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HAPKIDO EASTERN 

CHAMPIONSHIP 2023 
ระเบียบและขอบังคบัการแขงขัน  

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566  

ณ โรงยิมเนเซียม องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................   

ขอ 1. ประเภทการแขงขัน  

การแขงขันนี้เรียกวา “ฮับกิโดชิงชนะเลิศภาคตะวันออก ประจําป พ.ศ. 2566”  

ขอ 2. คณะกรรมการอาํนวยการจัดการแขงขัน พงษพิทักษฮับกิโด 

ขอ 3. ประเภทการแขงขัน แบงเปน 4 ประเภท  

3.1 ประเภทตอสู (Kyorugi) แบงเปน ประเภท มือเกา class A และ มือใหม class B 

รุนอายุ 
รุนน้ําหนัก (กิโลกรัม) 

A B C D E F G H I J 

ยุวชน ชาย/หญิง อายุ -6 ป 

(ไมเกินป พ.ศ.2560) 
-16 -18 -20 -22 -24 -26 +26 

  
 

ยุวชน ชาย/หญิง อายุ 7 - 8 ป 

(เกิดต้ังแตป พ.ศ.2558 - 2559) 
-20 -22 -24 -27 -30 -34 +34    

ยุวชน ชาย/หญิง อายุ 9 - 10 ป 

(เกิดต้ังแตป พ.ศ.2556 – 2557) 
-23 -25 -27 -29 -32 -36 -40 +40   

ยุวชน ชาย/หญิง อายุ 11 - 12 ป 

(เกิดต้ังแตป พ.ศ.2554 – 2555) 
-30 -33 -36 -39 -43 -47 -51 +51   

ยุวชน ชาย อายุ 13 - 14 ป 

(เกิดต้ังแตป พ.ศ.2552 – 2554) 
-33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65 

ยุวชน หญงิ อายุ 13 - 14 ป 

(เกิดต้ังแตป พ.ศ.2552 – 2554) 
-29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59 

ยุวชน ชาย อายุ 15 - 17 ป 

(เกิดต้ังแตป พ.ศ.2549 – 2551) 
-45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 

ยุวชน หญงิ อายุ 15 - 17 ป 

(เกิดต้ังแตป พ.ศ.2549 – 2551) 
-42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 

ประชาชน ชาย อายุ +18 ป 

(เกิดต้ังแตป พ.ศ.2548 ข้ึนไป) 
-55 -60 -65 -70 -75 +75     

ประชาชน หญิง อายุ +18 ป 

(เกิดต้ังแตป พ.ศ.2548 ข้ึนไป) 
-50 -55 -60 -65 -70 +70     
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3.2 ประเภทโชวบุคคล (Performance) 

3.1 กระโดดสูง (High Fall) เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง 

ไมจํากัดสาย -6 ป 7-8 ป 9-10 ป 11-12 ป 13-14 ป 15-17 ป +18 ป 

3.2 กระโดดไกล (Long Fall) เดี่ยวชาย เด่ียวหญิง 

ไมจํากัดสาย -6 ป 7-8 ป 9-10 ป 11-12 ป 13-14 ป 15-17 ป +18 ป 

3.3 ทารํา (ไมใชอาวุธ) (Form) เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง (ตองมีเพลงประกอบ) 

ไมจํากัดสาย -10ป 11-14ป 15-17 ป +18 ป    

3.4 ทารําอาวุธ (Form Weapson) เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง (ตองมีเพลงประกอบ) 

ไมจํากัดสาย -10ป 11-14ป 15-17 ป +18 ป    
 

3.3 ประเภทโฮชินซุล (Hoshinsul) 

ประเภทโชวปองกันตัว คูชาย คูหญิง คูผสม 

สายขาว-ฟา 7-8 ป 9-10 ป 11-14 ป 15-17 ป +18 ป 

สายแดง-ดํา 7-8 ป 9-10 ป 11-14 ป 15-17 ป +18 ป 
 

3.4 ประเภทสปดแบทเทิล (Speed Battle) 

 

ขอ 4. ระเบียบและกติกา 

4.1 ประเภทตอสู (Kyorugi) 

4.1.1 การแขงขันแบบแพคัดออก ครองท่ี 3 รวมกัน โดยแขงขัน 3 ยก  ยกละ 1 นาที 

4.1.2 รุนคลาสในการแขงขัน จะไมมีการแบงคลาส 

4.1.3 นักกีฬาตองเตรียมอุปกรณปองกัน ไดแก หมวกปองกัน เกราะปองกัน สนับแขน สนับขา 

กระจับ และฟนยาง มาเอง )ใชหมวกแบบเปดหนาเทานั้น (  

4.1.4 ใชกติกาการแขงขันโดยสมาคมฮบักิโด (ประเทศไทย) 

