ระเบียบและข้ อบังคับ
การแข่ งขันกีฬา GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2561
ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

เพื่อให้การดาเนิ นการจัดการแข่งขัน “GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศ
ไทย ประจาปี 2561 ” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬา
เทควันโดขึ้นดังนี้
ข้ อ 1 ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันนี้ เรี ยกว่า “ GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชน ชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย ประจาปี
2560” โดยมี ก าหนดการแข่ ง ขัน ในระหว่า งวัน ที่ 5-9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี ย ม
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ข้ อ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่ งขัน
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ข้ อ 3 คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
คณะกรรมการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ข้ อ 4 ประเภทจัดการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ น 1 ประเภท
- ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว

1

ข้ อ 5 ประเภท เคียวรู กิ รุ่ นนา้ หนัก ทีก่ าหนดให้ มีการแข่ งขัน
 ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุไม่ เกิน 6 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 18 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
 ประเภท ยุวชน ชาย - หญิง
อายุ 7- 8 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
 ประเภท ยุวชน ชาย -หญิง
อายุ 9-10 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
 ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 11 – 12 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน

( ไม่ เกิน พ.ศ. 2555 )
20
22
24
27

กก.
กก.
กก.
กก.

( พ.ศ. 2553 – 2554)
22
24
27
30
34
38

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

( พ.ศ. 2551 – 2552)
25
27
29
32
36
40

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

( พ.ศ. 2549 – 2550 )
28
31
34
38

กก.
กก.
กก.
กก.
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6. รุ่ น F
7. รุ่ น G
8. รุ่ น H

น้ าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
น้ าหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป

 ประเภท ยุวชน หญิง
1. รุ่ น A
2. รุ่ น B
3. รุ่ น C
4. รุ่ น D
5. รุ่ น E
6. รุ่ น F
7. รุ่ น G
8. รุ่ น H
9. รุ่ น I
10. รุ่ น J

อายุ 13 – 14 ปี
( พ.ศ. 2547- 2548 )
น้ าหนักไม่เกิน 29 กก.
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
น้ าหนักเกิน 61 กก.ขึ้นไป

 ประเภท ยุวชน ชาย
1. รุ่ น A
2. รุ่ น B
3. รุ่ น C
4. รุ่ น D
5. รุ่ น E
6. รุ่ น F
7. รุ่ น G
8. รุ่ น H
9. รุ่ น I
10. รุ่ น J

อายุ 13 – 14 ปี
( พ.ศ. 2547- 2548 )
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
น้ าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
น้ าหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป



ประเภท เยาวชน หญิง
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

15 – 17 ปี
44
46
49
52

( พ.ศ. 2544 - 2546)

กก.
กก.
กก.
กก.
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6.
7.
8.
9.
10.


รุ่ นน้ าหนักเกิน
รุ่ นน้ าหนักเกิน
รุ่ นน้ าหนักเกิน
รุ่ นน้ าหนักเกิน
รุ่ นน้ าหนักเกิน

52
55
59
63
68

กก. แต่ไม่เกิน
กก. แต่ไม่เกิน
กก. แต่ไม่เกิน
กก. แต่ไม่เกิน
กก. ขึ้นไป

ประเภท เยาวชน ชาย
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

55
59
63
68

กก.
กก.
กก.
กก.

15 - 17 ปี
48
51
55
59
63
68
73
78

( พ.ศ. 2544 - 2546)

