ที่ 126/2562

ชมรมเทควันโดตรัง
21-23 ถนน ราชดาเนิน
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1 มกราคม 2562

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 22 ประจาปี2562
เรียน ผู้จัดการทีมเทควันโด..................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบการการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 22
ด้วยชมรมเทควันโดตรังจะดาเนินการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่22 ประจาปี 2562 ระหว่างใน
วันที่ 26-27 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านกีฬาเทควันโดให้กับนักกีฬา ดังรายละเอียดที่แนบมา
ด้วยแล้ว
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรังจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป

ลงชื่อ
(นายถาวร เย่าตัก)
เลขานุการชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง

โทร 081-6939295 ครูที (ปฏิวัติ ทองสลับ)

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ

“การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้” ครั้งที่ 22 ประจาปี 2562
วันที่ 27 เมษายน 2562
ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (อาเภอสิเกา)
................................................................................................
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ “การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้” ครั้งที่ 22 ประจาปี
2562 โดยมีการกาหนดการแข่งขันใน วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
(อาเภอสิเกา)
ข้อ 2. กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันที่กาหนดขึ้นโดยสหพันธ์เทควันโดโลก WT
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสาหรับการแข่งขันในครั้งที่เท่านั้น ระเบียบอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกแล้วใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่
จัดการแข่งขันให้สาเร็จลุล่วงไปได้
ข้อ 5. ประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู้) ที่จัดการแข่งขันมีดังนี้
พิเศษ ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 3-4 ปี ( ไม่เกิน พ.ศ.2558) คลาส C
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 15 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 15 กก. แต่ไม่เกิน 17 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 17 กก. แต่ไม่เกิน 19 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 19 กก. ขึ้นไป
5.1.ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 6 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2556) (A,B,C)
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 18 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
5. รุ่น E
น้าหนักเกิน 24 กก.ขึ้นไป
5.2 ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 7-8 ปี (พ.ศ. 2554-2555) (A,B,C)
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 20 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
5. รุ่น E
น้าหนักเกิน 27 กก.แต่ไม่เกิน 30 กก.
6. รุ่น F
น้าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
7. รุ่น G
น้าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
8. รุ่น H
น้าหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป

5.3 ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 9-10 ปี (พ.ศ. 2552-2553) (A,B,C)
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 23 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
5. รุ่น E
น้าหนักเกิน 29 กก.แต่ไม่เกิน 32 กก.
6. รุ่น F
น้าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
7. รุ่น G
น้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
8. รุ่น H
น้าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
5.4 ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 11-12 ปี (พ.ศ. 2550-2551) (A,B,C) ** Class A ใช้เกราะไฟฟ้า
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 20 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 20 กก.แต่ไม่เกิน 25 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
3. รุ่น E
น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
4. รุ่น F
น้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
5. รุ่น G
น้าหนักเกิน 39 กก.แต่ไม่เกิน 43 กก.
6. รุ่น H
น้าหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
7. รุ่น I
น้าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
8. รุ่น J
น้าหนักเกิน 51 กก.ขึ้นไป
5.5 ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 13-14 ปี (พ.ศ. 2548-2549) (A,B,C) ** Class A ใช้เกราะไฟฟ้า
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 29 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน34กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
2. รุ่น D
น้าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
3. รุ่น E
น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
4. รุ่น F
น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
5. รุ่น G
น้าหนักเกิน 47 กก.แต่ไม่เกิน 50 กก.
6. รุ่น H
น้าหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
7. รุ่น I
น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
8. รุ่น J
น้าหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
9. รุ่น K
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
10. รุ่น L
น้าหนักเกิน 62 กก.ขึ้นไป
5.6 ประเภทยุวชน ชาย อายุ 15-18 ปี (พ.ศ. 2547-2544) (A,B,C) ** Class A ใช้เกราะไฟฟ้า
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 45 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 51 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
5. รุ่น E
น้าหนักเกิน 55 กก.แต่ไม่เกิน 59 กก.
6. รุ่น F
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

