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หน้า 0

กฎกติกา การแข่ งขันพุมเซ่
และ
การอธิบายความหมาย
ข้ อที) 1 วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ของกติกาการแข่งขันพุมเซ่ฉบับนี? เพื@อให้เกิดความยุติธรรม และความเรี ยบร้อยในการจัดการแข่งขัน
ของพุมเซ่ ในทุกระดับชั?นที@จดั ขึ?นหรื อรับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WTF) และเพื@อให้สมาพันธ์เทควันโดภูมิภาค
และสมาคมเทควันโดของทุกประเทศสมาชิกมัน@ ใจในกฎระเบียบมาตรฐานเดียวกัน
The purpose of the Poomsae Competition Rules is to fairly and smoothly manage all matters pertaining to Poomsae
competitions at all levels promoted and/or organized by the World Taekwondo Federation, and its Continental Unions and member
National Associations, ensuring the application of standardized rules.

(การแปลความหมาย)
วัตถุประสงค์ของข้อที@1 เพือ@ ให้เกิดความมัน@ ใจ ในมาตรฐานเดียวกันของการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ ในทัว@ โลก การแข่งขันใดๆที@ไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักการพื?นฐานในระเบียบกฎกติกานี? ไม่สามารถยอมรับว่าเป็ นการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่
(Interpretation)
The objective of Article 1 is to ensure the standardization of all taekwondo poomsae competitions worldwide. Any competition not
following the fundamental principles of these rules cannot be recognized as a taekwondo Poomsae competition.
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ข้ อที) 2. การนําไปปฏิบัติ
กติกาการแข่งขันฉบับนี? มีผลบังคับใช้ในการแข่งขันพุมเซ่ท? งั หมดที@ จดั ขึ?นหรื อรับรองโดย สหพันธ์เทควันโดโลก
สหพันธ์เทควันโดประจําทวีป และสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิก หากสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิกใดมีความ
ประสงค์ จะเปลี@ยนแปลงแก้ไขกติกาส่ วนใดส่ วนหนึ@ ง จะต้องขออนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากสหพันธ์เทควันโด
โลก(WTF) ก่อน
The Competition Rules shall apply to all Poomsae competitions promoted and/or organized by the WTF, each Continental
Union and each member National Association. However, any member National Association wishing to modify some part of the
Competition Rules must first gain the approval of the WTF.

(คําอธิบาย #1)
การได้รับการอนุมตั ิการแก้ไขเพิ@มเติม:
องค์กรใดประสงค์จะเปลี@ยนแปลงกติกาที@มีอยู่ในบางส่ วน ต้องนําเสนอต่อ WTF ถึงเนื?อหาที@ตอ้ งการจะเปลี@ยนแปลง พร้อมทั?งเหตุผลที@
ต้องการแก้ไขเปลี@ยนแปลง การอนุมตั ิจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก WTF ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนตารางการแข่งขันจะเริ@ มขึ?น
(Explanation #1)
Amendment approval:
Any organization desiring to make a change in some portion of the existing rules must submit to the WTF the contents of the desired
amendment along with the reasons for the desired change. Approval for any change in these rules must be received from WTF one month
prior to the scheduled competition.
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ข้ อที) 3. พื@นทีส) ํ าหรับการแข่ งขัน
สําหรับสนามแข่งขันที@จดั ขึ?นโดยสหพันธ์เทควันโดโลก สนามแข่งขันจะต้องมีความจุของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน
ประมาณ 2,000 ที@นงั@ พื?นที@บริ เวณสนามแข่งขันมีความกว้างอย่างน้อย 30x50 เมตร เพื@อรองรับสนามแข่งขัน 3 สนาม มี
ความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆทางด้านระบบแสง เสี ยง เครื@ องมือทางเทคนิ ค รวมถึงอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่างๆ
สําหรับผูเ้ ข้าแข่งขันและผูช้ ม มีความสู งจากพื?นจนถึงหลังคาอย่างน้อย 10 เมตร มีแสงสว่างเพียงพออย่างน้อย 1,500 lux ถึง
1,800 lux จากด้านบนครอบคลุมทัว@ สนามแข่งขัน การจัดการสนามควรแล้วเสร็จอย่างน้อย 2 วันก่อนการแข่งขันเริ@ มต้น
และอยูภ่ ายใต้การดูแลของประธานเทคนิค พื?นที@การแข่งขันจะประกอบด้วยบริ เวณการแข่งขัน 10m x 10m ในระบบ
เมตริ กและ พื?นผิวเรี ยบโดยปราศจากสิ@ งกีดขวาง สนามแข่งขันจะปูดว้ ยพื?นยาง (Elastic mat) หรื อพื?นไม้ และถ้าจําเป็ นอาจ
ยกพื?นสนามแข่งสู ง 0.5m - 0.6m จากพื?นปกติ รอบนอกสนามจะต้องลาดเอียง ไม่เกิน 30 องศา เพื@อความปลอดภัยของผู ้
เข้าแข่งขัน
For the organization of WTF-promoted Taekwondo Poomsae Championships, a venue shall require the ability to accommodate
a minimum seating capacity of 2,000. The size of the floor shall be at least 30m x 50m based on the use of three (3) courts in which
optimum audio-visual information, as mandated in the Technical Manual, to spectators and competitors shall be provided. The height of
the venue shall be at least 10m from the floor to the ceiling. The lighting shall be a minimum of 1500 lux to a maximum of 1800 lux, and
shall be directed onto the competition area from the top of the competition venue. All arrangement shall be completed at least two days
before the start of the championships and shall be subject to approval of the Technical Delegate. The Competition Area shall comprise of
the Contest Area measuring 10m×10m in metric system and have a flat surface without any obstructing projections. The Contest Area
shall be covered with an elastic mat or wooden floor, and may be installed on a platform 0.5m-0.6m high from the base, if necessary. The
outer part of the Boundary Line shall be inclined at a gradient of less than 30 degrees for the safety of the contestants.

(การอธิบายเพิ)มเติม)
ในกรณี ทตี@ อ้ งยกพื?น พื?นสนามที@ยกขึ?นควรต้องใหญ่กว่าสนามแข่งขัน เนื@องจากการวางตําแหน่งของผูต้ ดั สิ นด้วย
(Interpretation)
In the case of using a platform, the platform must be wider than the competition area, in consideration of the positions of the judges.

2. การกําหนดเขตของพื?นที@การแข่งขัน
Demarcation of the Contest Area

2.1 พื?นที@ 10 x 10 เมตร (12m x 12m สําหรับการแข่งขันฟรี สไตล์ประเภททีม) เรี ยกว่าพื?นที@สาํ หรับการแข่งขัน
The 10m×10m (12mx12m for Freestyle Team Competition) area shall be called the Contest Area.
2.2 การแบ่งเขตขอบสนามแข่งขันจะต้องโดดเด่นมองเห็นได้ โดยใช้เทปสี ขาวขนาดกว้าง 5 ซม. ในกรณี ที@
สนามแข่งขันเป็ นพื?นไม้
The demarcation of the Contest Area shall be distinguished by a white line with 5cm wide in case of wooden competition area.

3. การวางตําแหน่งในจุดต่างๆ
Indication of positions
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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3.1) ตําแหน่งของผูต้ ดั สิ น:
Position of the Judges:

ผูต้ ดั สิ นทั?ง 7 คน จะนัง@ ห่างจากขอบสนาม 1 ม. และ ห่างจากผูต้ ดั สิ นด้วยกัน 1 ม. ผูต้ ดั สิ น 4 คน นัง@ ด้านหน้า หัน
หน้าเข้าหาผูเ้ ข้าแข่งขัน ผูต้ ดั สิ นอีก 3 คน นัง@ ด้านหลังผูเ้ ข้าแข่งขัน เส้นขอบสนามด้านผูต้ ดั สิ น 4 คน ให้ถือว่าเป็ นเส้นขอบ
สนาม #1 เรี ยงลําดับตามเข็มนาฬิกา เส้นขอบสนามที@ #2, #3 และ #4 ตําแหน่งผูต้ ดั สิ นจะเรี ยงตามเข็มนาฬิกา จากด้านซ้าย
ของเส้นขอบสนามที@ #1 ในกรณี ที@ใช้ระบบผูต้ ดั สิ น 5 คน ผูต้ ดั สิ น 3 คน จะนัง@ ด้านหน้าผูเ้ ข้าแข่งขัน ผูต้ ดั สิ นอีก 2 คนจะ
นัง@ ด้านหลังผูเ้ ข้าแข่งขัน เรี ยงลําดับเช่นเดียวกับระบบผูต้ ดั สิ น 7 คน (หมายเหตุ : ฝ่ ายเทคนิคสามารถปรับเปลี@ยนตําแหน่ง
และจํานวนของผูต้ ดั สิ นได้ ทั?งนี?ข? ึนอยู่กบั สภาพแวดล้อมของพื?นที@จดั การแข่งขัน และสภาพของการแข่งขัน ซึ@ งการ
เปลี@ยนแปลงนี? จะต้องระบุไว้ที@ร่างระเบียบของการแข่งขันนั?น ก่อนที@ จะแข่งขัน)
Seven judges shall sit 1m away from the Contest Area and 1m in between each other, with four judges facing the contestants
and three facing the back of the contestants. The boundary line adjacent to the four judges shall be deemed boundary line #1, followed
by, clockwise, boundary lines #2, #3, and #4. Judges are positioned clockwise from the left of the boundary line #1. In the case of a fivejudge system three judges shall be positioned facing the contestants and the other two facing the back of the contestants or, five judges
shall be position facing the contestants(Optional) ; in the same order of the seven judge system. (Remarks: Technical delegate shall
adjust position and number of judges depending on environment of competition area and condition of championships, and this shall be
stated at outline of championships prior to championships.)

3.2) ตําแหน่ งของผูต้ ดั สิ นชี?ขาด: จะนัง@ อยูข่ า้ งผูต้ ดั สิ นหมายเลข 1
The position of the Referee: The Referee shall be positioned beside Judge No. 1.

3.3) ตําแหน่ งผูเ้ ข้าแข่งขัน: จะอยูห่ ่ างจากจุดกึ@งกลางสนาม 2 ม. จากด้านเส้นขอบสนามที@ #3
The positions of the contestants: Contestants shall be positioned at 2m back from the center of the Contest Area, toward
boundary line #3.

3.4) ตําแหน่ งของโต๊ะผูบ้ นั ทึก: จะห่างผูต้ ดั สิ นชี?ขาด 3 ม. ไปทางด้านขวา
The Position of the recorder’s desk: It shall be positioned at 3m from the Referee on the right side.

3.5) ตําแหน่งของผูป้ ระสานงานการแข่งขัน: จะอยูม่ ุมด้านนอกสนามแข่งขัน 1 ม. ตรงมุมที@ #2 ด้านข้างของเส้น
ขอบสนามที@ #2
The Position of the competition coordinators: Competition coordinators shall be positioned outside the Contest Area, 1m
away from the #2 corner and boundary lines #2.

3.6) ตําแหน่งรอคอยของโค้ชและนักกีฬา: จุดรอเข้าทําการแข่งขันของโค้ชและนักกีฬา จะอยูห่ ่างจากสนามแข่ง
ขัน 3 เมตร ตรงมุมสนามที@ 3 ระหว่างเส้นขอบสนามที@ #3 และ #4
The Position of standby contestants and coaches: Standby contestants and coaches shall be positioned outside the Contest
Area, 3m away from the corner between boundary lines #3 and #4.

3.7) ตําแหน่งโต๊ะของผูต้ รวจอุปกรณ์: ตําแหน่งของโต๊ะตรวจอุปกรณ์จะอยูท่ างเข้าด้านนอกของสนามแข่งขัน ที@
มุมของเส้นขอบสนามที@ #3 และ #4, เพื@ออํานวยความสะดวกแก่การแข่งขัน
The Position of inspection desk: Inspection desk shall be positioned at the entrance of Contest Area outside the corner of
boundary lines #3 and #4, in consideration of the facilities of the field of play.
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย

หน้า 4

(คําอธิบาย #1) (Explanation #1)
พื?นสนาม(Elastic Mat): จะต้องได้รับการรับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WTF) เท่านั?น เพื@อใช้ในการแข่งขันพุมเซ่ที@ WTF อนุมตั ิ
Elastic mat: Only WTF-approved mats shall be used at WTF-sanctioned Poomsae Championships.

(คําอธิบาย #2) (Explanation #2)
สี ของพื?นสนาม: สี ของพื?นสนามจะต้องไม่สะท้อนแสง หรื อทําให้รู้สึกไม่สบายตา ต่อสายตาของผูเ้ ข้าแข่งขันหรื อผูเ้ ข้าชม สี ของพื?นสนาม
จะต้องเหมาะสมกับภาพลักษณ์โดยรวมของสนามแข่งขัน
Color: The color scheme of the mat's surface must not give off a harsh reflection, or be tiring to the contestants’ or spectators’ eyesight.
The color scheme must also be appropriately matched to the overall look of the venue.

(คําอธิบาย #3) (Explanation #3)
โต๊ะผูต้ รวจสอบอุปกรณ์: ผูต้ รวจสอบอุปกรณ์จะทําการตรวจสอบชุดแข่งขันของนักกีฬาว่าเหมาะสม และได้รับการรับรองโดยสหพันธ์ฯ
(WTF) หรื อไม่ นักกีฬาจะต้องเปลี@ยนชุดแข่งขันเมื@อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เหมาะสมหรื อชุดที@ใส่ เข้าทําการแข่งขันนั?นไม่ได้รับการรับรอง
จาก WTF
Inspection Desk: At the inspection desk, the inspector checks whether uniforms worn by the contestants are approved by the WTF, and
whether they fit the contestant properly. A contestant will be required to change the uniform if it is found to be inappropriate.