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ข้ อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขันเคียวรู กเิ ดี่ยว
6.1 ต้องเป็ นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น
6.2 มีคุณวุฒิต้ งั แต่สายเหลืองขึ้นไป (รุ่ นอายุไม่เกิน6 ปี 7-8 ปี 11-12 ปี และรุ่ นอายุ 13-14 ปี )
6.3 มีคุณวุฒิสายดา (รุ่ นอายุ 15-17 ปี )
6.4 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน/สโมสร/ชมรม
6.5 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์ เข้าแข่งขัน ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว ได้เพียง 1 รุ่ นเท่านั้น
6.6 นัก กี ฬ าที่ ส มัครแข่งขันจะต้องมี GAL (Global Athlete Licences) ของสหพันธ์ เทควันโดโลก
(WT) ในกรณี ที่นกั กีฬายังไม่มี สามารถติดต่อดาเนินการได้ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศ
ไทยทั้งนี้หากดาเนินการไม่ทนั สมาคมฯจะอนุโลมให้โดยเริ่ มบังคับใช้ในปี พ.ศ.2562 เป็ นต้นไป
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 ย งั ไม่ มี บ ัตร
ประจาตัวประชาชน ให้ใช้สาเนาสู ติบตั ร หรื อสาเนาทะเบี ยนบ้าน พร้ อมแสดงตัวจริงในวันชั่ ง
นา้ หนักเช่ นกัน) จานวน 1 ใบ
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7.3 สาเนาบัตรคุณวุฒิทางเทควันโด สายดา ในรุ่ นอายุ 15-17 ปี
7.4 ในการสมัค รของแต่ ล ะที ม จะต้อ งแนบ ใบระเบี ยบปฏิ บ ัติ (หน้ า17) พร้ อ มแนบส าเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชนของผูจ้ ดั การทีม
7.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มี สิท ธิ์ ปฏิ เสธใบสมัครของนักกี ฬ าบางคน 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
ข้ อ 8 กติกาการแข่ งขัน เคียวรู กเิ ดี่ยว
8.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั
8.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล ไม่อนุญาตให้มีแถบลายทั้งเสื้ อและ
กางเกง
8.3 สนามแข่งขัน ตามระเบียบของสหพันธ์เทควันโดโลก
8.4 การแข่งขันใช้เกราะไฟฟ้ า KP&P และเฮดการ์ ดไฟฟ้ า KP&P ในรุ่ นอายุ 15-17 ปี และ 13-14ปี ,
เกราะธรรมดาในรุ่ นอายุไม่เกิน6 ปี 7-8 ปี 9-10ปี 11-12 ปี
8.5 ใช้วธิ ี การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
8.6 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชน รุ่ นอายุ ไม่เกิน 6 ปี ,7 - 8 ปี , 9 -10 ปี 3 ยก ๆ ละ 1 นาทีพกั 30 วินาที
- ยุวชน รุ่ นอายุ 11 - 12 ปี , 13 - 14 ปี
3 ยก ๆ ละ 1.30 นาที พัก 45 วินาที
- เยาวชน รุ่ นอายุ 15 - 17 ปี
3 ยก ๆ ละ 2 นาที พัก 1 นาที
8.7 การขอใช้สิทธิ์ VDO Replay ขอใช้ได้ดงั นี้
- ในรุ่ น ยุวชนอายุไม่เกิน 6 ปี รุ่ นอายุ 7-8 ปี รุ่ นอายุ 9-10 ปี และ รุ่ นอายุ 11-12 ปี โดยเป็ นการ
ประชุ มกรรมการผู้ตัดสิ น ได้ดงั นี้
a. ใช้ได้ในกรณี แต้มผิดพลาด หรื อ คะแนนพิเศษที่หายไป
b. กรณี ลูกเตะหัว
c. กรณี การตัดหรื อไม่ตดั กัมเจิม
d. ให้ใช้ได้ทุกรอบของการแข่งขัน รอบละ 1 ใบเท่านั้น
- ในรุ่ นเยาวชน รุ่ นอายุ 13-14 ปี และรุ่ น 15 - 17 ปี การขอใช้สิทธิ์ VDO Replay ขอใช้ได้ดงั นี้
a. ใช้ได้ตามกฎกติกาของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบนั
b. ใช้ได้ไม่เกิน 5 วินาที หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น
c. ให้ใช้ได้ทุกรอบของการแข่งขัน รอบละ 1 ใบเท่านั้น
8.8 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
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8.9 ให้นักกี ฬารายงานตัว ก่ อนการแข่งขัน 15 นาทีเพื่อให้คณะกรรมการตรวจอุ ปกรณ์ 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
- ในรุ่ น อายุ 13-14ปี และ15-17 ปี จะใช้เกราะและเฮดการ์ ด Electronic KP&P โดยทาง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรี ยมไว้ให้
9.4 นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ ด สี น้ าเงินหรื อสี แดงตามสายการแข่งขันเท่านั้น
9.5 นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับ , นักกีฬาหญิงเห็นตามสมควร
9.6 นักกีฬา ต้องใส่ ฟันยางแบบใส หรื อสี ขาว เท่านั้น
9.7 ถุงมือ/ถุงเท้า/ถุงเท้า Electronic KP&P โดยนักกีฬาต้องจัดหามาเอง