7. รุ่น G
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
8. รุ่น H
น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
9. รุ่น I
น้าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
10. รุ่น J
น้าหนักเกิน 78 กก.ขึ้นไป
5.7 ประเภทยุวชน หญิง อายุ 15-18 ปี (พ.ศ. 2547-2544) (A,B,C) ** Class A ใช้เกราะไฟฟ้า
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
5. รุ่น E
น้าหนักเกิน 49 กก.แต่ไม่เกิน 52 กก.
6. รุ่น F
น้าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
7. รุ่น G
น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
8. รุ่น H
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
9. รุ่น I
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
10. รุ่น J
น้าหนักเกิน 68 กก.ขึ้นไป
5.8 ประเภทประชาชน ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไป ** ใช้เกราะไฟฟ้า
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
5.9 ประเภทประชาชน หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ** ใช้เกราะไฟฟ้า
1. รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 49 กก.
2. รุ่น B
น้าหนักเกิน 49 กก.แต่ไม่เกิน 57 กก.
3. รุ่น C
น้าหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 65 กก.
4. รุ่น D
น้าหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป
5.10 ประเภทต่อสู้ ทีม 3 คน (ชาย/หญิง)
1. รุ่นอายุ 7-8 ปี
น้าหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม
2. รุ่นอายุ 9-10 ปี
น้าหนักไม่เกิน 150 กิโลกรัม
3. รุ่นอายุ 11-12 ปี
น้าหนักไม่เกิน 180 กิโลกรัม
4. รุ่นอายุ 13-14 ปี น้า
หนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม
5. รุ่นอายุ 15-18 ปี
น้าหนักไม่เกิน 220 กิโลกรัม
ข้อ 6. ประเภทพุมเซ่ (ท่ารา) เดี่ยว
รุ่นอายุ

ขั้นสาย

แพทเทิน

แพทเทิน

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

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

อายุ 15-18 ปี
ประชาชน

รุ่นอายุ

ขั้นสาย

แพทเทิน

แพทเทิน

แพทเทิน 2

แพทเทิน 3

แพทเทิน

แพทเทิน

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

แพทเทิน

แพทเทิน

แพทเทิน 6

แพทเทิน 7

แพทเทิน

แพทเทิน

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

สายเขียว
อายุไม่เกิน 6 ปี
อายุ 7-8 ปี
อายุ 9-10 ปี
อายุ 11-12 ปี
อายุ 13-14 ปี
อายุ 15-18 ปี
ประชาชน
รุ่นอายุ

ขั้นสาย
สายฟ้า

อายุไม่เกิน 6 ปี
อายุ 7-8 ปี
อายุ 9-10 ปี
อายุ 11-12 ปี
อายุ 13-14 ปี
อายุ 15-18 ปี
ประชาชน
รุ่นอายุ

ขั้นสาย
สายน้าตาล

อายุไม่เกิน 6 ปี
อายุ 7-8 ปี
อายุ 9-10 ปี
อายุ 11-12 ปี
อายุ 13-14 ปี
อายุ 15-18 ปี
ประชาชน
รุ่นอายุ

ขั้นสาย
สายแดง

อายุไม่เกิน 6 ปี
อายุ 7-8 ปี
อายุ 9-10 ปี

อายุ 11-12 ปี
อายุ 13-14 ปี
อายุ 15-18 ปี
ประชาชน
รุ่นอายุ

ขั้นสาย

แพทเทิน

แพทเทิน

สายดา
อายุไม่เกิน 6 ปี
อายุ 7-8 ปี
อายุ 9-10 ปี
อายุ 11-12 ปี
โคเลีย
อายุ 13-14 ปี
อายุ 15-18 ปี
ประชาชน 18 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ- พุมเซ่ แจกเหรียญพร้อมเกียรติบัตรลาดับที่ 1-3 (รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล)

คึมกัง

ข้อ 7. วิธีการจัดการแข่งขัน
7.1 ใช้วิธีแข่งขันแบบแพ้คัดออก
7.2 ไม่มีการแข่งขันชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน
7.3 เวลาแข่งขันคู่ละ 3 ยก ๆ ละ 1 นาที พัก 30 วินาที
7.4 นักกีฬาต้องมารายงานตัวเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที และต้องมาแข่งขันตาม
เวลาที่กาหนด หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันของคู่หน้าไม่เกิน 2 นาที
7.5 หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจานวนมาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาและกติกาในการแข่งขันเพื่อความสอดคล้องกันระหว่างจานวนผู้เข้าแข่งขันกับ
ระยะเวลาดาเนินการแข่งขัน โดยการพิจารณาของประธานอานวยการจัดการแข่งขัน
ข้อ 8. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) และพุมเซ่
8.1 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของ สถาบัน/สโมสร/ชมรม
8.2 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิเข้าแข่งขันเพียง 1 รุ่นเท่านั้น
8.3 นักกีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขันได้ ทั้งประเภทเคียวรูกิ และพุมเซ่
8.4 เป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วย
ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
8.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคนหรือทั้งทีมได้ ในกรณี
ส่งหลักฐานการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง
ข้อ 9. หลักฐานการรับสมัครประเภทเคียวรูกิ และพุมเซ่(เดี่ยว)
9.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
9.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก (กรณียังไม่มีบัตร
ประจาตัวประชาชนให้ใช้สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริงในวัน
ชั่งน้าหนักเช่นกัน) จานวน 1 ใบ
9.3 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้ฝึกสอน (สายดา)

