ระเบียบและข้ อบังคับ
การแข่ งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2560
รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท เคียวรู กิ และ พุมเซ่
ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ไอส์ แลนด์ฮอล ศูนย์ การค้ าแฟชั่นไอส์ แลนด์

เพื่อ ให้การดาเนิ นการจัดการแข่งขัน“GH Bank เทควันโด ชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย ประจาปี
2560 รุ่ น ประชาชนทั่วไปประเภท เคี ยวรู กิ และพุม เซ่ ” เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้อ ย จึง เห็ น ควรก าหนด
ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันดังกล่าวขึ้น ดังนี้
ข้ อ 1 ประเภทการแข่ งขัน
การแข่ ง ขั น นี้ เรี ย กว่ า “GH Bank เทควัน โด ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ งประเทศไทย ประจ าปี 2560
รุ่ นประชาชนทัว่ ไป ประเภทเคียวรู กิ และ พุมเซ่” โดยมีกาหนดการแข่งขันในวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์
ข้ อ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่ งขัน
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้ อ 3 คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
คณะกรรมการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้ อ 4 ประเภทจัดการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท
- ประเภท เคียวรู กิ
- ประเภท พุมเซ่
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ข้ อ 5 ประเภท เคียวรู กิ
5.1 เคียวรู กิ ประเภทเดี่ยว แบ่งเป็ น 8 รุ่ น ดังนี้
 ประเภท ประชาชน ชาย ไม่ จากัดอายุ
1. รุ่ นไม่เกิน 54 กก.
น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่ นไม่เกิน 58 กก.
น้ าหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
3. รุ่ นไม่เกิน 63 กก.
น้ าหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
4. รุ่ นไม่เกิน 68 กก.
น้ าหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
5. รุ่ นไม่เกิน 74 กก.
น้ าหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
6. รุ่ นไม่เกิน 80 กก.
น้ าหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
7. รุ่ นไม่เกิน 87 กก.
น้ าหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
8. รุ่ น 87 กก. ขึ้นไป
น้ าหนักมากกว่า 87 กก. ขึ้นไป
 ประเภท ประชาชน หญิง ไม่ จากัดอายุ
1. รุ่ นไม่เกิน 46 กก.
น้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
2. รุ่ นไม่เกิน 49 กก.
น้ าหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นไม่เกิน 53 กก.
น้ าหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นไม่เกิน 57 กก.
น้ าหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นไม่เกิน 62 กก.
น้ าหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นไม่เกิน 67 กก.
น้ าหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นไม่เกิน 73 กก.
น้ าหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น 73 กก. ขึ้นไป
น้ าหนักมากกว่า 73 กก. ขึ้นไป

49 กก.
53 กก.
57 กก.
62 กก.
67 กก.
73 กก.

