนักกีฬาและ ผู ้ฝึกสอนที่ลงทา การ
แข่งขันและปฏิบตั ิหน้าที่เท่านั้น และหลังจากแข่งขันเสร็ จต้องออกไปจาก สนามแข่งขันทันที)
3. ผูฝ้ ึ กสอนต้องพานักกีฬาลงสู่สนามการแข่งขันให้ทนั ตามเวลาที่กาหนด ไม่มีการเริ่ มแข่งขันใหม่ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ทั้งสิ้ น
4. ช่วยรักกันรักษาความสะอาด ห้ามทิง้ ขยะในบริ เวณสนามการแข่งขัน
5. จอดรถให้เป็ นระเบียบไม่เป็ นที่กีดขวางของรถคันอื่น ๆ
ทั้งนี้ หากมีผูใ้ ดหรื อทีมใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้างต้น ทางสมาคมกีฬาโววีนมั ประเทศไทย ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเข้าร่ วมการแข่งขันที่สมาคมฯ จัดในครั้งต่อไป
กาหนดวันแข่ งขัน
การแข่งขันกีฬาโววีนัมชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2563 ประเภทต่ อสู้
ในระหว่ างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563
ณ ศาลากลางจังหวัด น่ าน
วันที่ 26 ธันวาคม 2563
• ประเภท ประชาชน หญิง
1. รุ่ น น้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
2. รุ่ น น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
3. รุ่ น น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
4. รุ่ น น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
• ประเภท ประชาชน ชาย
1. รุ่ น น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่ น น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
3. รุ่ น น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
4. รุ่ น น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.

วันที่ 27 ธันวาคม 2563
• ประเภท ประชาชน หญิง
1. รุ่ น น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
2. รุ่ น น้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
3. รุ่ น น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
4.รุ่ นน น้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป

• ประเภท ประชาชน ชาย
1. รุ่ น น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
2. รุ่ น น้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
3. รุ่ น น้ าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
4. รุ่ น น้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป

วันที่.........เดือน...................พ.ศ. 2563
ระเบียบปฏิบัติ
ชมรม/สโมสร.................................................................
1. ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการแข่งขันและระเบียบปฏิบตั ิเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว
2. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ
3. ข้าพเจ้าและทีมกองเชียร์ของข้าพเจ้าจะร่ วมการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจอันดีงาม จะไม่สร้าง ปัญหาและก่อให้เกิด
อุปสรรค ขัดขวาง ในการการดาเนินการแข่งขัน
4. หากข้าพเจ้าและทีมเชียร์ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ (ข้อ 2 และ 3) ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้สมาคมฯ พิจารณาโทษตามสมควร
5. กรณี เกิดการบาดเจ็บจากการแข่งขัน ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยไม่เรี ยกร้อง ค่าเสี ยหายจากสมาคม
กีฬาโววีนมั แห่งประเทศไทย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.................................................
(.......................................................) ตาแหน่งผูจ้ ดั การทีม
***หมายเหตุ***
1. ขอให้ผูจ้ ดั การทีมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
2. ทางสมาคมฯ จะรับสมัคร เฉพาะทีม ที่แนบเอกสารฉบับนี้เท่านั้น

กาหนด การช่ างน้าหนัก
วันที่ 25 ธันวาคม 2563
เวลา

รุ่น น้าหนัก

15.00-16.00 น

รุ่ น น้ าหนักไม่เกิน 46 กก.

( จุดที่ 1)

รุ่ น น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

(จุดที่ 1)

รุ่ น น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.

(จุดที่ 2)

รุ่ น น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.

( จุดที่ 2)

รุ่ น น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.

(จุดที่ 1)

รุ่ น น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.

(จุดที่ 1)

รุ่ น น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

(จุดที่ 2)

รุ่ น น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.

(จุดที่ 2)

รุ่นประชนหญิง
เวลา
16.00-17.00 น
รุ่นประชาชนชาย

วันที่ 26 ธันวาคม 2563
เวลา

รุ่นน้าหนัก

15.00 – 16.00 น
รุ่นประชาชนหญิง

รุ่ น น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ( จุดที่1)
รุ่ น น้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. (จุดที่1)
รุ่ น น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. (จุดที่2)
รุ่ น น้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป

( จุดที่ 2)

เวลา
16.00-17.00 น
รุ่นประชาชนชาย

รุ่ น น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ( จุดที่1)
รุ่ น น้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. (จุดที่1)
รุ่ น น้ าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. (จุดที่2)
รุ่ น น้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป

(จุดที่2)

แบบฟอร์มรับคาประท้วง
สมาคมกีฬาโววีนมั แห่งประเทศไทย

วันที่……………………. ผูร้ ับคา
ประท้วง
เพศ

ชาย

หญิง

รุ่ นน้ าหนัก: ……………………….

นักกีฬาฝ่ ายน้ าเงินชื่อ.............................................
นักกีฬาฝ่ ายแดงชื่อ..................................................
ได้รับค่าประท้วงจานวน 5,000 บาท เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ลงชื่อ.........................................................................
รายละเอียดการประท้วง กฎข้อ ที่..............................................................เรื่ อง
.......................................................................................... รายละเอียด
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผู ้ประท้วง
(

)

ตาแหน่ง...................................................
ชมรม/สโมสร.........................................

