1th KIMUNYONG CUP THAILAND AYUTHAYA OPEN
TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2019
1. วันที่จัดการแข่ งขัน: 20 เมษายน 2562
2. สถานที่จัดการแข่ งขัน: Ayuthaya City Park Hall จังหวัดอยุธยา
3. คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน: Kimunyong Sports Committee Thailand office
4. จานวนผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน: ประมาณ 500 คน (ในประเทศ 400 ต่างประเทศ 100)
5. ประเภทจัดการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท

- ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว (ต่อสู)้
- ประเภทพุมเซ่เดี่ยว, ทีม (ท่ารา)
6. การจัดการแข่ งขันพุมเซ่ (ท่ารา) เดีย่ ว,ทีม (Poomsae)
-รุ่ นอายุ ไม่เกิน 8 ปี (2554)
-รุ่ นอายุ 9-10 ปี (2552-2553)
-รุ่ นอายุ 11-12 ปี (2550-2551)
-รุ่ นอายุ 13-14 ปี (2548-2549)
-รุ่ นอายุ 15-17 ปี (2545-2547)
-รุ่ นอายุ 18-30 ปี (2532-2544)
-รุ่ นอายุ ไม่เกิน 40 ปี
-รุ่ นอายุ ไม่เกิน 50 ปี
ประเภทท่ ารา (Poomsae) กาหนดให้ มกี ารแข่ งขันดังนี้ ประเภท พุมเซ
รุ่นอายุ
ขั้นสาย
ประเภทแข่ งขัน
สายเหลือง
เดี่ยว , ทีม
-รุ่ นอายุ ไม่เกิน 8 ปี
สายเขียว
เดี่ยว , ทีม
-รุ่ นอายุ 9-11 ปี
สายฟ้า
เดี่ยว , ทีม
-รุ่ นอายุ 12-14 ปี
สายน้ าตาล
เดี่ยว , ทีม
-รุ่ นอายุ 15-17 ปี
สายแดง
เดี่ยว , ทีม
-รุ่ นอายุ 18-30 ปี
สายดา
เดี่ยว , ทีม
-รุ่ นอายุ ไม่เกิน 40 ปี
สายดา
เดี่ยว, ทีม
-รุ่ นอายุ ไม่เกิน 50 ปี
* ประเภททีม 3 คน (ทีมชาย/ทีมหญิง)

พุมเซ
พุมเซ 1
พุมเซ 3
พุมเซ 5
พุมเซ 7
พุมเซ 8
พุมเซ Koryo
พุมเซ Taebae
พุมเซ Shipjin

ประเภทต่ อสู้ กาหนดให้ มีการแข่ งขันดังนี้
◈ ประเภท ยวุชน ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 8 ปี Class A,B,C
1. รุ่ น A น้าหนักไม่เกิน 20 กก
2. รุ่ น B น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.
3. รุ่ น C น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.
4. รุ่ น D น้าหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
5. รุ่ น E น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
6. รุ่ น F น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
7. รุ่ น G น้าหนักเกิน 36 กก. ขึ้นไป
◈ ประเภท ยวุชน ชาย – หญิง อายุ 9 – 10 ปี Class A,B,C
1. รุ่ น A น้าหนักไม่เกิน 23 กก.
2. รุ่ น B น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.
3. รุ่ น C น้าหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
4. รุ่ น D น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
5. รุ่ น E น้าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
6. รุ่ น F น้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
7. รุ่ น G น้าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
◈ ประเภท ยวุชนชาย-หญิง อายุ 11 – 12 ปี Class A,B,C
1. รุ่ น A น้าหนักไม่เกิน 30 กก.
2. รุ่ น B น้าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
3. รุ่ น C น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
4. รุ่ น D น้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
5. รุ่ น E น้าหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
6. รุ่ น F น้าหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
7. รุ่ น G น้าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
8. รุ่ น H น้าหนักเกิน 51 กก. ขึ้นไป
◈ ประเภท ยวุชนชาย-หญิง อายุ 13 – 14 ปี Class A,B,C
1. รุ่ น A น้าหนักไม่เกิน 38 กก.
2. รุ่ น B น้าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
3. รุ่ น C น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
4. รุ่ น D น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
5. รุ่ น E น้าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
6. รุ่ น F น้าหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
7. รุ่ น G น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
8. รุ่ น H น้าหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
9. รุ่ น I น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. 10.รุ่ น J น้าหนักเกิน 62 กก. ขึ้นไป