(คําอธิบาย #4) (Explanation #4)
รู ปแบบการจัดสนามแข่งขัน: สนามแข่งขันจะต้องจัดตามแผนผังนี?
Competition platform: The platform shall be built according to the following diagram.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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Diagram 1 แผนผังการจัดสนามแข่งขัน

Rec: โต๊ะบันทึกผลการแข่งขัน
R: กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด
J1, 2, 3, 4, 5, 6: กรรมการผูต้ ดั สิ น
C1: พื?นที@การแข่งขัน
C2: จุดเริ@ มต้นของผูเ้ ข้าแข่งขัน
C3: จุดรอคอยเข้าแข่งขันของโค้ชและนักกีฬา
C4: ตําแหน่งของผูป้ ระสานงานการแข่งขัน
1, 2, 3, 4: เส้นขอบสนามทั?ง 4 ด้าน
1
2
3
4 : มุมขอบสนามแข่งขันทั?ง 4 มุม

Diagram 2 รู ปแบบการยกพื?นสนามแข่งขัน

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณีรัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ทมี ชาติไทย
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ข้ อที) 4 ผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
1. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน Qualification of Contestant
1.1 ต้องถือสัญชาติของประเทศที@เข้าแข่งขัน
Holder of the nationality of the participating team
1.2 ได้รับการรับรองจากสมาคมเทควันโดประเทศนั?น และเป็ นสมาชิกของ WTF
One recommended by the WTF National Taekwondo Association
1.3 ได้รับประกาศนียบัตรสายดํา โดยกุกกิวอน หรื อ WTF
Holder of Taekwondo Dan certificate issued by the WTF or Kukkiwon
1.4 ต้องมีบตั รประจําตัวนักกีฬาที@ออกโดย WTF (GAL)
Holder of the WTF Global Athlete License (GAL)
1.5 รุ่ นยุวชน (12-14 ปี )
Cadet Division (12-14 years old)
1.6 รุ่ นเยาวชน (15 – 17 ปี )
Junior Division (15-17 years old)
1.7 รุ่ นอายุไม่เกิน 30 ปี (18 – 30 ปี )
Under 30 Division (18-30 years old)
1.8 รุ่ นอายุไม่เกิน 40 ปี (31 – 40 ปี )
Under 40 Division (31-40 years old)
1.9 รุ่ นอายุไม่เกิน 50 ปี (41 – 50 ปี )
Under 50 Division (41-50 years old)
1.10 รุ่ นอายุไม่เกิน 60 ปี (51 – 60 ปี )
Under 60 Division (51-60 years old)
1.11 รุ่ นอายุไม่เกิน 65 ปี (61 – 65 ปี )
Under 65 Division (61-65 years old)
1.12 รุ่ นอายุเกิน 65 ปี ขึ?นไป (อายุ 66 ปี หรื อมากกว่า)
Over 65 Division (66 years old or higher)
(การอธิบายเพิม) เติม) (Interpretation)
ในรุ่ นการแข่งขันแบ่งตามอายุของผูเ้ ข้าแข่งขัน โดยนับจากปี เกิดจนถึงปี ของการแข่งขัน ซึ@งไม่ได้นบั จากวันที@, ยกตัวอย่าง เช่น ในรุ่ นจูเนียร์,
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 15 – 17 ปี , ถ้าการแข่งขัน จูเนียร์พุมเซ่ แชมป์ เปี? ยนชิพ จัดในวันที@ 29 กรกฎาคม 2015, ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเกิด
ในระหว่างตั?งแต่ 1 มกราคม 2541 จนถึง วันที@ 31 ธันวาคม 2543 จึงมีคุณสมบัติที@เข้าร่ วมแข่งขันได้.
The age limits for the each division is based on the year, not on the date, when the Championships are held. For example, in Junior division, contestants shall
be between 15 and 17 years old. In this regard, if the Junior Poomsae Championships are held on 29 July 2014, contestants born between 1 January 1997
and 31 December 1999 are eligible to participate.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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2. ชุดของผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน Contestants’ Uniforms
ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องสวมชุดเทควันโดที@ WTF ให้การรับรองเท่านั?น, และในรายการที@ WTF ร่ วมจัดการแข่งขัน.
Contestants shall wear only WTF-approved Poomsae competition uniform at WTF-promoted Poomsae Championships.

3. การควบคุมทางการแพทย์ Medical control
3.1 การแข่งขันกีฬาเทควันโดที@ส่งเสริ ม รับรองหรื ออนุมตั ิโดย WTF ห้ามการใช้ยา สารกระตุน้ หรื อ สารเคมี
ต้องห้าม ที@ระบุไว้ใน WTF Anti-Doping Rules
At taekwondo events promoted or sanctioned by the WTF, any use or administration of drugs or chemical substances
described in the WTF Anti-Doping Rules is prohibited.

3.2 WTF อาจจะดําเนิ นการใดๆทางการแพทย์ที@จาํ เป็ นเพื@อให้แน่ใจ ถ้านักกีฬากระทําผิดตาม WTF Anti-Doping
Rules และผูช้ นะซึ@ งปฏิเสธการตรวจสอบ หรื อผูใ้ ดซึ@ งตรวจสอบ แล้วพบว่าละเมิดข้อห้าม จะถูกถอดชื@อออกจากตําแหน่งผู ้
ชนะในที@สุด ในกรณี น? ี นกั กีฬาที@อยูใ่ นลําดับถัดไป จะได้รับการเลื@อนขึ?นเป็ นผูช้ นะแทน
The WTF may carry out all medical testing deemed necessary to ascertain if a contestant has committed a breach of
the WTF Anti-Doping Rules, and any winner who refuses to undergo this testing or who proves to have committed such a breach shall be
removed from the final standings. In this regard, the contestant next in line in the competition standings shall be declared the new winner.

3.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในการตระเตรี ยมการตรวจทางการแพทย์
The Organizing Committee shall be liable for arrangements to carry out medical testing.

3.4 รายละเอียดเกี@ยวกับการใช้สารโด๊ป จะจัดการตามข้อกําหนดของ WTF Anti-Doping Rules.
All details regarding doping matters shall be handled according to the WTF Anti-Doping Rules.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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ข้ อที) 5 การจัดแบ่ งประเภทของการแข่ งขัน
ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถลงทําการแข่งขันได้มากถึง 2 ประเภทการแข่งขันในรายการนั?นๆ ทั?งนี?ข? ึนอยู่กบั เพศ และรุ่ นอายุของ
การแข่งขัน
Contestants may compete up to two (2) category of competition unless he or she is limited by gender or age.

1. รุ่ นประเภทการแข่งขันพุมเซ่ ทว@ั ไป
Recognized Poomsae Competition

1.1. ประเภทเดี@ยวบุคคลชาย
Men’s Individual

1.2. ประเภทเดี@ยวบุคคลหญิง
Women’s Individual

1.3. ประเภททีมชาย
Men’s Team

1.4. ประเภททีมหญิง
Women’s Team

1.5. ประเภทคู่
Pair

2. รุ่ นประเภทการแข่งขันพุมเซ่ ฟรี สไตล์
Free Style Poomsae Competition

2.1. ประเภทเดี@ยวบุคคลชาย
Men’s Individual

2.2. ประเภทเดี@ยวบุคคลหญิง
Women’s Individual

2.3. ประเภทคู่
Pair

2.4. ประเภททีมรวม (มีสมาชิ กในทีม 5 คน และต้องมีสมาชิ กในทีมอย่างน้อยเป็ น ชาย 2 คน และ หญิง 2 คน)
Mixed Team (Composition of 5 members including more than 2 males and 2 females)

(คําอธิบาย #1)
หนึ@งคน (1) สามารถสํารองได้ในพุมเซ่ฟรี สไตล์ประเภททีม

(Explanation #1)
One (1) substitute may be accompanied by Free Style Poomsae team.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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ข้ อที) 6 การแบ่ งรุ่นประเภทการแข่ งขันโดยเพศและอายุ
1. ประเภทการแข่งขันพุมเซ่ทว@ั ไป
Recognized Poomsae Competition

1.1 ประเภทบุคคลชาย, หญิง และคู่ ทีม แบ่งประเภทตามอายุของผูเ้ ข้าแข่งขัน
Men, women and mixed divisions shall be divided according to age.

1.2 ประเภทชาย หญิงแบ่งกลุ่มตามรุ่ นอายุดงั นี?
Male and female & age divisions shall be classified as follows:
รุ่นประเภท Division

Cadet

Junior

Under 30

Under 40

Under 50

Under 60

Under 65

Over 65

อายุ Age

12-14 ปี

15 – 17 ปี

18 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี

51 – 60 ปี

61 – 65 ปี

66 ปี ขึน@
ไป

ชาย

1

1

1

1

1

1

1

1

หญิง

1

1

1

1

1

1

1

1

เดี)ยวบุคคล
Individual

รุ่นประเภท Division

Cadet

Junior

Under 30

Over 30

อายุ Age

12-14 ปี

15-17 ปี

18 – 30 ปี

31 ปี ขึน@ ไป

2

2

2

2

ชาย

3

3

3

3

หญิง

3

3

3

3

ประเภท คู่ Pair
ทีม
Team

2. ประเภทการแข่งขันฟรี สไตล์
Free Style Poomsae Competition

2.1 รุ่ นและประเภทของการแข่งขันพุมเซ่ ฟรี สไตล์ให้แบ่งตามดังนี?
Divisions of Free Style Poomsae Competition shall be classified as follows.
รุ่นประเภท Division
Under 17
รุ่นอายุ Age
เดี)ยวบุคคล Individual
คู่ผสม Pair

Over 17

12 – 17 ปี

18 ปี ขึน@ ไป

ชาย Male

1

1

หญิง Female

1
2

1
2

ทีม Team
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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ข้ อที) 7 วิธีการดําเนินการแข่ งขัน
1.การแข่งขันในระดับนานาชาติที@ WTF ยอมรับ จะต้องประกอบด้วยผูเ้ ข้าแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 4 ประเทศ และในรุ่ น
ประเภทการแข่งขันต้องมีผูเ้ ข้าแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 4 คน
All international-level competitions recognized by the WTF shall be formed with the participation of at least four (4) countries with no fewer than four (4)
contestants in each division.

2.ในการแข่งขันมีการใช้ระบบการแข่งขันดังนี?: วิธีการแข่งขันขึ?นอยู่กบั การตัดสิ นใจของประธานฝ่ ายเทคนิคการแข่งขัน
และระเบียบการแข่งขันของรายการแข่งขันนั?นๆ
The systems of competition are divided as follows. Methods of competition shall be decided by Technical Delegate and shall be stated at
outline of championships prior to championships.

2.1 ระบบแข่งขันแพ้คดั ออก
Single elimination tournament system

2.2 ระบบแบ่งกลุ่ม
Round robin system

2.3 ระบบแข่งคัดออกตามลําดับคะแนน
Cut off System

2.4 ระบบผสม: ใช้ระบบแพ้คดั ออก ร่ วมกับระบบเรี ยงลําดับคะแนน
Combination System: Cut off system + Elimination tournaments system

3.พุมเซ่ 2 พุมเซ่ ที@ใช้ทาํ การแข่งขันจากกลุ่มพุมเซ่ของแต่ละรุ่ น จะถูกเลือกโดยประธานฝ่ ายเทคนิค ตั?งแต่รอบคัดเลือก รอบ
รองชนะเลิศ และจนถึงรอบชิ งชนะเลิศของการแข่งขันนั?นๆ
Two (2) Poomsae from the designated Compulsory Poomsae decided by Technical Delegate for each division must be performed for all the preliminary,
semi final and final rounds for all competitions.

(คําอธิบาย #1)
ระบบการแข่งคัดออกตามลําดับคะแนน จะประกอบด้วย การแข่งขันรอบแรก, รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
(Explanation #1)
The cut-off system shall comprise the preliminary, semi-final and final rounds.

(คําอธิบาย #2)
การแข่งขันคัดออกตามลําดับคะแนนรอบแรก: หากมีผเู ้ ข้าร่ วมแข่งขันถึง 20-39 คน; การแข่งขันในรอบแรกจะแบ่งผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ น 2 กลุ่ม
และใช้สนามแข่งขัน 2 สนาม. หากมีผูเ้ ข้าแข่งขันตั?งแต่ 40คนหรื อมากกว่า ในการแข่งขันรอบแรกให้แบ่งผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ น 3 กลุ่ม และทํา
การแข่งขัน 3 สนาม. หากมีสนามใดขัดข้องดําเนินการแข่งขันไม่ได้ให้ทาํ การแบ่งเป็ น 2 กลุ่มและใช้สนามแข่งขัน 2 สนาม
ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องแสดงพุมเซ่ 2 พุมเซ่, ผูเ้ ข้าแข่งขันทีท@ าํ คะแนนดีสูงสุ ดครึ@ งหนึ@ง (50%) ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้าไปแข่งในรอบรองชนะเลิศ
ต่อไป. ในกรณี ทจี@ าํ นวนผูเ้ ข้าแข่งขันในกลุ่มใดเป็ นเลขคี@, ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทีท@ าํ คะแนนได้ดีถดั ลงมาจากครึ@ งหนึ@ง (50%) เข้ารอบรองชนะเลิศ.
ในการแข่งขันรอบแรก, แต่ละกลุ่มจะถูกตัดสิ นจากคณะกรรมการทีต@ ่างกัน.
(Explanation #2)
Cut off system preliminary: When the number of contestants reaches 20-39; competition shall start from preliminary round with two (2) groups
competed in two (2) courts. When 40 or more contestants are participating; competition shall start from preliminary round divided into three (3)
groups competed in 3 different courts. If three courts installation is not available, contestants shall be divided into two (2) groups competed in 2
different courts.
Contestants shall perform the two designated Compulsory Poomsae. Top 50% contestants from each group shall advance to semi-final. In the
event that the number of the competing athletes in each group is odd, the next highest contestant right below top 50% shall also advance to
semi-final. In preliminary round, each group might be judged by different group of judges.
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(คําอธิบาย #3)
ระบบคัดออกตามลําดับคะแนน รอบรองชนะเลิศ: เมื@อผูเ้ ข้าแข่งขันรอบนี?ได้มาอาจจะจํานวน 9 – 19 คน การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนี? ผู ้
เข้าแข่งขันจะต้องแสดง 2 พุมเซ่จากกลุ่มพุมเซ่ของรุ่ นนั?น, และผูเ้ ข้าแข่งขันที@มีคะแนนดีที@สุด 8 คนแรก จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิง
ชนะเลิศ
(Explanation #3)
Cut off system semi-final: When 9 to 19 contestants are participating; competition shall start from semi-final round, Contestants shall perform the two
assigned compulsory Poomsae, and, 8 of them shall be advanced to final based on their points.

(คําอธิบาย #4)
ระบบคัดออกตามลําดับคะแนน รอบชิงชนะเลิศ: เมื@อผูเ้ ข้าแข่งขันในรอบนี?มี 8 คนหรื อน้อยกว่า ให้เริ@ มการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทันที
ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องแสดงท่ารํา 2 พุมเซ่ จากกลุ่มพุมเซ่ของรุ่ นอายุน? นั ๆ, และผูเ้ ข้าแข่งขันที@มีคะแนนสูงสุ ด 4 อันดับของ ประเภทเดี@ยวบุคคล,
คู่ และทีม จะได้รับรางวัลตามลําดับคะแนน, ผูเ้ ข้าแข่งขันอันดับที@ 3 และ 4 จะได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงร่ วมกัน.
(Explanation #4)
Cut off system final: When 8 or fewer contestants are participating; competition shall start from final round.
Contestants shall perform the two assigned compulsory Poomsae, and, the top four contestants / pair/ team shall be awarded prizes based on their points.
3rd and 4th places are awarded with bronze medals.