**หมายเหตุ**
- นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์มาเอง เช่น เกราะ เฮดการ์ด สนับแขน สนับขา กระจับ ฟันยาง ถุงมือและถุงเท้า
- นักกีฬาอายุ 11 ปี ขึ้นไปจะต้องใส่ อุปกรณ์ครบตามระเบียบ
- Electronic KP&P อุปกรณ์ตอ้ งได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากสมาคมฯ จากฝ่ ายตรวจสอบก่อนลง
แข่งขัน
- อุปกรณ์ เพิ่มเติมที่ สามารถใส่ ลงแข่งขันได้แก่ สนับเข่า สนับศอก (ต้องเป็ นวัสดุ ที่ไม่มีวสั ดุ แข็ง เช่ น
โลหะพลาสติก)
- อุปกรณ์นกั กีฬาต้องใส่ ให้ครบตามระเบียบการแข่งขันนี้
- ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ถุงเท้า Electronic KP&P ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด
ข้ อ 10 การนับคะแนนรวม (เคียวรู กิเดี่ยว)
10.1 ในรุ่ นอายุไม่เกิน 6 ปี จะไม่มีการนับคะแนนรวม
10.2 จะต้องมีนกั กีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในรุ่ นนั้นๆไม่นอ้ ยกว่า 4 คน
10.3 ถ้วยคะแนนรวมนับ จากเหรี ย ญทอง 7 คะแนน เหรี ย ญเงิ น 3 คะแนน เหรี ยญทองแดง 1
คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้นบั ที่เหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน เหรี ยญทองแดง ตามลาดับ และถ้า
หากคะแนนเท่ากันอีก ให้นบั จานวนนักกีฬาของทีมที่ส่งแข่งขันทีมใดมีนกั กีฬามากกว่าเป็ นผู ้
ชนะ (ให้นบั แยกเป็ นทีมย่อย)
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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 ประเภท ยุวชน รุ่ นอายุ 7-8 ปี ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
11.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท ยุวชน รุ่ นอายุ 9-10 ปี ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
11.6 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท ยุวชน รุ่ นอายุ 11-12 ปี ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
11.7 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท ยุวชน รุ่ นอายุ 13 - 14 ปี ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
11.8 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท เยาวชน รุ่ นอายุ 15 -17 ปี ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
11.9 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 7-8 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
11.10 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 9-10 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
11.11 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 11-12 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
11.12 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 13 - 14 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
11.13 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 15 -17 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
11.14 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว รวม ทุกรุ่ นอายุ 3 อันดับ
หมายเหตุ ถ้วยรางวัลนักกี ฬายอดเยี่ยมให้อยู่ในดุลพินิจของ ผูแ้ ทนสมาคม คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน และ ผูต้ ดั สิ น เป็ นผูพ้ ิจารณา
ข้ อ 12 การประท้วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
12.1
การยืน่ เรื่ องประท้วง ให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์ เป็ นผูย้ ื่นเรื่ องประท้วง
โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้แบบฟอร์มของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน(หน้ า 18) พร้ อมเงิ นประกันการประท้วง 3,000 บาท ในทาง
เทคนิค และ ในทางคุณสมบัติ
12.2
การประท้วงคุ ณสมบัติ ให้ยื่นประท้วงก่ อนการประชุ มผูจ้ ดั การที ม และด้านเทคนิ คการ
แข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการรับ พิจารณา การประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลา
ที่กาหนด
12.3 การยืน่ เรื่ องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 3,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที
หลังการแข่งขันหรื อ ก่อนการแข่งขัน ไม่ คืนเงินประท้วงในทุกกรณี
12.4 การตัดสิ น ของคณะกรรมการฯ ดัง กล่ าว ให้ถื อ เป็ นเด็ด ขาด หากคู่ ก รณี ฝ่ าฝื นไม่ ป ฏิ บ ัติ
