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การแข่ งขันเทควันโด อีสานลีค แชมป์ เปี8 ยนชิพ
สนามที< 4 จ.ขอนแก่ น ประจําปี 2561

“นครขอนแก่ นเทควันโด 2561”
วันอาทิตย์ ที< 9 ธันวาคม 2561
ณ ขอนแก่ นฮอลล์ ชั8น 5 ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่ น

จัดโดย
ชมรมผู้ฝึกสอนเทควันโดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเทควันโดมาสเตอร์ โจ
รายการแข่ งขันที< 1 อีสานลีคแชมป์ เปี8 ยนชิพ สนามที< 1 (ระดับ 1ดาว ) จ.สกลนคร
วันที< 23 มิถุนายน 2561
รายการแข่ งขันที< 2 อีสานลีคแชมป์ เปี8 ยนชิพ สนามที< 2 (ระดับ 2 ดาว ) จ.มหาสารคาม
วันที< 12 สิ งหาคม 2561
รายการแข่ งขันที< 3 อีสานลีคแชมป์ เปี8 ยนชิพ สนามที< 3 (ระดับ 2 ดาว) จ.เลย
วันที< 14 ตุลาคม 2561
รายการแข่ งขันที< 4 อีสานลีคแชมป์ เปี8 ยนชิพ สนามที< 4 (ระดับ 2 ดาว) จ.ขอนแก่ น
วันที< 9 ธันวาคม 2561
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โครงการแข่ งขันเทควันโดอีสานลีค แชมป์ เปี8 ยนชิพ ประจําปี 2561
ชื< อเจ้ าของโครงการ ชมรมผูฝ้ ึ กสอนเทควันโดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั การจัดการแข่งขันเทควันโดนับวันยิงF มีมากขึGน ทัGงการจัดการแข่งขันทีFมีคุณภาพ และการจัดการแข่งขัน
ทีF ยงั คงต้องปรับปรุ ง ทัGงทีF มีการแข่งขันมากมาย แต่โดยส่ วนใหญ่ จะจัดอยู่ในเขตภาคกลางทําให้นักกี ฬาภาคกลางได้
พัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ ว ขณะทีFในภาคอีสานยังคงมีการจัดการแข่งขันไม่มากนัก ขาดโอกาสทีFจะพัฒนาฝี มือด้านการ
แข่งขัน ดังนัGนการส่ งเสริ มสนับสนุนและหาวิธีการจัดการแข่งขันแบบใหม่จึงเป็ นสิF งทีFจาํ เป็ นอย่างยิงF จึงเป็ นทีFมาของการ
จัดลีกการแข่งขันเทควันโด โดยเริF มต้นจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เพืFอให้เกิ ดการตืFนตัวทางการแข่งขัน และสร้าง
ความต่อเนืFองในการจัดการแข่งขัน ทัGงยังจัดระบบการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานเป็ นทีFยอมรับในระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพืFอสร้างมหกรรมการจัดการแข่งขันทีFมีความยิงF ใหญ่และต่อเนืFองตลอดทัGงปี
2. เพืFอสร้างมาตรฐานการจัดการแข่งขัน ให้เป็ นทีFยอมรับในระดับสากล
3. เพืFอสร้างกระแสการจัดการแข่งขันให้มีมากขึGนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
กลุ่มเป้ าหมาย
1. เยาวชนทีFเรี ยนเทควันโดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และทัวF ประเทศ
2. โรงเรี ยน สโมสร และยิมส์ ทีFเปิ ดสอนเทควันโด
ประโยชน์ ทจี< ะได้ รับ
1. ทําให้เยาวชนทีFเรี ยนเทควันโดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือได้มีโอกาสร่ วมมหกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
เทควันโด
2. ทําให้เกิดมาตรฐานการจัดการแข่งขันเทควันโดทีFดีในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และเป็ นทีFยอมรับในระดับ
สากล
3. ทําให้เกิดการตืFนตัวในการจัดการแข่งขันในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ทําให้นกั กีฬาได้มีพGืนทีFในการ
แสดงออก และพัฒนาฝี มือมากขึGน
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วิธีการดําเนินโครงการ
1. คัดเลือกจังหวัดทีFมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันทีFมีคุณภาพ ในปี นีGจดั การแข่งขัน 4 รายการใน 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จังหวัดเลย และ จังหวัดขอนแก่น
2. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ โดยเริF ม ตัGงแต่ มกราคม – ธันวาคม 2561
3. สร้างระบบจัดการแข่งขัน โดยทุกการแข่งขันจะต้องใช้ระบบจัดการแข่งขันเดียวกัน ประกอบด้วย ผูต้ ดั สิ น
ระบบสายการแข่งขัน รุ่ นอายุและรุ่ นนํGาหนักการแข่งขัน และเกณฑ์การพิจารณาคะแนน
4. เก็บคะแนนสะสมใน 4 รายการแข่งขัน ตัGงแต่ มกราคม – ธันวาคม 2561
5. พิจารณาให้รางวัลในรายการแข่งขันสุ ดท้าย จ.ขอนแก่น

ระเบียบการจัดการแข่ งขัน
การจัดการแข่งขันเทควันโดลีก อีสาน จะเป็ นการเก็บคะแนนจากทีมทีFมีผลการแข่งขันในรายการแข่งขัน 4
รายการทีFได้กาํ หนดไว้ ใน 1 ฤดูกาลหรื อว่า 1 ปี โดยจะเก็บคะแนนในรุ่ นแข่งขันทีFเป็ นมาตรฐาน แล้วรวบรวมคะแนน
สะสมของนักกีฬาในทีมทีFทาํ การแข่งขันในรายการทีFกาํ หนด โดยกําหนดหลักเกณฑ์ไว้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลักๆ ดังนีG
1. การเก็บคะแนน
2. การดําเนินการแข่งขัน
3. การจัดสายการแข่งขัน

การเก็บคะแนน (เก็บคะแนนบุคคล)
การเก็บคะแนนสะสม จะเก็บคะแนนของนักกีฬาเป็ นรายบุคคล โดยกําหนดไว้ดงั นี8

ประเภทต่ อสู้ การเก็บคะแนนนับจากผลการแข่งขันชนะเลิศอับดับทีF 1-3 ในรุ่นอายุ 7-8ปี , 9-10ปี , 11-12ปี , 13-14ปี ,
15-17 ปี และประชาชนทัว< ไป ในรุ่นไม่ จาํ กัดฝี มือ(มือเก่าClassA) นักกีฬาจะต้องเก็บคะแนนสะสมจากการแข่งขันใน 4
รายการแข่งขันทีFกาํ หนดเท่านัGน โดย
1. นักกีฬาจะต้องลงแข่งขันในชืFอทีมและเลข IDเดียวกันตลอดทัGง 4 รายการแข่งขันทีFกาํ หนด
2. หากแข่งไม่ครบทัGง 4 รายการแข่งขัน จะนับคะแนนตามรายการทีFมาแข่ง
3. ต้องมีคู่แข่งในรุ่ นรวมกันอย่างน้อย 2 คนขึGนไป
4. ตลอดทัGง 4 รายการแข่งขัน นักกีฬาทีFมีคะแนนมากทีFสุดจะเป็ นแชมป์ เปีG ยนอีสานลีคในปี นีG โดยเกณฑ์การให้
คะแนนมีดงั นีG
1. เหรี ยญทอง จะได้ 5 คะแนน
2. เหรี ยญเงิน จะได้ 3 คะแนน
3. เหรี ยญทองแดง จะได้ 1 คะแนน
4. เมืFอแข่งครบทัGง 4 รายการแข่งขัน จะได้คะแนนโบนัส อีก 5 คะแนน
ตัวอย่าง : นายAแข่งขัน 3 รอบถึงจะชนะเลิศ
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แข่งในรอบคัดเลือก