(คําอธิบาย #5)
ระบบการแข่งขันแพ้คดั ออก, ขึ?นอยูก่ บั จํานวนของผูเ้ ข้าแข่งขัน
(Explanation #5)
In elimination tournament system, the opponent shall be decided at drawing of lots.
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ข้ อที) 8 พุมเซ่ ทใี) ช้ ในการแข่ งขัน ในแต่ ละรุ่น
ประเภทที)
แข่ งขัน

รุ่ นที)แข่ งขัน
Division

กลุ่มพุมเซ่ ที)ใช้ แข่ งขัน
Compolsuly Poomsae

Cadet Division

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Junior Division

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Under 30
เดีย) วบุคคล
(Individual)

Under 40
Under 50

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin
Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae,
Chonkwon

Under 60
Under 65

Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu

Over 65
Cadet Division

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Junior Division

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Under 30

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Over 30

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae,
Chonkwon

Cadet Division

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Junior Division

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Under 30

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Over 30

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae,
Chonkwon

คู่ (Pair)

ทีม(Team)
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ข้ อที) 9 พุมเซ่ ฟรีสไตล์
1. พุมเซ่ฟรี สไตล์ ขึ?นอยู่กบั เทคนิ คทางเทควันโดที@ผสมผสานเข้ากับจังหวะเพลง และการออกแบบท่ารําลงไปด้วย
Free Style Poomsae is the performance based on taekwondo techniques with composition of music and choreography.

2. องค์ประกอบของการรําพุมเซ่ฟรี สไตล์
Composition of Free Style Poomsae

2.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถออกแบบทิศทางการรําพุมเซ่ ได้อย่างอิสระ
Yeon-mu line shall choice of contestant

2.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นผูก้ าํ หนดท่ารําและเพลงด้วยตนเอง
Music & choreography shall be choice of contestant.

2.3 การแสดงเทคนิคต้องอยู่ในขอบเขตของความเป็ นเทควันโด. ซึ@ งการกําหนดท่าเทคนิ คของเทควันโดในการ
แข่งขันพุมเซ่ ฟรี สไตล์ กําหนดโดยคณะกรรมการของ WTF และผูเ้ ข้าแข่งขันแสดงท่ารําในขอบเขตเทคนิ คที@
กําหนดไว้ในพุมเซ่ ฟรี สไตล์
Performed techniques must be within boundary of taekwondo. The definition of taekwondo techniques shall be determined by
WTF Poomsae Committee, when contestant submits performance plan of free style poomsae.
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ข้ อที) 10 เวลาในการแข่ งขัน
1. เวลาที@ใช้ในการแข่งขัน แบ่งแยกตามประเภท
Duration of Contest by Division

1.1 ประเภทพุมเซ่ ทว@ั ไป: เดี@ยวบุคคล, คู่ และทีม ใช้เวลาในการแข่งขันตั?งแต่ 30 วินาที ถึง 90 วินาที
Recognized Poomsae: Individual, Pair, and Team competitions from 30 seconds to 90 seconds

1.2 ประเภทพุมเซ่ ฟรี สไตล์: เดี@ยวบุคคล, คู่ และทีมผสม ใช้เวลาในการแข่งขันตั?งแต่ 60 วินาที ถึง 70 วินาที
Free Style Poomsae: Individual, Pair, and Mixed Team competitions from 60 seconds to 70 seconds.

1.3 ช่วงระยะเวลาพัก ระหว่างแสดงพุมเซ่ ที@1 กับพุมเซ่ที@2 อยูร่ ะหว่าง 30 ถึง 60 วินาที
The waiting period between 1st poomsae and 2nd poomsae is 30 to 60 seconds.

(อธิบายเพิ)มเติม)
ระยะเวลาของการพักในระหว่างพุมเซ่ ที@ 1 และพุมเซ่ที@ 2 จะเริ@ มนับเวลาหลังจากที@ผปู ้ ระสานงานการแข่งขันในสนามเป็ นผูป้ ระกาศเท่านั?น.
(Interpretation)
The starting of waiting period between 1st poomsae and 2nd poomsae shall be activated after the competition coordinator has declared a decision.
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ข้ อที) 11. การจับสลาก
1. การจับสลากจะต้องกระทํา 1 วัน หรื อ 2 วัน ก่อนเริ@ มวันแข่งขันวันแรก ต่อหน้าเจ้าหน้าที@ WTF รวมทั?งผูแ้ ทน
เจ้าหน้าที@เทคนิ คของ WTF และผูแ้ ทนประเทศที@เข้าแข่งขัน
The drawing of lots shall be conducted at the Head of Team meeting one day or 2 days prior to the first competition day in the
presence of WTF officials, including the WTF Technical Delegate, and representatives of the participating nations.

2. เจ้าหน้าที@จบั สลากจะจับสลาก ในนามของเจ้าหน้าที@ประเทศผูเ้ ข้าแข่งขัน ที@มิได้เข้าประชุม ประเทศที@เข้าร่ วม
แข่งขันที@ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมหัวหน้าที ม จะต้องปฏิบตั ิตามผลการตัดสิ นใจการประชุม
Technical delegate shall draw lots on behalf of the officials of participating nations not present at the Head of Team Meeting.
Participating nations not present in the Head of Team Meeting shall follow the decisions made at the meeting.

3. ในการประชุมหัวหน้าทีม และระเบียบการจับสลาก ตัดสิ นใจโดยผูแ้ ทนทางเทคนิค ในการปรึ กษากับเจ้าหน้าที@
WTF
The matters at the Head of Team Meeting and draw shall be decided by Technical Delegate in consultation with the WTF officials.

4. การจับสลากสายแข่งขันในระบบแบบผสม จะดําเนินการหลังจากที@เสร็ จสิ? นการแข่งเรี ยงลําดับคะแนนแล้ว โดยมี
เจ้าหน้าที@ของ WTF รวมทั?งเจ้าหน้าที@เทคนิคของ WTF และตัวแทนจากประเทศต่างๆที@เข้าร่ วมการแข่งขัน โดย
ปฏิบตั ิที@สนามแข่งขัน
The drawing of lots for elimination tournament in combination system shall be conducted after completion of cut off competition
stage in the presence of WTF officials including the WTF technical delegate and representatives of the pertinent participating
nations at the competition venue.

5. รู ปแบบการจับสลากสายการแข่งขัน ขึ?นอยู่กบั การตัดสิ นใจของประธานฝ่ ายเทคนิคการแข่งขัน
The method of drawing shall be decided by technical delegate.

6. กลุ่มพุมเซ่ ที@ได้รับเลือกใช้ทาํ การแข่งขันในแต่ละรุ่ น ประเภท จะต้องกระทําการเลือกพุมเซ่โดยผูแ้ ทนฝ่ ายเทคนิค
ที@ได้รับการปรึ กษากับเจ้าหน้าที@ WTF
The Compulsory Poomsae to be assigned for each division shall be decided at the time of drawing of lots by Technical Delegate in
consultation with the WTF officials.

7. ผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้รับเลขลําดับหลังจากที@จบั ฉลากแล้ว ซึ@ งจะแสดงถึงจํานวนผูเ้ ข้าแข่งขันสําหรับรอบแรกและรอบ
รองชนะเลิศ. การแข่งขันสําหรับรอบแรกและรอบรองชนะเลิศจะเริ@ มจากผูเ้ ข้าแข่งขันหมายเลขเริ@ มต้นเรี ยงไปจน
หมายเลยสุ ดท้าย. ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะตัดสิ นจากคะแนนที@ได้ในรอบรองชนะเลิศ โดยเริ@ มจากผูเ้ ข้า
แข่งขันที@ได้คะแนนตํ@าสุ ดไปจนผูเ้ ข้าแข่งขันที@ได้คะแนนสู งสุ ด
The drawing number of each contestant assigned at the drawing of lots session represents the order of contest for preliminary
round and semi-final. Contest shall be held in the order from lower number to higher number at the preliminary round and semifinal. The order of contest at the final shall be decided by the scores from the semi-final in the order from lower scores to higher
scores.
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ข้ อที) 12. การกระทําที)ต้องห้ าม/การลงโทษ
1. การลงโทษในการกระทําที@ตอ้ งห้าม จะประกาศโดยผูต้ ดั สิ นชี?ขาด
Penalties for any prohibited act shall be declared by the Referee.

2. การลงโทษ ให้คาํ จํากัดความว่า “คัม-จม” (ลงโทษโดยการตัดคะแนน)
Penalties are defined as "Gam-jeom” (deduction of points by penalties).

3. “คัม-จม” จะประกาศในการกระทําที@ตอ้ งห้ามดังนี? :
“Gam-jeom” shall be declared on the following prohibited acts:

3.1 กล่าวโทษ ให้ขอ้ คิดเห็นที@ไม่พึงประสงค์ หรื อการประพฤติที@ผิดไม่พึงปรารถนาจากนักกีฬา หรื อโค้ช
Uttering undesirable remarks or any misconduct on the part of a contestant or a coach

3.2 ตามคําตัดสิ นของกรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด, โค้ช, ผูเ้ ข้าแข่งขันสมัครเล่น หรื อผูฝ้ ึ กซ้อมเทควันโดต้องรักษา
มารยาทและเคารพกฎเกณฑ์การดําเนิ นการแข่งขัน
According to judgment of the referee, a coach an amateur contestant or taekwondo practitioners should have the manner
and respect the code of conduct.

3.3 นักกีฬาหรื อโค้ชขัดจังหวะ โดยการยืนหรื อเดินขัดขวางผูป้ ระสานงานการแข่งขัน ในขณะที@การแข่งขันกําลัง
ดําเนิ นอยู่
Athletes or coach should not interrupt or stand in the way of the competition coordinators in the midst of the coordination
activity during the competitions.

4. หากผูแ้ ข่งขันถูกตัดคะแนน 2 ครั?ง กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาดจะประกาศให้ผเู ้ ข้าแข่งขันแพ้โดยการถูกตัดคะแนน
Should a contestant be assessed two (2) deductions, the referee shall declare the contestant a loser on penalties.

(การอธิบายเพิ)มเติม)
ผูแ้ ข่งขันถูกตัดคะแนน 2 “คัม-จม” (ลงโทษโดยการตัดคะแนน), กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาดจะประกาศผูเ้ ข้าแข่งขันแพ้ โดยการลงโทษ “คัมจม” ให้คาํ จํากัดความในข้อนี? มีความหมายว่า การตัดคะแนนเนื@องมาจากพฤติกรรมที@ขาดความเคารพการมีน? าํ ใจในกีฬา มากกว่าสาเหตุของ
การให้คะแนนของกรรมการ เกี@ยวกับคะแนนความถูกต้อง และ การแสดงออก
(Interpretation)
Should a contestant accumulate two “Gam-jeom” (deductions of points by penalties), the Referee shall declare that the contestant lost on penalties.
“Gam-jeom,” as defined in this Article, refers to deduction of points due to behaviors that disrespect the spirit of sport, rather than due to judges’ scoring
in terms of accuracy and presentation.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย

หน้า 17

ข้ อที) 13. วิธกี ารดําเนินการแข่ งขัน
1. เรี ยกผูแ้ ข่งขัน: ก่อนถึงกําหนดการแข่งขัน 30 นาที จะประการเรี ยกชื@อผูแ้ ข่งขัน 3 ครั?ง และถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันไม่มา
แสดงตน ณ สนามแข่งขัน หลังจากที@ผปู ้ ระสานงานการแข่งขันสัง@ “ชุล-จอน”(ลงสนาม) จะถือว่าผูเ้ ข้าแข่งขันถอน
ตัว และถูกปรับเป็ นแพ้ในแมทช์น? นั
Call for contestants: Thirty minutes prior to the scheduled start of the contest, the names of the contestants shall be announced
three times to contestants’ training area. Any contestant who fails to appear in the competition area after “Chool-jeon” command of
the competition coordinator shall be regarded as having withdrawn from and forfeited the match.

2. การตรวจร่ างกายและการตรวจชุดแข่งขัน: หลังจากการเรี ยก ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องผ่านการตรวจร่ างกายและตรวจ
ชุดแข่งขัน ที@โต๊ะตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบได้รับการแต่งตั?งโดย WTF, ผูแ้ ข่งขันจะต้องไม่แสดงอาการหลบเลี@ยง
ไม่ให้เกียรติ หรื อสวมใส่ ส@ิ งที@อาจเป็ นอันตรายต่อผูแ้ ข่งขันอื@น
Physical inspection and uniform inspection: After being called, the contestants shall undergo a physical inspection and a uniform
inspection at the specified inspection desk by an inspector designated by the WTF. The contestant shall not show any signs of
aversion, and shall not bear any object which may cause harm to the other contestant.

3. การเข้าสนามแข่งขัน: หลังจากการตรวจสอบ, ผูเ้ ข้าแข่งขันจะเข้าไปในบริ เวณรอเข้าแข่งขัน พร้อมกับโค้ช 1 คน
Entering the Contest Area: Following the inspection, the contestant shall enter the contestant waiting area with one coach
accompanied

4. การดําเนิ นการก่อนและหลังการแข่งขัน
Pre-contest and post-contest procedures

4.1 การแข่งขันจะเริ@ มด้วยการประกาศ “ชุล-จอน”(เข้าสนาม), “ชา-รโยท”(ยืนตรง), “คยอง-เน”(ทําความเคารพ),
“จุน-บี” (เตรี ยมพร้อม) และ “ชี@-จัก ” (เริ@ มต้น) โดยผูป้ ระสานงานการแข่งขัน
The contest shall begin after the declaration of “Chool-jeon”, “Cha ryeot”, “Kyeong rye “Joon-bi” and “Shi-jak” by the
competition coordinator.

4.2 หลังจากแสดงพุมเซ่จบ, ผูเ้ ข้าแข่งขันจะยังอยู่ในตําแหน่งสุ ดท้ายและยืนทําความเคารพ เมื@อผูป้ ระสานงานสัง@
“บา-โร” (กลับท่าเดิม), “ชา-รโยท” (ตรง), “คยอง-เน” (ทําความเคารพ) ผูเ้ ข้าแข่งขันจะคอยผูป้ ระสานงาน
ประกาศ “พโย-ชุล”
After the end of the each Poomsae, the contestants shall stand in their respective positions and make a standing bow at the
coordinator’s command of “Ba-ro, Cha-ryeot, Kyeong-rye.” Contestants shall wait until the coordinator’s declaration of “Pyochul”

4.3 ผูต้ ดั สิ นชี?ขาดจะประกาศผูช้ นะตามคะแนนของผูต้ ดั สิ น
The referee shall declare the winner according to the results of the judges.

