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1st PATTAYA NIGHT BEACH TAEKWONDO 2021
ระเบียบการและข้อบังคับ การแข่งขันกีฬาเทควันโดในรายการ
“พัทยา ไนท์ บีช เทควันโด” การแข่งขันเทควันโดริ มชายหาดยามค่าคืน แข่งขันใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ริ มชายพัทยากลาง เมืองพัทยา
ปิ ดรับสมัคร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (รับจานวนจากัด)
สมัครได้ที่ www.fightingtkd.com

2

PATTAYA NIGHT BEACH TAEKWONDO 2021
การแข่งขันกีฬาเทควันโดยามค่าคืน เป็ นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในวงการเทควันโดของประเทศ
ไทย ระเบิดศึกบนพื้นยางกลางชายหาดยามค่าคืนของเมืองพัทยาที่กว้างขวางและทอดยาวตลอดสองกิโลเมตร เรา
จัดการแข่งขัน 5สนาม บริ เวณหาดพัทยากลาง พร้อมแสงสี เสี ยงสุ ดอลังการ เป็ นเทศกาลแห่งการต่อสู ้ที่ครบรส มีการ
แข่งขันการต่อสู ้ท้ งั รุ่ นเล็กและรุ่ นใหญ่ท้ งั เกราะธรรมดาและเกราะไฟฟ้า การแข่งขันท่ารา”พุมเซ่”ที่งดงามและ
แข็งแรง การแข่งขันกระโดดเตะสู ง การแข่งขันกระโดดเตะไกล การแข่งขันทาลายวัตถุดว้ ยมือเปล่า ทดสอบ
ความสามารถของเหล่านักกีฬาเทควันโดจากทัว่ ทุกภูมิภาค ดื่มด่ากับบรรยากาศริ มชายหาดของเมืองพัทยา ฉี กทุก
กฎเกณฑ์ของการจัดการแข่งขัน เปลี่ยนบรรยากาศเดิมๆในสนาม ให้เป็ นเทศกาลต่อสู ้ที่มีสีสันและแปลกใหม่ ไม่
เหมือนใคร ยินดีตอ้ นรับสโมสรทัว่ ทุกภูมิภาคเข้าร่ วมการแข่งขันเทควันโด PATTAYA NIGHT BEACH
TAEKWONDO 2021

ด้วยประสบการณ์การจัดแข่งขันและทั้งเข้าร่ วมการแข่งขันมาหลายรายการ จึงเห็นความเป็ นไปได้ที่จะทา
สิ่ งใหม่เพื่อเพิ่มสี สันให้กบั วงการเทควันโดในครั้งนี้ ขอ เรี ยนเชิญเหล่าคณาจารย์ ผูป้ กครอง และนักกีฬาทุกท่านเข้า
มาเป็ นส่ วนหนึ่งกับเราในการแข่งขัน PATTAYA NIGHT BEACH TAEKWONDO 2021 ในครั้งนี้
มีการแข่งขันในเทศกาลแห่งการต่อสู ้ดงั ต่อไปนี้
1.

การแข่งขันต่อสู ้เกราะธรรมดาและเกราะไฟฟ้า คลาส A,B,C คลาส A อายุ11ปี ขึ้นไป ใช้เกราะไฟฟ้า KPNP

2.

การแข่งขันท่ารา พุมเซ่ เดี่ยว คู่ผสม และทีม

3.

การแข่งขันพุมเซ่ฟรี สไตย์ เดี่ยวและคู่ผสม

4.

การแข่งขัน เคียกพ่า คอมโบ คือการลงสมัครเคียกพ่าเพียงครั้งเดียว จะได้แข่งร่ วมกันถึงสามประเภท คือ
กระโดดเตะสู ง กระโดดเตะไกล และการทาลายวัตถุดว้ ยมือเปล่า เก็บคะแนนรวมหาผูช้ นะ

5.