ตามการตัด สิ นนั้ น ปฏิ บ ั ติ มิ ช อบด้ ว ยเจตนารมณ์ ข องการส่ งเสริ ม กี ฬ า ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ และรายงานถึงการกี ฬาแห่ งประเทศไทยให้
รับทราบและดาเนินการต่อไป
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ข้ อ 13 เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม
ก าหนดให้มี เจ้าหน้าที่ ป ระจาที ม ได้ไม่ เกิ น ที มละ 7 คน ในขณะท าการแข่ ง ขันจะอนุ ญ าตให้
ผูฝ้ ึ กสอน หรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น(ผูฝ้ ึ กสอนที่ทา
หน้าที่ จะต้องมี บ ัต รCoach License ) แต่ ง กายสุ ภ าพ ไม่ ส วมใส่ ก างเกงยีน ส์ กางเกงขาสั้ น และ
รองเท้าแตะ ถ้าสวมเสื้ อยืดควรมีเสื้ อวอร์ มประจาทีมคลุมทับ
1. ผูจ้ ดั การทีม 1 คน
2. ผูฝ้ ึ กสอน
6 คน
หมายเหตุ หากผูฝ้ ึ กสอนทีมใดไม่มีบตั รCoach License ให้ติดต่อทาบัตรอนุญาตทาหน้าที่ได้หลังจากการประชุม
ผูจ้ ดั การเสร็ จ (60 บาท)
ข้ อ 14 การรับสมัคร
14.1 การรับสมัครให้สมัครแข่งขันแบบ Online เท่านั้นในวัน และ เวลา ที่กาหนด พร้อมชาระเงิน
14.2 สมัคร Online ตั้งแต่วนั ที่ 8-23 มีนาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.tkstkdsoft.com/
เมื่อสมัครแข่ งในเว็บไซต์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้ อมแนบสาเนา
การโอนเงินค่ าสมัครแข่ ง มาที่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์
ฝึ กซ้ อมกีฬ าเทควันโด ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-3691518
แฟกซ์ 02 – 3193869 (ส่ งเอกสารวั น สุ ด ท้ ายวัน ที่ 23 มี น าคม 2561 ) หากเลยเวลาที่ก าหนดทาง
สมาคมฯ จะไม่ รับเอกสารโดยเด็ดขาด
14.3 นักกีฬาจะต้อง UPLOAD รู ปถ่ายในระบบจัดการทีมทุกคน
ข้ อ 15 ค่ าสมัคร
- ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว คนละ 500 บาท
ข้ อ 16 การชาระค่ าสมัคร
ชาระโดยการจ่ายเงินสดในวันสมัครที่กาหนดไว้ หรื อโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ
นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ/หรือ นางปัทมาพร แม็คไบร์ ด
เลขบัญชี 099-245246-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยรามคาแหง 24
พร้อมทั้งแนบใบโอนเงิน (ใบ Pay in) และระบุชื่อทีมที่ทาการสมัครแข่งขันมาที่สมาคมฯ
หมายเหตุ
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับเอกสารของทีมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน
และต้องแนบระเบียบปฏิบตั ิพร้อมแนบสาเนาผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีม
ข้ อ 17 กาหนดการแข่ งขัน
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- ชัง่ น้ าหนัก ก่ อนรายการแข่ งขัน 1 วัน เวลา 14.00 – 16.00 น. ในรุ่ นที่มีการแข่งขันในวันนั้นๆ
 นักกีฬาชาย น้ าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนด ที่สมัครแข่งขัน
 นัก กี ฬ าหญิ ง น้ าหนั ก ตามระเบี ย บการ สามารถเกิ น ก าหนดที่ ส มัค รแข่ ง ขัน ได้ 3 ขี ด
(นักกีฬาสามารถชัง่ ได้ 2 ครั้งเท่านั้น ชัง่ ครั้งที่ 2 น้ าหนักเกินพิกดั นักกีฬาจะถูกตัดสิ ทธิ์ ใน
การแข่งขันทันที)
ประชุ มผู้จัดการทีม
- วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สนามแข่งขัน
หมายเหตุ
 การจับคู่สายการแข่งขันในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็ นต้นไปโดย
จะมี การถ่ ายทอดสดทาง Page สมาคมกี ฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย ในรุ่ นอายุไม่
เกิน6 ปี 7-8 ปี 9-10 ปี 11-12 ปี 13-14 ปี และอายุ 15 -17 ปี ใช้ระบบ Random หลังจับ
ฉลากแบ่งสายแล้ว สมาคมกี ฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย จะไม่มีการแก้คู่สายการ
แข่งขัน
 รับ ID การ์ด ตรวจเช็คให้ครบถ้วน ก่อนประชุม เพื่อความไม่ผดิ พลาด
 เพื่อสิ ทธิ ของนักกีฬา, ของทีม ให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนทุกท่านเข้าร่ วม ประชุมใน
วันประชุมผูจ้ ดั การทีม
- วันแข่ งขัน เริ่ มทาการแข่งขัน เวลา 08.30 น.
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วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
09.00 น – 10.00 น.
10.00 น. - 12.00 น.
14.00 น. – 16.00 น.