4.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันเดินออกจากสนาม
Contestant’s exit

(การอธิบายเพิ)มเติม) (Interpretation)
วิธีการดําเนินการแข่งขัน Method of competition procedure.

(คําอธิบาย #1)
เตรี ยมพร้อม: ผูแ้ ข่งขันรอที@บริ เวณพักรอเข้าแข่งขัน เพื@อตรวจสอบร่ างกายและชุดแข่งขัน
(Explanation #1)
Standby: Contestants are to wait at the contestants’ waiting area for their physical and uniform inspections.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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(คําอธิบาย #2)
การเรี ยก: ผูแ้ ข่งขันรอที@บริ เวณพักรอเข้าแข่งขัน เพื@อให้ผูป้ ระสานงานเรี ยก
(Explanation #2)
Call: Contestants are to wait at the contestants’ waiting area for the competition coordinator’s call

(คําอธิบาย #3)
การเข้าสนาม: ผูเ้ ข้าแข่งขันจะเดินเข้าสนาม เมื@อผูป้ ระสานงานการแข่งขันสัง@ ว่า “ชุล-จอน”
(Explanation #3)
Enter: Contestants shall enter upon the competition coordinator’s command of “Chool jeon”

(คําอธิบาย #4)
-ระบบคัดออกตามลําดับคะแนน: ผูแ้ ข่งขันจะยืนหันหน้าเข้าหาเพื@อยืนทําความเคารพ เมื@อผูป้ ระสานงานการแข่งขันสัง@ “ชา-รี โยท” และ
“เคียง-เน่”
-การแข่งขันแพ้คดั ออก: ในการแข่งขันแบบเดี@ยวบุคคล ฝ่ ายสีน? าํ เงินและฝ่ ายสี แดงเข้าสนามพร้อมกัน หลังทําความเคารพ “คยอง-เน” ให้ท?งั
สองฝ่ ายแสดงพุมเซ่พร้อมกัน ในการแข่งขันแบบคู่ และทีม ฝ่ ายสี น? าํ เงินและฝ่ ายสี แดงเข้าสนามพร้อมกัน หลังทําความเคารพ “คยอง-เน”
ให้ทมี (คู่) สี แดงออกไปรอ และให้ทีม (คู่) สีน? าํ เงินแสดงก่อน
(Explanation #4)
- Cut-off system: Contestants shall face each other and make a standing bow at the competition coordinator’s command of “Cha Rueot” and “Kyeong rye.”
- Elimination Tournament: In individual competition, the Chung and Hong enter together. After “Kyeong-rye”, both Chung and Hong perform poomsae at the
same time. In pair and team competitions, the Chung team (pair) and the Hong team (pair) enter together. After “Kyeong-rye”, the Hong team (pair) exits
and the Chung team (pair) performs first.

(คําอธิบาย #5)
เริ@ มการแสดง: การแสดงเริ@ มเมื@อผูป้ ระสานงานการแข่งขันประกาศ “จุน-บี” (เตรี ยมพร้อม) และ “ชี-จัก ” (เริ@ ม)
(Explanation #5)
Beginning of the Demonstration: The demonstration begins when the competition coordinator announces “ready (joon-bee)” and “go (shijak).”

(คําอธิบาย #6)
การแสดงเสร็จ:
-ขั?นตอนการคัดออกตามลําดับคะแนน: ผูเ้ ข้าแข่งขันจะอยูใ่ นตําแหน่งเตรี ยมพร้อม เมื@อจบการแสดงด้วยการสั@งจากผูป้ ระสานงานการ
แข่งขัน “บา-โร” (กลับมายืนในท่าเตรี ยมพร้อม)
-ขั?นตอนการแข่งขันแพ้คดั ออก: ผูเ้ ข้าแข่งขันสีน? าํ เงินแสดงก่อน หลังจากผูเ้ ข้าแข่งขันสี แดงแสดงจบ ผูเ้ ข้าแข่งขันทั?งคู่กลับมาอยูใ่ นตําแหน่ง
เตรี ยมพร้อมด้วยกัน
(Explanation #6)
Completion of demonstration:
- Cut-off process: Contestants shall be in a stand-by position when the demonstration ends with the competition coordinator commanding “Back to ready
(bah-roh).”
- Elimination tournament process: The blue team contestant demonstrates first. After the red team contestant completes his/her demonstration, both
contestants be in a stand-by position together.

(คําอธิบาย #7)
-เมื@อใช้อุปกรณ์ให้คะแนนไฟฟ้า: ผูต้ ดั สิ นให้คะแนนในเครื@ องให้คะแนนไฟฟ้า หลังจากยืนยันคะแนนรวม
-เมื@อใช้บตั รให้คะแนน: ผูต้ ดั สิ นเขียนคะแนนหลังจากยืนยันคะแนนรวม
(Explanation #7)
- When using the electronic scoring device: The judges enter the score into the electronic scoring device after confirming the total score.
- When using the scoring ballot: The judges write the score after confirming the total score.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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(คําอธิบาย #8)
- เมื@อใช้อุปกรณ์ให้คะแนนไฟฟ้า: คะแนนรวมที@ผตู ้ ดั สินให้จะปรากฏทีก@ ระดานแสดงผล
- เมื@อใช้บตั รให้คะแนน: หลังจากทีผ@ ูต้ ดั สินเขียนคะแนนและรวมคะแนนแล้ว จึงจะประกาศผลคะแนนท้ายสุด
(Explanation #8)
-When using the electronic scoring device: The total score entered by the judges appear on the public display board.
-When using the ballot: After the judges' ballots are recorded, the score keeper announces the final result.

(คําอธิบาย #9)
การออกจากสนามของผูแ้ ข่งขัน: หลังจากยืนทําความเคารพตามคําสัง@ ของผูป้ ระสานงานการแข่งขันด้วย “ยืนตรง
ความเคารพคํานับ (คยอง-เน)”, ผูเ้ ข้าแข่งขันออกจากสนามด้วยคําสัง@ “ออก (ทเว-จัง)”

(ชา-รโยท)” และ “ทํา

(Explanation #9)
Retirement of the contestants: After the standing salute following the competition coordinator's commands of "attention (cha-ryuh)" and "bow (kyung-rae),"
the contestant exits on the "exit (tuae-jahng)" command.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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ข้ อที) 14. ผู้ประสานงานการแข่ งขัน
1. คุณสมบัติ
Qualifications

1.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเสนอชื@อผูป้ ระสานงานการแข่งขันเพื@อให้ WTF อนุมตั ิ โดยต้องเป็ นผูซ้ @ ึ งมี
คุณวุฒิสายดํากุกกิวอน หรื อเป็ นผูเ้ ชี@ยวชาญทางเทควันโด
The Organizing Committee shall nominate WTF-approved competition coordinators who are WTF or Kukkiwon Dan holders
and experts in taekwondo.

2. หน้าที@
Duties and composition

2.1 ผูป้ ระสานงาน 2 ท่าน จะถูกเสนอชื@อ
Two coordinators can be nominated

2.2 ผูป้ ระสานงานทั?ง 2 จะตรวจสอบระบุตวั ผูเ้ ข้าแข่งขัน และอนุญาตผูเ้ ข้าแข่งขัน เข้าและออกสนามแข่งขัน และ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที@ตดั สิ น เพื@อให้แน่ใจว่าการแข่งขันดําเนิ นไปโดยไม่ติดขัด
Two competition coordinators shall verify the contestants’ identities and allow contestants in and out of the venue, and shall
assist the refereeing officials to ensure the unimpeded progress of the competition.

(การอธิบายเพิ)มเติม)
ผูป้ ระสานงานการแข่งขันต้องได้รับการฝึ กรายละเอียดขั?นต้นเกี@ยวกับการแข่งขัน
(Interpretation)
The competition coordinator has to receive intensive preliminary training in relation to the tournament.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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ข้ อที) 15 หลักเกณฑ์ การให้ คะแนน
หลักการให้คะแนนต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ WTF
Scoring shall be made in accordance with the rules of the WTF.

1. หลักการให้คะแนนพุมเซ่ทว@ั ไป (10.0)
Recognized Poomsae (10.0)

1.1 คะแนนความถูกต้อง (4.0) Accuracy (4.0)
1.1.1 ความถูกต้องของการเคลื@อนไหวท่าพื?นฐาน
Accuracy of basic movements

1.1.2 ความสมดุลของร่ างกาย
Balance

1.1.3 ความถูกต้องในรายละเอียดของพุมเซ่ ในแต่ละพุม
Accuracy of details of each Poomsae

1.2 คะแนนจากการแสดงออก Presentation (6.0)
1.2.1 ความรวดเร็ วและพลังของท่า
Speed and power

1.2.2 การผสมผสานความเร็ ว ความแข็งแรงและจังหวะของท่ารํา
Strength/speed/rhythm

1.2.3 การแสดงออกของความเชื@ อมัน@ และรู ปลักษณ์ภายนอกทั?งหมด
Expression of energy

1.3 รู ปแบบใบให้คะแนนสําหรับพุมเซ่ทว@ั ไป
Allotted Scoring Chart for Recognized Poomsae

เกณฑ์ ให้ คะแนน

รายละเอียดในการให้ คะแนน

คะแนน

Scoring Criteria

Details of Scoring Criteria

Point

ความถูกต้องในรายละเอียดของแต่ละพุม
ความถูกต้ อง (4.0)

Accuracy of details of each Poomsae

Accuracy (4.0)

ความถูกต้องอื@นๆรวมทั?งการเคลื@อนไหวท่าพื?นฐาน และความสมดุลของร่ างกาย

4.0

Other accuracy including basic movements & balance

ความรวดเร็ ว และพลังของท่า
Speed and power

การแสดงออก (6.0)

การผสมผสานความเร็ ว ความแข็งแรงและจังหวะของท่ารํา

Presentation (6.0)

Strength / speed / rhythm

การแสดงออกของความเชื@อมัน@ และรู ปลักษณ์ภายนอกทั?งหมด
Expression of energy

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย

2.0
2.0
2.0
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2. หลักการให้คะแนนพุมเซ่ฟรี สไตล์ (10.0)
Free Style Poomsae (10.0)

2.1 ทักษะทางเทคนิค (6.0)
Technical Skills (6.0)

2.1.1 ระดับความยากของเทคนิคการใช้เท้า
Level of difficulty of foot techniques

2.1.2 ความถูกต้องของท่าการเคลื@อนไหว
Accuracy of movements

2.1.3 ความสมบูรณ์ของพุมเซ่
Degree of completion of Poomsae

2.2 คะแนนจากการแสดงออก (4.0)
Presentation (4.0)

2.2.1 การสร้างสรรค์ท่ารํา
Creativity

2.2.2 การผสมผสานความกลมกลืนของท่ารํา
Harmony

2.2.3 การแสดงออกของความเชื@ อมัน@ และรู ปลักษณ์ภายนอก
Expression of energy

2.2.4 การใช้เพลง และการออกแบบท่ารํา
Music & Choreography

2.3 รู ปแบบความยากของเทคนิคการใช้เท้า จะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการของ WTF ในทุกๆปี
The types of kick in level of difficulty of foot techniques shall be designated by WTF Poomsae Committee every year.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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2.4 รู ปแบบใบให้คะแนนของพุมเซ่ฟรี สไตล์
Allotted Scoring Chart for Free Style Poomsae

เกณฑ์ ให้ คะแนน

รายละเอียดการให้ คะแนน

คะแนน

Scoring Criteria

Details of Scoring Criteria

Point

ความสู งของการกระโดดเตะ
Height of jump

ทักษะทางเทคนิค (6.0)
Technical Skills (6.0 )

ระดับความยากของเทคนิคการใช้เท้า
(5.0)
Level of difficulty of foot
techniques (5.0)

จํานวนครั?งของการเตะขณะลอยตัว
Number of kicks in a jump

องศารอบของการหมุนเตะ

5.0

Gradient of spins in a spin kick

ระดับความสามารถท่ายากของการเตะต่อเนื@อง
Performance level of consecutive kicks

ท่ากระโดดตีลงั กาเตะ
Acrobatic actions

การเคลื@อนไหวท่าพื?นฐาน และความสามารถ
Basic movement & Practicability

1.0

การสร้างสรรค์ท่ารํา
Creativeness

การแสดงออก (4.0)
Presentation (4.0)

การผสมผสานความกลมกลืนของท่ารํา
Harmony

การแสดงออกของความเชื@อมัน@ และรู ปลักษณ์ภายนอก

4.0

Expression of energy

การใช้เพลง และการออกแบบท่ารํา
Music & choreography

คะแนนรวม (10.0)
Maximum Points (10.0)

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย

10.0
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ข้ อที) 16 วิธกี ารให้ คะแนน
1. พุมเซ่ทว@ั ไป Recognized Poomsae
1.1. คะแนนรวม 10.0
Total score is 10.0.

1.2. คะแนนความถูกต้อง
Accuracy

1.2.1. พื?นฐานคะแนนรวม 4.0
Basic score 4.0

1.2.2. ตัดคะแนน 0.1 ทุกครั?งเมื@อผูเ้ ข้าแข่งขันแสดงท่ารําการเคลื@อนไหวพื?นฐาน หรื อท่าของพุมเซ่ ไม่ถูกต้อง
0.1 point shall be deducted each time a contestant does not perform the basic movements or the pertinent Poomsae
accurately.

1.2.3. ตัดคะแนน 0.3 ทุกครั?งในความถูกต้องของท่าพื?นฐาน เมื@อผูเ้ ข้าแข่งขันแสดงผิดท่าที@ร้ายแรงกว่า
Accuracy in basic actions and the pertinent Poomsae: 0.3 points shall be deducted each time a contestant makes a serious
mistake.

(คําอธิบาย #1)
การตัดคะแนน 0.1 จะตัดคะแนนเมื@อแสดงท่าผิดเล็กน้อย: ตัดคะแนน 0.1 ในท่าวางเท้าของการยืน (อัพกูบี, ทวิกูบี, โบมซอกิ และในท่ายืน
อื@นๆทั?งหมด) หรื อการเคลื@อนไหวของมือ (การบล็อก, การชก, การโจมตี และในท่าอื@นๆของการเคลื@อนไหวด้วยมือ) ที@ไม่ได้แสดงเหมือนที@
อธิ บายไว้ในคู่มือแนะนําการให้คะแนนการแข่งขันพุมเซ่ที@แนบมา
(Explanation #1):
Deduction of 0.1 point per small mistake in accurate performance: 0.1 point shall be deducted whenever any of the foot postures (Apgubi, Dwit-gubi,. Beomseogi and all the other standing movements) or hand movements (Makki, Jireugi, Chigi and all the other hand movements) is not performed as explained in
the attached Poomsae Competition Scoring Guidelines.