การแข่งขันของเหล่าผูป้ กครองและโค้ชมาประชันฝี มือการทาลายวัตถุดว้ ยมือเปล่า
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PATTAYA NIGHT BEACH TAEKWONDO 2021
เพื่อให้การดาเนิ นการจัดการแข่งขัน เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการ
แข่งขันขึ้นดังต่อไปนี้

ข้ อที่1. กาหนดการแข่ งขันและสถานที่
การแข่งขันกีฬาเทควันโด PATTAYA NIGHT BEACH TAEKWONDO 2021
จัดการแข่งขัน ในวันศุกร์ -เสาร์ ที่26-27 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้ อที่ 2. คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
โดยสานักการศึกษาเมืองพัทยา

ข้ อที่ 3. ประเภทของการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท
1.
2.
3.
4.

ประเภทเคียวรู กิ (ต่อสู ้) เดี่ยว
ประเภทพุมเซ่ เดี่ยว,คู่ผสม,และทีม ชาย –หญิง
ประเภทพุมเซ่ฟรี สไตย์ เดี่ยว,คู่ผสม
ประเภทเคียกพ่าคอมโบ สมัครแข่งเคียกพ่า ครั้งเดียวแข่งถึงสามประเภทร่ วมกัน
กระโดดเตะสู ง และกระโดดเตะไกล และการทาลายวัตถุดว้ ยบมือเปล่า

ข้ อที่ 4. ระเบียบและหลักฐานการรายงานตัวลงสนามในประเภทต่ างๆ
1. ประเภทการต่ อสู้ ในการชัง่ น้ าหนักต้องใช้บตั รประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนา (กรณี ยงั ไม่มีบตั รให้ใช้
สาเนาใบเกิดแทน) หากพบว่าน้ าหนักและอายุไม่ตรงตามจริ ง จับคู่เตะคู่พิเศษ(ไม่มีคะแนน)
2. ประเภทพุมเซ่ เคียกพ่า กระโดดเตะสู งและกระโดเตะไกล รายงานตัวก่อนลงสนามต้อง ใช้บตั ร ID card
พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนา (กรณี ยงั ไม่มีบตั รให้ใช้สาเนาใบเกิดแทน) หากอายุไม่ตรงราเดี่ยว
(ไม่มีคะแนนรับเหรี ยญทองแดง)
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ข้ อที่ 5. กติกาการแข่ งขัน ต่ อสู้
5.1 ใช้กติกา การแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั 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 11 ปี ขึ้นไป กาหนดให้ใส่ ฟันยาง และกระจับ
5.5 การแข่งขันคลาส A ตั้งแต่อายุ 11 ปี ขึ้นไปใช้เกราะไฟฟ้าและหมวกไฟฟ้า KP&P และนักกีฬาอายุ 18 ปี ขึ้นไปใช้
เกราะไฟฟ้าไม่แบ่งคล าส นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์ป้องกันส่ วนตัวมาเอง ทางผูจ้ ดั แข่งมีเพียงหมวกและชุดเกราะไฟฟ้า
5.6 กาหนดเวลาการแข่งขันในแต่ละยกและในแต่ละรุ่ น
- อายุ ไม่ถึง 11 ปี ทุกคลาส แข่ง 3 ยก ยกละ 1.00 นาที พัก 30 วิ
- อายุ 11 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นักกีฬาใส่ ชุดสี ขาวหรื อชุดพุมเซ่ก็ได้
พุมเซ่เดี่ยว แข่งแบบแพ้คดั ออก แข่งขันตามช่วงอายุ และแต่ละขั้นสาย
พุมเซ่เดี่ยวและคู่ผสมแข่งทีละสองทีมประชันกัน กรรมการแสดงสัญลักษณ์ผชู ้ นะโดยการเปิ ดไฟ
พุมเซ่คู่ผสม รวมต่างอายุได้ อายุนอ้ ยขึ้นไปเล่นกับอายุสูงกว่าได้แต่อายุมากห้ามลงมาแข่งในรุ่ นอายุนอ้ ยโดย
เด็จขาด แข่งประชันพร้อมกันสองทีม และต้องอยูใ่ นชั้นสายเดียวกัน
พุมเซ่ทีมชายและหญิง รวมต่างอายุได้ อายุนอ้ ยขึ้นไปเล่นกับอายุสูงกว่าได้แต่อายุมากห้ามลงมาแข่งในรุ่ น
อายุนอ้ ยโดยเด็จขาด แข่งประชันพร้อมกันสองทีม และต้องอยูใ่ นชั้นสายเดียวกัน
พุมเซ่รอบคัดเลือก แข่งสองพุมเซ่ เพื่อเพิ่มความคุม้ ค่าในการลงแข่งขันให้กบั นักกีฬา
พุมเซ่รอบ Semi Final และรอบ Final แข่งพุมเซ่เดียว
ในกรณี ที่มีนกั กีฬาที่เข้าแข่งขันมีไม่ถึงสามรอบ ให้ใช้ พุมเซ่ ในรอบ คัดเลือก และ Final
นักกีฬาหนึ่งคนสามารถลงแข่งได้หลายประเภท แต่ตอ้ งอยูใ่ นช่วงอายุและชั้นสายที่ลงสมัครแข่งเท่านั้น
ห้ามเปลี่ยนชั้นสายสี ของตัวเองเพื่อลงแข่งในชั้นสี อื่นๆโดยเด็จขาด