•Aชนะได้ 1คะแนน
•Bแพ้ ได้ 0 คะแนน

แข่งรอบรองชนะเลิศ

แข่งรอบชิงชนะเลิศ

•ถ้ า A ชนะได้ อีก 1คะแนน
•ถ้ า A แพ้ จะได้ 1คะแนนจาก
เดิม+คะแนนเหรี ยญทองแดง1
คะแนน รวมคะแนนสะสม
ไปแมทถัดไป 2 คะแนน

•ถ้ าAชนะจะได้ อีก 1 คะแนน+
เหรี ยญทองอีก 5 คะแนน
รวมคะแนนสะสม 8 คะแนน
•ถ้ าAแพ้ จะได้ 2คะแนนจาก
เดิม+เหรี ยญเงิน 3คะแนน
รวมคะแนนสะสมไปแมทถัดไป
5 คะแนน

ประเภทท่ ารํา การเก็บคะแนนจะเก็บจากรายการแข่งขัน อีเว้นทีFจดั ขึGนใหม่ เรี ยกว่าอีเว้น “แชมป์ ลีค”
คิดคะแนนจากผลการแข่งขันชนะเลิศอับดับทีF 1-3 ในประเภทพุมเซ่ เดีย< วเท่ านั8น มี 3รายการดังนี8
รายการที< 1 รุ่นอายุไม่ เกิน 10 ปี
ใช้ ท่ารํา แพทเทริน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 จับฉลากรํา2ท่ ารํา ก่ อนการแข่ งขันในแต่ ละสนามแข่ งขันทั8ง 4สนาม
รายการที< 2 รุ่นอายุไม่ เกิน 15 ปี
ใช้ ท่ารํา แพทเทริน 4, 5, 6, 7, 8, โคเรียว, กึมกัง, เทเบค (เหมือนกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ) จับฉลากรํา2ท่ ารํา ก่ อน
การแข่ งขันในแต่ ละสนามแข่ งขันทั8ง 4สนาม
รายการที< 3 รุ่นอายุ 15 ปี ขึน8 ไป
ใช้ ท่ารํา แพทเทริน 6, 7, 8, โคเรียว, กึมกัง, เทเบค, เพียงวอน, ชิพจิน (เหมือนกีฬาแห่ งชาติ) จับฉลากรํา2ท่ ารํา
ก่ อนการแข่ งขันในแต่ ละสนามแข่ งขันทั8ง 4สนาม
นักกีฬาจะต้องเก็บคะแนนสะสมจากการแข่งขันใน 4 รายการแข่งขันทีFกาํ หนดเท่านัGน โดย
5. นักกีฬาจะต้องลงแข่งขันในชืFอทีมและเลข ID เดียวกันตลอดทัGง 4 รายการแข่งขันทีFกาํ หนด
6. จะต้องลงแข่งขันในรุ่ นอายุเดียวกัน ในการแข่งขันทัGง 4 รายการ
7. หากแข่งไม่ครบทัGง 4 รายการแข่งขัน จะนับคะแนนตามรายการทีFมาแข่ง
8. ตลอดทัGง 4 รายการแข่งขัน ผูท้ ีFมีคะแนนมากทีFสุดจะเป็ นผูช้ นะในลีกนีG โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดงั นีG
1. เหรี ยญทอง จะได้ 5 คะแนน
2. เหรี ยญเงิน จะได้ 3 คะแนน
3. เหรี ยญทองแดง จะได้ 1 คะแนน
4. เมืFอแข่งครบทัGง 4 สนามแข่งขัน จะได้คะแนนโบนัส อีก 5 คะแนน
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9. คะแนนพิเศษสําหรับนักกีฬาเมืFอแข่งในสนามระดับ ดาว (เช่น1ดาว,2ดาว...,5ดาว)โดย 1ดาว=บวกคะแนนเพิFม
10คะแนน , 2ดาว=บวกคะแนน 20คะแนน,…
#ระดับของดาว จะมาจากลําดับก่อนหลังของรายการแข่งขันทีFเข้าร่ วมเป็ นพันธมิตรอีสาน ลีคโดยรายการ
แข่งขันทีFเพิFมเข้ามาเป็ นพันธมิตรในปี แรก จะอยูใ่ นระดับ 1 ดาว และในปี ต่อไปทีFมีรายการแข่งขันเพิFมเข้ามา
ใหม่ รายการแข่งขันทีFมาก่อนในปี ทีFแล้วจะเลืFอนระดับเป็ น 2 ดาว ส่ วนรายการทีF มี 2 ดาวจะเลืFอนขึGนเป็ น 3 ดาว
ตามลําดับ
***หากรายการแข่งขันใดไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงืFอนไขของการเป็ นพันธมิตรอีสาน ลีคก็จะถูกถอนรายการ
แข่งขันออกจากลีคทันที
การดําเนินการแข่ งขัน
การดําเนินการแข่งขันจะใช้ชืFอการแข่งขันเดียวกัน ได้แก่ การแข่งขันเทควันโด อีสานลีคแชมป์ เปีG ยนชิพ สนามทีF
... (ระดับ....)จังหวัด.... จัดโดย...
รู ปแบบงาน สถานทีF เหรี ยญรางวัล ถ้วยรางวัล ใบประกาศ สปอนเซอร์ต่างๆ จะเปลีFยนไปตามเจ้าภาพแต่ละ
สนามการแข่งขัน ทุกการแข่งขันจะมี โลโก้ E-SAN LEAGUE บนป้ายเวทีกลาง ในใบประกาศ และในระเบียบการ
แข่งขัน พร้อมอธิบายเกณฑ์พิจารณาคะแนนสะสม และ
คณะกรรมการตัดสิ น และระบบการแข่งขัน จะเป็ นทีมงานชุดเดียวกันทัGง 4สนาม การแข่งขัน โดยการแข่งขันใน
ประเภทต่อสู ้ ใช้ระบบแพ้คดั ออก และในประเภทท่ารํา ใช้ระบบจัดลําดับ โดยจะพิจารณาตามรุ่ นทีFกาํ หนด
การจัดสายการแข่ งขัน
เพืFอให้เกิดความยุติธรรม จึงให้มีทีมงานจัดโปรแกรมการแข่นขัน (ออแกนไนซ์งาน) จะเป็ นทีมงานเดียวกันทัGง 4
สนามการแข่งขัน โดยใช้ระบบโปรแกรมการตัดสิ นอันเดียวกันในการเก็บคะแนน
รางวัลสํ าหรับผู้ชนะเลิศคะแนนสู งสุ ดในแต่ ละรุ่นอายุ
1. ถ้วยรางวัลแชมป์ ESAN LEAGUE
2. ใบประกาศเกียรติคุณ
3. เงินรางวัล 1,000 บาท
ติดตามข่าวสาร ประกาศต่างๆได้ทีF
https://www.facebook.com/Esan.Taekwondo.League
https://www.esanleague.club
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ระเบียบการแข่ งขันเทควันโด อีสานลีคแชมป์ เปี8 ยนชิพ ประจําปี 2561 สนามที< 4 จ.ขอนแก่ น
การแข่งขันเทควันโดอีสานลีคแชมป์ เปีG ยนชิพ ประจําปี 2561 ให้นกั กีฬาและผูค้ วบคุมทีมยึดระเบียบการแข่งขัน
นีGเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ หากมีกรณี ใดทีFนอกเหนือจากทีFระบุไว้ในระเบียบนีG ให้อยูใ่ นอํานาจการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้ อที< 1 ระเบียบนีเ8 รียกว่ า “ระเบียบการแข่ งขันเทควันโด อีสานลีคแชมป์ เปี8 ยนชิพ ประจํา ปี 2561”
ข้ อที< 2 บรรดาระเบียบทีข< ดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี8 ให้ ใช้ ระเบียบนีเ8 ป็ นเกณฑ์ พจิ ารณา
ข้ อที< 3 ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
ให้ใช้ขอ้ บังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันเทควันโด อีสานลีคแชมป์ เปีG ยนชิพ ประจําปี 2561
ให้ใช้กติกาการแข่งขันเทควันโดของสมาพันธ์เทควันโดโลก
ข้ อที< 4 ประเภททีท< าํ การแข่ งขันได้ แก่
1. ต่อสู บ้ ุคคล (Kyoruki)
a. ประเภท มือใหม่พิเศษ Class C จํากัดระดับสายขาวและ สายเหลืองยังไม่เคยแข่งมาก่อนในทุก
สนามแข่งขัน ห้ามเตะหัว และห้ามท่าหมุนตัวเตะทุกกรณี (ไม่เก็บคะแนนลีค)
b. ประเภท มือใหม่ Class B จํากัดระดับสายเหลือง ถึงสายเขียวเท่านัGน ไม่เคยแข่งหรื อแข่งมาไม่เกิน 3
ครัGง ห้ามท่าหมุนตัวเตะหัวเท่านัGน (ไม่เก็บคะแนนลีค)
c. ประเภท ไม่จาํ กัดฝี มือ Class A เป็ นประเภทแข่งขันได้ทุกระดับสายสามารถแข่งได้ ไม่จาํ กัดทักษะ แต่
ต้องเป็ นไปตามกติกาสากล ในรุ่ นอายุ 13 ปี ขึGนไป ใช้เกราะไฟฟ้า KPNP ให้นกั กีฬาเตรี ยมถุงเท้าไฟฟ้า
มาเอง (**เก็บคะแนนสะสมลีค)
2. พุมเซ่เดีFยว (Single Poomsae) เลือกลงแข่งขัน ประเภททัวF ไป หรื อประเภทแชมป์ ลีค 1 ประเภทเท่านัGน
a. ประเภททัวF ไป สายขาว-สายดํา สําหรับมือใหม่ (ไม่เก็บคะแนนลีค)
b. ประเภทแชมป์ ลีค(ไม่จาํ กัดสาย) อายุไม่เกิน 10ปี อายุไม่เกิน 15ปี และ อายุ 15ปี ขึGนไป (**เก็บคะแนน
สะสมลีค)
3. พุมเซ่คู่ (Double Poomsae) คู่ชาย-ชาย , คู่หญิง-หญิง , คู่ชาย-หญิง (ไม่เก็บคะแนนลีค)
4.