(คําอธิบาย #2)
ความผิดพลาดที@รุนแรงในความถูกต้อง: ตัด 0.3คะแนน เมื@อไม่ได้แสดงท่ารําตามที@อธิบายไว้ในคู่มือแนะนําการให้คะแนนการแข่งขันพุมเซ่
หรื อแสดงผิดท่ารํา
(ตัวอย่าง)
1.แสดงบล็อคอัลกูลมากิ แทนที@จะแสดงบล็อกอาเรมากิ
2.แสดงท่ายืนทวิกูบี แทนที@จะแสดงท่ายืนจูชุมซอกิ
3.ไม่ออกเสียงเคียบ หรื อออกเสี ยงเคียบผิดจังหวะ
4.หยุดจังหวะการเคลื@อนไหว (ลืมจังหวะต่อไปนาน 3วินาทีหรื อมากกว่า)
5.สายตาไม่ได้มองสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กับทิศทางการเคลื@อนไหว
6.เมื@อยกเท้าแล้ว และเสี ยสมดุล ต้องใช้เท้าแตะพื?นช่วยพยุงตัว เช่นในท่าของ ฮักดาริ -ซอกิ (Hakdari-seogi)
7.ตําแหน่งที@เริ@ มต้นและรําจบห่ างเกินกว่าหนึ@งฝ่ าเท้า (ยกเว้นพุมเซ่ คึมกัง และจิเท)
8.การเคลื@อนไหวในท่า Jittzikgi (การแทกเท้ากับพื?น) ไม่มีพลัง และเสียงดังน้อย
9.เมื@อผูเ้ ข้าแข่งขันมีเสี ยงจังหวะการหายใจที@ดงั
10.เมื@อผูเ้ ข้าแข่งขันเริ@ มต้นรําพุมเซ่ใหม่อกี ครั?ง
(Explanation #2)
Serious mistake in accuracy: 0.3 points shall be deducted when actions not performed in accordance with included in the attached Poomsae Competition
Scoring Guidelines or a wrong action is performed.
(Example)
1. Eolgul Makki is performed instead of Arae Makki.
2. Dwit-gubi is performed instead of Juchum-Seogi.
3. Kihap (yelling) is not made or kihap at wrong moment.
4. Temporary stop during movements (forgetting the next movement for three seconds or longer).
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5. Eyesight does not follow the side to which actions are made.
6. When the raised foot touches the ground in performing Hakdari-Seogi.
7. Starting and ending position varies by more than one foot allowance. (kumgang, jitae exception)
8. Jittzikgi movement without enough power and sound.
9. When the contestant makes loud breathing noises.
10. When the contestant restarts his or her performance.

1.3 การแสดงออก
Presentation

1.3.1 คะแนนพื?นฐานรวม 6.0
Basic score 6.0

(คําอธิบาย #3)
การตัดคะแนนในส่ วนของการแสดงออก จะไม่ได้ตดั ทุกครั?งจากการทําผิดท่าของผูเ้ ข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะผิดเล็กน้อย หรื อผิดร้ายแรงการตัด
คะแนนในส่ วนของการแสดงออกนั?น จะดูจากภาพรวมของการแสดงท่ารําจนจบทั?งพุมเซ่
1. 2.0 คะแนน สําหรับความรวดเร็วและพลังของท่า
2. 2.0 คะแนน สําหรับการควบคุมจังหวะท่ารํา ความเร็ วต่อเนื@องและความแข็งแรง
3. 2.0 คะแนน สําหรับการแสดงออกถึงความมัน@ ใจ และรู ปลักษณ์โดยรวมทั?งหมด
(Explanation #3) Presentation
Deduction of point in presentation shall not be made for every small or serious mistake during the performance. Deduction of point in
presentation shall be made for the overall performance of Poomsae
1. 2.0 points for speed and power
2. 2.0 points for control of power, speed and rhythm
3. 2.0 points for expression of energy

(คําอธิบาย #4): ความรวดเร็ วและพลัง (คะแนน 2.0):
ความสามารถในการแสดงพุมเซ่ จะประเมินจากการเคลื@อนไหวที@กลมกลืนและสอดคล้องกับท่าการเคลื@อนไหวนั?นๆ ยกตัวอย่างเช่น เทคนิค
การโจมตี ชก, การฟัน เป็ นต้น การแสดงท่ารําที@ดี, การเคลื@อนไหวที@แสดงจากการเริ@ มที@เบาแต่แข็งแรง และความสมดุลที@ดี ระหว่างความ
รวดเร็วและพลังที@ใช้ประโยชน์จากนํ?าหนักของร่ างกาย และท่าการเคลื@อนไหวพิเศษที@สาํ คัญ จะแสดงแบบช้าอย่างตั?งใจ

(ตัวอย่ าง #1) การตัดคะแนนในส่ วนนี?จะตัดเมื@อแสดงท่ารําตอนเริ@ มต้นแข็งเกินไป ในจังหวะทีค@ วรทําช้าซึ@งเป็ นจุดที@สาํ คัญของการ
เคลื@อนไหวนั?น

(ตัวอย่ าง #2) การตัดคะแนนในส่วนนี?จะตัดเมื@อผูเ้ ข้าแข่งขันแสดงท่ารํานั?นเกินระยะมากเกินไป และใส่แรงมากเกินไปในจังหวะต่อไป
(Explanation #4): Speed and power (score 2.0):
Ability to perform Poomsae shall be evaluated on whether the movements are performed in accordance with the characteristics of the
pertinent movement, for example, whether attacking techniques like Jireugi, Chagi, etc. are best performed, whether the movement is
presented with a soft start and with a perfect balance between speed and power utilizing the body weight at the maximum, and whether a
special movement is performed slowly intentionally, etc.
(Example 1) Deduction of point shall be made if too much strength is revealed in the beginning of the movements as it slows down the
movements at the most important point of the movements.
(Example 2) Deduction of point shall be made if one exaggerates a movement to propel the next movement or utilizes the reaction of the
body to express power.

(คําอธิบาย #5): การควบคุมจังหวะของพลัง และความเร็ วของท่า (คะแนน 2.0)
- การส่ งแรง/พลัง หมายถึง การแสดงพลังที@แข็งแรงในจังหวะทีส@ าํ คัญของการเคลื@อนไหวนั?น โดยผ่านความรวดเร็วและความนุ่มนวล
- การส่ งความเร็ ว หมายถึง การเชื@อมต่อท่าทางอย่างเหมาะสม ระหว่างท่าทางการรําและการการเปลี@ยนความเร็ว
- จังหวะ หมายถึง การแสดงท่ารําตามรู ปแบบกติกา และความต่อเนื@องของท่ารํา และความต่อเนื@องไหลลื@นของแรงพลัง
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(ตัวอย่ าง #1) การใส่ แรงมากเกินไป ทําให้ท่าการเริ@ มท่าเคลื@อนไหวนั?นดูแข็งๆ คะแนนในส่วนนี?จะถูกหักถ้าหากความเร็ว, แรงพลัง และ
จังหวะที@แสดงออกมานั?น ไม่มีการเปลี@ยนแปลงจากต้นจนจบของในท่าการเคลื@อนไหวนั?น

(ตัวอย่ าง #2) คะแนนในส่ วนนี?จะถูกตัด ในกรณี ทกี@ ารทําท่ารํานั?นแข็งเพราะมาจากการเกร็งลําตัวมากเกินไป: การเริ@ มท่ารําด้วยแรงที@มาก
ไปจะทําให้ยากในการเร่ งความเร็ ว ดังนั?น การเริ@ มที@ไม่เร็วเกินไปคือจุดสําคัญของการเคลื@อนไหว
(Explanation #5) Control of power, speed and rhythm (score 2.0)
- Control of power means the strongest power shown at the most critical moment of the movement through speed and softness.
- Control of speed means an appropriate connection between actions and changes of speed
- Rhythm means repeated actions according to set rules and length of note, and flow of power.
(Example #1) Too much power makes the movement look stiff from the start. Points shall be deducted if the speed, power and rhythm are
presented with no changes from the start to the end of the lines of movements.
(Example #2) Points shall be deducted in case of stiff actions coming from stiff body: A strong start makes it difficult to accelerate, thus
slowing down the action at the critical point of movements

(คําอธิบาย #6) การแสดงออกของความเชื@ อมัน@ และรู ปลักษณ์ภายนอก (คะแนน 2.0)
- ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันแสดงท่ารําอย่างสวยงาม ด้วยคุณภาพและเกียรติอย่างทรงพลัง: ขนาดของรู ปร่ าง, สมาธิ, ความกล้าหาญ, ความชัดเจนของ
ท่ารํา, ความมัน@ ใจ เป็ นต้น สมส่ วนตามบุคลิกลักษณะของผูเ้ ข้าแข่งขัน
- สายตาการมอง, การออกเสียงเคียบ, ทัศนะ, ความมัน@ ใจ เป็ นต้น ทั?งหมดเหล่านี?จะประเมินคะแนน โดยผ่านการแสดงพุมเซ่ ขึ?นอยูก่ บั
ร่ างกายของผูเ้ ข้าแข่งขันและบุคลิกลักษณะรู ปร่ าง

(ตัวอย่ าง #1) คะแนนในส่ วนนี?จะถูกตัดเมื@อผูเ้ ข้าแข่งขันไม่มีความสดใส, การแสดงท่ารําต่อเนื@องไม่ใหญ่สมส่ วนตามขนาดร่ างกายของผู ้
เข้าแข่งขัน, แสดงท่ารําทั?งพุมเซ่ในจังหวะเดิมตลอดเวลา ไม่มีคุณภาพหรื อทรงพลัง, สายตาการมอง, การออกเสี ยงเคียบ, ความมัน@ ใจ เป็ นต้น
สิ@ งเหล่านี?ไม่ได้ถูกแสดงออกอย่างสมบูรณ์
(Explanation #6) Expression of energy(score 2.0)
- Whether actions are presented with quality and dignity that come from mastering of the energy: size of body action, concentration, courage,
sharpness, confidence, etc. according to the characteristics of actions of Poomsae
- Eyesight, kihap (yelling), attitude, costume, confidence, etc. all through the actions of Poomsae based on the performer’s physique and
characteristics shall be evaluated.
(Example #1) Points shall be deducted if actions are not vivid, connecting actions are not big enough for the performer’s physique,
performance is made in the same rhythm all the time without quality and dignity, and eyesight, kihap, confidence, etc. are not expressed
perfectly.

2. พุมเซ่ฟรี สไตล์ Free-style Poomsae
2.1 ทักษะทางเทคนิค Technical Skills
2.1.1ระดับความยากของเทคนิคการใช้เท้า: คะแนนจะให้ได้ต?งั แต่ 0 – 5.0 จากการประเมินรวม 5 อย่าง ดังนี?
Level of difficulty of foot techniques: Points may be added from 0 up to 5.0 in total in five evaluation areas.

2.1.1.1 ความสู งของการกระโดด: ให้คะแนนจากความสู งของการกระโดด ลงในตําแหน่งที@ เดิม
และการช่วยส่ งแรงกระโดด
Height of jump: Points may be added based on the height of jump at the same position and assisted jump.

2.1.1.2 จํานวนครั?งของการเตะขณะลอยตัว: ให้คะแนนจากจํานวนครั?งที@เตะขณะลอยตัว
Number of kicks in a jump: Points shall be added based on the number of kicks in a jump.

2.1.1.3 องศาการหมุนตัว: ให้คะแนนจากองศาของการหมุนตัว (ยกตัวอย่างเช่น หมุนตัวมากกว่า
180 องศา, มากกว่า 360 องศา, มากกว่า 540 องศา และมากกว่า 720 องศา)
Gradient of spins in a spin kick: Points may be added based on the no. of turn (more than 180 degrees, more
than 360 degrees, more than 540 degrees and more than 720 degrees, for example)
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2.1.1.4 จํานวนการเตะติดต่อกัน: ให้คะแนนจากจํานวนครั?งของการเตะติดต่อกัน และการเตะ
ติดต่อกันจํากัดที@ไม่เกิน 5 ครั?ง
Performance level of consecutive kicks: Points may be added based on the performance level of consecutive
kicks. The number of consecutive kicks shall be limited to five (5).

2.1.1.5 ท่ากายกรรม: ให้คะแนนจากความยากของท่าเทคนิ คผาดโผนที@แสดงออกมา เช่นในท่า
ของยิมนาสติก เป็ นต้น
Acrobatic actions: Points may be added based on the technical difficulty of all acrobatic actions performed in
gymnastics, etc.

2.1.2 การเคลื@อนไหวท่าพื?นฐานและความเชี@ยวชาญ: คะแนนจะให้ต? งั แต่ 0 – 1.0 คะแนน สําหรับ ความ
ถูกต้องในท่าพื?นฐานของเทควันโด และการออกแบบทิศทางการเคลื@อนไหวของเทควันโด. อย่างไรก็ดี
การแสดงท่าอย่างต่อเนื@องของการรุ กและรับอย่างกลมกลืน จะถูกนํามาประเมินในการให้คะแนนสําหรับ
ฟรี สไตล์พุมเซ่
Basic & Practicability movements: points may be added from 0 up to 1.0 for accuracy in basic movements of taekwondo
and designated technical movements of taekwondo. Whether practicability of Poomsae and connection between attacks
and defenses (and/or VICE VERSA) are in perfect harmony shall be evaluated in general performances of the free-style
Poomsae.

2.2 คะแนนจากการแสดงออก: ให้คะแนนตั?งแต่ 0 – 4.0 คะแนน ขึ?นอยูก่ บั การแสดงท่ารําที@มีประสิ ทธิ ภาพของ
พุมเซ่ฟรี สไตล์
Presentation Points may be added from 0 up to 4.0 based on the general performance of the free-style Poomsae.

2.2.1 ความสร้างสรรค์: ให้คะแนนจากการสร้างสรรค์ท่ารําที@เป็ นส่ วนประกอบของพุมเซ่
Creativeness: Points may be added based on the creativeness of actions and components of Poomsae.

2.2.2 ความกลมกลืนของท่า: ให้คะแนนจากความผสมกลมกลืนของท่ารํา ระหว่างท่าที@ แตกต่างกันในพุม
เซ่ (ยกตัวอย่างเช่น เพลงดนตรี , การออกท่าเต้นผสมในท่ารํา และการแต่งกาย). ความกลมกลืนของผู ้
แสดง (เช่น ความพร้อมเพรี ยง) ส่วนนี?จะประเมินในกรณี ของการแข่งแบบคู่และทีม
Harmony: Points may be added based on the harmony between different components in general Poomsae (music,
choreography, and attire for example). Harmony between performers (unity, for example) shall be also evaluated in case
of team and pair contest.

