ระเบียบและข้ อบังคับ
การแข่ งขัน Thailand International Taekwondo Championships 2019
ระหว่ างวันที่ 20-22 กันยายน 2562
ณ ไอส์ แลนด์ ฮอลล์ ศู นย์ การค้ าแฟชั่นไอส์ แลนด์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจัด การแข่ ง ขัน “Thailand International Taekwondo Championships 2019 ”
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันขึ้นดังนี้
ข้ อ 1 ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันนี้ เรี ยกว่า “ Thailand International Taekwondo Championships 2019 ” โดยมีกาหนดการ
แข่งขันในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์
ข้ อ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่ งขัน
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้ อ 3 คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
คณะอนุกรรมการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้ อ 4 ประเภทจัดการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ น 1 ประเภท
- ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว
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ข้ อ 5 ประเภท เคียวรู กิ รุ่ นนา้ หนัก ทีก่ าหนดให้ มีการแข่ งขัน
 ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง (children) อายุไม่ เกิน 11 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป

( พ.ศ.2551 เป็ นต้ นไป )
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

 ประเภท ยุวชน หญิง (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
( พ.ศ. 2548- 2550 )
1. รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 29 กก.
2. รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
3. รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
4. รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
5. รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
6. รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
7. รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
8. รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
9. รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
10. รุ่ น 10
น้ าหนักเกิน 59 กก.ขึ้นไป
 ประเภท ยุวชน ชาย (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
1. รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
2. รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน
9. รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน
10. รุ่ น 10
น้ าหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป

( พ.ศ. 2548- 2550 )
37 กก.
41 กก.
45 กก.
49 กก.
53 กก.
57 กก.
61 กก.
65 กก.
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ประเภท เยาวชน หญิง (Junior) อายุ
1. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่ นน้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นน้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นน้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นน้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นน้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
9. รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
10. รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย (Junior) อายุ
1. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
2. รุ่ นน้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นน้ าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นน้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
9. รุ่ นน้ าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน
10. รุ่ นน้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป

15 – 17 ปี
44
46
49
52
55
59
63
68

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

15 – 17 ปี
48
51
55
59
63
68
73
78

( พ.ศ. 2545 - 2547)

( พ.ศ. 2545 - 2547)

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ประเภท ประชาชน หญิง (Senior) อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
1. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
2. รุ่ นน้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
3. รุ่ นน้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
4. รุ่ นน้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
5. รุ่ นน้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
6. รุ่ นน้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
7. รุ่ นน้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
8. รุ่ นน้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป

( พ.ศ. 2544 เป็ นต้ นไป)
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ประเภท ประชาชน ชาย (Senior) อายุ
1. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่ นน้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นน้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นน้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นน้ าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นน้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป

18ปี ขึน้ ไป ( พ.ศ. 2544 เป็ นต้ นไป)
58
63
68
74
80
87

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ข้ อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขันเคียวรู กเิ ดี่ยว
6.1 มีคุณวุฒิต้ งั แต่สายเหลืองขึ้นไป ( รุ่ นอายุไม่เกิน11 ปี )
6.2 มีคุณวุฒิสายดาแดง หรื อ สายดา (รุ่ นอายุ 12-14 ปี ,15-17 ปี และรุ่ นประชาชน)
6.3 ต้องสมัครเข้าแข่งขันภายใต้ไทยโดจัง และ สโมสรต่างประเทศ
6.4 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์ เข้าแข่งขัน ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว ได้เพียง 1 รุ่ นเท่านั้น
ข้ อ 7 หลักฐานการรับสมัคร เคียวรู กเิ ดี่ยว ประกอบด้ วย
7.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
7.2 ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน และพร้ อมแสดงตัวจริ งในวัน ชั่ งน้าหนั ก (กรณี ยงั ไม่ มี บ ัตร
ประจาตัวประชาชน ให้ใช้สาเนาสู ติบตั ร หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน พร้ อมแสดงตัวจริงในวันชั่ ง
นา้ หนักเช่ นกัน) จานวน 1 ใบ
7.3 ส าเนาบัต รคุ ณ วุฒิ ท างเทควัน โด สายด าแดงหรื อ สายด า รุ่ น อายุ 12-14 ปี ,15-17 ปี และรุ่ น
ประชาชน
7.4 ในการสมัค รของแต่ล ะที มจะต้องแนบ ใบระเบี ยบปฏิ บ ัติ (หน้ า 15 ) พร้ อมแนบส าเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูจ้ ดั การทีม
7.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มี สิ ทธิ์ ปฏิ เสธใบสมัค รของนักกี ฬาบางคน หรื อทั้งที ม ได้ใน
กรณี ส่งหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่ครบ
7.6 หากตรวจเอกสารหลักฐานพบว่าคุ ณวุฒิ และอายุ เป็ นเท็จจะต้องถู กลงโทษตามระเบี ยบการ
แข่งขันของสมาคมฯ โดยห้ามเข้าร่ วมการแข่งขันที่สมาคมฯ รับรองเป็ นระยะเวลา 2-5 ปี
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ข้ อ 8 กติกาการแข่ งขัน เคียวรู กเิ ดี่ยว
8.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบนั ( มิถุนายน 2561 )
8.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
8.3 สนามแข่งขัน ขนาด 8 x 8 เมตร
8.4 การแข่งขันใช้เกราะไฟฟ้า KP&P และเฮดการ์ดไฟฟ้า KP&P ทุกรุ่ นอายุ
8.5 ใช้วธิ ี การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
8.6 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชน รุ่ นอายุไม่เกิน 11 ปี
3 ยก ๆ ละ 1.00 นาที พัก 30 วินาที
- ยุวชน รุ่ นอายุ 12 - 14 ปี
3 ยก ๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
- เยาวชน รุ่ นอายุ 15 - 17 ปี
3 ยก ๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
- รุ่ นประชาชน 18 ปี ขึ้นไป
3 ยก ๆ ละ 2 นาที พัก 1 นาที
8.7 การขอใช้สิทธิ์ VDO Replay ขอใช้ได้ดงั นี้
- ในรุ่ นอายุไม่เกิน 11 ปี , 12-14 ปี , 15 - 17 ปี และรุ่ นประชาชน 18 ปี ขึ้นไป การขอใช้สิทธิ์
VDO Replay ขอใช้ได้ดงั นี้
a. ใช้ได้ตามที่กฎกติการะบุไว้
b. ใช้ได้รอบละ 1 ใบ
8.8 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
8.9 ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาทีเพื่อให้คณะกรรมการตรวจอุปกรณ์ ก่อนลง
สู่ สนามการแข่งขัน
8.10 นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันไม่ทนั เวลาให้ถือว่าสละสิ ทธิ์ ทุกกรณี (ไม่มีการเริ่ มต้นใหม่)
ข้ อ 9 อุปกรณ์ การแข่ งขัน
9.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขน ซ้าย-ขวา
9.2 นักกีฬา ต้องใส่ สนับขา ซ้าย-ขวา
9.3 นักกีฬา ต้องใส่ เกราะ แดง หรื อ น้ าเงิน ตามสายแข่งขัน
9.4 นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ ด สี น้ าเงินหรื อสี แดงตามสายการแข่งขันเท่านั้น
9.5 นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับ (อายุ 11 ปี ขึ้นไปต้องใส่ ) , นักกีฬาหญิงเห็นตามสมควร
9.6 นักกีฬา ต้องใส่ ฟันยางแบบใส หรื อสี ขาว เท่านั้น ( อายุ 11 ปี ขึ้นไปต้องใส่ )
