ระเบียบและข้ อบังคับ
การแข่ งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2562 ประเภท พุมเซ่
ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ไอส์ แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์ การค้ าแฟชั่นไอส์ แลนด์

เพื่อให้การดาเนิ นการจัดการแข่งขัน “GH Bank เทควันโด ชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย ประจาปี
2562 ประเภทพุ ม เซ่ ” เป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง เห็ น ควรก าหนดระเบี ย บและข้อบัง คับ การแข่ ง ขัน
ดังกล่าวขึ้น ดังนี้
ข้ อ 1 ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันนี้เรี ยกว่า “GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562 ประเภทพุมเซ่ ”
โดยมีกาหนดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ไอส์ แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชัน่
ไอส์แลนด์
ข้ อ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่ งขัน
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้ อ 3 คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
คณะกรรมการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้ อ 4 ประเภทจัดการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ น 1 ประเภท
- ประเภท พุมเซ่
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ข้ อ 5 ประเภท พุมเซ่ ทุกประเภท แบ่งเป็ น 9 รุ่ นดังนี้
5.1 รุ่ นยุวชนอายุ ไม่ เกิน 9 ปี (ไม่เกิน พ.ศ. 2553) แบ่งเป็ น
- ไม่จากัดสาย
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.2 รุ่ นยุวชนอายุ 10-11 ปี (พ.ศ. 2551 - 2552) แบ่งเป็ น
- ไม่จากัดสาย
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.3 รุ่ นยุวชนอายุ 12-14 ปี (พ.ศ. 2548 - 2550) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดาแดง
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.4 รุ่ นเยาวชนอายุ15-17 ปี (พ.ศ. 2545- 2547) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.5 รุ่ นประชาชนอายุ 18-30 ปี (พ.ศ. 2535- 2544) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.6 รุ่ นประชาชนอายุ 31-40 ปี (พ.ศ. 2522-2531) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
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5.7 รุ่ นประชาชนอายุ 41 ปี ขึน้ ไป (พ.ศ. 2521 ลงไป) แบ่งเป็ น
- ระดับสายไม่เกินสายแดง
- ระดับสายดา
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
5.8 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุไม่เกิน 11 ปี ไม่จากัดสาย (ไม่เกินพ.ศ.2551)
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)
5.9 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ12-14 ปี ไม่จากัดสาย (ไม่เกินพ.ศ.2548-2550)
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)
5.10




ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ 15 – 17 ปี ไม่จากัดสาย (พ.ศ.2545 - 2547)
ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
ประเภท ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)

5.11 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จากัดสาย (พ.ศ.2544 ลงไป)
 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)
***หมายเหตุ***
- ให้ นัก กี ฬ าส่ งCD เพลง ที่ ใช้ใ นการประกอบการแข่ ง ขัน และ แผนผังการแสดงให้ ก ับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
ข้ อ 6 ประเภท พุมเซ่ ที่กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่ นอายุ และประเภท ดังนี้
6.1 รุ่ นยุวชนอายุ ไม่ เกิน 9 ปี ทุกประเภท
- ไม่จากัดสาย ใช้พุมเซ่ Taegeuk,3,4,5,6,7,8 Jang
6.2 รุ่ นยุวชนอายุ 10-11 ปี ทุกประเภท
- ไม่จากัดสาย ใช้พุมเซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8 Jang,Koryo