พุมเซ่ทีม 3 คน (Team Poomsae) ทีมชาย , ทีมหญิง , ทีมผสม (ไม่เก็บคะแนนลีค)

5. พุมเซ่ฟรี สไตล์เดีFยว (Single freestyl Poomsae) เดีFยวชาย , เดีFยวหญิง (ไม่เก็บคะแนนลีค)
6. พุมเซ่ฟรี สไตล์คู่ (Double freestyl Poomsae) คู่ชาย-ชาย , คู่หญิง-หญิง , คู่ชาย-หญิง (ไม่เก็บคะแนนลีค)
7. นิวพุมเซ่เดีFยว (New Poomsae) เดีFยวชาย , เดีFยวหญิง (ไม่เก็บคะแนนลีค)
8. นิวพุมเซ่คู่ (Double New Poomsae) คู่ชาย-ชาย , คู่หญิง-หญิง , คู่ชาย-หญิง (ไม่เก็บคะแนนลีค)
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นักกีฬาทีเ< ข้ าแข่ งขันประเภทต่ อสู้ บุคคล เคียวรู กิ รุ่นนํา8 หนัก ทีก< าํ หนดให้ มกี ารแข่ งขันดังนี8
Class A = ไม่ จาํ กัดฝี มือ / Class B = มือใหม่ / Class C = มือใหม่ พเิ ศษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ประเภทยุวชน อายุ ไม่เกิน 3-4 ปี ชาย ไม่จาํ กัดฝี มือ classA
ประเภทยุวชน อายุ ไม่เกิน 3-4 ปี หญิง ไม่จาํ กัดฝี มือ classA
ประเภทยุวชน อายุ ไม่เกิน 5-6 ปี ชาย classA,B,C
ประเภทยุวชน อายุ ไม่เกิน 5- 6 ปี หญิง classA,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 7-8 ปี ชาย class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 7-8 ปี หญิง class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 9-10 ปี ชาย class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 9-10 ปี หญิง class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 11- 12 ปี ชาย class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 11- 12 ปี หญิง class A,B,C
ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชาย classA,B
ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี หญิง classA,B
ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย classA,B
ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง classA,B
ประเภทประชาชนชาย อายุ 18 ปี ขึGนไป classA,B
ประเภทประชาชนหญิง อายุ 18 ปี ขึGนไป classA,B

ไม่มีเก็บคะแนนแชมป์ ลีค

นักกีฬาทีเ< ข้ าแข่ งขันประเภท พุมเซ่ รุ่นอายุทกี< าํ หนดให้ มกี ารแข่ งขันดังนี8
ประเภทแชมป์ ลีค พุมเซ่ เดีย< ว แบ่ งเป็ น 3 รุ่นอายุ ดังนี8
1 รุ่ นอายุไม่เกิน 10ปี ใช้ท่ารํา แพทเทริ น 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 จับฉลากรํา2ท่ารํา
2 รุ่ นอายุไม่เกิน 15ปี ใช้ท่ารํา แพทเทริ น 4, 5, 6, 7, 8, โคเรี ยว, กึมกัง, เทเบค (เหมือนกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ) จับฉลากรํา2ท่ารํา
3 รุ่ นอายุ 15 ปี ขึGนไป ใช้ท่ารํา แพทเทริ น 6, 7, 8, โคเรี ยว, กึมกัง, เทเบค, เพียงวอน, ชิพจิน (เหมือนกีฬา
แห่งชาติ) จับฉลากรํา2ท่ารํา

