ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด
“ KASETSART UNIVERSITY CHAMPIONSHIP 11th ”
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “KASETSART UNIVERSITY CHAMPIONSHIP 11th ”
ประจาปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบการ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด ขึ้นดังต่อนี้
ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันนีเ้ รียกว่า การแข่งขันเทควันโด “KASETSART UNIVERSITY CHAMPIONSHIP 11th ”ประจาปี 2562
โดยกาหนดการแข่งขันในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อ 2 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “KASETSART UNIVERSITY CHAMPIONSHIP 11th ”
กติกาการแข่งขันเทควันโดของสมาพันธ์เทควันโดโลก
ข้อ 3 ประเภทการจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2ประเภท
- ประเภท เคียวรูกิ
- ประเภท พุมเซ่
ข้อ 4 ประเภท เคียวรูกิ
4.1 เคียวรูกิบุคคลแบ่งออกเป็น 3 คลาส
- คลาส A ประเภทมือเก่า มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองถึงสายดา
- คลาส B ประเภทมือใหม่ มีคุณวุฒิไม่เกินสายเขียว โดยการสอบสายครั้งล่าสุดต้องมีอายุการสอบไม่เกิน
1 ปี
- คลาส C ประเภทมือใหม่พเิ ศษ มีคุณวุฒิไม่เกินสายเหลือง โดยการสอบสายครั้งล่าสุดต้องมีอายุการสอบไม่
เกิน 1 ปี แข่งขันเฉพาะ รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี, รุ่นอายุ 7-8 ปี, รุ่นอายุ 9-10 ปี, รุ่นอายุ 11-12 ปี และรุ่นอายุ 13-14 ปี ห้ามเตะ
ท่าหมุนและห้ามเตะศีรษะทุกท่า
*หมายเหตุ กรณีนักกีฬาไม่มีคู่แข่งขันและมีความประสงค์จะเปลี่ยนรุ่นการแข่งขัน จะต้องทาการแจ้งภายในวันที่ 14 มิถุนายน
2562 ก่อนเวลา 12.00 น. . ผ่านไลน์ ID: @gmacscore (มี @)

โดยประเภทบุคคลแบ่งรุ่นอายุและน้าหนัก ดังนี้

1
2
3
4
5
6

ประเภท ยุวชน ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 6 ปี ( ไม่เกิน พ.ศ. 2556 ) คลาส B, C
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
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ประเภท ยุวชน ชาย - หญิง อายุ 7-8 ปี (พ.ศ. 2554 - 2555) คลาส A,B,C
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 20กก.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
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ประเภท ยุวชน ชาย - หญิง อายุ 9-10ปี (พ.ศ. 2552 - 2553) คลาส A,B,C
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 23กก.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 40 กก. ขึ้นไป
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ประเภท ยุวชน ชาย - หญิง อายุ 11-12 ปี (พ.ศ. 2550 - 2551) คลาส A,B,C
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.

7
8

รุ่น G
รุ่น H

น้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
น้าหนักเกิน 46 กก. ขึ้นไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภท ยุวชน หญิง อายุ 13-14 ปี (พ.ศ. 2548 - 2549) คลาส A,B,C
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33กก.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37กก.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41กก.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45กก.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49กก.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53กก.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 53กก. แต่ไม่เกิน 57กก.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 57กก. แต่ไม่เกิน 61กก.
รุ่น J
น้าหนักเกิน 61กก. ขึ้นไป
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ประเภท ยุวชน ชาย อายุ 13-14 ปี (พ.ศ. 2548- 2549) คลาส A,B,C
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
รุ่น J
น้าหนักเกิน 65 กก. ขึ้นไป
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ประเภท เยาวชน ชาย อายุ 15-17 ปี (พ.ศ. 2545 - 2547) คลาส A,B
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
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รุ่น I
รุ่น J

น้าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
น้าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป

ประเภท เยาวชน หญิง อายุ 15-17 ปี (พ.ศ. 2545 - 2547) คลาส A,B
รุ่น A
น้าหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B
น้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C
น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D
น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E
น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F
น้าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G
น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H
น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I
น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น J
น้าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป

4.2 เคียวรูกิทีม
1.) ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี (เกราะธรรมดา)
ทีมชาย น้าหนักรวมทั้ง 3 คน ต้องไม่เกิน 150 กก.
ทีมหญิง น้าหนักรวมทัง้ 3 คน ต้องไม่เกิน 140 กก.
2.) ทีม 3 คน รุ่นประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป (เกราะไฟฟ้าKP&P)
ทีมชาย น้าหนักรวมทั้ง 3 คน ต้องไม่เกิน 210 กก.
ทีมหญิง น้าหนักรวมทัง้ 3 คน ต้องไม่เกิน 180 กก.
ข้อ 5 กติกาการแข่งขัน เคียวรูกิ
5.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบัน
5.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
5.3 สนามแข่งขันขนาด 8 x 8 เมตร จานวน 2 สนาม สนาม 8 เหลี่ยม จานวน 4 สนาม
5.4 การแข่งขันใช้สกอบอร์ดตัดสินไฟฟ้าโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
5.5 นักกีฬา1คนมีสทิ ธิ์สมัครแข่งขันเคียวรูกปิ ระเภทบุคคลได้เพียง1รุ่นเท่านั้น
5.6 ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
5.7 กาหนดเวลาเริ่มทาการแข่งขัน 9.00 น. อาจมีการปรับเปลี่ยนจะแจ้งให้ทราบวันประชุมผูจ้ ัดการทีม
5.8 ประเภทบุคคลไม่มกี ารชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน
5.9 ให้นักกีฬารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจอุปกรณ์ก่อนลงสนาม
5.10 นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันไม่ทันเวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีไม่มกี ารเริม่ ต้นใหม่
5.11 การกาหนดเวลาการแข่งขันเป็นไปตามกาหนดจากคณะกรรมการผู้ตัดสินเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
5.12 การแข่งขันเคียวรูกิบุคคลใช้เกราะไฟฟ้าKP&Pเฉพาะรุ่นอายุ13-14 ปี และ15 – 17 ปี คลาส A เท่านั้น

5.13 การแข่งขันเคียวรูกิทมี ใช้เกราะไฟฟ้าKP&P เฉพาะรุ่นประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป
5.14 การแข่งขันประเภทเคียวรูกบิ ุคคลใช้เกราะธรรมดา ดังต่อไปนี้
รุ่นอายุไม่เกิน6 ปี, 7-8 ปี, 9-10 ปี, 11-12 ปี ทุกคลาสใช้เกราะธรรมดา
รุ่นอายุ13-14 ปี คลาส B และ C ใช้เกราะธรรมดา
รุ่นอายุ 15-17 ปี คลาส B ใช้เกราะธรรมดา
5.15 การแข่งขันเคียวรูกิทมี ใช้เกราะธรรมดาเฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
5.16 หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจานวนมากคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาและกติกาในการแข่งขันเพื่อความสอดคล้องกันระหว่างจานวนผู้เข้าแข่งขันกับระยะเวลาดาเนินการแข่งขัน โดย
การพิจารณาของประธานอานวยการจัดการแข่งขัน
ข้อ 6 อุปกรณ์การแข่งขันเคียวรูกิ
ให้นักกีฬานาอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วยตนเองและจะมีการตรวจอุปกรณ์การแข่งขันก่อนนักกีฬาเข้าสู่สนาม
การแข่งขันอุปกรณ์การแข่งขันที่ต้องเตรียมมามีดงั นี้
6.1 เกราะป้องกันตัว
6.2 หมวกป้องกันศีรษะ
6.3 สนับแขนและสนับขา
6.4 กระจับ
6.5 ถุงมือและถุงเท้า
6.6 รุ่นยุวชนอายุ 13-14 ปี, เยาวชนอายุ 15-17 ปี และประชาชนต้องใส่ฟันยาง
6.7 รุ่นยุวชนอายุ 13-14 ปี, เยาวชนอายุ 15-17 ปี เฉพาะคลาส A ต้องเตรียมถุงเท้าไฟฟ้าKP&Pมาด้วยตัวเอง
6.8 อุปกรณ์เพิ่มเติมทีส่ ามารถใส่ลงแข่งขันได้ได้แก่สนับเข่าและสนับศอกต้องเป็นวัสดุที่ไม่เป็นวัสดุแข็งเช่น
โลหะพลาสติก
6.9 อุปกรณ์นักกีฬาต้องใส่ให้ครบตามระเบียบการแข่งขัน
6.10 ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ถุงเท้าไฟฟ้าKP&Pที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด
*หมายเหตุ
-ทางคณะกรรมการจัดการดาเนินงานจะไม่สารองอุปกรณ์แข่งขันไว้ให้นักกีฬานาอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วยตัวเอง
-อุปกรณ์ต้องได้รบั การตรวจสอบมาตรฐานจากสมาคมฯจากฝ่ายตรวจสอบก่อนลงแข่งขัน
ข้อ 7 ประเภทการแข่งขันพุมเซ่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
o ประเภทบุคคลชาย
o ประเภทบุคคลหญิง
o ประเภทคู่ผสม (ชายและหญิง)
o ประเภททีมชาย
o ประเภททีมหญิง