4.1.5 Class A ใชทาเตะไดทั้งหมด / Class B หามเตะหัว และทาเตะกวาดลาง 

4.1.6 นักกีฬา Class A ตองสวมใสชุดกีฬาฮับกิโด และมีสายคาดเอว / Class B อนุโลมใหใสชุด 

Martial Arts อื่นไดแตตองมีสายคาดเอว 

 

4.2 ประเภทโชวบุคคล (Performence) 

4.2.1 แขงขันโดยเรียงลําดับสถิติ หรือ คะแนน 

4.2.2 เรียงลําดับ1 – 3 เปนผูชนะเลิศ ไมมีครองที่ 3 รวมกัน 

4.2.3 ใชกติกาการแขงขันโดยสมาคมฮบักิโด (ประเทศไทย) 

ไมจํากัดสาย เด่ียวชาย เดียวหญิง 

Speed Kick -6 ป 7-8 ป 9-10 ป 11-12 ป 13-14 ป 15-17 ป +18 ป 

Speed Back Kick -6 ป 7-8 ป 9-10 ป 11-12 ป 13-14 ป 15-17 ป +18 ป 

Speed Punch -6 ป 7-8 ป 9-10 ป 11-12 ป 13-14 ป 15-17 ป +18 ป 
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สมัครออนไลน ไดที่ เว็บไซต 

www.gmacscore.com 

โอนคาสมัครไดท่ี ชื่อบัญชี ประพศิ  ลังเนอร ธนาคารกสิกรไทย 

               เลขบัญชี 8062057158 

สงหลักฐานการชําระเงิน Line : 0855051971 

4.3 ประเภทโฮชินซุล (Hoshinsul) 

4.3.1 แขงขันแบบแพคัดออก 3 ยก ใชธงบอกฝายชนะ ผูที่ชนะ 2 ใน 3 ยก เปนฝายชนะ 

4.3.2 ครองท่ี 3 รวมกัน 

4.3.3 ใชกติกาการแขงขันโดยสมาคมฮับกิโด (ประเทศไทย) 

4.4 ประเภทสปดแบทเทิล (Speed Battle) 

4.4.1 แขงขันแบบแบงกลุม ๆ ละ 4 คน เรียงลําดับ 1 – 4 

4.4.2 เรียงลําดับผูชนะจากจํานวนคะแนนที่ทาํไดทั้งหมด 1 – 3 ไมมีครองที่ 3 รวมกัน 

4.4.3 ใชกติกาการแขงขันโดยสมาคมฮับกิโด (ประเทศไทย) 

ขอ 5. รายละเอียดรางวัล 

5.1 ชนะเลิศ เหรียญทอง พรอมเกียรติบัตร 

5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน พรอมเกียรติบัตร 

5.3 รองชนะเลศิอันดับ 2 เหรียญทองแดง พรอมเกยีรตบิัตร 

ขอ 6. รายละเอียดถวยรางวัล 

6.1 ถวยคะแนนรวม ชนะเลิศ 

6.2 ถวยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 1 

6.3 ถวยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 2  

6.4 ถวยนักกีฬายอดเย่ียม  

หมายเหตุ  ประเภทตอสูนบัคะแนน เฉพาะรุนท่ีมีการแขงขัน 2 คนขึ้นไป ประเภทอ่ืนนับทุกรุน 

ถวยคะแนนรวมนับจากเหรียญทอง ถาเทากนั นับเหรียญเงิน ถาเทากัน นับเหรียญทองแดง 

ขอ 7. คาธรรมเนียม 

 ประเภทคู   700 บาท 

 ประเภททีม   1,500 บาท 

 ประเภทบุคคล  (1 event) 500 บาท    (2 events) 900 บาท (3 events) 1,300 บาท  

    (4 events) 1,750 บาท (5 events) 2,000 บาท  (6 events) 2,400 บาท 

    (7 events) 2,800 บาท   (8 events) 3,000 บาท 

****จาํนวน Events ไมนบัรวมประเภท คู และทีม*** 

***ชําระเงินภายในวันท่ี 16 มีนาคม 2566 เพื่อความเปนระเบยีบเรียบรอยฝายจัดไมมีการคืนคาธรรมเนียมการแขงขันทุกกรณ*ี** 
 

ขอ 8. การรับสมัครและการชำระเงิน 

 

 

 

 

 

ติดตอสอบถาม คุณ ศิลวัส รัตติกาลสุขะ (ครโูก) 0854383399 

ติดตอรานคาคุณ ชนานันท  ทัศนา 081-900-3525 