ประเภททัว< ไป พุมเซ่ เดีย< ว, คู่, และทีม 3 คน แบ่ งเป็ น 4 รุ่นอายุ ดังนี8

1.
รุ่ นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
2.
รุ่ นอายุไม่เกิน10ปี
3.
รุ่ นอายุ 11- 14 ปี
4.
รุ่ นอายุ 15 ปี ขึGนไป
หมายเหตุ
ในประเภทพุมเซ่ เดีย< ว นักกีฬาสามารถเลือกลงแข่ งขันได้ เพียง 1 ประเภทเท่ านั8น
(ประเภทแชมป์ ลีค หรื อ ประเภททัว< ไป)
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นักกีฬาทีเ< ข้ าแข่ งขันประเภท พุมเซ่ ฟรีสไตล์ รุ่นอายุทกี< าํ หนดให้ มกี ารแข่ งขันดังนี8
ประเภท เดีFยว, คู่ แบ่งเป็ น 3 รุ่ นอายุ ดังนีG
1.
ประเภทยุวชน
อายุไม่เกิน10ปี
2.
ประเภทเยาวชน
อายุ 11- 14 ปี
3.
ประเภทเยาวชนและประชาชน อายุ 15 ปี ขึGนไป

นักกีฬาทีเ< ข้ าแข่ งขันประเภท นิวพุมเซ่ รุ่นอายุทกี< าํ หนดให้ มกี ารแข่ งขันดังนี8
ประเภท เดีFยว, คู่ รําท่ารํา Himchari แบ่งเป็ น 2 รุ่ นอายุ ดังนีG
1.
ประเภทยุวชน , เยาวชน
อายุไม่เกิน 14 ปี
2.
ประเภทเยาวชนและประชาชน อายุ 15 ปี ขึGนไป
ข้ อที< 5 การรับสมัคร
เปิ ดรับสมัครนักกีฬาจากทัGงในประเทศและต่างประเทศ
ข้ อที< 6 สถานทีแ< ข่ งขัน
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชัGน 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ข้ อที< 7 หลักฐานการสมัครของนักกีฬา
1. ค่าลงทะเบียนแข่งขันของนักกีฬาทุกรุ่ นทุกประเภท
1. ประเภทต่อสู บ้ ุคคล (เคียวรู กิ) คนละ500 บาท
2. ประเภทต่อสู บ้ ุคคลเกราะไฟฟ้า คนละ 700 บาท
3. ประเภทท่ารําบุคคล (พุมเซ่เดีFยว) คนละ500 บาท
4. ประเภทท่ารําคู่ (พุมเซ่คู่) คู่ละ 700 บาท
5. ประเภทท่ารําทีม(พุมเซ่ทีม) ทีมละ 900 บาท
6. ประเภทพุมเซ่ ฟรี สไตล์ เดีFยว คนละ 500 บาท
7. ประเภทพุมเซ่ ฟรี สไตล์ คู่ คู่ละ 700 บาท
8. ประเภทนิวพุมเซ่ เดีFยว คนละ 500 บาท
9. ประเภทนิวพุมเซ่ คู่ คู่ละ 700 บาท
2. สําเนาเอกสารแสดงตัว 1 ฉบับ ประกอบด้วย (ใช้อย่างใดอย่างหนึFง)
- บัตรประชาชน หรื อสู ตบิ ัตร ตัวจริงเท่ านั8น หรื อ เอกสาร ทีท< างราชการออกให้ ทีแ< สดง วันเดือนปี เกิด –
อายุ และมีรูปถ่ าย ใช้ แสดงตอนชั<งนํา8 หนักทุกคนจะมีเจ้ าหน้ าทีต< รวจหลักฐาน และจะมีเจ้ าหน้ าที<
ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสู ตบิ ัตร และประทับตราว่ าตรวจบัตรแล้ วหลัง ID Card
- บัตรสอบสายกรณี ลงทําการแข่งขันประเภทมือใหม่ และประเภทพุมเซ่ กรุ ณานําบัตรสอบสายตัวจริ งมา
ด้วยเพืFอใช้ในกรณี ถูกยืนF ประท้วงต้องพิจารณาหลักฐานตัวจริ ง
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ข้ อที< 8 เจ้ าหน้ าทีป< ระจําทีม
1. คณะนักกีฬา 1 ทีม กําหนดให้มีเจ้าหน้าทีFประจําทีมได้แก่
- ผูค้ วบคุมทีม/โค้ช 2
คน
- ผูช้ ่วยโค้ช
2
คน (สามารถเพิFมเติมได้)
- ผูจ้ ดั การทีม
1
คน
2. ในขณะทําการแข่งขันกําหนดให้โค้ชหรื อผูช้ ่วยโค้ชลงในสนามได้ไม่เกิน 1 คน และต้องแต่งกายให้สุภาพ
เรี ยบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะหรื อรองเท้าทีFไม่สุภาพ ปฏิบตั ิตนภายในระเบียบของการจัดการแข่งขันนีGทุก
ประการ และจะต้องมี ไอดีการ์ดโค้ชเท่านัGนถึงจะมีสิทธิmเข้าสนามและลงปฏิบตั ิหน้าทีF
ข้ อที< 9 หน้ าทีข< องเจ้ าหน้ าทีป< ระจําทีม
1. เป็ นผูแ้ ทนนักกีฬาเข้าร่ วมประชุมร่ วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. ทําหน้าทีFจดั เตรี ยมนักกีฬาของทีมเข้าร่ วมการแข่งขันให้ตรงเวลา
3. โค้ชและหรื อผูจ้ ดั การทีมเป็ นผูย้ นืF ประท้วงในกรณี คดั ค้านผลการตัดสิ นของกรรมการผูต้ ดั สิ น
4. แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยและไม่แสดงกิริยามารยาททีFไม่สุภาพในขณะทําหน้าทีFเป็ นโค้ชให้นกั กีฬา
5. ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กติกาเทควันโดสากล
ข้ อที1< 0 กําหนดการรับสมัครและส่ งเอกสาร
1. เปิ ดรับสมัครจนถึงวันทีF 7 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.
2. สมัครแข่ งด้ วยระบบออนไลน์ ทางเว็บ http://www.gmacscore.com/
3. การชําระค่าสมัคร
กรุณาชําระได้ ทหี< น้ างาน พร้ อมรับ ID card
ติดต่ อสอบถามได้ ที< อ.โจ โทร. 08-1695-3220
E-mail: masterjoetaekwondo@gmail.com
4. จับฉลากแบ่งสายโดยใช้ระบบสุ่ มด้วยคอมพิวเตอร์ ในวันทีF 8 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น.
5. หากมีขอ้ ผิดพลาดใดๆจากการสมัครแข่งขันผ่านเว๊ปไซด์หลังเวลาทีFกาํ หนด ของทีมทีFสมัครแข่งขัน ทางฝ่ าย
จัดการแข่งขันจะไม่รับชอบใด ๆ ทัGงสิG น
6. กําหนดการชังF นํGาหนักนักกีฬาในวันทีF 8 ธันวาคม 2561 จะทําการชังF เวลา 16.00 น.- 20.00 น.(ในประเภท
ต่อสู เ้ ท่านัGน) นักกีฬาจะสามารถชังF นํGาหนักได้เพียง 2 ครัGงเท่านัGน หากยังไม่ผา่ นสามารถเปลีFยนแปลงรุ่ น
นํGาหนักแข่งขันได้ และต้องนําบัตรประชาชนมาแสดงตอนชังF นํGาหนักด้วย