3

6.3 รุ่ นยุวชนอายุ 12-14 ปี ทุกประเภท
- สายดาแดงใช้พุมเซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8 Jang,Koryo,Keumgang
6.4 รุ่ นเยาวชนอายุ 15-17 ปี ทุกประเภท
- สายดา ใช้พุมเซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8 Jang,Koryo,Keumgang,Taeback
6.5 รุ่ นประชาชนอายุ 18 – 30 ปี ทุกประเภท
- สายดา ใช้พุมเซ่ Taegeuk 6,7,8 Jang,Koryo,Keumgang,Taeback,Pyongwon,Shipjin
6.6 รุ่ นประชาชนอายุ 31-40 ปี ทุกประเภท
- สายดา ใช้พุมเซ่ Keumgang,Taeback,Pyongwon,Shipjin
6.7 รุ่ นประชาชนอายุ 41 ปี ขึน้ ไป ทุกประเภท
- ไม่เกินสายแดง ใช้พุมเซ่ Taegeuk,4,5,6,7,8 Jang
- สายดา ใช้พุมเซ่ Pyongwon,Shipjin Jitae ,Chongwon
ข้ อ 7 กติกาการแข่ งขันประเภทพุมเซ่ และ freestyle พุมเซ่
7.1 ประเภทพุมเซ่ใช้วธิ ี การแข่งขัน 2 แบบ
7.1.1 แพ้คดั ออก (single-elimination tournament) จะให้นักกี ฬ าราพุ ม เซ่ พ ร้ อมกันทั้ง
เดี่ ยว/คู่/ที ม จานวน 2 พุ มเซ่ แล้วให้คณะกรรมการโหวตหาผูช้ นะ 3 ใน 5 เสี ยง
โดยผูต้ ดั สิ นจะใช้วธิ ี การยกธงไม่มีการออกคะแนน
7.1.2 เรี ยงลาดับ (Cut off) แต่ละคน/ทีม รา2พุมเซ่ แล้วนาคะแนนทั้ง2พุมเซ่ มารวมกัน
แล้วหาค่าเฉลี่ย
7.2 หากมี นัก กี ฬ าในแต่ ล ะรุ่ น /ประเภท มี จานวนตั้งแต่ 9 คน ขึ้ น ไป ให้ ใช้วิธี ก ารแข่ งขัน แบบ
เรี ยงลาดับ (Cut off) ใช้วิธี Random หาผูร้ าก่อนหลัง แล้วตัดให้เหลื อ 8 คน จากนั้นใช้วิธีการ
แข่งขันแพ้คดั ออก (single-elimination tournament) โดยเอาล าดับที่ 1-8 มาเข้าคู่ส ายก้างปลา
แบบมาตรฐาน (1-8)( 2-7)(3-6)( 4-5) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
7.3 หากมีนกั กีฬาในแต่ละรุ่ น/ประเภท มีจานวนไม่เกิน 8 คน ใช้วิธีการแข่งขันแพ้คดั ออก (singleelimination tournament) โดยการจับลูกปิ งปองหมายเลขเข้าคู่สายก้างปลาเลย
7.4 พุ ม เซ่ ที่ บ งั คับ ใช้ในการแข่ งขันอยู่ในระเบี ยบข้อที่ 6 และจับ สลากพุ ม เซ่ ที่ ใช้ในวันประชุ ม
ผูจ้ ดั การทีม
7.5 ประเภท freestyle พุ ม เซ่ ใช้วิธี ก ารแข่ ง ขัน แบบเรี ย งล าดับ (Cut off) ใช้วิธี Random หาผูร้ า
ก่อนหลัง ให้นบั เป็ นรอบชิงชนะเลิศเลย
7.6 ชุ ดการแข่งขันให้ใช้ชุดเทควันโด หรื อ ชุ ดแข่งพุมเซ่ ที่ สหพันธ์เทควันโดโลกประกาศใช้ใน
ฉบับปัจจุบนั
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ข้ อ 8 การนับคะแนน รวมทุกประเภท
8.1 จะไม่มีการนับคะแนนในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันในรุ่ นมีไม่ถึง 4 คน/คู่/ทีม
8.2 ถ้วยคะแนนรวมนับ จากเหรี ย ญทอง 7 คะแนน เหรี ย ญเงิ น 3 คะแนน และเหรี ยญทองแดง
1 คะแนน ถ้า คะแนนเท่ า กัน ให้ นับ จ านวนเหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น และเหรี ย ญทองแดง
ตามลาดับ หากเท่ากันอีกทีมไหนที่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันมากกว่าชนะ
ข้ อ 9 รางวัลการแข่ งขันนักกีฬา ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ผสม, ทีมชาย, ทีมหญิง
9.1 ชนะเลิศ
เหรี ยญทอง
พร้อมเกียรติบตั ร
9.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
9.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ร่ วมกัน2คน/ทีม) เหรี ยญทองแดง
พร้อมเกียรติบตั ร
9.4 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว ชาย 1 รางวัล
9.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว หญิง 1 รางวัล
9.6 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่คู่ผสม 1 รางวัล
9.7 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่ทีมชาย 1 รางวัล
9.8 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่ทีมหญิง 1 รางวัล
9.9 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุ ไม่เกิน 9 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.10 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุ 10-11 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.11 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.12 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.13 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุ 18-30 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.14 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รวมทุกรุ่ นอายุ 3 อันดับ
ข้ อ 10 รางวัลการแข่ งขันนักกีฬา ประเภท freestyle พุมเซ่ เดี่ยว คู่ และทีมผสม
10.1 ชนะเลิศ
เหรี ยญทอง
พร้อมเกียรติบตั ร
10.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
10.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรี ยญทองแดง พร้อมเกียรติบตั ร
10.4 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท freestyle พุมเซ่เดี่ยวชาย 1 รางวัล
10.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท freestyle พุมเซ่เดี่ยวหญิง 1 รางวัล
10.6 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม freestyle พุมเซ่ ชนะเลิศ รวมทุกประเภท 1 รางวัล
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ข้ อ 11 การประท้วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
11.1 การยื่นเรื่ องประท้วง ให้ผูค้ วบคุ มทีมของนักกี ฬาที่เสี ยผลประโยชน์ เป็ นผูย้ ื่นเรื่ องประท้วง
โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้แบบฟอร์ มของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วง 5,000.-บาท
11.2 การประท้วงคุ ณ สมบัติและด้านเทคนิ ค การแข่ งขัน ให้ ยื่น ต่ อ ประธานคณะกรรมการรั บ
พิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
11.3 การยื่ น เรื่ อ งประท้ ว งทุ ก ครั้ ง ต้อ งจ่ า ยเงิ น ประกัน ประท้ว ง 5,000 บาท อย่า งช้ า ไม่ เกิ น
10 นาที หลังการแข่งขัน
11.4 คาตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็ นเด็ดขาด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
คาตัดสิ นนั้น ปฏิ บตั ิมิชอบด้วยเจตนารมณ์ ของการส่ งเสริ มกี ฬา ให้ประธานคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ
11.5 จะคืนเงินประกันในกรณี ประท้วงเป็ นผลเท่านั้น
ข้ อ 12 เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม
ก าหนดให้ มี เจ้า หน้า ที่ ป ระจาที ม ได้ไ ม่ เกิ น ที ม ละ 4 คน ในขณะท าการแข่ ง ขัน จะอนุ ญ าตให้
ผูฝ้ ึ กสอน หรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนสามารถติดตามนักกี ฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น (ผูฝ้ ึ กสอนที่
ทาหน้าที่จะต้องผ่านการอบรมผูฝ้ ึ กสอนพุมเซ่ เท่านั้น) แต่งกายสุ ภาพ ไม่สวมใส่ กางเกงยีนส์ ขาดๆ
กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ถ้าสวมเสื้ อยืดควรมีเสื้ อวอร์ มประจาทีมคลุมทับ
1. ผูจ้ ดั การทีม 1 คน
2. ผูฝ้ ึ กสอน
3 คน
ข้ อ 19 การรับสมัคร
ให้ สมัครแข่ งขันผ่านระบบ GMS นั้น
ในวันและเวลาที่กาหนด พร้ อมชาระเงิน โดยสามารถสมัคร Online ตั้งแต่วนั นี้ - 14 ตุลาคม 2562
เมื่อสมัครแข่ งผ่ านระบบ GMS https://tkdthailand.simplycompete.com/events เรียบร้ อยแล้ ว
ให้ ส่ง สาเนาการโอนเงินค่ าสมัครแข่ งและระเบียบปฎิบัติหน้ า 8 มาที่ E-mail info@tkd.or.th พร้อม
ระบุชื่อทีมและจานวนรายการที่สมัครแข่งขัน
***** โอนเงินเข้ าบัญชี *****
นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ / หรื อ นางปัทมาพร แม็คไบร์ ด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย รามคาแหง เลขบัญชี 099-245246-0