ข้ อ 6 หลักฐานการรับสมัคร ประเภทเคียวรู กิ ประกอบด้ วย
6.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
6.2 ส าเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรื อ บัต รข้า ราชการ หรื อ บัต รประจาตัว นั ก กี ฬ าจังหวัด
จานวน 1ใบ พร้ อมแสดงเอกสารตัวจริงก่ อนชั่งน้าหนัก
6.3 สาเนาบัตรคุณวุฒิทางเทควันโดสายดาหรือดาแดง จาก(WTF หรื อ KUKKIWON) จานวน1 ใบ
พร้ อมแสดงเอกสารตัวจริงก่ อนชั่งน้าหนัก
6.4 หากตรวจเอกสารหลักฐานพบว่าคุณวุฒิ และอายุ เป็ นเท็จจะต้อ งถู กลงโทษตามระเบียบการ
แข่งขันของสมาคมฯ โดยห้ามเข้าร่ วมการแข่งขันที่สมาคมฯ รับรอง เป็ นระยะเวลา 2-5 ปี
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ข้ อ 7 กติกาการแข่ งขัน เคียวรู กิประเภทเดี่ยว
7.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั ที่สมาคมฯประกาศใช้
7.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล (DOBOK)
7.3 ผูส้ มัค รเข้าร่ วมแข่ งขัน ต้อ งมี คุ ณ วุฒิ ท างเทควัน โดสายด าหรื อ สายด าแดงจาก(WTF หรื อ
KUKKIWON) เท่านั้น
7.4 สนามแข่งขัน แปดเหลี่ยม
7.5 การแข่ งขัน ใช้เกราะ เฮดการ์ ด ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ตดั สิ น ไฟฟ้ า KP&P โดยการตัด สิ น ของ
กรรมการถือ เป็ นการสิ้นสุด
7.6 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์สมัครแข่งขันเคียวรู กิประเภทเดี่ยว ได้เพียง 1 รุ่ น เท่านั้น
7.7 ใช้วธิ ีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก (single-elimination tournament )
7.8 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ 3 ยก ๆ ละ 2 นาที พัก 1 นาที
7.9 การขอใช้สิ ท ธิ์ VDO Replay ตามกติ ก าการแข่งขัน สากลของสหพัน ธ์เทควัน โดโลกฉบับ
ปั จจุบนั ที่สมาคมฯประกาศใช้
7.10 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
7.11 ให้นักกีฬารายงานตัวที่โต๊ะรายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาทีหากไม่มารายงานตัวหรื อไม่
ปฏิบตั ิตาม ทาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทาการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
7.12 ก่อนถึงกาหนดการแข่งขันในคู่น้ ันๆนักกีฬาจะต้องผ่านการตรวจอุปกรณ์จากคณะกรรมการ
ก่อนลงสู่สนามการแข่งขัน
ข้ อ 8 อุปกรณ์การแข่ งขัน ประเภทเคียวรู กิ นักกีฬาต้ องปฏิบัติตามต่ อไปนี้
8.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขน สนับขา ซ้าย-ขวา
8.2 นักกี ฬา ต้อ งใส่ เกราะ/เฮดการ์ด แดง หรื อ น้ าเงิน ตามสายแข่งขัน เท่านั้น และเป็ นอุ ปกรณ์
ส่วนกลาง โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรี ยมไว้ให้
8.3 นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับ , นักกีฬาหญิงเห็นตามสมควร
8.4 นักกีฬา ต้องใส่ ฟันยางแบบใส หรื อสีขาว เท่านั้น
8.5 นักกีฬาต้องใส่ถุงมือ และ ถุงเท้า Electronic KP&P โดยนักกีฬาต้องเตรี ยมมาเอง
***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
- อุปกรณ์เพิม่ เติมที่สามารถใส่ลงแข่งขันได้
1. สนับเข่า สนับศอก (ต้องเป็ นวัสดุที่ไม่มีวสั ดุแข็ง เช่น โลหะพลาสติก)
- อุปกรณ์นกั กีฬาต้องใส่ให้ครบตามระเบียบการแข่งขันนี้
- ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ถุงเท้า Electronic KP&P ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด
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ข้ อ 9 ประเภท พุมเซ่ ทุกประเภท แบ่งเป็ น 9 รุ่ นดังนี้
9.1 รุ่นยุวชนอายุ ไม่ เกิน 11 ปี (ไม่เกิน พ.ศ. 2549) แบ่งเป็ น
- ระดับสายเหลืองขึ้นไปแต่ไม่เกินสายแดง
- ระดับสายดาแดง
 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
9.2 รุ่นยุวชนอายุ ไม่ เกิน 12-14 ปี (พ.ศ. 2546– พ.ศ. 2548) แบ่งเป็ น
- ระดับสายเหลืองขึ้นไปแต่ไม่เกินสายแดง
- ระดับสายดาแดง
 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
9.3 รุ่นเยาวชนอายุ15-17 ปี (พ.ศ. 2543– พ.ศ. 2545) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
9.4 รุ่นประชาชนอายุ 18-30 ปี (พ.ศ. 2530 - 2542) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
9.5 รุ่นประชาชนอายุ 31-40 ปี (พ.ศ. 2520-2529) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
9.6 รุ่นประชาชนอายุ 41 ปี ขึน้ ไป (พ.ศ. 2519 ลงไป) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
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9.7 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ10 - 14 ปี (พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550) ไม่จากัดสาย
 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)
9.8 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ 15 – 17 ปี (พ.ศ.2543 – พ.ศ.2545) ไม่จากัดสาย
 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)