กรณีขอชั<งนํา8 หนักตอนเช้ า ชั<งเวลา07.00- 08.00 น.เท่ านั8น และไม่ สามารถเปลีย< นแปลงรุ่นนํา8 หนักได้ ถ้าชั<ง
ไม่ ผ่าน หากไม่ มคี ู่แข่ งขันจับเป็ นคู่พเิ ศษ หรื อถ้ านักกีฬาไม่ ลงแข่ งขันสามารถรับเงินคืนได้
7. ประชุมผูจ้ ดั การทีม เช้าวันทีF 9 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ.สนามทีFทาํ การแข่งขัน

9

ข้ อที< 11 รางวัลการแข่ งขัน
1. ชนะเลิศ
ได้รับเหรี ยญรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเหรี ยญรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเหรี ยญรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับรางวัลเหรี ยญรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
5. รางวัลนักกีฬายอดเยียF มประเภทเคียรุ กิ คลาส A ชาย -หญิง
14 รางวัล
6. รางวัลนักกีฬายอดเยียF มประเภทพุมเซ่ทวัF ไป ชาย- หญิง
7. รางวัลนักกีฬายอดเยียF มประเภทพุมเซ่แชมป์ ลีค ชาย- หญิง
8. รางวัลนักกีฬายอดเยียF มประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์ ชาย-หญิง
9. รางวัลนักกีฬายอดเยียF มประเภทนิวพุมเซ่ ชาย-หญิง
10. ถ้วยรางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยียF ม
11. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมยอดเยียF มประเภทต่อสู ้ อันดับ 1-5
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมยอดเยียF มประเภทพุมเซ่ อันดับ 1-5

8 รางวัล

6 รางวัล
2 รางวัล
2 รางวัล
30 รางวัล
5 รางวัล
5 รางวัล

(รวมทุกอีเว้ น ได้ แก่ พุมเซ่ ทวั< ไป พุมเซ่ แชมป์ ลีค พุมเซ่ ฟรีสไตล์ และนิวพุมเซ่ )

12. ถ้วยรางวัลสู งสุ ด ทีมยอดเยียF มประจําการแข่งขัน(คะแนนรวมทุกประเภท) 1 รางวัล
(รวมทุกประเภท ได้ แก่ ต่ อสู้ ทุกคลาส พุมเซ่ ทวั< ไป พุมเซ่ แชมป์ ลีค พุมเซ่ ฟรีสไตล์ และนิวพุมเซ่ )

การพิจาณาถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย< ม ประเภทต่ อสู้ (เฉพาะ Class A เท่านัGน)
- พิจารณาโดย ฝ่ ายประมวลผล และผูต้ ดั สิ น
- ต้องได้รางวัลชนะเลิศ เหรี ยญทอง
- มีมารยาททีFดีในการแข่งขัน
- พิจารณาจากเหรี ยญรางวัล ในรุ่ นแข่งขันทีFมีนกั กีฬาตัGงแต่ 4 คนขึGนไป
การพิจาณาถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย< ม ประเภทพุมเซ่
-พิจารณาจากคะแนนสู งสุ ดจากแต่ละรุ่ นอายุ ทุกระดับสาย ทัGงประเภท พุมเซ่ทวัF ไป และ พุมเซ่แชมป์ ลีค
-ส่ วนพุมเซ่ฟรี สไตล์ และ นิวพุมเซ่ จากพิจารณา ชาย 1คน หญิง 1คน
การพิจารณาถ้ วยคะแนนรวมประเภทต่ อสู้
-พิจารณาเฉพาะ Class A และ B
-ไม่ รวมคะแนน Class C และคู่พเิ ศษ
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การพิจารณาถ้ วยคะแนนรวมประเภทพุมเซ่
-พิจารณาทุกรุ่นอายุ ทุกระดับสาย
-พิจารณาพุมเซ่ ทุกประเภท ทัว< ไป , แชมป์ ลีค , ฟรีสไตล์ , นิวพุมเซ่

นักกีฬาทีFเข้าร่ วมการแข่งขัน จะได้รับเหรี ยญรางวัล ทุกคน
หมายเหตุ

เพืFอความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับสมัครทางออนไลน์

จนถึงวันทีF 8 ธันวาคม 2561 โดยจะปิ ดระบบเวลา 24.00 น.และ เพืFอความสะดวกในการจัดสายการแข่งขัน จะไม่
มีการรับสมัครในวันทีFจะชังF นํGาหนัก กรุ ณาโทรศัพท์ตรวจสอบการส่ งเอกสารของท่านทุกครัGง และต้องขออภัยมา
ณ ทีFนG ีหากท่านไม่ได้รับความสะดวก
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ประเภทต่ อสู้ (เคียวรู ก)ิ
ยึดตามปี พ.ศ.เกิดเป็ นเกณฑ์

แบ่ งเป็ น 3 Class ดังนี8
1. Class A
2. Class B
3. Class C

ไม่ จาํ กัดฝี มือ
มือใหม่ ไม่ เกินสายเขียว แข่ งไม่ เกิน3ครั8ง ( ห้ ามหมุนตัวเตะศีรษะ ) ไม่ เก็บคะแนนลีค
มือใหม่ พเิ ศษ ไม่ เกินสายเหลือง ( ห้ ามเตะศีรษะและหมุนตัวเตะ) ไม่ เก็บคะแนนลีค

ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 3-4 ปี
(เกิด พ.ศ. 2557 - 2558) Class A ไม่ เก็บคะแนนลีค
1. รุ่ น A
นํGาหนักไม่เกิน 14 กก.
2. รุ่ น B
นํGาหนักเกิน 14 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก.
3. รุ่ น C
นํGาหนักเกิน 16 กก.ขึGนไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ5- 6 ปี
(เกิด พ.ศ.2555-2556 ) Class A, B, C ไม่ เก็บคะแนนลีค
1. รุ่ น A
นํGาหนักไม่เกิน 16 กก.
2. รุ่ น B
นํGาหนักเกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
3. รุ่ น C
นํGาหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
4. รุ่ น D
นํGาหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
5. รุ่ น E
นํGาหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
6. รุ่ น F
นํGาหนักเกิน 25 กก. ขึGนไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 7-8 ปี
(เกิด พ.ศ. 2553-2554) Class A, B, C
1. รุ่ น A
นํGาหนักไม่เกิน 20 กก.
2. รุ่ น B
นํGาหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.
3. รุ่ น C
นํGาหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.
4. รุ่ น D
นํGาหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
5. รุ่ น E
นํGาหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 35 กก.
6. รุ่ น F
นํGาหนักเกิน 35 กก. ขึGนไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 9 – 10 ปี
( เกิด พ.ศ. 2551 – 2552 ) Class A, B, C
1. รุ่ น A
นํGาหนักไม่เกิน 25 กก.
2. รุ่ น B
นํGาหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
3. รุ่ น C
นํGาหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
4. รุ่ น D
นํGาหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 35 กก.
5. รุ่ น E
นํGาหนักเกิน 35 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
6. รุ่ น F
นํGาหนักเกิน 39 กก. ขึGนไป
12

ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 11 - 12 ปี
(เกิดพ.ศ. 2549 – 2550) Class A, B, C
1. รุ่ น A
นํGาหนักไม่เกิน 30 กก.
2. รุ่ น B
นํGาหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
3. รุ่ น C
นํGาหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
4. รุ่ น D
นํGาหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
5. รุ่ น E
นํGาหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
6. รุ่ น F
นํGาหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
7. รุ่ น G
นํGาหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
8. รุ่ น H
นํGาหนักเกิน 51 กก.ขึGนไป
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 13 – 14 ปี (เกิดพ.ศ. 2547 – 2548) Class A, B คลาส A ใช้ เกราะไฟฟ้ า
1. รุ่ น A
นํGาหนักไม่เกิน 38 กก.
2. รุ่ น B
นํGาหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
3. รุ่ น C
นํGาหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
4. รุ่ น D
นํGาหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
5. รุ่ น E
นํGาหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
6. รุ่ น F
นํGาหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
7. รุ่ น G
นํGาหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
8. รุ่ น H
นํGาหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
9. รุ่ น I
นํGาหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
10. รุ่ น j
นํGาหนักเกิน 62 กก.ขึGนไป
ประเภท เยาวชน ชาย-หญิง

อายุ 15 – 17 ปี (พ.ศ. 2544 – 2546) Class A, B คลาส A ใช้ เกราะไฟฟ้ า

ชาย
1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตัGมเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
7. รุ่ นไลท์มิดเดิลเวท
8. รุ่ นมิดเดิลเวท
9. รุ่ นไลท์เฮฟวีเF วท
10. รุ่ นเฮฟวีเF วท

นํGาหนักไม่เกิน 45 กก.
นํGาหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 78 กก. ขึGนไป

48
51
55
59
63
68
73
78

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
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หญิง
1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตัGมเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
7. รุ่ นไลท์มิดเดิลเวท
8. รุ่ นมิดเดิลเวท
9. รุ่ นไลท์เฮฟวีเF วท
10. รุ่ นเฮฟวีเF วท

นํGาหนักไม่เกิน 42 กก.
นํGาหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 68 กก. ขึGนไป

ประเภท ประชาชน ชาย-หญิง

44
46
49
52
55
59
63
68

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

อายุ 18 ปี ขึน8 ไป (พ.ศ. 2543 ขึน8 ไป) Class A,B คลาส A ใช้ เกราะไฟฟ้ า

ชาย
1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตัGมเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
7. รุ่ นมิดเดิลเวท
8. รุ่ นเฮฟวีเF วท

นํGาหนักไม่เกิน 54 กก.
นํGาหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 87 กก. ขึGนไป

58
63
68
74
80
87

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตัGมเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
7. รุ่ นมิดเดิลเวท
8. รุ่ นเฮฟวีเF วท

นํGาหนักไม่เกิน 46 กก.
นํGาหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน
นํGาหนักเกิน 73 กก. ขึGนไป

49
53
57
62
67
73

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

หญิง
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วิธีการแข่ งขันประเภทเคียวรู กิ
1. ใช้วธิ ีจดั การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
2. ไม่มีการแข่งขันชิงทีF 3 ให้ครองอันดับทีF3ร่ วมกัน 2 คน
คุณสมบัตนิ ักกีฬา
1. นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันได้ทุกอีเว้นท์ โดยเคียวรู กิ ลงได้ เพียง 1 รุ่นเท่ านั8น
2. มีคุณวุฒิตามระบบทางเทควันโด ตัGงแต่สายเหลืองขึGนไป โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์สายดําดัGง 4 ขึGน
ไป ตามใบรับรองสายหรื อบัตรสอบสาย และหากมีการตรวจสอบได้วา่ นักกีฬาลงแข่งขัน ผิดในระดับชัGน
สาย และผิดในรุ่ นอายุของตนจะมีบทลงโทษ คือปรับแพ้ และนักกีฬาคนนัGนจะไม่มีสิทธิmลงแข่งขัน อีสาน
ลีคในสนามถัดไป หรื อ ทุกสนาม
3. แต่ละทีม สามารถส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในแต่ละรุ่ นได้มากกว่า 1 คน โดยให้ระบุเป็ นทีมA, B,C,…
4. นักกีฬาจะต้องรายงานตัวก่อนทําการแข่งขัน อย่างน้อย 15 นาที และหากมาสายหลังจากทีFกรรมการเรี ยก
ลงสู่ สนาม 1 นาที จะตัดสิ ทธิmการแข่งขันทันที
5. นักกีฬาและโค้ช จะต้องไม่แสดงกิริยามารยาททีFไม่ดีต่อกรรมการและคู่ต่อสู ้
6. นักกีฬาคนใดเจตนากระทําผิดฝ่ าฝื นในระเบียบข้อ 5 อาจจะถูกพิจารณาตัดสิ ทธิmเข้าร่ วมการแข่งขัน และจะ
ไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทัGงสิG น
ชุดแต่ งกายนักกีฬา
1. ให้ใช้ชุดเทควันโด เท่านัGน
2. สวมเครืF องป้องกันศีรษะ สวมเกราะป้องกันลําตัวตามขนาดทีFกาํ หนดไว้ในกติกาสากล สวมอุปกรณ์ป้องกัน
ทีFแขนและขาทัGง 2 ข้าง สวมถุงมือและหลังเท้าทัGงสองข้างและนักกีฬาทัGงชาย/หญิง จะต้องสวมกระจับ
ป้องกันอุบตั ิเหตุบริ เวณอวัยวะเพศ
3. รุ่ นอายุ 13-14 ปี 15-17 ปี และประชาชน ทัGง Class A , B) บังคับใส่
-ใส่ ยางกันฟั น

-ใส่ ถุงมือ , หลังเท้า (คลาส A ต้องใส่ หลังเท้าไฟฟ้า KPNP
-กระจับ
4. ให้นกั กีฬาเตรี ยมอุปกรณ์ทีFใช้ทาํ การแข่งขันมาเองเพืFอความสะดวก
ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
1. การชั<งนํา8 หนักจะทําการชั<งก่ อนการแข่ งขัน 1 วัน
2. เพืFอความรวดเร็ วในการเริF มการแข่งขัน และป้องกันการเกิดปั ญหาปรับเปลีFยนรุ่ นและรายชืFอตกหล่น ทาง
ฝ่ ายจัดการแข่งขันจึงขอความร่ วมมือจากผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอนทุกท่าน ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบนีGอย่าง
เคร่ งครัด
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3. ผูฝ้ ึ กสอนนําตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจําตัวนักกีฬามารายงานตัว เพืFอรับการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน ทีFโต๊ะ
กรรมการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน และรับใบรายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
4. ผูฝ้ ึ กสอนนํานักกีฬารอการแข่งขันในบริ เวณทีFทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจัดเตรี ยมไว้
5. เจ้าหน้าทีFนาํ นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนลงสนามพร้อมใบรายงานตัว นักกีฬารายงานตัวกับหัวหน้ากรรมการทีF
ควบคุมการแข่งขันประจําสนาม
6. เสร็ จสิG นการแข่งขัน เจ้าหน้าทีFนาํ นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนออกจากสนาม
เวลาทีใ< ช้ ในการแข่ งขัน
1. ประเภทประชาชนชาย แข่งขันคู่ละ 3 ยกๆละ 1.30 นาที พัก 20 วินาที
2. ประเภทประชาชนหญิง แข่งขันคู่ละ 3 ยกๆละ 1.30 นาที พัก 20 วินาที
3. ประเภทยุวชน-เยาวชน แข่งขันคู่ละ 3 ยกๆละ 1.30 นาที พัก 20 วินาที
(อาจปรับเปลีFยนเพืFอความเหมาะสมในทีFประชุมผูจ้ ดั การทีม)
การประท้ วง
1. การยืนF ประท้วงให้เป็ นไปตามกฎกติกาเทควันโดสากล
2. ผูท้ ีFยนืF ประท้วงจะต้องเป็ นผูจ้ ดั การทีมเท่านัGน โดยยืนF เงินค่าประกัน 2,000 บาท พร้อมใบประท้วงหลังจาก
การแข่งขันคู่นG นั ๆเสร็ จสิG นภายใน 30 นาที
3. ผลการประท้วงให้ถือมติของทีFประชุมคณะกรรมการตัดสิ น เป็ นทีFสิGนสุ ด และจะยึดเงินค่าประกันหากการ
ประท้วงนัGนไม่เป็ นผล

