ระเบียบและข้ อบังคับการแข่ งขันกีฬาเทควันโดรายการ
“เทควันโด พัทลุงโอเพ่น ครั้งที่ 6 ประจาปี 2562”
วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงยิม ศูนย์ กฬ
ี ากรมสามัญศึกษา โรงเรียนพัทลุง
****************************************************************************************
*********************************
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ “เทควันโด พัทลุงโอเพ่น ครั้งที่ 6 ประจาปี 2562”
ข้อ 2. กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันที่กาหนดขึ้นโดยสหพันธ์เทควันโดโลก WT
ข้อ 3. โดยมีการกาหนดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงยิม ศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา
โรงเรี ยนพัทลุง
ข้อ 4. คณะกรรมการจัดแข่งขันประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการอื่น ๆ
ของชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง
ข้ อ 5. ระเบียบการแข่ งขันเทควันโดประเภทต่ อสู้ (เคียวรู ก)ิ โดยมีการแข่ งขันในประเภทต่ าง ๆ ดังนี้
5.1 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง อายุ 3 - 4 ปี (พ.ศ. 2558-2559) Class C เท่านั้น
5.2 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง อายุ 5 - 6 ปี (พ.ศ. 2556-2557) Class B และ C
5.3 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง อายุ 7 - 8 ปี (พ.ศ. 2554 - 2555) Class A, B และ C
5.4 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง อายุ 9 - 10 ปี (พ.ศ. 2552 - 2553) Class A, B และ C
5.5 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง อายุ11 - 12 ปี (พ.ศ. 2550 - 2551) Class A, B และ C
5.6 ประเภทยุวชน ชาย และหญิง อายุ 13 - 14 ปี (พ.ศ. 2548 - 2549) Class A, B และ C
5.7 ประเภทเยาวชน ชาย และหญิง อายุ 15 - 18 ปี (พ.ศ. 2545 - 2547) Class A, B
5.8 ประเภท ต่อสู ้ ทีม 3 คน (เคียวรู กิ)
ข้ อ 6. ระเบียบการแข่ งขันเทควันโดประเภทท่าราาบุคคล ประเภทคู่ชาย/หญิง คู่ผสม(พุมเซ่ ) โดยมีการแข่ งขันใน
ประเภทต่ าง ๆ ดังนี้
6.1 ประเภท ยุวชน ชาย / หญิง ประเภทคู่ชาย/หญิง /คู่ผสม อายุไม่เกิน 6 ปี
6.2 ประเภท ยุวชน ชาย / หญิง ประเภทคู่ชาย/หญิง /คู่ผสม อายุ 7-8 ปี

6.3 ประเภท ยุวชน ชาย / หญิง ประเภทคู่ชาย/หญิง /คู่ผสม อายุ 9-10 ปี
6.4 ประเภท เยาวชน ชาย / หญิง ประเภทคู่ชาย/หญิง /คู่ผสม อายุ 11-12 ปี
6.5 ประเภท เยาวชน ชาย / หญิง ประเภทคู่ชาย/หญิง /คู่ผสม อายุ 13-14 ปี
6.6 ประเภท เยาวชน ชาย / หญิง ประเภทคู่ชาย/หญิง /คู่ผสม อายุ 15-18 ปี
ข้ อ 7. การแบ่ งรุ่ นการแข่ งขันเทควันโดประเภทต่ อสู้ (เคียวรู ก)ิ แบ่ งตามนา้ หนักตัว ดังต่ อไปนี้
• ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ3-4 ปี (พ.ศ. 2558-2559) Class C เท่านั้น
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 16 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 22 กก.
• ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ5-6 ปี (พ.ศ. 2556-2557) Class B และ C
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 22 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 24 กก. ขึ้นไป
• ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 7-8 ปี (พ.ศ. 2554 - 2555) Class A, B และ C
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.