9.9 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ 18 ปี ขึ้นไป (พ.ศ.2542 ลงไป) ไม่จากัดสาย
 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
 ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
 ประเภท ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)
***หมายเหตุ***
- ให้ นัก กี ฬ าส่ งCDเพลง ที่ ใช้ใ นการประกอบการแข่ ง ขัน และ แผนผังการแสดงให้กับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
ข้ อ 10 ประเภท พุมเซ่ ที่กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่ นอายุ และประเภท ดังนี้
10.1 รุ่นยุวชนอายุ ไม่ เกิน 11 ปี ทุกประเภท
- สายระดับสายเหลืองขึ้นไปแต่ไม่เกินสายแดง ใช้พมุ เซ่ Taegeuk,3,4,5,6,7,8 Jang
- สายดาแดงใช้พมุ เซ่ Taegeuk 3,4,5,6,7,8 Jang,Koryo
10.2 รุ่นยุวชนอายุ 12-14 ปี ทุกประเภท
- สายระดับสายเหลืองขึ้นไปแต่ไม่เกินสายแดง ใช้พมุ เซ่ Taegeuk 3,4,5,6,7,8 Jang
- สายดาแดงใช้พมุ เซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8 Jang,Koryo,Keumgang
10.3 รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี ทุกประเภท
- สายดา ใช้พมุ เซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8 Jang,Koryo,Keumgang,Taeback
10.4 รุ่นประชาชนอายุ 18 – 30 ปี ทุกประเภท
- สายดา ใช้พมุ เซ่ Taegeuk 6,7,8 Jang,Koryo,Keumgang,Taeback,Pyongwon,Shipjin
10.5 รุ่นประชาชนอายุ 31-40 ปี ทุกประเภท
- สายดา ใช้พมุ เซ่ Keumgang,Taeback,Pyongwon,Shipjin
10.6 รุ่นประชาชนอายุ 41 ปี ขึน้ ไป ทุกประเภท
- สายดา ใช้พมุ เซ่ Pyongwon,Shipjin Jitae ,Chongwon
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ข้ อ 11 หลักฐานการรับสมัคร ประเภทพุมเซ่ เดีย่ ว, พุมเซ่ คู่ผสม, พุมเซ่ ทีม, และ freestyle พุมเซ่
11.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
11.2 สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรื อ บัต รข้าราชการ หรื อ บัต รประจ าตัวนัก กี ฬ าจังหวัด
จานวน 1 ใบ พร้ อมแสดงเอกสารตัวจริงเวลารายงานตัวนักกีฬาก่ อนการแข่ งขัน
11.3 สาเนาบัตรคุณวุฒิทางเทควันโดสายสี /สายดา/สายดาแดง จานวน1 ใบ พร้ อมแสดงเอกสาร
ตัวจริงเวลารายงานตัวนักกีฬาก่ อนการแข่ งขัน
11.4 หากตรวจพบเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิ และอายุเป็ นเท็จ จะต้องโทษตามระเบียบการแข่งขัน
ของสมาคมฯ โดยห้ามเข้าร่ วมการแข่งขันทีส่ มาคมรับรอง เป็ นระยะเวลา 2 – 5 ปี
ข้ อ12 กติกาการแข่ งขันประเภทพุมเซ่ และ freestyle พุมเซ่
12.1 ประเภทพุมเซ่ ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก (single-elimination tournament) จับ คู่สาย
โดยการ Random
12.2 วิธีการตัดสิ นในการแข่งขันพุมเซ่ จะให้นักกี ฬาราพุมเซ่ พร้อมกันทั้ง เดี่ยว/คู่/ทีม ในแต่ล ะ
รอบการแข่งขันจะใช้ 2 พุมเซ่ แล้วให้คณะกรรมการโหวตหาผูช้ นะ 3 ใน 5 เสี ยง ในรอบ 4
คนสุดท้าย (Semi-Final) และ รอบชิงชนะเลิศ (Final) จะมีการให้คะแนน
12.3 พุมเซ่ ที่บงั คับใช้ในการแข่งขันอยูใ่ นระเบียบข้อที่ 10 และจาสลากพุมเซ่ ที่ใช้ในวันประชุ ม
ผูจ้ ดั การทีม
12.4 ประเภท freestyle พุ ม เซ่ ใ ช้วิ ธี ก ารแข่ ง ขัน ใช้วิ ธี เรี ย งล าดับ (Cut off) ให้ นั บ เป็ นรอบชิ ง
ชนะเลิศเลย
12.5 ชุดการแข่งขันให้ใช้ชุดเทควันโด หรื อ ชุดแข่งพุมเซ่ ที่สหพันธ์เทควันโดโลกประกาศใช้ใน
ฉบับปั จจุบนั
ข้ อ 13 การนับคะแนน รวมทุกประเภท
13.1 จะไม่มีการนับคะแนนในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันในรุ่ นมีไม่ถึง 4 คน/คู่/ทีม
13.2 ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรี ยญทอง 7 คะแนน เหรี ยญเงิน 3 คะแนน และเหรี ยญทองแดง 1
คะแนน ถ้าคะแนนเท่ ากัน ให้ นั บ จ านวนเหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น และเหรี ย ญทองแดง
ตามลาดับ หากเท่ากันอีก ทีมไหนที่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันมากกว่าชนะ
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ข้ อ 14 รางวัลการแข่ งขันนักกีฬา ประเภท เคียวรูกิเดี่ยว
14.1 ชนะเลิศ
เหรี ยญทอง
พร้อมเกียรติบตั ร
14.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
14.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ร่ วมกัน 2 คน) เหรี ยญทองแดง พร้อมเกียรติบตั ร
14.4 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท ประชาชนทัว่ ไป ชาย 1 รางวัล
14.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท ประชาชนทัว่ ไป หญิง 1 รางวัล
14.6 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม ชนะเลิศ
ชายและหญิง 1 รางวัล
ข้ อ 15 รางวัลการแข่ งขันนักกีฬา ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ผสม, ทีมชาย, ทีมหญิง
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10