5

ข้ อที่ 7. กติกา เคียกพ่ า คอมโบ (พิกดั อายุอยูข่ อ้ ที่13)
1.
2.
3.
4.
5.

สมัครเคียกพ่าครั้งเดียวได้แข่งถึงสามประเภท กระโดดเตะสู ง กระโดดเตะไกล และทาลายวัตถุดว้ ยมือ
เคียกพ่าแข่งตามช่วงอายุไม่จากัดน้ าหนัก
เคียกพ่า กระโดดเตะสู ง และกระโดดเตะไกล มีคะแนนในแต่ละระยะ การกระโดด
เคียกพ่าทาลายวัตถุดว้ ยมือมีคะแนนในแต่ละแผ่น
รวมคะแนนเคียกพ่าทั้งสามประเภทเข้าด้วยกัน ใครทาคะแนนได้ดีกว่าเป็ นผูช้ นะ ตามลาดับ1,2,3 ดังนั้นคน
กระโดดไม่สูงก็สามารถชนะได้ดว้ ยการทาลายวัตถุ คะแนนสามารถพลิกกลับมาได้เสมอ

ข้ อ 8. การเก็บและนับคะแนนเหรียญทุกประเภท
- เหรี ยญทอง 3 คะแนน เหรี ยญเงิน 2 คะแนน เหรี ยญทองแดงไม่มีคะแนน
- เหรี ยญรางวัลจากการแข่งขัน เคียกพ่า คูณสองเท่า (สนับสนุนให้ลงสมัคร)
- จับแข่งคู่พิเศษไม่มีคะแนน
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ข้ อ9. ถ้ วยรางวัล และเงินรางวัล พุมเซ่ ต่ อสู้ และเคียกพ่า

รางวัลทีมรวม
รางวัลทีมรวม ประเภทพุมเซ่ นับจากเหรียญรางวัล
ทีมอันดับ
ทีมอันดับ
ทีมอันดับ
ทีมอันดับ
ทีมอันดับ

1
2
3
4
5

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

1
1
1
1

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

รางวัลทีมรวมประเภทต่ อสู้ คลาส A นับจากเหรียญรางวัล
ทีมอันดับที่ 1
ทีมอันดับที่ 2
ทีมอันดับที่ 3
ทีมอันดับที่ 4
ทีมอันดับที่ 5

รวม คลาส A เงินรางวัล 3,000 บาท
รวม คลาส A เงินรางวัล 25,00 บาท
รวม คลาส A เงินรางวัล 2,000 บาท
รวม คลาส A เงินรางวัล 1,500 บาท
รวม คลาส A เงินรางวัล 1,000 บาท