ตรวจสอบรายชื่ อนักกีฬาและรับ ID CARD
ประชุมผูจ้ ดั การทีม
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา
รุ่ นยุวชน อายุไม่ เกิน 6 ปี ชายและหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
รุ่ นยุวชน อายุ 7-8 ปี ชายและหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก A,I,J
 รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
 รุ่ น I
น้ าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
 รุ่ น J
น้ าหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก A,I,J
 รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 29 กก.
 รุ่ น I
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
 รุ่ น J
น้ าหนักเกิน 61 กก.ขึ้นไป
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก 1,9,10
 รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
 รุ่ น 9
รุ่ นน้ าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
 รุ่ น 10
รุ่ นน้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก 1,9,10
 รุ่ น 1
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
 รุ่ น 9
รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
 รุ่ น 10
รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป

วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 12.00 น.

นักกีฬารายงานตัว
เริ่ มการแข่งขันใน
รุ่ นยุวชน อายุไม่ เกิน 6 ปี ชายและหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
รุ่ นยุวชน อายุ 7-8 ปี ชายและหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก A,I,J
 รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
 รุ่ น I
น้ าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
 รุ่ น J
น้ าหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป
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12.00 น. - 13.00 น.
14.00 น. - 16.00 น.

รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก A,I,J
 รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 29 กก.
 รุ่ น I
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
 รุ่ น J
น้ าหนักเกิน 61 กก.ขึ้นไป
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก 1,9,10
 รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
 รุ่ น 9
รุ่ นน้ าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
 รุ่ น 10
รุ่ นน้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก 1,9,10
 รุ่ น 1
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
 รุ่ น 9
รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
 รุ่ น 10
รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา
รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก A,B
 รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
 รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก F,G,H
 รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
 รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
 รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก B,G,H
 รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
 รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก B,G,H
 รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
 รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก 2,7,8
 รุ่ น 2
รุ่ นน้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
 รุ่ น 7
รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
 รุ่ น 8
รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
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รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก 2,7,8
 รุ่ น 2
รุ่ นน้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
 รุ่ น 7
รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
 รุ่ น 8
รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 12.00 น.

12.00 น. - 13.00 น.

นักกีฬารายงานตัว
เริ่ มการแข่งขันในรุ่ น
รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก A,B
 รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
 รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก F,G,H
 รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
 รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
 รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก B,G,H
 รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
 รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก B,G,H
 รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
 รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก 2,7,8
 รุ่ น 2
รุ่ นน้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
 รุ่ น 7
รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
 รุ่ น 8
รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก 2,7,8
 รุ่ น 2
รุ่ นน้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
 รุ่ น 7
รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
 รุ่ น 8
รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
พักรับประทานอาหาร
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14.00 น. – 16.00 น.

ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา
รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก C,D,E
 รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
 รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
 รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก A,B
 รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
 รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก C,D
 รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก C,D
 รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก 3,4
 รุ่ น 3
รุ่ นน้ าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
 รุ่ น 4
รุ่ นน้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก 3,4
 รุ่ น 3
รุ่ นน้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
 รุ่ น 4
รุ่ นน้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 12.00 น.

นักกีฬารายงานตัว
เริ่ มการแข่งขันในรุ่ น
รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก C,D,E
 รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน
 รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน
 รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน
รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก A,B
 รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
 รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก C,D

27 กก.
29 กก.
32 กก.

28 กก.
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 รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก C,D
 รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก 3,4
 รุ่ น 3
รุ่ นน้ าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
 รุ่ น 4
รุ่ นน้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก 3,4
 รุ่ น 3
รุ่ นน้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
 รุ่ น 4
รุ่ นน้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
12.00 น. - 13.00 น.
14.00 น. – 16.00 น.