ชนะเลิศ
เหรี ยญทอง พร้อมเกียรติบตั ร
รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ร่ วมกัน2คน/ทีม) เหรี ยญทองแดง พร้อมเกียรติบตั ร
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว ชาย 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว หญิง 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่คู่ผสม 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่ทีม 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ เดี่ยว ชนะเลิศ
ชายและหญิง 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ คู่ผสม ชนะเลิศ
คู่ผสม 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ทีม ชนะเลิศ ชายและหญิง 1 รางวัล

ข้ อ 16 รางวัลการแข่ งขันนักกีฬา ประเภท freestyle พุมเซ่ เดี่ยว คู่ และทีมผสม
16.1 ชนะเลิศ
เหรี ยญทอง
พร้อมเกียรติบตั ร
16.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
16.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรี ยญทองแดง พร้อมเกียรติบตั ร
16.4 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท freestyle พุมเซ่เดี่ยว ชาย 1 รางวัล
16.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท freestyle พุมเซ่เดี่ยวหญิง 1 รางวัล
16.6 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม freestyle พุมเซ่ ชนะเลิศ รวมทุกประเภท 1 รางวัล
ข้ อ 17 การประท้ วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
17.1 การยืน่ เรื่ องประท้วง ให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์ เป็ นผูย้ นื่ เรื่ องประท้วง
โดยทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มี ขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้แบบฟอร์ ม
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วง 5,000.-บาท
17.2 การประท้วงคุ ณสมบัติและด้านเทคนิ คการแข่งขัน ให้ยนื่ ต่อ ประธานคณะกรรมการรับ
พิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
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17.3
17.4