โดยแบ่งรุ่นอายุและขั้นสาย ดังนี้
พุมเซ่ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง
รุ่นอายุ
ขั้นสาย
Pattern
ยุวชน อายุไม่เกิน 6 ปี
สายเหลือง
Pattern 2
ยุวชน อายุ 7-8 ปี
สายเหลือง
Pattern 2
ยุวชน อายุ 9-10 ปี
สายเหลือง
Pattern 2
ยุวชน อายุ 11-12 ปี
สายเหลือง
Pattern 2
ยุวชน อายุ 13-14 ปี
สายเหลือง
Pattern 2
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
สายเหลือง
Pattern 2
ยุวชน อายุไม่เกิน 6 ปี
สายเขียว
Pattern 4
ยุวชน อายุ 7-8 ปี
สายเขียว
Pattern 4
ยุวชน อายุ 9-10 ปี
สายเขียว
Pattern 4
ยุวชน อายุ 11-12 ปี
สายเขียว
Pattern 4
ยุวชน อายุ 13-14 ปี
สายเขียว
Pattern 4
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
สายเขียว
Pattern 4
ยุวชน อายุไม่เกิน 6 ปี
สายฟ้า
Pattern 6
ยุวชน อายุ 7-8 ปี
สายฟ้า
Pattern 6
ยุวชน อายุ 9-10 ปี
สายฟ้า
Pattern 6
ยุวชน อายุ 11-12 ปี
สายฟ้า
Pattern 6
ยุวชน อายุ 13-14 ปี
สายฟ้า
Pattern 6
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
สายฟ้า
Pattern 6
ยุวชน อายุไม่เกิน 6 ปี
สายน้าตาล
Pattern 7
ยุวชน อายุ 7-8 ปี
สายน้าตาล
Pattern 7
ยุวชน อายุ 9-10 ปี
สายน้าตาล
Pattern 7
ยุวชน อายุ 11-12 ปี
สายน้าตาล
Pattern 7
ยุวชน อายุ 13-14 ปี
สายน้าตาล
Pattern 7
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
สายน้าตาล
Pattern 7
ยุวชน อายุไม่เกิน 6 ปี
สายแดง
Pattern 8
ยุวชน อายุ 7-8 ปี
สายแดง
Pattern 8
ยุวชน อายุ 9-10 ปี
สายแดง
Pattern 8
ยุวชน อายุ 11-12 ปี
สายแดง
Pattern 8
ยุวชน อายุ 13-14 ปี
สายแดง
Pattern 8
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
สายแดง
Pattern 8
ยุวชน อายุไม่เกิน 6 ปี
สายดา
Koryo, Kuemgang
ยุวชน อายุ 7-8 ปี
สายดา
Koryo, Kuemgang