9.4 สาเนาคุณวุฒิสอบเลื่อนขั้นสาย ครั้งสุดท้าย จานวน 1 ใบ
9.5 หากตรวจพบเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ คุณวุฒิ และอายุ จะตัดสิทธิในการเข้าแข่งขัน

ข้อ 10. อุปกรณ์การแข่งขันเทควันโด
10.1 ใช้ชุดแข่งขันสีขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
10.2 นักกีฬาต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะและป้องกันลาตัวตามขนาดที่กาหนดไว้ในกติกาสากล
- สวมเครื่องป้องกันแขนและขาทั้ง ๒ ข้าง นักกีฬาทั้งชาย/หญิงจะต้องสวมเครื่องป้องกันอวัยวะเพศ
- รวมทั้งถุงมือ และนักกีฬาต้องใส่ฟันยางทุกครั้งรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดตลอดทาการแข่งขัน
หมายเหตุ*** ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ให้ยืม นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตัวเอง
ข้อ 11. กติกาการแข่งขันเคียวรูกิ
11.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบัน (กติกาใหม่)
11.2 สนามแข่งขันขนาด 8 x 8 เมตร จานวน 6 สนาม
11.3 ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
11.4 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชน รุ่นอายุ 5-6 ปี, 7-8 ปี, 9-10 ปี 3 ยกๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
- ยุวชน รุ่นอายุ 11-12 ปี, 13-14 ปี 3 ยกๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
- เยาวชน รุ่นอายุ 15-18 ปี 3 ยกๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
(***หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม)
11.5 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน
11.6 ให้นกั กีฬารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที
11.7 ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ จะทาการขานชื่อนักกีฬา ผู้ที่จะเข้าแข่งขัน 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 3 นาที
ก่อนถึงกาหนดการแข่งขันในคู่นั้นๆ หากผู้เข้าแข่งขันไม่มาปรากฏตัวในบริเวณสนามแข่งขัน
หลังจากเลยกาหนดการแข่งขันไปแล้ว 1 นาที ถือว่าผู้นั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
ข้อ 12. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน B = ไม่เกินสายเขียว , C = สายเหลือง / สายขาว
12.1 ผู้ฝึกสอนนานักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬามารายงานตัว เพื่อรับการตรวจอุปกรณ์การ
แข่งขันที่โต๊ะกรรมการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
12.2 ผู้ฝึกสอนนานักกีฬามารอการแข่งขันในบริเวณที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้
12.3 เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผู้ฝึกสอนลงสนาม นักกีฬาพร้อมบัตรประจาตัวนักกีฬารายงานตัวกับ
หัวหน้ากรรมการที่ควบคุมการแข่งขันประจาสนาม กรรมการเก็บบัตรประจาตัวนักกีฬาไว้
12.4 เสร็จสิ้นการแข่งขัน เจ้าหน้าที่นานักกีฬาและผู้ฝึกสอนออกจากสนาม นักกีฬารับบัตรประจาตัว
คืน
12.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากนักกีฬาได้รับ
บาดเจ็บจากการแข่งขัน
ข้อ 13. การประท้วง
13.1 คณะกรรมการผู้ชี้ขาดการประท้วง ประกอบด้วย
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัตินักกีฬา
- คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคการแข่งขัน
13.2 การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- การยื่นประท้วงให้เป็นไปตามกติกาเทควันโดสากล โดยให้ผู้ควบคุมทีมนักกีฬ าที่เสีย ผลประโยชน์เป็นผู้ยื่นประท้วง
โดยกระทาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อความชัดเจน โดยใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการ ประท้วงทางเทคนิคภายใต้
เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
- การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจ ารณาการประท้วงทางคุณสมบัติของนักกีฬา
ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนดไว้
- การยื่นประท้วงทุกครั้งต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง ๒,๐๐๐ บาท อย่างช้าไม่เกิน ๑๐ นาที
หลังการแข่งขันคู่ที่การประท้วงสิ้นสุด ผู้ยื่นประท้วงจะได้รับเงินคืนเมื่อการประท้วงมีผลชนะ มิฉะนั้นให้ริบเงินประกันเป็นรายได้ของ
การจัดการแข่งขัน
- คาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาตัดสินนั้นให้ถือว่าปฏิบัติมิ
ชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม
ข้อ 14. การลงโทษ
14.1 ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินให้คู่กรณีทาการแข่งขันต่อไป หากแต่ผู้ใดไม่ยอมทาการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันผู้นั้นออก
14.2 นักกีฬาผู้ใดไม่ลงแข่งขันตามเวลาที่กาหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกลงโทษตัดสิทธิ์
จากการแข่งขัน
14.3 ผลการแข่งขันที่เป็นอย่างไรมาก่อนให้คงไปตามเดิม หากการแข่งขันพบว่ามีการละเมิด
ระเบียบข้อบังคับให้ถือว่าฝ่ายคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะ หากได้รับรางวัลหรือตาแหน่งในการแข่งขัน
ให้ถือว่าเป็นโมฆะ
14.4 หากนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนรวมทั้งกองเชียร์ทีมใดกระทาตนไม่เหมาะสมกับระเบียบปฏิบัติอันดี
ของการแข่งขันกีฬาเทควันโดและได้มีการตักเตือนแล้วทางฝ่ายจัดการแข่งขันฯจะเชิญออกจาก
สนามการแข่งขัน และทาเรื่องเสนอให้ทางสมาคมฯ ลงโทษต่อไป
ข้อ 15. การสมัครเข้าแข่งขัน ผู้สมัครแข่งขันต้องส่งหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
15.1 รับสมัครแข่งขันแบบออนไลน์เท่านั้น
15.2 สมัครแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์