5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
• ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 9-10 ปี (พ.ศ. 2552 - 2553) Class A, B และ C
1. รุ่ น A น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
2. รุ่ น B น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
3. รุ่ น C น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
4. รุ่ น D น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
• ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 11-12 ปี (พ.ศ. 2550 - 2551) Class A, B และ C
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

• ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 13-14 ปี (พ.ศ. 2548 - 2549) Class A, B, C (คลาส A เกราะไฟฟ้า)
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 45 กก.
5. รุ่ น E น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
6. รุ่ น F น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
7. รุ่ น G น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
8. รุ่ น H น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
8. รุ่ น I น้ าหนักเกิน 61 กก. ขึ้นไป

• ประเภทเยาวชนชาย อายุ 15-18 ปี (พ.ศ. 2545 - 2547) Class A, B (คลาส A เกราะไฟฟ้า)
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

• ประเภทเยาวชนหญิง อายุ 15-18 ปี (พ.ศ. 2544 - 2546) Class A, B (คลาส A เกราะไฟฟ้า)
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
หมายเหตุ
1. Class A หมายถึง มือเก่า
2. Class B หมายถึง มือใหม่ ไม่เกินสายเขียว เคยแข่งมาไม่เกิน 3 ครั้ง
3. Class C หมายถึง มือใหม่ สายขาว-สายเหลือง เคยแข่งมาไม่เกิน 1 ครั้ง
4. เมื่อทาการสมัครแล้วห้ามปรับเปลี่ยนรุ่ น น้ าหนักโดยเด็ดขาดไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ประเภทต่อสู ้ ทีม 3 คน (เคียวรู กิ)
• รุ่ นยุวชน อายุ 5-6 ปี ต่อสู ้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้ าหนัก 3 คน ไม่เกิน 90 กก.
• รุ่ นยุวชน อายุ 7-8 ปี ต่อสู ้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้ าหนัก 3 คน ไม่เกิน 100 กก.
• รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ต่อสู ้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้ าหนัก 3 คน ไม่เกิน 120 กก.
• รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ต่อสู ้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้ าหนัก 3 คน ไม่เกิน 140 กก.
• รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี ต่อสู ้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้ าหนัก 3 คน ไม่เกิน 150 กก.
• รุ่ นเยาวชน อายุ 15-18 ปี ต่อสู ้ทีม 3 คน ทีมชาย/ทีมหญิง น้ าหนัก 3 คน ไม่เกิน 180 กก.

ข้อ 8. การแบ่งรุ่ นการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารา (พุมเซ่) ที่กาหนดให้มีการแข่งขันโดยแบ่งตามประเภท
คุณวุฒิข้ นั สาย และท่าราบังคับ มีดงั นี้
- ประเภท พุมเซ่เดี่ยว, คู่ชาย/หญิง และคู่ผสม,
- แยกประเภท รุ่ นอายุ คุณวุฒิข้ นั สายต้องอยูใ่ นอายุและขั้นสายที่สมัครแข่ง
รุ่ นอายุ

ขั้นสาย

ประเภทแข่งขัน

พุมเซ่

ไม่เกิน 6 ปี

สายขาว

เดี่ยว

6 Blocks

อายุ 7-8 ปี

สายเหลือง
สายเขียว
สายฟ้า
สายน้ าตาล
สายแดง
สายดาแดงไม่เกิน 14 ปี
สายดา 15-18ปี

เดี่ยว , คู่
เดี่ยว , คู่
เดี่ยว , คู่
เดี่ยว , คู่
เดี่ยว , คู่
เดี่ยว , คู่
เดี่ยว , คู่

แพทเทิน 1
แพทเทิน 3
แพทเทิน 5
แพทเทิน 7
แพทเทิน 8
โคเรี ยว
เทแบค

อายุ 9-10 ปี
อายุ 11-12 ปี
อายุ 13-14 ปี
อายุ 15-18 ปี

ข้ อ 9. คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขัน
9.1 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
9.2 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์ เข้าแข่งขัน ประเภทเคียวรู กิ ได้เพียง 1 รุ่ นเท่านั้น
9.3 นักกีฬา สามารถลงแข่งขันได้ ทั้งประเภทเคียวรู กิ พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่/คู่ผสม
9.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคนหรื อทั้งทีมได้
ในกรณี หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบ
ข้ อ 10. กติกาการแข่ งขันเคียวรู กิ
10.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทควันโดสากล ฉบับปั จจุบนั ที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยรับรอง
10.2 ชุดการแข่งขัน ใช้ชุดแข่งขันสี ขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
10.3 การแข่งขันใช้เกราะธรรมดาในรุ่ นอายุ 3-4 ปี 5-6 ปี 7-8 ปี 9-10 ปี และ 11-12 ปี ,
ใช้เกราะไฟฟ้าKP&P ในรุ่ นอายุ 13-14 ปี 15-17 ปี (เฉพาะ Class A เท่านั้น)

