ประกาศ
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย
เรื่ อง คัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ และฟรีสไตล์ พมุ เซ่
รุ่ นยุวชนและเยาวชนเพื่อเก็บตัวฝึ กซ้ อม

…………………………………………………………………………………………….
หลักการและเหตุผล
ตามที่ สมาคมกี ฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย มีความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนานักกี ฬาเทควันโดประเภท
พุมเซ่ และฟรี สไตล์พุมเซ่ ในรุ่ นยุวชน และเยาวชนให้มีความสามารถที่ จะเข้าสู่ การแข่งขันในมหกรรมกี ฬา
ในระดับต่างๆ ของสหพันธ์เทควันโดโลก ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะขอเรี ยกตัวนักกี ฬาเทควันโดประเภท
พุมเซ่ และฟรี สไตล์พุมเซ่ ในรุ่ นยุวชนและเยาวชน เข้ามาร่ วมเก็บตัวฝึ กซ้อมเพื่อคัดเลือกเป็ นตัวแทนทีมชาติ
ไทยต่ อไปในอนาคต และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อ เข้าร่ วมการแข่งขัน ในรายการส าคัญ ต่ างๆ ระดับ
นานาชาติประจาปี พ.ศ.2561 ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักกีฬารุ่ นยุวชน เยาวชน เป็ นตัวแทนทีมชาติของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศ
ไทย
2. เพื่อให้นกั กีฬาทุกคนได้เข้าใจถึงแนวทางการฝึ กซ้อม เพื่อนาไปพัฒนาต่อไป
3. เพื่ อ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มของตัว แทนที ม ชาติ ไทย ในการเข้าร่ ว มการแข่ งขัน ระดับ
นานาชาติต่อไป
คุณสมบัตผิ ู้เข้ าร่ วมการคัดเลือกตัวแทน
1. นักกีฬาถือสัญชาติไทย
2. เป็ นนักกีฬาเทควันโดระดับสายดา และดา-แดง ของกุกกิวอน
3. มีอายุระหว่าง 12-17 ปี เท่านั้น (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2549, ค.ศ.2001 – ค.ศ.2006)
4. มีผลงานได้รับรางวัลเหรี ยญทองและเหรี ยญเงิน ในประเภทพุมเซ่ ฟรี สไตล์พุมเซ่ ในระดับ
ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจาปี 2560
5. อดีตตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่ วมแข่งขันในปี 2560 และได้รับเหรี ยญรางวัลในระดับ
นานาชาติ
จานวนนักกีฬาทีร่ ับคัดเลือก
- รุ่ นยุวชน รอบแรกไม่เกิน 20 คน และคัดเหลือ ไม่เกิน 8 คน
- รุ่ นเยาวชน รอบแรกไม่เกิน 20 คน และคัดเหลือ ไม่เกิน 8 คน

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สู ติบตั ร
3. สาเนาแสดงคุณวุฒิทางเทควันโด
4. ใบประกาศนียบัตร แสดงผลงาน
ระยะเวลาในการรับสมัคร
- ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้น ไป – วัน ที่ 5 มี นาคม 2561 โดยสามารถส่ งเอกสารได้ดว้ ยตนเองที่ สานักงาน
สมาคมฯ หรื อส่ งเอกสารทางอีเมล์ tkdthailand@yahoo.com
- ป ร ะ ก าศ ร าย ชื่ อ นั ก กี ฬ าที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ร ง ต าม ที่ ก าห น ด ท างเว ป ไ ซ ค์ ส ม าค ม ฯ
www.taekwondothai.com วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
- นักกีฬารายงานตัววันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬา
เทควันโดแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาการฝึ กซ้ อม
- เริ่ มฝึ กซ้อมช่วงแรก วันที่ 7 - 14 มีนาคม 2561 (นักกีฬาฝึ กซ้อมไป-กลับ ไม่มีที่พกั และเบี้ยเลี้ยงให้)
- เริ่ มฝึ กซ้อมตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม-30 ธันวาคม 2561 (นักกีฬาฝึ กซ้อมไป-กลับ ไม่มีที่พกั และเบี้ย
เลี้ยงให้)
***หมายเหตุ***
นักกีฬาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตามปกติ เมื่อผูฝ้ ึ กสอนคัดเลือกให้ ไปแข่งขันในรายการสาคัญต่างๆ
แล้วเท่านั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
Ms.Nayeon Lee ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ทีมชาติไทย
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