2.2.3 การแสดงออกของความมัน@ ใจ และรู ปลักษณ์ภายนอก: คะแนนในส่ วนนี? ให้ตามรู ปแบบมาตรฐาน
ของพุมเซ่ทว@ั ไป
Expression of energy: Points may be added in accordance with the evaluation standard in expression of energy in
recognized Poomsae.

2.2.4 เพลงและการออกแบบท่า: ให้คะแนนในส่ วนนี?จากเพลงดนตรี ที@ใช้ และท่าเต้นที@ ผสมเข้ามาถูก
แสดงออกมาได้เป็ นอย่างดีกบั ท่ารําพุมเซ่
Music and choreography: Points may be added on how the music and the choreography go well with each other in
general performance of Poomsae.

3. การตัดคะแนน
Deduction of points

3.1 ตัด 0.3 คะแนน จากคะแนนรวมท้ายสุ ด ในกรณี ที@ผเู ้ ข้าแข่งขันแสดงจบเร็ ว หรื อช้าเกินกว่าที@กาํ หนดเวลาไว้
0.3 points shall be deducted from the final score in case performance is finished earlier or later than the set contest time.

3.2 ตัด 0.3 คะแนน จากคะแนนรวมท้ายสุ ด กรณี ที@ผเู ้ ข้าแข่งขันแสดงออกนอกสนาม
0.3 points shall be deducted from the final score in case the athlete crosses the border during performance.
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4. การคํานวณคะแนน
Score calculation

4.1 ความถูกต้องของท่า (สําหรับพุมเซ่ ทว@ั ไป) หรื อทักษะทางเทคนิค (สําหรับพุมเซ่ฟรี สไตล์) ให้คะแนนแยก
ออกจากส่ วนของการแสดงออก
Accuracy (for recognized Poomsae) or technical skills (for free-style Poomsae) shall be scored separately from presentation.

4.2 คะแนนรวมท้ายสุ ด จะเฉลี@ยจากคะแนนที@ได้ โดยตัดคะแนนที@สูงสุ ดและตํ@าสุ ดออกแล้ว ตามลําดับ คะแนน
ความถูกต้อง (สําหรับพุมเซ่ ทว@ั ไป) หรื อ ทักษะทางเทคนิ ค (สําหรับพุมเซ่ ฟรี สไตล์) และคะแนนการ
แสดงออก
Final score shall be the average point of the total points summed up except the highest and lowest points in respective points
for accuracy (for recognized Poomsae) or technical skills (for free-style Poomsae) and presentation.

4.3 คะแนนที@ถูกตัดจากการลงโทษในระหว่างการแข่งขัน จะนํามาหักออกจากคะแนนรวมท้ายสุ ด
All penalties accumulated during the competition shall be taken into account and deducted from the final score.
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ข้ อที) 17 การประกาศคะแนน
1. ประกาศคะแนนที@ได้หลังจากที@คณะกรรมการรวบรวมคะแนนเสร็ จสิ? นแล้วทันที
The final score shall be announced immediately after collating the judges’ total scores.

2. ในกรณี ที@ใช้เครื@ องไฟฟ้ าในการให้คะแนน
In case of using electronic scoring instruments

2.1. กรรมการให้คะแนน จะให้คะแนนลงที@ เครื@ องอิเลคทรอนิ คส์หลังจากที@ผเู ้ ข้าแข่งขันแสดงจบ, และคะแนน
ทั?งหมดจะไปแสดงผลที@จอมอนิ เตอร์โดยอัตโนมัติ
Judges shall input points in the electronic scoring instruments after the performance of Poomsae, and total points shall be
automatically displayed on the monitors.

2.2. คะแนนรวมท้ายสุ ด (คะแนนที@เฉลี@ยแล้ว) จะถูกแสดงผลที@ จอมอนิ เตอร์โดยอัตโนมัติ และคะแนนของกรรมการที@
ให้สูงสุ ด และตํ@าสุ ดจะถูกตัดออก
The final score (average point) and the individual scores shall be displayed on the monitor following the automatic deletion of the
highest and lowest scores among the judges

3. ในกรณี ของการให้คะแนนแบบเขียน
In case of manual scoring

3.1. ผูป้ ระสานงานการแข่งขันจะรวบรวมใบคะแนน และนําผลคะแนนไปให้กบั ผูบ้ นั ทึกคะแนนหลังจากที@แสดงพุม
เซ่เสร็ จสิ? นทันที
The coordinator shall collect each scoring sheet and convey the results to the recorder immediately after completion of the
Poomsae.

3.2. ผูบ้ นั ทึกผลคะแนนจะรายงานผลคะแนนที@ได้ให้แก่ผูต้ ดั สิ นชี?ขาด โดยตัดคะแนนสู งสุดและตํ@าสุ ดออกแล้ว, และ
ประกาศผลคะแนนรวมท้ายสุ ด หรื อแสดงผลคะแนนรวมท้ายสุ ดที@จอแสดงผล
The recorder shall report the final score to the Referee, following the deletion of the highest and lowest scores, and announce the
final score or have the final score displayed.
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ข้ อที) 18 การตัดสิ นและประกาศผู้ชนะ
1. ผูช้ นะ คือ ผูเ้ ข้าแข่งขันที@ได้คะแนนรวมมากที@สุด
The winner shall be the contestant who is awarded more points in total.

2. ในกรณี ที@คะแนนเสมอกัน, ผูช้ นะ คือ ผูเ้ ข้าแข่งขันที@ได้คะแนนในส่วนการแสดงออก (Presentation) มากกว่า ในกรณี
ที@คะแนนส่ วนของการแสดงออกเท่ากัน ผูเ้ ข้าแข่งขันที@มีคะแนนรวมสู งสุ ด (รวมคะแนนจากกรรมการให้คะแนนทุก
คน รวมคะแนนที@สูงสุ ดและตํ@าสุ ดแล้ว) คือผูช้ นะ และถ้าคะแนนยังเสมอเท่ากัน จะต้องจัดแข่งขันใหม่เพื@อตัดสิ นผู ้
ชนะ ผูต้ ดั สิ นชี?ขาดจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจกําหนดพุมเซ่ที@ใช้แข่งขัน
In case of a tied score, the winner shall be the contestant who is awarded more points in presentation. In case the score are still tied,
then the one who has higher total points (total points of all judges, including highest and lowest points?) is the winner. If it’s still tied
then a rematch shall be conducted to determine the winner. The referee will decide on the Poomsae to be assessed.

3. การแข่งขันใหม่จะใช้ 1 พุมเซ่ ในพุ่มเซ่บงั คับที@กาํ หนดไว้ คะแนนก่อนหน้านี? จะไม่มีผลกับการแข่งขันในครั?งนี?
The rematch will feature one compulsory Poomsae. The previous score will not affect the score from the rematch.

4. ในกรณี ที@หลังจากแข่งขันใหม่แล้ว คะแนนที@ได้ยงั เสมอกัน ผูช้ นะ จะเป็ นผูเ้ ข้าแข่งขันที@ได้คะแนนรวมมากที@สุด, รวม
คะแนนสู งสุ ดและคะแนนตํ@าสุ ดซึ@ งไม่รวมคะแนนสะสมจากครั?งก่อน
In case of a tied score after the rematch, the winner shall be the contestant who is awarded more points in total, including the highest
and lowest scores that were not included in collection of scores.

5. การตัดสิ น
Decisions

5.1. ชนะโดยคะแนน
Win by score

5.2. ชนะโดยกรรมการผูต้ ดั สิ นยุติการแข่งขัน
Win by Referee Stop the Contest (RSC)

5.3. ชนะโดยการคู่เข้าแข่งขันถอนตัว
Win by withdrawal of opponent

5.4. ชนะโดยการคู่เข้าแข่งขันถูกตัดสิ ทธิ ไม่มีคุณสมบัติ
Win by disqualification of opponent

5.5. ชนะโดยคู่เข้าแข่งขันถูกลงโทษ
Win by opponent’s penalties

(คําอธิบาย #1)
ชนะโดยคะแนน:
ผูช้ นะ คือผูเ้ ข้าแข่งขันทีม@ ีคะแนนรวมสู งที@สุด
(Explanation #1)
Win by score:
The winner is determined by having the higher total points.

(คําอธิบาย #2)
กรรมการผูต้ ดั สิ นยุติการแข่งขัน:
ในการแข่งขันที@กรรมการผูต้ ดั สิน หรื อแพทย์สนามลงความเห็นว่า ผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถทําการแข่งขันต่อได้, หลังจากกรณี ดงั นี? (1) พัก
บาดเจ็บเกิน 1 นาที (2) หรื อผูเ้ ข้าแข่งขันเพิกเฉยต่อคําสัง@ ของกรรมการผูต้ ดั สิ นที@ให้แข่งขันต่อ กรรมการผูต้ ดั สิ นจะประกาศยุติการแข่งขัน
และประกาศให้คู่แข่งขันอีกฝ่ ายเป็ นผูช้ นะแทน
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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(Explanation #2)
Referee’s stopping of the Contest:
In the event that the referee or commission doctor determines that a contestant is unable to continue, even after (1) a minute of recovery period, (2) or a
contestant disregards the referee’s command to continue, the referee shall declare the contest stopped and the opposing contestant shall be declared the
winner.

(คําอธิบาย #3)
ชนะโดยคู่เข้าแข่งขันถอนตัว:
ผูช้ นะ คือผูท้ ี@คู่เข้าแข่งขันถอนตัว
a. เมื@อผูเ้ ข้าแข่งขันถอนตัวจากการแข่งขัน เนื@องจากบาดเจ็บหรื อด้วยเหตุผลอื@น
b. เมื@อโค้ชโยนผ้าเข้าไปในสนามแข่งขัน เพื@อแสดงสัญญาณให้ยตุ ิการแข่งขัน
(Explanation #3)
Win by withdrawal of opponent:
The winner is determined by the withdrawal of the opponent
a. When a contestant withdraws from the match due to injury or other reasons
b. When a coach throws a towel into the court to signify forfeiture of the match

(คําอธิบาย #4)
ชนะโดยคู่เข้าแข่งขันถูกตัดสิ ทธิไม่มีคุณสมบัติ:
ผูเ้ ข้าแข่งขันหมดสถานะภาพการเข้าแข่งขันก่อนการแข่งขันเริ@ มต้น ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายตรงข้ามจะได้รับการประกาศเป็ นผูช้ นะ
(Explanation #4)
Win by disqualification of opponent:
Should a contestant lose his or her contestant status before the competition begins, the opposing contestant shall be declared the winner.

(คําอธิบาย #5)
ชนะโดยคู่แข่งขันถูกลงโทษ:
ในการแข่งขันที@ผเู ้ ข้าแข่งขันถูกตัดคะแนน 2 “คัม-จม” (ลงโทษโดยหักคะแนน), ที@กาํ หนดไว้ในข้อที@ 12.3, คู่เข้าแข่งขันอีกฝ่ ายจะได้รับการ
ประกาศเป็ นผูช้ นะแทน
(Explanation #5)
Win by opponent’s penalties:
i. In the event that a contestant accumulates two “Gam-jeom” (deduction of points by penalties), as prescribed in Article 12.3, the opponent
shall be declared the winner.
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ข้ อที) 19. ขั@นตอนหยุดการแข่ งขันชั)วคราว
เมื@อการแข่งขันหยุดลงในขณะที@การแข่งขันกาลังดําเนิ นอยู,่ กรรมการผูต้ ดั สิ นเลือกกําหนดวิธีการตามข้อนี?
When a contest is to be stopped during the competition, the referee shall take the measures prescribed in this Article.

1. ณ เวลาที@ หยุดการแข่งขัน, ผูต้ ดั สิ นจะสัง@ ผูป้ ระมวลผลหยุดการจับเวลา ในช่วงเวลานี?ผปู ้ ระสานงานการแข่งขัน
ตรวจสอบหาสาเหตุที@การแข่งขันสะดุดหยุดลง
At the time of suspending the match, the referee shall order the recorders to suspend timekeeping. At this time, the competition
coordinator is to examine the reason(s) for the stoppage of the competition.

2. ในกรณี ที@การแข่งขันหยุดลงด้วยสาเหตุจากปั ญหาที@เกี@ยวกับผูเ้ ข้าแข่งขัน, และผูเ้ ข้าแข่งขันไม่แสดงเจตนาที@จะแข่งขัน
ต่อ ภายในเวลา 90 วินาที สําหรับพุมเซ่ทว@ั ไป, หรื อ 70 วินาที สําหรับพุมเซ่ฟรี สไตล์ ผูต้ ดั สิ นจะประกาศให้คู่เข้า
แข่งขันอีกฝ่ ายเป็ นผูช้ นะ ในกรณี ที@การแข่งขันหยุดลงด้วยสาเหตุจากปั ญหาที@ไม่เกี@ยวกับผูเ้ ข้าแข่งขัน, ปัญหาจะต้อง
จัดการให้เรี ยบร้อยโดยเร็วและให้โอกาสผูเ้ ข้าแข่งขันได้แสดงต่อไป
In the case whereby a contest is stopped due to problems related to a contestant, and should a contestant not demonstrate the will to
continue the contest within 90 seconds for Recognized Poomsae or 70 seconds for Free Style Poomsae, the referee shall declare the
opposing contestant as the winner. In the case whereby the stoppage of a contest is not related to the contestants, the problem shall be
resolved quickly and another chance of performance shall be given to pertinent contestants.

3. ปัญหาอื@นๆทั?งหมดที@อาจเกิดขึ?น จะต้องแก้ไขโดยผ่านการประชุมของกรรมการผูต้ ดั สิ นที@เกี@ยวข้องกับการแข่งขัน,
ประธานคณะกรรมการพุมเซ่ , และสมาชิกคณะกรรมจัดการแข่งขัน
All the other problems that may arise shall be resolved through the meeting of the judges of the pertinent competition, Poomsae
Committee chairperson, and the Competition Supervisory Board members.
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ข้ อที) 20. เจ้ าหน้ าทีท) ปี) ฏิบัติหน้าทีผ) ้ตู ดั สิน
1. คุณสมบัติ
Qualifications

1.1. กรรมการให้คะแนน: ได้รับประกาศนียบัตรผูต้ ดั สิ นพุมเซ่นานาชาติ ออกให้โดย WTF
Judges: Holder of an International Poomsae Referee Certificate registered by the WTF.

1.2. กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด: ได้รับประกาศนียบัตรผูต้ ดั สิ นพุมเซ่นานาชาติ ระดับชั?นที@ 1 ออกให้โดย WTF
Referee: Holder of 1st class International Poomsae Referee Certificate registered by the WTF

2. หน้าที@
Duties

2.1. กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด
Referee

2.1.1. กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด จะเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลคะแนนที@ถูกต้องทั?งหมด
The Referee shall document all valid points.