ยุวชน อายุ 9-10 ปี
ยุวชน อายุ 11-12 ปี
ยุวชน อายุ 13-14 ปี
เยาวชน อายุ 15-17 ปี

สายดา
สายดา
สายดา
สายดา

Koryo, Kuemgang
Koryo, Kuemgang
Kuemgang, Taeback
Taeback,Pyeongwon

รุ่นอายุ
ยุวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
ยุวชน อายุ 9-11 ปี
ยุวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
ยุวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
ยุวชน อายุ 9-11 ปี
ยุวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
ยุวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
ยุวชน อายุ 9-11 ปี
ยุวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
ยุวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
ยุวชน อายุ 9-11 ปี
ยุวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15-17 ปี

พุมเซ่ประเภทคู่ผสม
ขั้นสาย
สายเหลือง – สายเขียว
สายเหลือง – สายเขียว
สายเหลือง – สายเขียว
สายเหลือง – สายเขียว
สายฟ้า – สายน้าตาล
สายฟ้า – สายน้าตาล
สายฟ้า – สายน้าตาล
สายฟ้า – สายน้าตาล
สายน้าตาล – สายแดง
สายน้าตาล – สายแดง
สายน้าตาล – สายแดง
สายน้าตาล – สายแดง
สายดา
สายดา
สายดา
สายดา

Pattern
Pattern2
Pattern2
Pattern2
Pattern2
Pattern6
Pattern6
Pattern6
Pattern6
Pattern8
Pattern8
Pattern8
Pattern8
Koryo, Kuemgang
Koryo, Kuemgang
Kuemgang, Taeback
Pyeongwon, Shipjin

รุ่นอายุ
ยุวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
ยุวชน อายุ 9-11 ปี
ยุวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
ยุวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
ยุวชน อายุ 9-11 ปี
ยุวชน อายุ 12-14 ปี
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
ยุวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
ยุวชน อายุ 9-11 ปี

พุมเซ่ประเภททีม (แยกชาย - หญิง)
ขั้นสาย
สายเหลือง – สายเขียว
สายเหลือง – สายเขียว
สายเหลือง – สายเขียว
สายเหลือง – สายเขียว
สายฟ้า – สายน้าตาล
สายฟ้า – สายน้าตาล
สายฟ้า – สายน้าตาล
สายฟ้า –สายน้าตาล
สายน้าตาล – สายแดง
สายน้าตาล – สายแดง

Pattern
Pattern2
Pattern2
Pattern2
Pattern2
Pattern6
Pattern6
Pattern6
Pattern6
Pattern8
Pattern8

ยุวชน อายุ 12-14 ปี
สายน้าตาล – สายแดง
Pattern8
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
สายน้าตาล – สายแดง
Pattern8
ยุวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
สายดา
Koryo, Kuemgang
ยุวชน อายุ 9-11 ปี
สายดา
Koryo, Kuemgang
ยุวชน อายุ 12-14 ปี
สายดา
Kuemgang, Taeback
เยาวชน อายุ 15-17 ปี
สายดา
Pyeongwon, Shipjin
*แยกประเภทอายุและคุณวุฒสิ ายโดย 1 ทีมกาหนดให้แข่งขัน 3 คนโดยมีการแข่งขันตามรุ่น
ข้อ 8 กติกาการแข่งขัน
8.1 ในการแข่งขันการให้คะแนนเป็นแบบเรียงลาดับคะแนน
8.2 จะทาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพียงรอบเดียว
8.3 นักกีฬาประเภทพุมเซ่ 1 คน สามารถลงได้เพียง 1 รุ่นอายุ และ 1 ขั้นสายเท่านั้น
ข้อ 9 อุปกรณ์การแข่งขันพุมเซ่
ใช้ชุดพุมเซ่ตามแบบการแข่งขันสากล
ข้อ 10 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าแข่งขัน
10.1 มีคุณวุฒิตั้งแต่สายขาวขึ้นไป
10.2 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
10.3 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประเภทเคียวรูกิได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น
10.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯมีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคนหรือทั้งทีมได้ในกรณีส่งหลักฐาน
การสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
ข้อ 11 เจ้าหน้าที่ประจาทีม
กาหนดให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระจาทีมได้ไม่เกินทีมละ 3 คนในขณะทาการแข่งขันจะอนุญาตให้ผฝู้ กกสอน
หรือผู้ช่วยผู้ฝกก สอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คนเท่านั้น (แต่งกายสุภาพไม่ใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้า
แตะ)
ข้อ 12 หลักฐานการรับสมัครเคียวรูกิและพุมเซ่ประกอบด้วย
12.1 แสดงบัตรประชาชนตัวจริงในวันชั่งน้าหนัก (กรณียังไม่มีบัตรประจาตัวประชาชนให้ใช้สาเนาสูติบัตรหรือ
สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้าหนักเช่นกัน) จานวน 1 ใบ ( Class B และClass C
แสดงบัตรสอบสายตอนชั่งน้าหนักด้วย)
12.2 ประเภทพุมเซ่ต้องนาบัตรสอบตัวจริงมาแสดงรายงานตัวก่อนแข่งขัน
**ในกรณีนักกีฬามือใหม่ต้องนาวุฒิบัตรหรือบัตรประจาตัวนักกีฬา(บัตรเล็ก)มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่**
หมายเหตุ หากตรวจพบเอกสารหลักฐานเป็นเท็จคุณวุฒิและอายุจะต้องโทษตามระเบียบการแข่งขันของสมาคมโดย
ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่สมาคมฯรับรองเป็นระยะเวลา 2 – 4 ปี