◈ ประเภท เยาวชน ชาย อายุ 15 – 17 ปี Class A,B
1. รุ่ น A น้าหนักไม่เกิน 45 กก.
2. รุ่ น B น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
3. รุ่ น C น้าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
4. รุ่ น D น้าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
5. รุ่ น E น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
6. รุ่ น F น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
7. รุ่ น G น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
8. รุ่ น H น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
9. รุ่ น I น้าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
10รุ่ น J น้าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
◈ ประเภท เยาวชน หญิง อายุ 15 – 17 ปี Class A เกราะไฟฟ้า, B
1. รุ่ น A น้าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่ น B น้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
3. รุ่ น C น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
4. รุ่ น D น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
5. รุ่ น E น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
6. รุ่ น F น้าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
7. รุ่ น G น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
8. รุ่ น H นา้้หนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
9. รุ่ น I น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
10.รุ่ น J น้าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
◈ ประเภท ประชาชน ชาย +18 ปี Class A เกราะไฟฟ้า
1. รุ่ น A น้าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่ น B น้าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
3. รุ่ น C น้าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
4. รุ่ น D น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
5. รุ่ น E น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
6. รุ่ น F น้าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
7. รุ่ น G น้าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
8. รุ่ น H น้าหนักเกิน 87 กก.ขึ้นไป
◈ ประเภท ประชาชน หญิง +18 ปี Class A เกราะไฟฟ้า
1. รุ่ น A น้าหนักไม่เกิน 46 กก.
2. รุ่ น B น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
3. รุ่ น C น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
4. รุ่ น D น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.

5. รุ่ น E น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
6. รุ่ น F น้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
7. รุ่ น G น้าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
8. รุ่ น H น้าหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป
7. รางวัลการแข่ งขัน

- ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรี ยญทองและเกียรติบตั ร
- ชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรี ยญเงินและเกียรติบตั ร
- ชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเหรี ยญทองแดงและเกียรติบตั ร
- ชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเหรี ยญทองแดงและเกียรติบตั ร
8. กติกาการแข่งขัน เคียวรู กิ (Kyorugi)
▪ ใช้กติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
▪ การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตดั สินแบบเครื่ อง อิเล็กทรอนิกส์
▪ นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์สมัครแข่งขันเคียวรู กิ ได้เพียง 1 รุ่ น เท่านั้น
▪ ใช้วธิ ีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก.ที่จดั ขึ้นนี้เป็ นเพียงเพือ่ การสดอันดับหรื อรับรอง
▪ เปิ ดสนาม ให้คู่ที่ 1- 10 ของทุกสนามแต่งกายพร้อมแข่งมารอที่สนามแข่งทันที กรณี หลังจากคู่แข่งขันคู่ที่ 11
เป็ นต้นไป นักกีฬาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ลงสนามแข่งขันฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ จะเรี ยกชื่อนักกีฬา ผูท้ ี่จะเข้า
แข่งขัน 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 1 นาที (จับเวลา เคชิ) ในคู่น้ นั ๆ
▪ การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด
▪ ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีต าแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
▪ เมื่อรายงานตัวเสร็จเรี ยบร้อยแล้วให้นงั่ ยังแนวรอคอยตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดไว้ให้ ผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามให้ตดั
สิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (หากมีการเปลี่ยนแปลงเพือ่ ความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม)
8-1.การแข่งขันเคียวรู กิบุคคล
▪ ใช้ เกราะไฟฟ้ า ELECTRONIC KP&P เฉพาะรุ่นอายุ 15-17ปี , และ รุ่นประชาชน +18 ปี
▪ การแข่งขันประเภทเคียวรู กิบุคคลใช้เกราะธรรมดารุ่ นอายุไม่เกิน 8 ปี , 9-10 ปี , 11-12 ปี 13-14ปี
** หมายเหตุ:
ทางคณะกรรมการจัดการดาเนินงานจะไม่ สารองอุปกรณ์แข่ งขันไว้ ให้ นักกีฬานาอุปกรณ์การแข่ งขันมา ด้ วยตัวเอง
ยกเว้ นเกราะไฟฟ้ า kp&p นักกีฬาต้ องน าถุงเท้ า e-sock มาด้ วยตนเอง
9. ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ไม่รับผิดชอบต่ออุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ และความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
10. การสมัครเข้าร่ วมแข่งขัน
สมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.เท่ านั้น
ได้ ที่เว็ปไซต์