บทลงโทษ
หากมีการตรวจสอบได้ ว่า นักกีฬาลงแข่ งขัน ผิดในระดับชั8นสาย และผิดในรุ่นอายุของตน
จะมีบทลงโทษ คือปรับแพ้ และนักกีฬาคนนั8นจะไม่ มสี ิ ทธิiลงแข่ งขัน อีสานลีคในสนามถัดไป
หรื อ ทุกสนาม
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ประเภทแชมป์ ลีค พุมเซ่

พุมเซ่ เดีย< ว

(เก็บคะแนนสะสมลีค)

แยกประเภท อายุ แยกชาย และหญิง **เก็บคะแนนสะสม

ประเภทอายุ

ลําดับขั8นสาย

อายุไม่เกิน 10 ปี

ไม่จาํ กัดสาย

แพทเทิร์น
แข่ งขันรอบเดียว
แพทเทิร์น 2 – 8 (จับฉลากรํา 2 แพทเทิร์น )

อายุไม่เกิน 15 ปี

ไม่จาํ กัดสาย

แพทเทิร์น 4 – เทเบค (จับฉลากรํา 2 แพทเทิร์น )

อายุ 15 ปี ขึGนไป

ไม่จาํ กัดสาย

แพทเทิร์น 6 - ชิพจิน (จับฉลากรํา 2 แพทเทิร์น )

(อาจปรับเปลีFยนเพืFอความเหมาะสมในทีFประชุมผูจ้ ดั การทีม)
***ใช้ เกณฑ์ อายุตาม พ.ศ.เกิด

ประเภททัว< ไป พุมเซ่

(ไม่ เก็บคะแนนสะสม)

พุมเซ่ เดีย< ว แบ่ งตาม อายุ คุณวุฒขิ 8นั สาย แยกชาย และหญิง
พุมเซ่ คู่ และทีม 3 คน แบ่ งตาม อายุ และ คุณวุฒสิ าย

ได้แก่ คู่ผสม, คู่ชาย, คู่หญิง, ทีมชาย, ทีมหญิง, ทีมผสม (แข่งแยกกัน)
ประเภทอายุ

ลําดับขั8นสาย

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายขาว

แพทเทิร์น
แข่ งขันรอบเดียว
6 Block

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายขาว

6 Block

อายุ 11 - 14 ปี

สายขาว

6 Block

อายุ 15 ปี ขึGนไป

สายขาว

6 Block

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายเหลือง

แพทเทิร์น 1

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายเหลือง

แพทเทิร์น 1

อายุ 11 - 14 ปี

สายเหลือง

แพทเทิร์น 1
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อายุ 15 ปี ขึGนไป

สายเหลือง

แพทเทิร์น 1

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายเขียว

แพทเทิร์น 3

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายเขียว

แพทเทิร์น 3

อายุ 11 - 14 ปี

สายเขียว

แพทเทิร์น 3

อายุ 15 ปี ขึGนไป

สายเขียว

แพทเทิร์น 3

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายฟ้า

แพทเทิร์น 5

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายฟ้า

แพทเทิร์น 5

อายุ 11 - 14 ปี

สายฟ้า

แพทเทิร์น 5

อายุ 15 ปี ขึGนไป

สายฟ้า

แพทเทิร์น 5

อายุไมเกิน 8 ปี

สายนํGาตาล

แพทเทิร์น 7

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายนํGาตาล

แพทเทิร์น 7

อายุ 11 - 14 ปี

สายนํGาตาล

แพทเทิร์น 7

อายุ 15 ปี ขึGนไป

สายนํGาตาล

แพทเทิร์น 7

อายุไม่เกิน 8

สายแดง

แพทเทิร์น 8

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายแดง

แพทเทิร์น 8

อายุ 11 - 14 ปี

สายแดง

แพทเทิร์น 8

อายุ 15 ปี ขึGนไป

สายแดง

แพทเทิร์น 8

อายุไม่เกิน 8 ปี

สายดําแดง

โคเลียว

อายุไม่เกิน 10 ปี

สายดําแดง

โคเลียว

อายุ 11 - 14 ปี

สายดําแดง

โคเลียว

อายุ 15 ปี ขึGนไป

สายดํา

โคเลียว

(อาจปรับเปลีFยนเพืFอความเหมาะสมในทีFประชุมผูจ้ ดั การทีม)
***ใช้ เกณฑ์ อายุตาม พ.ศ.เกิด
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ประเภท พุมเซ่ ฟรีสไตล์

พุมเซ่ ฟรีสไตล์ เดีย< ว, คู่

(ไม่ เก็บคะแนนสะสมลีค)

แยกประเภท อายุ แยกชาย และหญิง **ไม่ เก็บคะแนนสะสมลีค

ประเภทอายุ

ลําดับขั8นสาย

อายุไม่เกิน 10 ปี

ไม่จาํ กัดสาย

อายุไม่เกิน 11-14 ปี

ไม่จาํ กัดสาย

อายุ 15 ปี ขึGนไป

ไม่จาํ กัดสาย

(อาจปรับเปลีFยนเพืFอความเหมาะสมในทีFประชุมผูจ้ ดั การทีม)
***ใช้ เกณฑ์ อายุตาม พ.ศ.เกิด

ประเภท นิวพุมเซ่

นิวพุมเซ่ เดีย< ว, คู่

(ไม่ เก็บคะแนนสะสมลีค)

แยกประเภทและอายุ เดีย< วแยกชาย และหญิง, คู่ ชาย-หญิง**ไม่ เก็บคะแนนสะสมลีค

ประเภทอายุ

ลําดับขั8นสาย

อายุไม่เกิน 14 ปี

ไม่จาํ กัดสาย

แพทเทิร์น
แข่ งขันรอบเดียว
Himchari / Begak

อายุ 15 ปี ขึGนไป

ไม่จาํ กัดสาย

Himchari / Begak

(อาจปรับเปลีFยนเพืFอความเหมาะสมในทีFประชุมผูจ้ ดั การทีม)
***ใช้ เกณฑ์ อายุตาม พ.ศ.เกิด