www.gmacscore.com
15.3 เงินค่าสมัครประเภทแข่งขัน
ประเภทเคียวรูกิ(ต่อสู้) เกราะธรรมดา คนละ 500 บาท
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า คนละ 600 บาท
ต่อสู้ทีม 3 คน 1,000 บาท
ประเภทพุมเซ่ (ท่ารา) คนละ 500 บาท
พุมเซ่คู่ผสม 800 บาท ,ทีม 3 คน 1,000 บาท
โดยชาระค่าสมัครผ่านทางหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 9310240032 ธนาคารกรุงไทย สาขาทับเที่ยง ชื่อบัญชี นาย
ปฏิวัติ ทองสลับ ไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2562 นาส่งเอกสารการชาระเงินและเอกสารเข้าแข่งขันพร้อมรับ ไอดีการ์ดในวันชั่งน้าหนัก
ข้อ 16. กาหนดการประชุมผู้จัดการทีม
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ข้อ17. การชั่งน้าหนัก
นักกีฬาทุกรุ่นอายุชั่งน้าหนักเวลา 15.00-20.00 น. วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ณ ศูนย์กีฬาราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ข้อ 18. หลักเกณฑ์การพิจารณาถ้วยรางวัล
รางวัล ประเภทถ้วยคะแนนรวมจะพิจารณาจากเหรียญทั้งประเภทมือใหม่และมือเก่ารวมกันโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
18.1 ทีมที่ชนะเลิศคือทีมที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุด
18.2 กรณีที่ได้รับเหรียญทองเท่ากันให้นับเหรียญเงิน
18.3 กรณีที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงินเท่ากัน ให้นับเหรียญทองแดง
ข้อ 19. รางวัลการแข่งขัน
1. ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร
2. ชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตร
3. ชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร
19.1 รางวัลถ้วยคะแนนรวม
- ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภทเคียวรูกิ(ต่อสู้) ทีมชายชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับ 2, อันดับ 3
- ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภทเคียวรูกิ(ต่อสู้) ทีมหญิงชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับ 2, อันดับ 3
- ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภทพุมเซ่ (ท่ารา) ชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับ 2, อันดับ 3
- ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู้) มือใหม่พิเศษ (คลาส C)
19.2 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
- ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประเภทเคียวรูกิ(ต่อสู้) ยุวชน, เยาวชน ( A , B , C )
- ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงประเภทเคียวรูกิ(ต่อสู้) ยุวชน, เยาวชน ( A , B , C )
- ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทพุมเซ่ (ท่ารา) ชาย
- ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทพุมเซ่ (ท่ารา) หญิง
19.3 รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
- ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมชาย
- ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิง
- ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทพุมเซ่(ท่ารา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. นายปฏิวัติ ทองสลับ
2. อาจารย์บิ๊ก
3. อาจารย์ถาวร เย่าตัก

081-6939-295
095-507-5555
087-463-8999

(ครูที)

***ทุกอย่างขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
เราจัดเพื่อส่งเสริมเยาวชนของเราให้เป็นคนมีระเบียบวินัย***