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

รางวัลทีมรวมประเภทต่ อสู้ คลาส B นับจากเหรียญรางวัล
ทีมอันดับที่ 1
ทีมอันดับที่ 2
ทีมอันดับที่ 3
ทีมอันดับที่ 4
ทีมอันดับที่ 5

รวม คลาส
รวม คลาส
รวม คลาส
รวม คลาส
รวม คลาส

B
B
B
B
B

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

3,000 บาท
2,500 บาท
2,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

รางวัลทีมรวมประเภทต่ อสู้ คราส C 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

7

รางวัลบุคคล
รางวัลบุคคลประเภทพุมเซ่
นักกีฬาพุมเซ่ ประเภทเดี่ยวชาย ยอดเยีย่ ม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
นักกีฬาพุมเซ่ ประเภทเดี่ยวหญิง ยอดเยีย่ ม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
นักกีฬาพุมเซ่ คู่ผสม
ยอดเยีย่ ม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

รางวัลบุคคลประเภทพุมเซ่ ฟรีสไตล์ (ไม่ มเี งินรางวัล)
ฟรี สไตล์ เดี่ยว ชาย
ฟรี สไตล์เดี่ยว หญิง
ฟรี สไตล์คู่ผสม

ยอดเยีย่ ม พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ยอดเยีย่ ม พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ยอดเยีย่ ม พร้อมถ้วยเกียรติยศ

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

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

คลาส A อายุ 9-10 ปี เงินรางวัล 500 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
คลาส A อายุ 11-12 ปี เงินรางวัล 500 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
คลาส A อายุ 13-14 ปี เงินรางวัล 500 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
คลาส A อายุ 15-17 ปี เงินรางวัล 500 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
คลาส A อายุ 18 ปี ขึ้นไป เงินรางวัล 500 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ

2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล

รางวัลบุคคลประเภทต่ อสู้ ชาย-หญิง คราส 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

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

500 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
500 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
500 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
500 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลบุคคลประเภทเคียกพ่าชาย-หญิง(ไม่ มเี งินรางวัล)
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม
นักกีฬายอดเยีย่ ม

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

7-8 ปี
9-10 ปี
11-12 ปี
13-14 ปี
15-17 ปี
18-30 ปี
30+ ปี

พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ
พร้อมถ้วยเกียรติยศ

2
2
2
2
2
2
2

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

2
2
2
2

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
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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 10.. พิกดั อายุและนา้ หนักในการลงแข่ งขันประเภทต่ อสู้ (เคียวรูก)ิ
ยุวชน ชาย –หญิง อายุ 5-6 ปี คลาส B , C (พ.ศ.2559-2558)
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. 2557 -2556)
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. 2555 -2554 )
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
ยุวชน ชาย –หญิง อายุ 11 -12 ปี คลาส A,B, C ( พ.ศ.2553-2552)
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
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ตั้งแต่ อายุ 13ปี ขึน้ ไป นา้ หนัก ชายและหญิงจะต่ างกัน
ยุวชน ชาย อายุ 13 –14 ปี
คลาส A,B, C ( พ.ศ.2551-2550)
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.2551-25450)
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
เยาวชน ชาย อายุ 15 –17 ปี คลาส A,B ( พ.ศ.2549-2547 )
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
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เยาวชน หญิง อายุ 15 –17 ปี คลาส A,B ( พ.ศ.2549-2547 )
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
รุ่ นประชาชน ชาย อายุ 18 ปี ขึน้ ไป (เกิดก่ อนปี 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
รุ่ นประชาชนหญิง 18 ปี ขึน้ ไป (เกิดก่ อนปี 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
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ข้ อที่ 11. ประเภทพุมเซ่ ทวั่ ไป
ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว คู่ผสม และทีมรวมชาย-หญิง
รุ่ นอายุ
อายุ ไม่เกิน 6 ปี
อายุ 7-8 ปี
อายุ 9-10 ปี
อายุ 11-12ปี