2.1.2. ผูช้ ? ีขาดจะประกาศผูช้ นะและการประกาศ “คัม-จม” (ลงโทษโดยตัด คะแนน) ผูช้ ? ีขาดประกาศหลังผูต้ ดั สิ น
ยืนยันคําตัดสิ นเท่านั?น
The referee shall declare the winner and issue “Gam-jeom” (deduction of points by penalties). The referee shall declare
only after the judges’ decision has been confirmed.

2.1.3. กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด อนุญาตให้เรี ยกประชุมในระหว่างการแข่งขันได้, ถ้าต้องการให้เกิดขึ?น
The referee is permitted to summon the judges during the competition, if the need arises.

2.2. กรรมการให้คะแนน
Judges

2.2.1. กรรมการให้คะแนน จะบันทึกข้อมูลคะแนนที@ถูกต้องทั?งหมด
The judges shall document all valid points.

2.2.2. กรรมการให้คะแนน จะต้องแถลงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เมื@อกรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาดร้องขอมา
The judges shall state their opinions forthrightly when requested to do so by the referee.

3. การจัดแบ่งระดับชั?นของเจ้าหน้าที@ผตู ้ ดั สิ น
Classification of refereeing officials

3.1. การเลื@อนระดับชั?นขึ?นอยู่กบั การควบคุมในการบริ หารของกรรมการผูต้ ดั สิ นนานาชาติ และระดับดั?งสายของ
สหพันธ์เทควันโลก หรื อกุกกิวอน, เจ้าหน้าที@ กรรมการผูต้ ดั สิ นจะแบ่งเป็ นระดับชั?นเป็ นหมวดหมู่ดงั ต่อไปนี?
Based on promotion article of the regulations on the administration of the international poomsae referees and Dan grade of World
Taekwondo Federation or Kukkiwon, refereeing officials shall be classified into the following categories.

 Class 1: (1)เป็ นผูท้ ี@ได้รับสายดําระดับดั?ง 9th หรื อ 8th จาก WTF หรื อกุกกิวอน อย่างใดอย่างหนึ@ ง หรื อ
(2)อยู่ในระดับคลาส2 ที@ได้ทาํ การตัดสิ นมามากกว่า 5รายการ
Class 1: (1) Holder of 9th or 8th dan issued by either the WTF or Kukkiwon or (2) holder of the Class 2 more than 5
years with at least 8 times refereeing experiences in WTF-recognized international
Championships
th
th

 Class 2: เป็ นผูท้ ี@ได้รับสายดําระดับดั?ง 7 หรื อ 6 จาก WTF หรื อกุกกิวอน อย่างใดอย่างหนึ@ ง หรื อ (2)อยู่
ในระดับคลาส 3มากกว่า 3ปี ซึ@ งมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 รายการของการแข่งขันนานาชาติที@ WTF
ร่ วมดําเนิ นการจัดการแข่งขัน
Class 2: (1) Holder of 7th or 6th dan issued by either the WTF or Kukkiwon or (2) holder of the Class 3 more than 3
years with at least 5 times refereeing experiences in the WTF-recognized international championships
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 Class 3: (1)เป็ นผูท้ ี@ได้รับสายดําระดับดั?ง 5th หรื อ 4th จาก WTF หรื อกุกกิวอน อย่างใดอย่างหนึ@ ง หรื อ
(2)เป็ นผูท้ ี@ผา่ นการอบรมของการเป็ นผูต้ ดั สิ นนานาชาติของ WTF
Class 3: (1) Holder of 5th or 4th dan issued by either the WTF or Kukkiwon and (2) the one who successfully passed the
WTF Poomsae Referee Seminar

4. เครื@ องแบบเจ้าหน้าที@ผูต้ ดั สิ น
Uniform of the refereeing officials

4.1. เจ้าหน้าที@กรรมการผูต้ ดั สิ นจะสวมใส่ เครื@ องแบบที@ กาํ หนดให้โดย WTF
Refereeing officials shall wear uniforms designated by the WTF.

4.2. เจ้าหน้าที@กรรมการผูต้ ดั สิ น จะต้องไม่พกพาอุปกรณ์ใดๆเข้าสนามแข่งขันที@จะเป็ นการรบกวนการแข่งขัน
Refereeing officials shall not carry or take any materials to the arena that might interfere with the contest.

(การอธิบายเพิ)มเติม)
ประธานของสมาชิกคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันอาจร้องขอ ให้ประธานเทคนิคทําหน้าที@แทนกรรมการผูต้ ดั สิ น ในการแข่งขันที@
เจ้าหน้าที@กรรมการผูต้ ดั สิ นถูกแต่งตั?งมาอย่างไม่เหมาะสม, หรื อได้รับการตัดสิ นจากสมาชิกคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันว่า เจ้าหน้าที@
กรรมการผูต้ ดั สิ นทีไ@ ด้รับการแต่งตั?งมา มีความไม่ยตุ ิธรรมในการดําเนินการแข่งขัน หรื อกระทําผิดพลาดโดยไม่มีเหตุผล
(Interpretation)
The Chairman of the Competition Supervisory Board may request that the Technical Delegate replace refereeing officials in the event that
refereeing officials have been improperly assigned, or when it is judged by the Competition Supervisory Board that any of the assigned
refereeing officials have unfairly conducted the contest or made unreasonable mistakes.
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ข้ อที) 21. ผู้ประมวลผล
1. ผูป้ ระมวลผลจะจับเวลาการแข่งขัน, รวมทั?งหยุดเวลาระหว่างการแข่งขัน ผูป้ ระมวลผลจะคํานวณ, บันทึก และ
ประกาศ หรื อแสดงผลคะแนนรวมด้วย
The recorder shall time the contest, including suspended time during the contest. The recorder shall also calculate, record and
announce or display the total score.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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ข้ อที) 22. โครงสร้ างและภารกิจของเจ้าหน้าทีก) รรมการผู้ตัดสิน
1. องค์ประกอบของเจ้าหน้าที@ กรรมการผูต้ ดั สิ น มีดงั นี?
Composition of refereeing officials shall be as follows.

1.1. ระบบกรรมการผูต้ ดั สิ น 7 คน: กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด 1 คน, กรรมการผูต้ ดั สิ น 6 คน
Seven-judge system: 1 Referee, 6 Judges

1.2. ระบบกรรมการผูต้ ดั สิ น 5 คน: กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด 1 คน, กรรมการผูต้ ดั สิ น 4 คน
Five-judge system: 1 Referee, 4 Judges

2. งานที@ได้รับมอบหมายของผูต้ ดั สิ น
Assignment of refereeing officials

2.1. งานที@ได้รับมอบหมายของกรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด และกรรมการผูต้ ดั สิ น จะกระทําหลังจากตารางการแข่งขัน
กําหนดเสร็ จแล้ว
The assignment of the referees and judges shall be made after the contest schedule is fixed.

2.2. กรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด และกรรมการผูต้ ดั สิ นถือสัญชาติเดียวกับผูแ้ ข่งขัน จะไม่มอบหมายหน้าที@ให้ตดั สิ นใน
การแข่งขัน อย่างไรก็ตาม, จะได้รับข้อยกเว้น สําหรับกรรมการผูต้ ดั สิ นนั?น เมื@อจํานวนเจ้าหน้าที@ กรรมการผู ้
ตัดสิ นไม่เพียงพอ ในกรณี น? ี สามารถกระทําได้
Referees and judges with the same nationality as that of either contestant shall not be assigned to such a contest. However, an
exception shall be made for the judges when the number of refereeing officials is insufficient, as the case may be.
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ข้ อที) 23. สาระอื)นๆทีไ) ม่ได้ ระบุไว้ ในกติกา
สาระไม่ได้ระบุในกติกา, ให้ดาํ เนินการดังนี?:
Matters not specified in the Rules shall be dealt with as follows:

1. สาระที@เกี@ยวข้องกับการแข่งขัน จะตัดสิ นใจโดยผ่านสมาชิกคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประธานเทคนิค
อย่างเป็ นเอกฉันท์
Matters related to the competition shall be decided through a consensus of the competition supervisory board members and
technical delegate.

2. สาระที@ไม่เกี@ยวกับการแข่งขัน จะตัดสิ นใจโดยคณะกรรมการพุมเซ่
Matters not related to the competition shall be decided by the Poomsae committee.

3. คณะกรรมการจัดงาน จะจัดเตรี ยมเครื@ องบันทึกวีดีทศั น์ในแต่ละสนาม เพื@อการบันทึ ก และช่วยดูแลรักษาการ
ดําเนิ นการแข่งขัน
The Organizing Committee shall prepare a video recorder at each court for recording and preservation of the competition.

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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ข้ อ 24. อํานาจการตัดสิน
1. องค์ประกอบของสมาชิกคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
Composition of the Competition Supervisory Board

1.1. คุณสมบัติสมาชิ ก: ผูค้ วบคุมดูแลการแข่งขันของ WTF หรื อผูท้ ี@มีประสบการณ์ดา้ นเทควันโดเพียงพอ มีคุณวุฒิ
อย่างน้อยสายดําดั?ง 6th จาก WTF หรื อกุกกิวอน ได้รับการแนะนําโดยประธาน WTF, เลขาธิ การฯ WTF อดีต
สมาชิกผูแ้ ทนเทคนิค
Member qualifications: Competition supervisors of the WTF or persons with sufficient taekwondo experience holding at least a 6th
WTF or Kukkiwon Dan recommended by the WTF President, Secretary General. One Technical Delegate shall be the ex-officio
member.

1.2. องค์ประกอบ: ผูเ้ ป็ นประธาน 1 คน และ สมาชิกไม่เกิน 7 คน รวมผูแ้ ทนเทคนิค
Composition: One Chairman and no more than Seven members plus the Technical Delegate

1.3. กระบวนการแต่งตั?ง: ผูเ้ ป็ นประธานและสมาชิกของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน จะได้รับการแต่งตั?งโดย
ประธาน WTF ด้วยการแนะนําของเลขาธิ การ WTF
Procedure of Appointment: The Chairman and members of the Competition Supervisory Board shall be appointed by the WTF
President on the recommendation of the WTF Secretary General

2. ความรับผิดชอบ:
สมาชิกคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน จะให้การพิจารณาแก้ไขของคําตัดสิ นที@ผิดพลาดขึ?น ที@เกี@ยวกับการตัดสิ นใจ
ประท้วง และใช้ระเบียบวินยั ปฏิบตั ิกบั เจ้าหน้าที@ผูต้ ดั สิ นที@ ตดั สิ นผิดพลาด หรื อกระทําการที@ไม่ถูกต้องผิดกฎหมาย
ผลลัพธ์การแก้ไขที@ได้จะแจ้งไปยังเลขานุการ WTF คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจะให้สิทธิ คณะกรรมการ
พิจารณาลงโทษ ปฏิบตั ิหน้าที@ดาํ เนิ นไปพร้อมกันกับการแข่งขัน ที@สัมพันธ์กบั การจัดการแข่งขัน
Responsibility: The Competition Supervisory Board shall make corrections of misjudgments according to their decision regarding
protests and take disciplinary action against the officials who committed the misjudgment or other illegal behavior, the results of which
shall be notified to the WTF Secretary General. The Competition Supervisory Board shall also be entitled the on-spot Sanction
Committee concurrently at the competition for the matters in relation to competition management.

3. วิธีการปฏิบตั ิในการประท้วง
Procedure of Protest

3.1 ในกรณี ที@มีการคัดค้านการตัดสิ นของกรรมการผูต้ ดั สิ นชี? ขาด ตัวแทนผูไ้ ด้รับการแต่งตั?งของที มจะยื@นเอกสาร
การประท้วงของ WTF พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการประท้วง 200 ดอลล่าห์ (USD) แก่คณะกรรมการควบคุม
การแข่งขัน ภายในเวลา 10 นาที หลังจากจบการแข่งขันของผูเ้ ข้าแข่งขันที@โดนลงโทษ ผลของการตัดสิ นจะ
ประกาศหลังจากยื@นเอกสารภายใน 30 นาที
In case there is an objection to a referee judgment, an official delegate of the team shall submit a WTFdeveloped protest
sheet, along with the protest fee of US$200, to the Competition Supervisory Board within 10 minutes after the end of
pertinent contest, so as to ensure that a decision on the result may be announced after 30 minutes.

3.2 การพิจารณาหารื อในการประท้วง ดําเนิ นการโดยคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน ยกเว้นสมาชิกที@มีสญ
ั ชาติ
เดียวกันกับผูเ้ ข้าแข่งขันที@โดนลงโทษ จําเป็ นต้องใช้เสี ยงส่วนใหญ่เพื@อความเป็ นธรรมในการลงมติการ
พิจารณา
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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Deliberation of a protest by the Competition Supervisory Board shall be carried out; excluding those members with the
same nationalities as the contestants concerned. A majority is required for resolution of the deliberation.

3.3 เพื@อข้อเท็จจริ งที@แน่ นอน สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน สามารถเรี ยกประชุมและสอบถาม
จากเจ้าหน้าที@กรรมการผูต้ ดั สิ นที@มีส่วนเกี@ยวข้องกับการแข่งขันนั?น
In order to ascertain the facts, the members of the Competition Supervisory Board may summon the refereeing officials of
the contest concerned and question them.

3.4 การลงมติของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน ถือเป็ นที@ สุด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้
The resolution made by the Competition Supervisory Board shall be final and no further means of appeal is possible.

(การอธิบายเพิ)มเติม)
สมาชิกคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน จะประกอบไปด้วยสมาชิกทีม@ ีสิทธิ เหมาะสมอย่างน้อย 5 ท่าน และจํานวนจะต้องเป็ นจํานวนคี@ ถ้า
มีมากกว่า 5 ท่าน
(Interpretation)
The Competition Supervisory Board shall be composed of at least five eligible members and the number of members must be an odd
number if it exceeds five.

(คําอธิบาย #1)
สมาชิกที@มีสญ
ั ชาติเดียวกัน: สมาชิกท่านใดๆในคณะกรรมการพิจารณาลงโทษขณะปฏิบตั ิหน้าที@ ที@มี สัญชาติเดียวกันกับผูเ้ ข้าแข่งขัน หรื อ
โค้ชที@เกี@ยวข้อง จะถูกตัดออกจากการพิจารณา ในทุกกรณี , จํานวนของคณะกรรมการจะเป็ นจํานวนคี@ ถ้าประธานเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ ประธาน
ชัว@ คราวจะถูกเลือกโดยกรรมการที@คงเหลืออยู่
(Explanation #1)
Members with the same nationalities: Any member of the On-site Sanction Committee that has the same nationality as either the contestant
or coach involved shall be excluded from the deliberation. In all cases, the number of committee members shall be an odd number. If the
Chairman is the one who is ineligible, a temporary Chairman must be elected by the remaining members.