9.7 ถุงมือ/ถุงเท้า Electronic KP&P โดยนักกีฬาต้องจัดหามาเอง
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**หมายเหตุ**
- นัก กี ฬ าต้อ งน าอุ ป กรณ์ ม าเอง เช่ น สนับ แขน สนับ ขา กระจับ ฟั น ยาง ถุ งมื อ และถุ งเท้า Electronic
KP&P อุปกรณ์ตอ้ งได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากสมาคมฯ จากฝ่ ายตรวจสอบก่อนลงแข่งขัน
- อุปกรณ์ เพิ่ มเติ มที่ สามารถใส่ ลงแข่งขันได้แก่ สนับเข่า สนับศอก (ต้องเป็ นวัสดุ ที่ไม่มีวสั ดุ แข็ง เช่ น
โลหะพลาสติก)
- ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ถุงเท้า Electronic KP&P ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด
ข้ อ 10 การนับคะแนนรวม
10.1 จะต้องมีนกั กีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในรุ่ นนั้น ๆไม่นอ้ ยกว่า 4 คน
10.2 ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรี ยญทอง 7คะแนน เหรี ยญเงิน 3 คะแนน และเหรี ยญทองแดง 1
คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นบั จานวนเหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดง ตามลาดับ
หากเท่ากันอีกทีมไหนที่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันมากกว่า ชนะ
ข้ อ 11 รางวัลการแข่ งขันนักกีฬา ประเภท เคียวรู กเิ ดี่ยว
11.1 ชนะเลิศ เหรี ยญทอง พร้อมเกียรติบตั ร
11.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรี ยญเงิน พร้อมเกียรติบตั ร
11.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ร่ วมกัน 2 คน) เหรี ยญทองแดง พร้อมเกียรติบตั ร
11.4 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ยุวชน รุ่ นอายุไม่เกิน 11 ปี ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
11.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ยุวชน รุ่ นอายุ 12 - 14 ปี ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
11.6 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม เยาวชน รุ่ นอายุ 15 -17 ปี ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
11.7 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม รุ่ นประชาชน 18 ปี ขึ้นไป ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
11.8 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุไม่เกิน 11 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
11.9 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 12 - 14 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
11.10 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 15 -17 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
11.11 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นประชาชน 18ปี ขึ้นไป ชายและหญิง 1 รางวัล
11.12 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว รวม ทุกรุ่ นอายุ 3 อันดับ
หมายเหตุ นักกีฬายอดเยี่ยมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรรม
การผูต้ ดั สิ น
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ข้ อ 12 การประท้วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
12.1 การยื่นเรื่ องประท้วง ให้ผูค้ วบคุ มทีมของนักกี ฬาที่ เสี ยผลประโยชน์ เป็ นผูย้ ื่นเรื่ องประท้วง
โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้แบบฟอร์ มของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (หน้ า 16) พร้ อมเงิ นประกันการประท้วง 3,000 บาท ในทาง
เทคนิค และ ในทางคุณสมบัติ
12.2 การประท้วงคุ ณ สมบัติ ให้ ยื่น ประท้วงก่ อนการประชุ ม ผู จ้ ดั การที ม และด้านเทคนิ ค การ
แข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการรับพิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่
กาหนด
12.3 การยื่นเรื่ องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 3,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที
หลังการแข่งขันหรื อ ก่อนการแข่งขัน คืนเงินประท้วงกรณีประท้วงเป็ นผล
12.4 การตัด สิ น ของคณะกรรมการฯ ดัง กล่ า ว ให้ ถื อ เป็ นเด็ ด ขาด หากคู่ ก รณี ฝ่ าฝื นไม่ ป ฏิ บ ัติ
ตามการตั ด สิ นนั้ น ปฏิ บ ั ติ มิ ช อบด้ ว ยเจตนารมณ์ ของการส่ งเสริ มกี ฬ า ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิ จารณาลงโทษ และรายงานถึ งการกี ฬาแห่ งประเทศไทยให้
รับทราบและดาเนินการต่อไป
ข้ อ 13 เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม
ก าหนดให้ มี เจ้า หน้ า ที่ ป ระจ าที ม ได้ไ ม่ เกิ น ที ม ละ 6 คน ในขณะท าการแข่ ง ขัน จะอนุ ญ าตให้
ผูฝ้ ึ กสอน หรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น แต่งกายสุ ภาพ
ไม่สวมใส่ กางเกงยีนส์ ขาด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ถ้าสวมเสื้ อยืดควรมีเสื้ อวอร์ มประจาทีม
คลุมทับ
1. ผูจ้ ดั การทีม 1 คน
2. ผูฝ้ ึ กสอน
5 คน
หมายเหตุ ผูไ้ ม่มีรายชื่อ เป็ นผูฝ้ ึ กสอนห้ามทาหน้าที่ในสนามโดยเด็ดขาด
**หมายเหตุ**
ผู้ฝึกสอนต้ องทาบัตร มีค่าใช้ จ่ายคนละ100 บาท ถ้ ามีบัตร License ลด 50%
ข้ อ 14 การรับสมัคร
14.1 การรับสมัครสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้
- นักกีฬาต่างประเทศ
 สมัครแข่งผ่านระบบ GMS
- นักกีฬาไทยรับจานวนจากัด 600 คน
 สมัครแข่งผ่านระบบ Online tks
14.2 สมัคร Online ตั้งแต่วนั ที่ 14 สิ งหาคม – 13 กันยายน 2562
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เมื่อสมัครแข่ งในเว็บไซต์ เรียบร้ อยแล้ว ให้ ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้ อมแนบสาเนาการโอนเงิน
ค่ าสมัครแข่ ง (สมัครแข่ งผ่ านระบบ GMS ไม่ ต้องส่ งเอกสาร) มาที่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ ฝึกซ้ อมกีฬ าเทควันโด ถ.รามค าแหง แขวงหัว หมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. 02-3691518 (ส่ งเอกสารวันสุ ดท้ ายวันที่ 13 กันยายน 2562 ) หากเลยเวลาทีก่ าหนดทางสมาคมฯ จะไม่ รับ
เอกสารโดยเด็ดขาด
ข้ อ 15 ค่ าสมัคร
- คนละ 700 บาท หรื อ 25 USD
ข้ อ 16 การชาระค่ าสมัคร
ชาระโดยการจ่ายเงินสดในวันสมัครที่กาหนดไว้ หรื อโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ
นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ/หรื อ นางปัทมาพร แม็คไบร์ ด
เลขบัญชี 099-245246-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยรามคาแหง 24
พร้อมทั้งแนบใบโอนเงิน (ใบ Pay in) และระบุชื่อทีมที่ทาการสมัครแข่งขันมาที่สมาคมฯ
**หมายเหตุ**
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับเอกสารของทีมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน และต้อง
แนบระเบียบปฏิบตั ิพร้อมแนบสาเนาผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีม
ข้ อ 17 กาหนดการแข่ งขัน
ชั่งนา้ หนัก ก่ อนรายการแข่ งขัน 1 วัน เวลา 13.00 – 15.00 น. ในรุ่ นที่มีการแข่งขันในวันนั้นๆ
 นักกีฬาชาย ตามที่กติกากาหนด
 นักกีฬาหญิง ตามที่กติกากาหนด
 นักกี ฬาสามารถชั่งได้ 2 ครั้ งเท่ านั้น ชั่งครั้ งที่ 2 น้ าหนักเกิ นพิ กดั นักกี ฬ าจะถู กตัดสิ ท ธิ์
ในการแข่งขันทันที
ประชุ มผู้จัดการทีม
- วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สนามแข่งขัน
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**หมายเหตุ**
- การจับ คู่ ส ายการแข่ งขัน ในวันประชุ มผูจ้ ดั การที ม ทุ ก รุ่ น อายุใช้ระบบ Random
หลังจับฉลากแบ่งสายแล้ว สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย จะไม่มีการแก้
คู่สายการแข่งขัน
- รับ ID การ์ด ตรวจเช็คให้ครบถ้วน ก่อนประชุม เพื่อป้ องกันความผิดพลาด
- เพื่อสิ ทธิ ของนักกีฬา, ของทีม ให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนทุกท่านเข้าร่ วมประชุม
ในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม

กาหนดการ
การแข่ งขัน Thailand International Taekwondo Championship 2019
ระหว่ างวันที่ 21-22 กันยายน 2562
ณ ไอส์ แลนด์ ฮอลล์ ศู นย์ การค้ าแฟชั่นไอส์ แลนด์

วันที่ 19 กันยายน 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 10.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.

ตรวจรายชื่อรับไอดีการ์ ด
ประชุมผูจ้ ดั การทีม (ณ สนามแข่งขันศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ชั้น 3)
พักรับประทานอาหาร
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา
รุ่ น ยุวชน ชาย – หญิง (children) อายุไม่ เกิน 11 ปี
- รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
- รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
- รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
- รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
รุ่ น ยุวชน หญิง (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
- รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 29 กก.
- รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
- รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
- รุ่ น 10
น้ าหนักเกิน 59 กก.ขึ้นไป
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รุ่ น ยุวชน ชาย (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
- รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
- รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
- รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
- รุ่ น 10
น้ าหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป
รุ่ น เยาวชน หญิง (Junior) อายุ 15 – 17 ปี
- รุ่ น 7
รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
- รุ่ น 8
รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
- รุ่ น 9
รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
- รุ่ น 10
รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
รุ่ น เยาวชน ชาย (Junior) อายุ 15 – 17 ปี
- รุ่ น 7
รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
- รุ่ น 8
รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
- รุ่ น 9
รุ่ นน้ าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
- รุ่ น 10
รุ่ นน้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
รุ่ น ประชาชน หญิง (Senior) อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
- รุ่ น 1
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
- รุ่ น 2
รุ่ นน้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
- รุ่ น 7
รุ่ นน้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
- รุ่ น 8
รุ่ นน้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
รุ่ น ประชาชน ชาย (Senior)
อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
- รุ่ น 1
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
- รุ่ น 2
รุ่ นน้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
- รุ่ น 7
รุ่ นน้ าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
- รุ่ น 8
รุ่ นน้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
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วันที่ 20 กันยายน 2562
เวลา 08.00 – 08.30 น.
เวลา 08.30 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 20.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.

นักกีฬาที่ผา่ นการชัง่ น้ าหนักในวันที่ 19 กันยายน 2562 รายงานตัวเพื่อ
แข่งขัน
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคเช้า
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคบ่าย
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา
รุ่ น ยุวชน ชาย – หญิง (children) อายุไม่ เกิน 11 ปี
- รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
- รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่ น ยุวชน หญิง (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
- รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
- รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
- รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่ น ยุวชน ชาย (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
- รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
- รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
- รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่ น เยาวชน หญิง (Junior) อายุ 15 – 17 ปี
- รุ่ น 1
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
- รุ่ น 2
รุ่ นน้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
- รุ่ น 3
รุ่ นน้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่ น เยาวชน ชาย (Junior) อายุ 15 – 17 ปี
- รุ่ น 1
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
- รุ่ น 2
รุ่ นน้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
- รุ่ น 3
รุ่ นน้ าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่ น ประชาชน หญิง (Senior) อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
- รุ่ น 3
รุ่ นน้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
- รุ่ น 4
รุ่ นน้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่ น ประชาชน ชาย (Senior)
อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
- รุ่ น 3
รุ่ นน้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
- รุ่ น 4
รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
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วันที่ 21 กันยายน 2562
เวลา 08.00 – 08.30 น.
เวลา 08.30 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 20.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.

นักกีฬาที่ผา่ นการชัง่ น้ าหนักในวันที่ 20 กันยายน 2562 รายงานตัวเพื่อ
แข่งขัน
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคเช้า
พักรับประทานอาหาร
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคบ่าย
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา
รุ่ น ยุวชน ชาย – หญิง (children) อายุไม่ เกิน 11 ปี
- รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
- รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่ น ยุวชน หญิง (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
- รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
- รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
- รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่ น ยุวชน ชาย (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
- รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
- รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
- รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่ น เยาวชน หญิง (Junior) อายุ 15 – 17 ปี
- รุ่ น 4
รุ่ นน้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
- รุ่ น 5
รุ่ นน้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
- รุ่ น 6
รุ่ นน้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่ น เยาวชน ชาย (Junior) อายุ 15 – 17 ปี
- รุ่ น 4
รุ่ นน้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
- รุ่ น 5
รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
- รุ่ น 6
รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่ น ประชาชน หญิง (Senior) อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
- รุ่ น 5
รุ่ นน้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
- รุ่ น 6
รุ่ นน้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่ น ประชาชน ชาย (Senior)
อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
- รุ่ น 5
รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
- รุ่ น 6
รุ่ นน้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
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วันที่ 22 กันยายน 2562
เวลา 08.00 – 08.30 น.
เวลา 08.30 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 20.00 น.