ข้อ 13 การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
13.1 การยื่นเรื่องประท้วงให้ผู้ควบคุมทีมของนักกีฬาทีเ่ สียผลประโยชน์เป็นผู้ยื่นเรื่องประท้วงโดยทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีข้อความชัดเจนประกอบด้วยหลักฐานโดยใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันพร้อมเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท
13.2 การประท้วงคุณสมบัติและด้านเทคนิคการแข่งขันให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการรับพิจารณาการ
ประท้วงภายใต้เงื่อนไขและเวลาทีก่ าหนด
13.3 การยื่นเรื่องประท้วงทุกครั้งต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที หลังการแข่งขัน
13.4 คาตัดสินของคณะกรรมการฯดังกล่าวให้ถือเป็นเด็ดขาดหากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาตัดสินนั้น
ปฏิบัติมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬาให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ
ข้อ 14 ค่าสมัครการแข่งขันกีฬาเทควันโดและการส่งเอกสารสมัครฯ
ประเภทพุมเซ่บุคคล
600 บาท
ประเภทพุมเซ่คผู่ สม
800 บาท
ประเภทพุมเซ่ทมี
1,000 บาท
ประเภทเคียวรูกิ
600 บาท
ประเภททีม
1,000 บาท

สามารถชาระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
ชื่อบัญชี : ชมรมกีฬาเทควันโด
เลขบัญชี : 235-270425-5
เมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งสลิปทางไอดีไลน์ wrnq หรือ คิวอาร์โค้ด

* กรุณาเก็บสลิปใบโอนไว้เป็นหลักฐานการชาระเงินและนามาแสดงในวันชั่งน้าหนัก มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการ
แข่งขัน และจะไม่คืนเงินค่าสมัคร

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองแบบ Online เท่านั้น ทีเ่ ว็บไซต์

www.gmacscore.com
ปิดรับสมัครวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ถึงเวลา 12.00 น.