17.5

การยื่นเรื่ อ งประท้วงทุกครั้ง ต้อ งจ่ายเงินประกันประท้วง 5,000 บาท อย่างช้าไม่ เกิ น 10
นาที หลังการแข่งขัน
คาตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็ นเด็ดขาด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม
คาตัดสิ นนั้น ปฏิบตั ิมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่ งเสริ มกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ
ไม่คืนเงินประกันทุกกรณี

ข้ อ 18 เจ้ าหน้ าที่ประจาทีม
กาหนดให้มี เจ้าหน้าที่ ป ระจาที ม ได้ไ ม่ เกิ น ที ม ละ 4 คน ในขณะท าการแข่ง ขัน จะอนุ ญ าตให้
ผูฝ้ ึ กสอน หรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น (แต่งกายสุ ภาพ ไม่ใส่
กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ)
1. ผูจ้ ดั การทีม 1 คน
2. ผูฝ้ ึ กสอน
5 คน
ข้ อ 19 การรับสมัคร
ให้ สมัครแข่ งขันแบบ Online เท่ านั้น
ในวันและเวลาที่กาหนด พร้ อมชาระเงิน โดยสามารถสมัคร Online ตั้งแต่วนั นี้- 4 ตุลาคม 2560 ที่
เว็ บ ไซต์ http://register.gmacscore.com/tournament_info/index.php?tour=44 เมื่ อส มั ครแข่ งใน
เว็บไซต์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้ อมแนบสาเนาการโอนเงินค่ าสมัครแข่ ง
มาที่ สมาคมกี ฬ าเทควัน โดแห่ งประเทศไทย อาคารอเนกประสงค์ ศู น ย์ฝึ กซ้ อ มกี ฬ า
เทควัน โด ถ.รามค าแหง แขวงหั ว หมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-3691518 แฟกซ์
02 – 3193869 (ส่ งเอกสารวันสุ ดท้ ายวันที่ 4 ตุลาคม 2560) หากเลยเวลาที่กาหนดทางสมาคมฯ จะไม่
รับเอกสารโดยเด็ดขาด
***** โอนเงินเข้ าบัญชี *****
นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ / หรือ นางปัทมาพร แม็คไบร์ ด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่ อย รามคาแหง เลขบัญชี 099-245246-0
***หมายเหตุ***
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับเอกสารของทีมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนและต้อ ง
แนบระเบียบปฏิบตั ิพร้อมแนบสาเนาผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีม (หน้าที่10)
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**** ค่ าสมัคร ****
*** ประเภทเคียวรูกเิ ดีย่ ว คนละ 500 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ เดีย่ วชาย เดีย่ วหญิง คนละ 500 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ ค่ ผู สม คู่ละ 600 บาท
*** ประเภทพุ่มเซ่ ทมี 3 คน ทีมละ 700 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ freestyle เดีย่ วชาย เดีย่ วหญิง คนละ 500 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ freestyle คู่ผสม คู่ละ 600 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ ทมี freestyle 5 คน ทีมละ 700 บาท
***** สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทยจะไม่ คนื เงินใดๆ ทั้งสิ้นสาหรับนักกีฬาทีส่ มัครเข้ า
มาแข่ งขันแล้ว*****
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วันที่.........เดือน...................พ.ศ. 2560

ระเบียบปฏิบัติ
ชมรม/สโมสร.........................................................
1. ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการแข่งขันเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว
2. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ
3. ข้าพเจ้าและทีมกองเชียร์ของข้าพเจ้าจะร่ วมการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจอันดีงาม จะไม่สร้างปั ญหา
และก่อให้เกิด อุปสรรค ขัดขวาง ในการการดาเนินการแข่งขัน
4. หากข้าพเจ้าและทีมเชียร์ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ (ข้อ 2 และ 3) ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้สมาคมฯพิจารณา
โทษตามบทลงโทษของสมาคมฯ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.................................................
(.......................................................)
ตาแหน่งผูจ้ ดั การทีม

หมายเหตุ
1. ขอให้ ผู้จัดการทีมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
2. ทางสมาคมฯ จะรับสมัคร เฉพาะทีม ที่แนบเอกสารฉบับนี้เท่ านั้น
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กาหนดการแข่ งขัน
GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2560 รุ่นประชาชนทัว่ ไป
ประเภทเคียวรูกิ และพุมเซ่
ระหว่ าง 12-15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ไอส์ แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์ การค้ าแฟชั่นไอส์ แลนด์
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เวลา 10.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.
วันที่ 13 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 18.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.