10.4 การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นการสิ้ นสุ ด
10.5 ใช้วธิ ี การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
10.6 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรก - รอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชนรุ่ นอายุ 3 - 4 ปี 3 ยก ยกละ 45 วินาที พัก 20 วินาที
- ยุวชนรุ่ นอายุ 5 - 6 ปี , 7 - 8 ปี , 9 - 10ปี , 11 - 12 ปี 3 ยก ยกละ 1 นาที พัก 30 วินาที
- ยุวชนรุ่ นอายุ 13 - 14 ปี , เยาวชนรุ่ นอายุ 15 - 17 ปี 3 ยก ยกละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
*** อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมของเวลา ***
10.7 ไม่มีการชิงต าแหน่งที่ 3 โดยให้มีต าแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
10.8 ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
10.9 หากนักกีฬาไม่มาในเวลาที่ประกาศเรี ยกฝ่ ายจัดการแข่งขันจะจับเวลา 1 นาที และหากไม่มาปรากฏตัว
ในเวลาที่กาหนดนักกีฬาจะถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขัน
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
ข้ อ 11. กติกาการแข่ งขันพุมเซ่
11.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทควันโดสากลฉบับปั จจุบนั ที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
รับรอง
11.2 ชุดการแข่งขัน ใช้ชุดแข่งขันสี ขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
11.3 กรรมการผูต้ ดั สิ น 3 ท่าน โดยนาคะแนนกรรมการทุกท่านเฉลี่ย
11.4 นักกีฬาที่ได้คะแนนมากที่สุด 4 คน ในรอบแรก ต้องขึ้นชิงตาแหน่งที่ 1, 2, 3 (ลาดับที่ 3 มี 2 คน)
11.5 แพทเทินบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน อยูใ่ นระเบียบ ข้อ 8
ข้ อ 12. อุปกรณ์ การแข่ งขัน
12.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขนและสนับขา ซ้าย-ขวา
12.2 นักกีฬา ต้องใส่ เกราะแดง หรื อ น้ าเงิน ตามสายการแข่งขัน
12.3 นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ ด แดง หรื อ น้ าเงิน ตามสายการแข่งขัน

12.4 นักกีฬา ยุวชน อายุ 13-14 ปี เยาวชน อายุ 15-18 ปี ต้องใส่ กระจับ และ ต้องใส่ ฟันยาง
12.5 นักกีฬา ต้องใส่ ถุงมือและถุงเท้า ซ้าย - ขวา
*** ถุงมือ/ถุงเท้า ไฟฟ้า โดยนักกีฬาต้องนามาเอง ***
หมายเหตุ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ ให้ยมื นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์มาเอง
ข้ อ 13. ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
13.1 ผูฝ้ ึ กสอนนาตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬามารายงานตัวที่โต๊ะกรรมการตรวจอุปกรณ์
การแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
13.2 ผูฝ้ ึ กสอนนานักกีฬารอการแข่งขันในบริ เวณที่ทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจัดเตรี ยมไว้
13.3 เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนลงสนาม นักกีฬาพร้อมบัตรประจา ตัวนักกีฬารายงานตัวกับ
หัวหน้ากรรมการที่ควบคุมการแข่งขันประจาสนาม
ข้ อ 14. การประท้วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
14.1 คณะกรรมการผูช้ ้ ีขาดการประท้วง ประกอบด้วย
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัตินกั กีฬา
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคการแข่งขัน
14.2 การประท้วงให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- การยืน่ ประท้วงให้เป็ นไปตามกติกาเทควันโดสากล โดยให้ผคู ้ วบคุมทีมนักกีฬาที่เสี ย
ผลประโยชน์เป็ นผูย้ นื่ ประท้วงโดยกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งมีขอ้ ความชัดเจน
- การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทาง
เทคนิคภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
- การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทาง
คุณสมบัติของนักกีฬา ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
- การยืน่ ประท้วงทุกครั้งต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที หลัง
การแข่งขันคู่ที่การประท้วงสิ้ นสุ ด ผูย้ นื่ ประท้วงจะไม่ได้รับเงินคืนเมื่อการประท้วงมีผลชนะ ให้