(คําอธิบาย #2)
การทําหน้าที@แทนเจ้าหน้าที@ผตู้ ดั สิ นทางการ: ประธานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน อาจแนะนําให้ผแู ้ ทนเทคนิคปฏิบตั ิหน้าที@แทน
เจ้าหน้าที@ผตู้ ดั สิ นทางการ ในทั?งนี?, ผูแ้ ทนเทคนิคอาจชี?แนะด้วยความเคารพ ต่อประธานผูต้ ดั สิ น เพื@อปฏิบตั ิหน้าที@แทนเจ้าหน้าที@ผตู้ ดั สิ น
ทางการที@เกี@ยวข้องแทน
(Explanation #2)
Replacement of refereeing officials: The Chairman of the Competition Supervisory Board may recommend the Technical Delegate to replace
refereeing officials. In this regard, the Technical Delegate may instruct the Referee Chairman to replace the refereeing officials concerned.

(คําอธิบาย #3)
การดําเนินการพิจารณา: ขั?นตอนการพิจารณาเพื@อหาข้อสรุ ปให้ปฏิบตั ิดงั นี?:
1) หลังจากทบทวนเหตุผลของการประท้วง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจะตัดสินใจก่อน ว่าการประท้วงนั?น “เป็ นทีร@ ับ
ได้” หรื อ “ไม่น่ารับ” เพื@อนํามาพิจารณา
2) ถ้าจําเป็ น, คณะกรรมการฯ สามารถรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการผูต้ ดั สิ น หรื อกรรมการผูต้ ดั สิ นชี?ขาด ผูซ้ @ ึงถูกเรี ยก จะ
ตัดสิ นใจโดยคณะกรรมการฯ
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย อ.สุ ทธิศรี มณี รัตนโศภิต ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ ทมี ชาติไทย
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3) คณะกรรมการฯ จะตรวจทบทวนการเขียนบันทึกการตัดสิ น การบันทึกข้อมูลของการแข่งขันที@ได้มา และอื@นๆ ถ้าเห็นว่าเป็ น
สิ@ งที@จาํ เป็ น
4) หลังจากการพิจารณา, คณะกรรมการฯจะถือการลงคะแนนลับ เพื@อตัดสิ นตามมติขา้ งมาก
5) ประธานกรรมการ จะทําเอกสารรายงานผลลัพธ์การตัดสิน และรายงานผลลัพธ์ให้สาธารณะชนรับทราบ
6) การกระทําที@จาํ เป็ นที@จะมีผลตามมา ขึ?นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของคณะกรรมการฯ

(1) เกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณาการตัดสิ น: ความผิดพลาดในการคํานวณคะแนน หรื อ ระบุผแู ้ ข่งขันผิด ผลลัพธ์ใน
การตัดสิ นเดิมจะถูกเปลี@ยน
(Explanation #3)
Deliberation procedures: Procedures for deliberation to make a resolution are as follows:
1) After reviewing the reasons for a protest, the Competition Supervisory Board shall first decide whether the protest is
"Acceptable" or "Unacceptable" for deliberation.
2) If necessary, the Board can hear opinions from the referee or judges; who to be summoned shall be decided by the Board.
3) The Board shall review the written records on decision of visual recorded data of the competition, etc., if deemed necessary.
4) After deliberation, the Board shall hold a secret ballot to determine a majority decision.
5) The Chairman of the Board shall make a report documenting the outcome of the deliberation and shall make this outcome
publicly known.
6) Necessary actions shall be taken according to the decision by the Board.
(1) Errors in determining the match results: mistakes in calculation of the match score or misidentifying a contestant shall
result in the decision being reversed.
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ข้ อ 25. การลงโทษและการอุทธรณ์
1. ประธาน WTF หรื อ เลขาธิ การ หรื อ ผูแ้ ทนฝ่ ายเทคนิ ค จะเรี ยกคณะกรรมการพิเศษพิจารณาการลงโทษ ในการ
พิจารณาระเบียบวินยั ของพฤติกรรมต่างๆที@ไม่พึงประสงค์ของผูฝ้ ึ กสอน, นักกีฬา, เจ้าหน้าที@, และ/หรื อสมาชิกคน
อื@นๆของสมาคมประเทศที@เป็ นสมาชิ ก
The WTF President or Secretary General or the Technical Delegate may request that the on-spot Extraordinary Sanctions
Committee should be convened for deliberation when any of the following behaviors is committed by a coach, a contestant, an
official, and/or any member of the pertinent member national association.

1.1 พฤติกรรมที@กา้ วก่ายการจัดการการแข่งขัน
Interfering with the competition management

1.2 ปลุกระดมผูเ้ ข้าชม หรื อให้ข่าวลือที@เป็ นเท็จ
Agitating the spectators or spreading false rumor

2. คณะกรรมการพิเศษพิจารณาการลงโทษ จะต้องเรี ยกบุคคลที@เกี@ยวข้อง เพื@อให้การยืนยันในเหตุการณ์น? นั
The Extraordinary Sanctions Committee may summon the person concerned for confirmation of events.

3. เมื@อกรรมการให้เหตุผล, คณะกรรมการพิเศษพิจารณาการลงโทษ ควรปฏิบตั ิดว้ ยความรอบคอบ และให้ถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบทันที. ผลของคําตัดสิ นให้ประกาศต่อสาธารณะชน และทํารายงานโดยการเขียนข้อเท็จจริ งและคํา
ชี?แจงเหตุผลที@สาํ คัญ ต่อประธาน WTF และ/หรื อ เลขาธิ การต่อไปในภายหลัง
When judged reasonable, the Extraordinary Sanctions Committee shall deliberate the matter and take disciplinary action with
immediate effect. The result of deliberation shall be announced to the public and reported in writing with relevant facts and
rationale to the WTF President and/or Secretary General afterwards.

4. การตัดสิ นที@ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ ให้พิจารณาจากระดับของการฝ่ าฝื น การลงโทษที@จะกล่าวต่อไป มีผลต่อ
นักกีฬา, เจ้าหน้าที@ทีม, เจ้าหน้าที@ผจู ้ ดั การบริ หารสมาคม และผูบ้ ริ หารจัดการสมาคม
Decision on disciplinary actions may vary dependent upon the degree of the violation. The following penalties may be awarded to
athletes, any of team officials, MNA officials and MNA

- ตักเตือน
Warning

- ขาดคุณสมบัติในการเข้าร่ วมการแข่งขัน
Disqualification from the tournament

5. คําตัดสิ นสําหรับการตัดสิ ทธิ ขาดคุณสมบัติการเข้าร่ วมการแข่งขัน จะมีผลโดยอัตโนมัติในการขาดคุณสมบัติเข้า
ร่ วมการแข่งขันซึ@ งจัดโดย WTFในครั?งถัดไป
Decision of disqualification from the tournament will automatically result in ineligibility for the next WTF promoted championships.

6. คณะกรรมการพิเศษพิจารณาการลงโทษ ให้คาํ รับรองคําตัดสิ นต่อ WTF เพื@อเพิ@มข้อระเบียบปฏิบตั ิลงโทษ รวมทั?ง
การให้ชาํ ระค่าปรับ, ให้หยุดการเข้าร่ วมระยะยาว และพักการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสมาคม
Extraordinary Sanctions Committee may recommend to the WTF additional disciplinary actions including monetary fine, long term
suspension and suspension of the pertinent MNA.
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7. การยื@นอุทธรณ์คาํ ตัดสิ นลงโทษโดยคณะกรรมการพิเศษพิจารณาการลงโทษ จะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
ประธาน หรื อเลขาธิการ หรื อผูแ้ ทนฝ่ ายเทคนิ ค ภายในระยะเวลา 24 ชัว@ โมง หลังจากได้รับการประกาศคําตัดสิ น
ลงโทษ
Appeal to the disciplinary action taken by Extraordinary Sanctions Committee may be made in writing to President or Secretary
General or Technical Delegate in writing within 24 hours after the announcement of sanction.

8. ถ้ามีการรับเรื@ องอุทธรณ์, ประธาน หรื อเลขาธิ การ(ในกรณี ที@ประธานไม่อยู)่ ควรมีการแต่งตั?งคณะลูกขุนพิจารณา
ถึงระดับของการลงโทษและตอบกลับต่อการอุทธรณ์. คณะลูกขุนพิจารณาควรตอบการอุทธรณ์ภายใน 12 ชัว@ โมง
นับจากที@ได้รับเรื@ องการอุทธรณ์ คําตัดสิ นพิจารณาจากคณะลูกขุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก WTF และถือเป็ น
ที@สิ?นสุ ด ไม่มีการยื@นอุทธรณ์ต่อไป
If an appeal is received, the President or Secretary General (in the absence of President) shall form a Review Panel to review the
degree of sanction and respond to the appeal. The Review Panel shall respond to the appeal within 12 hours from the time of
receipt of the appeal. The decision of Review Panel is final and no further appeal shall be accepted within the WTF.

9. คณะลูกขุนพิจารณาจะได้รับการแต่งตั?งจากประธาน หรื อเลขาธิ การ(ในกรณี ที@ประธานไม่อยู)่ ซึ@ งเลือกจากบุคคล
ในสมาชิ กคณะกรรมการ WTF หรื อประธานของสมาคมแต่ละประเทศที@เป็ นสมาชิ กของ WTF
Review Panel shall be appointed by the President or Secretary General (in the absence of President) among WTF Council
members or President of WTF Member National Associations.

(การอธิบายเพิ)มเติม)
“การก้าวก่ายในการจัดการแข่งขัน” อ้างอิงไปถึงพฤติกรรมการก้าวร้าวที@ไม่มีขอบเขต หรื อพฤติกรรมที@ไม่เหมาะสม ในเรื@ องเกี@ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที@ทางเทคนิค, หลังจากแข่งขันเสร็จสิ?นแล้วไม่ยอมออกจากพื?นที@การแข่งขัน, ขว้างปาสิ@ งของ และ/หรื อ เครื@ องมือต่างๆเป็ นต้น
(Interpretation)

“Interfering with the competition management” refers to the behaviors including but not limited to aggressive or inappropriate behavior
toward any technical officials, not leaving the contest area after the contest, throwing any materials and/or equipment, etc.

(คําอธิบาย #2)
คณะกรรมการพิเศษพิจารณาการลงโทษ: ขั?นตอนการลงโทษจะต้องปฏิบตั ิตามคําตัดสิ น ในรายละเอียดของการลงโทษข้อต่างๆ ซึ@งต้อง
ปฏิบตั ิดว้ ยความเชื@อฟังตามกฎข้อบังคับการลงโทษ
(Explanation#2)
Extraordinary Sanctions Committee: Deliberation procedures of a sanction shall correspond to that of Arbitration, and the details of a sanction will comply
with the Regulations on Sanctions.
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คุณสมบัตขิ องการเป็ นผู้ตัดสิ นทีด) ี
 ใฝ่ หาความรู้เพิ@มเติมอย่างสมํ@าเสมอ
 มีความซื@อสัตย์ ทั?งต่อตนเองและผูอ้ ื@น
 มีการสื@ อสารที@ดี ชัดเจน ไม่คลุมเครื อ
 มีความเชื@อมัน@ ในคําตัดสิ น และเด็ดขาด
 มีการตัดสิ นที@ดี และถูกต้อง
 มีความมัน@ คงในคําตัดสิ นที@ให้ไปแล้ว ไม่เปลี@ยนแปลงเพราะโอนเอียงหรื อคล้อยตามโดยไม่มีเหตุผล
 มีความสงบ มีสติ ไม่วู่วามใจร้อน
 วางตัวเป็ นที@น่าไว้วางใจ และน่าเชื@อถือต่อทุกคน ทั?งต่อหน้าและลับหลัง
 มีความสนุกกับการปฏิบตั ิหน้าที@ในการตัดสิ น และสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้

จรรยาบรรณของผู้ตดั สิ น
 ปฏิบตั ิหน้าที@ และตัดสิ นภายใต้กฎกติกา และกฎข้อบังคับด้วยสปิ ริ ตของนักเทควันโด
 แสดงออกและให้การสนับสนุนการเล่นที@ยตุ ิธรรมที@สุด
 สามารถควบคุมเกมส์การแข่งขัน และแสดงมารยาทที@ดีตลอดเกมส์การแข่งขันเทควันโด
 ในทุกอิริยาบถของผูต้ ดั สิ น ให้แสดงพฤติกรรมที@น่าเชื@อถือและมารยาทที@เหมาะสมตลอด
 แสดงออกถึงเป้าหมายที@ชดั เจน รับผิดชอบในพฤติกรรมที@แสดงออกและในคําตัดสิ นของเรา
 ใส่ ใจในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเหนือสิ@ งอื@นใด
 ช่วยส่ งเสริ มนักกีฬา, เจ้าหน้าที@, กรรมการผูต้ ดั สิ น และทุกๆฝ่ าย ให้บรรลุถึงในทัศนะคติที@เป็ นด้านดี
ของเราต่อการแข่งขันที@ยตุ ิธรรม และความมีน? าํ ใจนักกีฬา
 มีความซื@อสัตย์สุจริ ต และไม่อนุญาตให้บิดเบือนหรื อหลอกลวงคุณสมบัติของเรา
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ขอขอบคุณ
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
อ.กิติพงษ์ สิ ทธิ กลู
ประธานผูต้ ดั สิ นเทควันโดพุมเซ่
อ.ธนา
สิ นประสาธน์
ประธานผูต้ ดั สิ นเทควันโดต่อสู ้
อ.วัชริ นทร์ เจริ ญประกอบ
ที@ปรึ กษา
อ.ยอง กุน ชิน
ที@ปรึ กษา

สายดําดั?ง 7
สายดําดั?ง 7
สายดําดั?ง 6
สายดําดั?ง 6

ขอบคุณทุกท่านและยังผูท้ ี@ให้กาํ ลังใจในการทํางานต่างๆ ที@ไม่ได้กล่าวถึง ที@ช่วยขัดเกลาตัวอักษร
สํานวน ข้อความ และให้ความรู ้เพิ@มเติมอย่างมาก และสามารถทําให้กฎกติกาสําหรับเทควันโดพุมเซ่ แปล
ออกมาได้สาํ เร็ จเป็ นอย่างดี และสามารถนําไปใช้ในการแข่งขันรายการต่างๆในประเทศ และเป็ นความรู ้
ให้แก่ผทู ้ ี@สนใจนําไปพัฒนาได้มากขึ?น ขอขอบคุณจากใจจริ ง
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