6

***หมายเหตุ***
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับเอกสารของทีมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนและต้อง
แนบระเบียบปฏิบตั ิพร้อมแนบสาเนาผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีม (หน้าที่ 8)

**** ค่ าสมัคร ****
*** ประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชาย เดีย่ วหญิง คนละ 500 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม คู่ละ 600 บาท
*** ประเภทพุ่มเซ่ ทมี 3 คน ทีมละ 700 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ freestyle เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง คนละ 500บาท
*** ประเภทพุมเซ่ freestyle คู่ผสม คู่ละ 600 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ ทมี freestyle 5 คน ทีมละ 700 บาท
***** สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทยจะไม่ คืนเงิน ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สาหรับนักกีฬาทีส่ มัครเข้ ามาแข่ งขันแล้ว****

กาหนดการแข่ งขันจะแจ้ งให้ ทราบภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
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วันที่.........เดือน...................พ.ศ. 2562

ระเบียบปฏิบัติ
ชมรม/สโมสร.........................................................
1. ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการแข่งขันเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว
2. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ
3. กรณี เกิ ด การบาดเจ็บ จากการแข่ ง ขัน ข้าพเจ้ายิน ดี ที่ จะรั บ ผิ ดชอบค่ าใช้จ่ายเองโดยไม่ เรี ยกร้ อ ง
ค่าเสี ยหายจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
4. ข้าพเจ้าและทีมกองเชี ยร์ ของข้าพเจ้าจะร่ วมการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจอันดีงาม จะไม่สร้างปั ญหา
และก่อให้เกิดอุปสรรค ขัดขวาง ในการการดาเนินการแข่งขัน
5. หากข้า พเจ้า และที ม เชี ย ร์ ไ ม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บ (ข้อ 2 และ 3) ข้า พเจ้ายิน ดี ที่ จ ะให้ ส มาคมฯ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.................................................
(.......................................................)
ตาแหน่งผูจ้ ดั การทีม

**หมายเหตุ**
1. ขอให้ ผ้ จู ัดการทีมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
2. ทางสมาคมฯ จะรับสมัคร เฉพาะทีม ทีแ่ นบเอกสารฉบับนี้เท่านั้น
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