ริ บ เงินประกันเป็ นรายได้ของการจัดการแข่งขัน
- คาตัดสิ นของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามคาตัดสิ น
นั้นให้ ถือว่าปฏิบตั ิมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่ งเสริ มกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม
ข้ อ 15. เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม ได้ไม่เกิน ทีมละ 3คนในขณะทาการแข่งขันจะอนุ ญาตให้ผฝู ้ ึ กสอน หรื อผูช้ ่วยผู ้
ฝึ กสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1คน เท่านั้น (แต่งกายสุ ภาพ ไม่ใส่ กางเกงขาสั้น และรองเท้า
แตะ)
1. ผูจ้ ดั การทีม 1 คน
2. ผูฝ้ ึ กสอน 1 คน
3. ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน 1 คน
ข้ อ 16. การรับสมัครในวัน และ เวลา ทีก่ าหนด พร้ อมชาระเงิน เท่านั้น
- สมัครแข่ งขันออนไลน์ เท่านั้นทาง >> www.gmacscore.com <<
- ปิ ดระบบการรับสมัคร ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
ข้ อ 17. ค่ าสมัครเข้ าแข่ งขัน
เคียวรู กิ คนละ 500 บาท
เคียวรู กิ (เกราะไฟฟ้า) คนละ 600 บาท
เคียวรู กิทีม 3 คน ทีมละ 900 บาท
พุมเซ่ เดี่ยว คนละ 500 บาท
พุมเซ่ คู่/ คู่ผสม คู่ละ 700 บาท
ข้ อ 18. กาหนดการ
วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562
ชาระเงินและรับไอดีการ์ ด เวลา 15.00 - 19.00 น.
ชัง่ น้ าหนักเวลา เวลา 15.00 - 19.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562
ประชุมผูจ้ ดั การทีม เวลา 08.00 น.
จับคู่พิเศษ เวลา 08.30 น.
เริ่ มการแข่งขัน เวลา 09.00 น.
หมายเหตุ
1. นักกีฬาต้องนา***บัตรประชาชนหรื อสู จิบตั รตัวจริ งมาแสดงในวันชัง่ น้ าหนัก***หากไม่นามาแสดงจะ
ถือว่าสละสิ ทธิ์ และจะไม่มีการคืนเงิน
2. การจับคู่สายการแข่งขัน ใช้ระบบ Random ในทุกรุ่ นอายุที่มีการแข่งขัน ซึ่ งหลังจับสลาก
สายการแข่งขันแล้ว ทางฝ่ ายจัดการแข่งขัน จะไม่มีการแก้ไขคู่สายการแข่งขัน
3. นักกีฬาชาย น้ าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขันได้
4. นักกีฬาหญิง น้ าหนักตามระเบียบการ สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขันได้ 3 ขีด
ข้ อ 19. รางวัลการแข่ งขันและถ้ วยรางวัล
19.1. ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรี ยญทองและเกียรติบตั ร
19.2. ชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรี ยญเงินและเกียรติบตั ร
19.3. ชนะเลิศอันดับ 3 และที่ 3ร่ วม ได้รับเหรี ยญทองแดงและเกียรติบตั ร
• ถ้วยรางวัลคะแนนรวม
1. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภท เคียวรู กิ (Class A, B) ชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับ 2, อันดับ 3
2. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภท เคียวรู กิ (ClassC) ชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับ 2, อันดับ 3
3. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภท พุมเซ่ (ท่ารา) ชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับ 2, อันดับ 3
• ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม
1. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ชาย/หญิง ประเภทเคียวรู กิ (Class A, B) 2 รางวัล
2. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ชาย/หญิง ประเภทเคียวรู กิ (Class C)

2 รางวัล

3. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ชาย/หญิง ประเภทพุมเซ่ (ท่ารา)

2 รางวัล

4.ประเภทคู่/คู่ผสมไม่มอบถ้วยรางวัล
• ถ้วยรางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม
1.ถ้วยรางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยี่ยม ทีมชาย 1 รางวัล
2.ถ้วยรางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยี่ยม ทีมหญิง 1 รางวัล
3.ถ้วยรางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยี่ยมประเภทพุมเซ่(ท่ารา) 1 รางวัล
ติดต่ อสอบถามเพิม่ เติม
นายสุ ธนางค์ วงศ์เหลือง โทร. 095-9395539