ตรวจรายชื่อรับไอดีการ์ด
ประชุมผูจ้ ดั การทีม จับฉลากประเภทพุมเซ่ (ณ สนามแข่งขันศูนย์การค้า
แฟชัน่ ไอส์แลนด์ ชั้น 3)
พักรับประทานอาหาร
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬาต่อสูป้ ระเภทเดี่ยวชาย
- รุ่ นที่ 1 น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
- รุ่ นที่ 7 น้ าหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
- รุ่ นที่ 8 น้ าหนักมากกว่า 87 กก. ขึ้นไป
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬาต่อสูป้ ระเภทเดี่ยวหญิง
- รุ่ นที่ 1 น้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
- รุ่ นที่ 7 น้ าหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
- รุ่ นที่ 8 น้ าหนักมากกว่า 73 กก. ขึ้นไป
จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในรุ่ นที่ผา่ นการชัง่ น้ าหนัก

นักกีฬาประเภทพุมเซ่ในรุ่ นอายุไม่เกิน 11ปี ทุกประเภท ทั้งชายและหญิง,
นักกีฬาประเภท freestyle พุมเซ่ คู่ผสม รุ่ นอายุไม่เกิน 14ปี , 15-17 ปี และ
18 ขึ้นไป , นักกีฬาประเภทต่อสู ้ รุ่ น 1,7,8 ทั้งชายและหญิงรายงานตัว
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคเช้า
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคบ่าย
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬาต่อสูป้ ระเภทเดี่ยวชาย
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เวลา 15.00 – 16.00 น.
วันที่ 14 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 18.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.

เวลา 15.00 – 16.00 น.
วันที่ 15 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 18.00 น.

- รุ่ นที่ 2 น้ าหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
- รุ่ นที่ 5 น้ าหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
- รุ่ นที่ 6 น้ าหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬาต่อสูป้ ระเภทเดี่ยวหญิง
- รุ่ นที่ 2 น้ าหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
- รุ่ นที่ 5 น้ าหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
- รุ่ นที่ 6 น้ าหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในรุ่ นที่ผา่ นการชัง่ น้ าหนัก

นักกี ฬาประเภทพุมเซ่ ในรุ่ นอายุ12-14ปี ทุ กประเภท ทั้งชายและหญิง ,
นักกี ฬาประเภท freestyle พุมเซ่ ทีมผสม รุ่ นอายุไ ม่ เกิ น 14 ปี , 15-17 ปี
และ 18 ขึ้นไป ,นักกีฬาประเภทต่อสู ้ รุ่ น 2,5,6 ทั้งชายและหญิงรายงานตัว
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคเช้า
พักรับประทานอาหาร
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคบ่าย
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬาต่อสูป้ ระเภทเดี่ยวชาย
- รุ่ นที่ 3 น้ าหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
- รุ่ นที่ 4 น้ าหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬาต่อสูป้ ระเภทเดี่ยวหญิง
- รุ่ นที่ 3 น้ าหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
- รุ่ นที่ 4 น้ าหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในรุ่ นที่ผา่ นการชัง่ น้ าหนัก

-นักกีฬาประเภทพุมเซ่ในรุ่ นอายุ15-17,18-30 ,31-40 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป
ทุกประเภท ทั้งชายและหญิงรายงานตัว
-นักกีฬาประเภท freestyle พุมเซ่ เดี่ยวชายและหญิง ไม่เกิน 14 ปี , 15-17
ปี และ 18 ขึ้นไป รายงานตัว
- นักกีฬาประเภทต่อสู ้ 3,4 ทั้งชายและหญิงรายงานตัวรายงานตัว
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคเช้า
พักรับประทานอาหาร
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคบ่าย
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