นักกีฬาที่ผา่ นการชัง่ น้ าหนักในวันที่ 21 กันยายน 2562 รายงานตัวเพื่อ
แข่งขัน
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคเช้า
พักรับประทานอาหาร
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคบ่าย

กาหนดการอาจมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้ งให้ ทราบหากมีการเปลีย่ นแปลง
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ข้ อระเบียบปฏิบัติ
เพื่ อให้ ก ารจัด การแข่ ง ขัน อัน มี เกี ย รติ น้ ี เป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อย มี ระเบี ย บและประสิ ท ธิ ภ าพ
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงใคร่ ขอความร่ วมมือกับทีมต่าง ๆ ตลอดจนผูป้ กครองและผูเ้ ข้าร่ วม
การแข่งขันทุกท่าน ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบดังต่อไปนี้
1. ผูส้ มัค รแข่ ง ขัน ทุ ก คนจะถื อ ว่าได้รับ การยิน ยอมจากผูป้ กครองเรี ย บร้ อยแล้ว กรณี เกิ ด การ
บาดเจ็บจากการแข่งขัน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยไม่เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากสมาคมกี ฬา
เทควันโดแห่งประเทศไทย
2. ห้ามนาเสื่ อเข้ามาปูในสนามการแข่งขันโดยเด็ดขาด
3. ห้ามผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสนามการแข่งขันโดยเด็ดขาด (อนุ ญาตเฉพาะนักกี ฬาและ
ผูฝ้ ึ กสอนที่ลงทาการแข่งขันและปฏิบตั ิหน้าที่เท่านั้น และหลังจากแข่งขันเสร็ จต้องออกไปจาก
สนามทันที)
4. ผูฝ้ ึ กสอนต้องพานักกีฬาลงสู่ สนามการแข่งขันให้ทนั ตามเวลาที่กาหนด ไม่มีการเอาใหม่ไม่ว่า
กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
5. ช่วยกันรักษาความสะอาด ห้ามทิ้งขยะในบริ เวณสนามการแข่งขัน
6. จอดรถให้เป็ นระเบียบไม่เป็ นที่กีดขวางของรถคันอื่น ๆ
ทั้งนี้ หากมีผูใ้ ดหรื อทีมใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามระเบียบข้างต้น ทางสมาคมกี ฬาเทควันโดแห่ ง
ประเทศไทย ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเข้าร่ วมการแข่งขันที่สมาคมฯ จัดในครั้งต่อไป
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วันที่.........เดือน...................พ.ศ. 2562

ระเบียบปฏิบัติ
ชมรม/สโมสร.................................................................
1. ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการแข่งขันและระเบียบปฏิบตั ิเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว
2. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ
3. ข้าพเจ้าและทีมกองเชียร์ ของข้าพเจ้าจะร่ วมการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจอันดีงาม จะไม่สร้าง
ปั ญหาและก่อให้เกิด อุปสรรค ขัดขวาง ในการดาเนิ นการแข่งขัน
4. หากข้าพเจ้าและทีมเชียร์ ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ (ข้อ 2 และ 3) ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้สมาคมฯ
พิจารณาโทษตามสมควร
5. กรณี เกิดการบาดเจ็บจากการแข่งขัน ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยไม่
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.................................................
(.......................................................)
ตาแหน่งผูจ้ ดั การทีม
**หมายเหตุ**
1. ขอให้ ผ้ จู ัดการทีมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
2. ทางสมาคมฯ จะรับสมัคร เฉพาะทีม ทีแ่ นบเอกสารฉบับนีเ้ ท่านั้น
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แบบฟอร์ มรับคาประท้วง
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย
วันที่:
เพศ

ผูร้ ับคาประท้วง:
ชาย

หญิง

นักกีฬาฝ่ ายน้ าเงินชื่อ.............................................

รุ่ นน้ าหนัก:
นักกีฬาฝ่ ายแดงชื่อ..................................................

ได้ รับค่ าประท้วงจานวน 3,000 บาท เป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ว ลงชื่ อ.................................................................
รายละเอียดการประท้วง
กฎข้ อที.่ .............................................................เรื่ อง.........................................................................................
รายละเอียด.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่ อ...................................................ผู้ประท้ วง
(
)
ตาแหน่ ง..............................................................
ชมรม/สโมสร......................................................
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