คุณสมบัตนิ ักกีฬา
1. นักกีฬา 1 คน ลงแข่ งขันได้ ท8งั เคียวรู กิ พุมเซ่ พุมเซ่ ฟรีสไตล์ และเคียกพ่ า โดยพุมเซ่ และพุมเซ่ ฟรีสไตล์
สามารถลงแข่งได้ทุกประเภท (ยกเว้นพุมเซ่ทวัF ไป กับพุมเซ่ประเภทแชมป์ ลีคให้เลือกลงแข่งขันเพียง
รายการเดียวเท่านัGน)
2. มีคุณวุฒิตามระบบทางเทควันโด โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์สายดําดัGง 4 ขึGนไป ตามใบรับรองสาย
3. แต่ละทีม สามารถส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในแต่ละรุ่ นได้มากกว่า 1 คน โดยให้ระบุเป็ นทีมA, B,C,…
4. นักกีฬาจะต้องรายงานตัวก่อนทําการแข่งขัน อย่างน้อย 15 นาที และหากมาสายหลังจากทีFกรรมการเรี ยก
ลงสู่ สนาม จะตัดสิ ทธิmการแข่งขันทันที
19

5. นักกีฬาจะต้องไม่แสดงกิริยามารยาททีFไม่ดีต่อกรรมการ
6. นักกีฬาคนใดเจตนากระทําผิดฝ่ าฝื นในระเบียบข้อ 5 อาจจะถูกพิจารณาตัดสิ ทธิmเข้าร่ วมการแข่งขัน และจะ
ไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทัGงสิG น

ชุดแต่ งกายนักกีฬา
1. ให้ใช้ชุดเทควันโดสี ขาวล้วนหรื อชุดพุมเซ่ ต้องไม่มีการตกแต่งเพิFมเติมชุดนอกเหนือจากโลโก้ และ
ตัวหนังสื อข้อความ เช่น ไม่นาํ ผ้ามาผูกแขน โพกหัว หรื อโลหะตกแต่งอืFนๆ
2. ให้นกั กีฬาแต่งกายให้สุขภาพเรี ยบร้อย และสวยงาม
ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
1. นักกีฬาพร้อมบัตรประจําตัวนักกีฬามารายงานตัว ทีFโต๊ะกรรมการเพืFอตรวจความเรี ยบร้อยของชุดแข่งขัน
2. นักกีฬารอการแข่งขันในบริ เวณทีFทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจัดเตรี ยมไว้ โดยเรี ยงลําดับก่อนหลังตามทีF
กรรมการกําหนด
3. เจ้าหน้าทีFนาํ นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนลงสนามตามลําดับรายชืFอนักกีฬา
4. เสร็ จสิG นการแข่งขัน นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนออกจากสนามแข่ง นักกีฬาทีFได้คะแนนมากทีFสุดอันดับ 1-3 ให้
นังF รอบริ เวณจุดรับเหรี ยญรางวัล เพืFอรับเหรี ยญรางวัล
การประท้ วง
1. การยืนF ประท้วงให้เป็ นไปตามกฎกติกาเทควันโดสากล
2. ผูท้ ีFยนืF ประท้วงจะต้องเป็ นผูจ้ ดั การทีมเท่านัGน โดยยืนF เงินค่าประกัน 2,000 บาท พร้อมใบประท้วงหลังจาก
การแข่งขันคู่นG นั ๆเสร็ จสิG นภายใน 30 นาที
3. ผลการประท้วงให้ถือมติของทีFประชุมคณะกรรมการตัดสิ น เป็ นทีFสิGนสุ ด และจะยึดเงินค่าประกันหากการ
ประท้วงนัGนไม่เป็ นผล
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( กรุ ณาลงทะเบียนออนไลน์ และไม่ ต้องส่ งเอกสารฉบับนี):

(แบบฟอร์ มส่ งเมล์ )

บัญชีรายชื< อนักกีฬาประเภทต่ อสู้ บุคคล

ชืFอทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..จํานวนนักกีฬา...........คน
ชืFอผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

ชืFอ-สกุล

ชืFอทีม

ทีมย่อย

เพศ

รุ่ นอายุ

รุ่ น
นํGาหนัก

นํGาหนัก

class
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(แบบฟอร์ มส่ งเมล์ )

บัญชีรายชื< อนักกีฬาประเภทร่ ายรําเดีย< ว (พุมเซ่ เดีย< วปกติ)
ชืFอทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..จํานวนนักกีฬา...........คน
ชืFอผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

ชืFอ-นามสกุล

ชืFอทีม

ทีมย่อย

เพศ

รุ่ นอายุ

ระดับสาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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(แบบฟอร์ มส่ งเมล์ )

บัญชีรายชื< อนักกีฬาประเภทร่ ายรําคู่และทีม3คน
ชืFอทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..
ชืFอผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

ชืFอ-นามสกุล

ชืFอทีม

ทีมย่อย ประเภท

รุ่ นอายุ

ระดับสาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23

(แบบฟอร์ มส่ งเมล์ )

บัญชีรายชื< อนักกีฬาประเภทแชมป์ ลีค (พุมเซ่ เดีย< วแชมป์ ลีค)
ชืFอทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..จํานวนนักกีฬา...........คน
ชืFอผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

ชืFอ-นามสกุล

ชืFอทีม

ทีมย่อย

เพศ

รุ่ นอายุ

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24

(แบบฟอร์ มส่ งเมล์ )

บัญชีรายชื< อนักกีฬาประเภทพุมเซ่ อสิ ระ (พุมเซ่ ฟรีสไตล์ เดีย< ว)
ชืFอทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..จํานวนนักกีฬา...........คน
ชืFอผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

ชืFอ-นามสกุล

ชืFอทีม

ทีมย่อย

เพศ

รุ่ นอายุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25

(แบบฟอร์ มส่ งเมล์ )

บัญชีรายชื< อนักกีฬาประเภทพุมเซ่ อสิ ระ (พุมเซ่ ฟรีสไตล์ คู่)
ชืFอทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..
ชืFอผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

ชืFอ-นามสกุล

ชืFอทีม

ทีมย่อย ประเภท

รุ่ นอายุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26

(แบบฟอร์ มส่ งเมล์ )

บัญชีรายชื< อนักกีฬาประเภทนิวพุมเซ่ (นิวพุมเซ่ เดีย< ว)
ชืFอทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..จํานวนนักกีฬา...........คน
ชืFอผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

ชืFอ-นามสกุล

ชืFอทีม

ทีมย่อย

เพศ

รุ่ นอายุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

27

(แบบฟอร์ มส่ งเมล์ )

บัญชีรายชื< อนักกีฬาประเภทนิวพุมเซ่ คู่ผสม
ชืFอทีม………................………..……. สังกัด/ยิม…………………………………..
ชืFอผูค้ วบคุมทีม ………………………………………………. โทรศัพท์ …………………………
No.

ชืFอ-นามสกุล

ชืFอทีม

ทีมย่อย ประเภท

รุ่ นอายุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28
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