พักรับประทานอาหาร
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา
รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก F,G,H
 รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
 รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
 รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก C,D,E
 รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
 รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
 รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก E,F
 รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
 รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก E,F
 รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก 5,6
 รุ่ น 5
รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
 รุ่ น 6
รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก 5,6
 รุ่ น 5
รุ่ นน้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
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 รุ่ น 6

รุ่ นน้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.

วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 12.00 น.

13.00 น. - 18.00 น.

นักกีฬารายงานตัว
เริ่ มการแข่งขันในรุ่ น
รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก F,G,H
 รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
 รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
 รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ชายและหญิง รุ่ นน้ าหนัก C,D,E
 รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
 รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
 รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก E,F
 รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
 รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 13-14 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก E,F
 รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี ชาย รุ่ นน้ าหนัก 5,6
 รุ่ น 5
รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
 รุ่ น 6
รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี หญิง รุ่ นน้ าหนัก 5,6
 รุ่ น 5
รุ่ นน้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
 รุ่ น 6
รุ่ นน้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
เริ่ มการแข่งขันภาคบ่าย

หมายเหตุ
กาหนดการอาจมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้ งให้ ทราบหากมีการเปลีย่ นแปลง
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ข้ อระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้ การจัดการแข่ งขันเป็ นไปด้ วยความมีระเบียบเรี ยบร้ อยและมีศักยภาพเกียรติยศ
และศั กดิ์ศรีของการแข่ งขันในครั้งนี้จึงใคร่ ขอความร่ วมมือกับทีมต่ างๆตลอดจนผู้ปกครองและ
ผู้ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทางสมาคมกีฬ าเทควั น โดแห่ ง ประเทศไทยจึ ง ให้ ทุ ก ท่ า นได้ ป ฏิ บั ติ
ดังต่ อไปนี้
1. ห้ ามนาเสื่ อเข้ ามาปูในสนามการแข่ งขันโดยเด็ดขาด
2. ห้ ามผู้ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องเข้ ามาในสนามแข่ งโดยเด็ดขาด(มีเฉพาะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
เท่ านั้นแข่ งเสร็จต้ องออกไป)
3. ให้ ผู้ฝึกสอนพานักกีฬาลงสู่ สนามการแข่ งขันให้ ทันเวลา ไม่ มีการเอาใหม่ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
4. ห้ ามทิง้ ขยะในสนามแข่ งขัน
5. จอดรถให้ เป็ นระเบียบไม่ เป็ นทีก่ ดี ขวางของรถคันอืน่ ๆ
ผู้ใดหรือทีมใดไม่ ปฏิบัติตามนีท้ างสมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทยจะไม่ ให้ แข่ งขัน
ในครั้งต่ อไป
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วันที่.........เดือน...................พ.ศ. 2561

ระเบียบปฏิบัติ
ชมรม/สโมสร.................................................................

1. ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการแข่งขันและระเบียบปฏิบตั ิเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว
2. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ
3.

ข้าพเจ้าและทีมกองเชี ยร์ ของข้าพเจ้าจะร่ วมการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจอันดีงาม จะไม่สร้าง
ปั ญหาและก่อให้เกิด อุปสรรค ขัดขวาง ในการการดาเนินการแข่งขัน

4.

หากข้าพเจ้าและทีมเชียร์ ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ (ข้อ 2 และ 3) ข้าพเจ้ายินดีให้สมาคมฯพิจารณา
โทษตามสมควร

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.................................................
(.......................................................)
ตาแหน่งผูจ้ ดั การทีม

หมายเหตุ
1. ขอให้ ผ้ จู ัดการทีมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพือ่ ใช้ เป็ นหลักฐาน
2. ทางสมาคมจะรับสมัคร เฉพาะทีม ทีแ่ นบเอกสารฉบับนี้เท่านั้น
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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 ลงชื่อ.................................................................
รายละเอียดการประท้วง
กฎข้ อที.่ .............................................................เรื่อง..................................................................................
รายละเอียด.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ลงชื่ อ................................................ผู้ประท้ วง
(
)
ตาแหน่ ง...................................................
ชมรม/สโมสร...........................................
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