ข้อ 15 กาหนดการ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562
เวลา 06.00 – 08.00 น. ชั่งน้าหนัก
เวลา 08.00 น. ประชุมผูจ้ ัดการทีม ณ สนามแข่งขัน
เวลา 08.10 น. จับคู่พิเศษ
เวลา 08.30 น. นักกีฬารายงานตัว
เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น.
**(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
ข้อ 16 กาหนดการชั่งน้าหนัก
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00-19.00 น ณ สนามแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 6.00-08.00 น ณ สนามแข่งขัน
*ในการชั่งน้าหนัก นักกีฬาต้องนาบัตรประจาตัวนักกีฬาที่จะได้รับหลังจากการชาระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
และหลักฐานตัวจริงมายืนยันเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าชั่งน้าหนัก
ข้อ 17 รางวัลการแข่งขันนักกีฬา ประเภท เคียวรูกิ และพุมเซ่
17.1 ชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
17.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร
17.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วมกัน 2 คน) เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
17.4 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชน รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย
17.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชน รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง
17.6 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชน รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย
17.7 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชน รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง
17.8 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชน รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย
17.9 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชน รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง
17.10 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชน รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย
17.11 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชน รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง
17.12 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม เยาวชน รุ่นอายุ 15– 17 ปี ชาย
17.13 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม เยาวชน รุ่นอายุ 15 – 17 ปี หญิง
17.14 ถ้วยรางวัลประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชาย
17.15 ถ้วยรางวัลประเภทพุมเซ่ เดี่ยวหญิง
17.16 ถ้วยรางวัลผู้ฝกกสอนยอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิ 1 รางวัล
17.17 ถ้วยรางวัลผู้ฝกกสอนยอดเยี่ยมประเภทพุมเซ่ 1 รางวัล
17.18 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับหนึ่งประเภทเคียวรูกิ พร้อมเงินรางวัล 11,000 บาท
17.19 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับสองประเภทเคียวรุกิ พร้อมเงินรางวัล 5000 บาท

17.20 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับสามประเภทเคียวรุกิ พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
17.21 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดประเภทพุมเซ่ พร้อมเงินรางวัล 11,000 บาท

ข้อ 18 การนับคะแนนรวม
18.1 กรณีนักกีฬาไม่มีคู่แข่งจะไม่นบั คะแนน ทั้งนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
18.2 ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดนับจากเหรียญทอง 7 คะแนน เหรียญเงิน 3 คะแนน และเหรียญทองแดง 1
คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้นับจานวนนักกีฬาของทีมที่สง่ แข่งขันทีมใดมีจานวนนักกีฬาลงแข่งขัน
มากกว่าเป็นผู้ชนะ
18.3 ประเภทเคียวรูกิบุคคล คลาส C จะไม่ถูกนาคะแนนไปรวมพิจารณาถ้วยรางวัลรวมคะแนนสูงสุด
18.4 ถ้วยรางวัลผู้ฝกก สอนยอดเยี่ยมประเภทเคียวรูกิและพุมเซ่จะพิจารณาจากมารยาทผูฝ้ กกสอน
ข้อ 19 ระเบียบการปฏิบัติ
เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยในการแข่งขันครั้งนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือกับทีมต่างๆ
ตลอดจนผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “KASETSART
UNIVERSITY CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 11 จึงให้ทุกท่านได้ปฏิบัติดังนี้
19.1 ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด เป็นพื้นที่เฉพาะนักกีฬาและผู้ฝกกสอนเท่านั้น แข่งเสร็จแล้ว
ต้องออกจากสนามแข่งขัน
19.2 ให้ผู้ฝกกสอนพานักกีฬาลงสูส่ นามแข่งขันให้ทันเวลา ไม่มีการเริ่มแข่งขันใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
19.3 ห้ามทิ้งขยะในบริเวณสนามแข่งขัน
19.4 จอดรถให้เป็นระเบียบไม่เป็นทีก่ ีดขวางรถคันอื่นๆ
ข้อ 20 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน/ประธานโครงการ 094-441-6695 (ปริม) นางสาวกฤตชณัธ สินสอน
หรือ 098-403-8968 (ปราง) นางสาวอุษณีย์ นิลละเอียด
ฝ่ายร้านค้า

062-636-0330 (เอ็ม) นายธัญภัทร ชัยสวัสดิ์

หมายเหตุ
- การเปลีย่ นแปลงแก้ไขรุ่นอายุ รุ่นน้าหนัก ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. เท่านั้น (ถ้า
นักกีฬาไม่มีคู่แข่งขันทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่ทาการจัดคูเ่ ตะพิเศษให้)
- กรุณาตรวจชื่อ-นามสกุล และรุน่ ในระบบรับสมัครให้ถูกต้อง ในกรณีลงสมัครผิดรุ่นอายุ น้าหนัก หรือเพศ
ต้องแจ้งแก้ไขก่อนชั่งน้าหนักเท่านั้น