www.gmacscore.com

11. ชั่งน้าหนักนักกีฬา
- 19 เมษายน 2562 (เวลา 13.00-17.00 น)
สถานที่ชงั่ น้ าหนัก: Wellness Park Residences Ayutthaya
- 20 มีนาคม 2562 (เวลา 06.00-07.30 น)
สถานที่ชงั่ น้ าหนัก: Ayuthaya City Park Hall
12. จับคู่พเิ ศษ เวลา 08.00น.
13. เริ่ มการแข่งขัน เวลา 08.30 น.
14. กาหนดการประชุมผู้จัดการทีม
- วันเที่ 19 เมษายน 2562
เวลา 17.00 น. สถานที่ : Wellness Park Residences Ayutthaya
** หมายเหตุ: การจับฉลากแบ่ งสายใช้ ระบบ Random และสามารถตรวจเช็คสายการแข่ งขันได้ ทาง
www.gmacscore.com / คู่สาย
15. ชาระค่าอบรมผ่ านบัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชี: ธนาคารกสิ กรไทย 694-2-05986-6
ชื่ อบัญชี Mr.YEONG KYUN SHIN
สมัครอบรม E-mail : Shinjjang77@gmail.com
16. ค่าสมัครแข่ งขัน
- ประเภทต่ อสู้ บุคคล (Kyorugi) 600 บาท
- ประเภทร่ ายราบุคคล (Poomsae) 500 บาท
- ชาระเงินการแข่ งขันโดยการโอนเงิน นาสลิปการโอนเงินมารับไอดีการ์ ด เท่านั้น
- ในการโอนออนไลน์ ต้ องทาสาเนา มาเพื่อเป็ นหลักฐาน
ภายในวันที่ 18 เมษายน 256214. ค่าสมัครแข่งขัน
- ประเภทต่อสูบ้ ุคคล (Kyorugi) 600 บาท
- ประเภทร่ ายราบุคคล (Poomsae) 500 บาท
- ชาระเงินการแข่งขันโดยการโอนเงิน นาสลิปการโอนเงินมารับไอดีการ์ด เท่านั้น
- ในการโอนออนไลน์ ต้องทาสาเนา มาเพือ่ เป็ นหลักฐาน
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562
17. ถ้วยรางวัลคะแนนรวม เคียวรู กิ / พุมเซ
- ถ้วยชนะเลิศ คะแนนรวม เคียวรู กิ/พุมเซ ชนะเลิศ
- ถ้วยคะแนนรวม เคียวรู กิ/พุมเซ รองชนะเลิศ อันดับ 2
- ถ้วยคะแนนรวม เคียวรู กิ/พุมเซ รองชนะเลิศ อันดับ 3
** หมายเหตุ: นับคะแนน เฉพาะรุ่ นที่มีการแข่งขัน 3 คนขึ้นไป ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรี ยญทองถ้าเท่ากัน
นับเหรี ยญ เงิน ถ้าเท่ากัน นับเหรี ยญทองแดง
18. ติดต่อสอบถาม
อ.ชิน 082-2539047 , อ. สั ญชัย สุ ประดิษฐ์ 081-7578745

19. ตารางการแข่งขัน
วันที่
18 เมษายน

เวลา

รายละเอียด

09.00-21.00 - เดินทางถึงประเทศไทย
14.00-16.30

- Referee Meeting

19 เมษายน 13.00-17.00 - ชัง่ น้ าหนัก
17.00-18.00 - ประชุมผูจ้ ดั การทีม

สถานที่
Wellness Park Residences
Ayutthaya
Wellness Park Residences
Ayutthaya

06.00-07.30 - ชัง่ น้ าหนัก
08.00-08.30 - ลงทะเบียน
20 เมษายน

08.30-11.00 - การแข่งขันช่วงเช้า
11.00-12.00 - พิธีเปิ ด
12.30-18.00 - การแข่งขันช่วงบ่าย
18.00-19.00 - พิธีปิด

21 เมษายน

09.00-12.00 - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Ayuthaya City Park Hall

ส่ งทางอีเมล์ เท่ านั้นภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. เท่ านั้น
Shinjjang77@gmail.com
1th KIMUNYONG CUP THAILAND AYUTHAYA OPEN
TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2019

หนังสือยินยอมของนักกีฬา / ผูป้ กครอง
วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ...........
เรียน คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
ข้ าพเจ้ านักกีฬา(นาย/นางนางสาว) ..............................................................อยู่บ้านเลขที่ ....................หมู่................
ถนน...............................แขวง/ตาบล ................................เขต/อาเภอ..................................จังหวัด .......................................
รหัสไปรษณีย์ ..............................โทรศัพท์ / มือถือ ...........................................
เป็ นผู้ปกครองโดยธรรมของ(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ...........................................................................................................
ขอรับรองว่ านักกีฬาคนดังกล่าวเป็ นผู้มีความประพฤติเรียบร้ อย มีนา้ ใจเป็ นนักกีฬาและยินยอมให้ นักกีฬาเข้ าร่ วมการ
แข่ งขันกีฬาเทควันโด 1th KIMUNYONG CUP THAILAND AYUTHAYA OPEN TAEKWONDO
CHAMPIONSHIPS 2019 โดยยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบการแข่ งขัน ทุกประการ หากเกิดอุบัติเหตุหรื อการปะทะรุนแรง
จนเกิดการบาดเจ็บ อันเนื่องจากการแข่ งขัน ข้ าพเจ้ าจะไม่ เรียกร้ องค่าเสียหายใดใดจากคณะกรรมการจัดการแข่ งขันทั้งสิ้น

ลงชื่ อ ....................................................
(............................................................)
นักกีฬา / ผู้ปกครอง