Semi Final
Pettern 1

Final
Pettern 1

Pettern 1-2

Pettern 2

Pettern 2

สายเขียว

Pettern 3-4

Pettern 3

Pettern 4

อายุ 7-8 ปี
อายุ 9-10 ปี
อายุ 11-12 ปี
อายุ 13-14ปี

สายฟ้า

Pettern 5-6

Pettern 5

Pettern 6

อายุ 7-8 ปี
อายุ 9-10 ปี
อายุ 11-12 ปี
อายุ 13-14 ปี

สายน้ าตาล
และสายแดง

Pettern 7

Pettern 8

แพทเทิน 6-คึมกัง

โคเรี ยว

คึมกัง

แพทเทิน7-โคเรี ยว

คึมกัง

แทแบค

อายุ ไม่เกิน 6 ปี
อายุ 7-8ปี
อายุ 9-10 ปี
อายุ 11-12ปี
อายุ 13-14ปี

ขั้นสาย

รอบคัดเลือก
Pettern 1

เหลือง

Pettern 7-8

อายุ 15-16ปี
อายุ 9-10 ปี
อายุ 11 - 12 ปี
อายุ 13-14 ปี
อายุ 15-16ปี
อายุ 17 ปี ขึ้นไป

สายดาและสายแดงดา

สายดา

โคเรี ยว

คึมกัง

แทแบค
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ข้ อที่ 12. ประเภทพุมเซ่ ฟรีสไตล์
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว ให้เตรี ยมเพลงมาในรู ปแบบของ mp3 ใส่ เครื่ องเล่นหรื อโทรศัพท์
ให้ส่งแผนการแข่งขันกาหนดเวลาในการแข่งขันภายใน 90 – 100 วินาที กาหนดให้มีท่าบังคับตามกติกาสากลดังนี้

ท่ ายืน 3 ท่ า 1.ดิคูบิ 2.พอมส์ เซอร์กิ 3.ฮักตาริ เซอร์กิ
ท่ าเตะบังคับ
1.
2.
3.
4.
5.

Flying side ประสิ ทธิภาพของการกระโดดเตะและความสู ง
ท่าเตะขนาดลอยตัวจานวนครั้งที่เตะขณะลอยตัว
ท่าหมุนตัวเตะ 180,360,540.720 องศา ดูจานวนรอบในการเตะ และดูจากแผนที่ผเู ้ ล่นส่ ง
ท่าเตะ Kyorugi ท่าเตะในการต่อสู ้ จากาไว้ที่ 3-5 ท่า
เทคนิคการเตะกายกรรมการเคลื่อนไหวแบบกายกรรม ความยากและระดับเทคนิคของท่ากายกรรม

พิกดั อายุการลงสมัครแข่ งพุมเซ่ ฟรีสไตล์
ฟรี สไตล์เดี่ยว ไม่เกิน 11 ปี ไม่เกิน 13ปี ไม่เกิน 15ปี ไม่เกิน 17ปี และ18ปี ขึ้นไป
คู่ผสม และทีม 3คน ผสมหรื อไม่ผสมก็ได้ (นอกกฎสากล) ให้อยูใ่ นกลุ่มอายุดงั นี้
ไม่เกิน12ปี , ไม่เกิน14ปี ,ไม่เกิน17ปี และ 18ปี ขึ้นไป
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ข้ อที่ 13.พิกดั อายุและ กติกาการให้ คะแนน เคียกพ่า
กาหนดแข่งตามอายุ กระโดดเตะสู ง กระโดดเตะไกล แข่งสามรอบเอารอบที่ดีที่สุด ใครทาระยะได้ดีที่สุดเป็ นผูช้ นะ
เรี ยงตามลาดับ อันดับที่1 .50 คะแนน / อันดับที่2. 40 คะแนน /อันดับที่3. 30 คะแนน/ อันดับที่4 ถึงสุ ดท้าย มี 20
คะแนน
กาหนดแข่งทาลายวัตถุดว้ ยมือเปล่า แข่งตามอายุ แผ่นทาลายมีคะแนนแผ่นละ10 คะแนน แล้วแต่วา่ ต้องการกี่แผ่น
หากทาลายไม่ครบตามที่ขอ จะถูกหักคะแนนจากแผ่นที่ไม่ถูกทาลายแผ่นละ 5 คะแนน

กาหนดอายุผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน”เคียกพ่า คอมโบ ชายและหญิงไม่จากัดน้ าหนักและส่ วนสู ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อายุ 7-8 ปี (พ.ศ. 2557 -2556)
อายุ 9-10 ปี ( พ.ศ. 2555 -2554 )
อายุ 11-12 ปี ( พ.ศ.2553-2552)
อายุ 13-14 ปี ( พ.ศ.2551-2550)
อายุ 15-17 ปี ( พ.ศ.2549-2547 )
อายุ 18-30 ปี ( พ.ศ.2546-2534 )
7. อายุ 31+ ปี ( เกิดก่อนพ.ศ.2533 )

15

14. กาหนดการ วันและเวลาแข่ งขัน
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (ทีมหรื อนักกีฬาที่ยงั ไม่มีแข่งในวันนี้ สามารถลงทะเบียนรับไอดีการ์ดได้)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การ แข่งขัน ต่อสู ้ เกาะธรรมดาทุกรุ่ น และเกาะไฟฟ้า คราส A รุ่ นอายุ 15-17 ปี และ18+ ขึ้นไป
การแข่งขันพุมเซ่ ทัว่ ไป
14:00 น ลงทะเบียนรายงานตัว รับไอดีการ์ ด และชัง่ น้ าหนักของทุกรุ่ น ทุกประเภท
16:00 น. ประชุมโค้ช
17:00 น. เริ่ มทาการแข่งขันคู่แรก
19:00 น. พิธีเปิ ดการแข่งขัน
20:00 น. เริ่ มทาการแข่งขันต่อ
22:00 น. จบการแข่งขันในวันแรก

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
1.
2.
3.

การแข่งขัน ต่อสู ้ เกาะไฟฟ้า ตั้งแต่อายุ 11ปี จนถึง 14 ปี
การแข่งขัน พุมเซ่ ฟรี สไตล์
การแข่งขัน เคียกพ่า คอมโบ ทั้งสามประเภท
15:00 น ลงทะเบียนรายงานตัว รับไอดีการด์ และชัง่ น้ าหนักของทุกรุ่ น ทุกประเภท
16:00 น. ประชุมโค้ช
17:00 น. เริ่ มทาการแข่งขันคู่แรก ของทุกประเภท

4. 22:00 น. จบการแข่งขันและประกาศผลรางวัล

15. ประกันอุบัติเหตุสาหรับนักกีฬาที่ลงทะเบียนเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ประกันอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างทาการแข่งขันในสนามเท่านั้น เมื่อแพทย์ลงความเห็น
1.แผล เย็บ
3,000 บาท/คน
2. แผลกระดูกหัก
5,000 บาท/คน
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ข้ อที่ 16. ค่ าสมัครการแข่ งขันในประเภทต่ างๆ
เคียกพ่า คอมโบ รวมแข่งสามประเภทรวม

400 บาท

ประเภทพุมเซ่เดี่ยว

500 บาท

ประเภทพุมเซ่คู่ผสม

600 บาท

ประเภทพุมเซ่ทีมสามคน

700 บาท

ประเภทเคียวรู กิ

500 บาท

ประเภทเคียวรู กิ เกราะไฟฟ้า

600 บาท

ฟรี สไตล์ เดี่ยว

500 บาท

ฟรี สไตล์คู่ผสม

600 บาท

ผู้ประสานงาน :

นายชลนที เภตรา โทร.086-327-2842 (ครู ปาร์ค)

QR fanpage: Pattaya Taekwondo OPEN Championship

17

แบบฟอร์ มการประท้ วง
PATTAYA NIGHT BEACH TAEKWONDO 2021
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...............................................................

