ระเบียบและข้อบังคับ
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 โซน Campus
________________________________________________________________________________________

เพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขัน “SEACON TAEKWONDO SCHOOL FESTIVAL 2017” เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬาดังนี้
1. ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันนี้เรียกว่า “SEACON TAEKWONDO SCHOOL FESTIVAL 2017” เทควันโด
วันแข่งขัน : อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
2. คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน
อ.วัชรินทร์ เจริญประกอบ
3. รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่ :

www.gmacscore.com

4. ประเภทจัดการแข่งขัน ได้แก่
4.1 ประเภทต่อสู้
4.2 ประเภทพุมเซ่
4.3 ประเภทพุมเซ่ Freestyle
5 กาหนดให้มีการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทต่อสู้
Class B มือใหม่ใช้ท่าเตะได้ทุกทักษะ มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลือง
Class C มือใหม่พิเศษ
Class D / school มือใหม่พิเศษ (ชั่วโมงเรียนที่โรงเรียน)
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รุ่นอายุ
อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย-หญิง
(ไม่เกิน พ.ศ. 2554)
อายุ 7-8 ปี ชาย-หญิง
(พ.ศ. 2552-2553 )
อายุ 9 – 10 ปี ชาย-หญิง
(พ.ศ. 2550 – 2551 )
อายุ 11 - 12 ปี ชาย-หญิง
(พ.ศ. 2548 – 2549 )
อายุ 13 – 14 ปี ชาย
(พ.ศ. 2546 – 2547 )
อายุ 13 – 14 ปี หญิง
(พ.ศ. 2546 – 2547 )
อายุ 15 – 17 ปี ชาย
(พ.ศ. 2543 – 2545 )
อายุ 15 – 17 ปี หญิง
(พ.ศ. 2543 – 2545 )

B, C, D

A
-18

B
-20

C
-23

รุ่นน้าหนัก (ก.ก.)
D
E
F
-26 +26

B, C, D

-20

-23

-26

-29

-33

-36 +36

B, C, D

-23

-26

-29

-32

-36

-40 +40

B, C, D

-26

-29

-33

-36

-39

-42

-45

B, C, D

-35

-39

-43 -48

-53

-58

-62 +62

B, C, D

-34

-38

-42

-46

-50

-54

-58 +58

B, C, D

-45

-49

-53

-57

-62

-68

-73 +73

B, C, D

-42

-46

-50

-54

-58

-63

-68 +68

Class

G

H

-49 +49

กติกาการแข่งขัน เคียวรูกิ
5.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบัน
5.2 นักกีฬาต้องสวนอุปกรณ์ป้องกันจามระเบียบสากล ได้แก่ ฟันยาง เกราะ สนับแขน ขา และอื่นๆ
5.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
5.4 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์สมัครแข่งขันเคียวรูกิประเภทบุคคล ได้เพียง 1 รุ่น เท่านั้น
5.5 ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
5.6 ประเภทบุคคลไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน
5.7 ให้นักกีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจอุปกรณ์ก่อนลงสนาม
5.8 นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันไม่ทันเวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี ไม่มีการเริ่มต้นใหม่
** 5.9 กรณีน้าหนักไม่มีตามรุ่น ฝ่ายจัดกาแข่งขันจะจับคู่พิเศษให้ **
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I

ประเภทท่ารา (Poomsae)
กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่นแยกประเภท รุ่นอายุ คุณวุฒิขั้นสาย แยกชาย และหญิง
สายสีราและสายดารา 1 พุมเซ่
➢ ประเภทพุมเซ่เดี่ยว
Event 1 (ชาย,หญิง)
➢ ประเภทพุมเซ่คู่ผสม
Event 2 (ชาย,หญิง)
➢ ประเภทพุมเซ่ทีม
Event 3 (ทีม 3 คน)
➢ ประเภทพุมเซ่ freestyle เดี่ยว
Event 4 (ชาย,หญิง)
➢ ประเภทพุมเซ่ freestyle คู่ผสม
Event 5 (ชาย,หญิง)
➢ ประเภทพุมเซ่ freestyle ทีม
Event 6 (ทีม 3-5 คน)
พุมเซ่
รุ่นอายุ

ขั้นสาย

ประเภทแข่งขัน

พุมเซ่

สายขาว

เดี่ยว

6 Blocks

สายเหลือง

พุมเซ 1st

2. อายุ 7-8 ปี

สายเขียว

พุมเซ 3rd

3.

สายฟ้า

พุมเซ 5th

1. อายุไม่เกิน 6 ปี (รุ่น A)

4.
5.
6.

(รุ่น B)
อายุ 9-10 ปี (รุ่น C)
อายุ 11-12 ปี (รุ่น D)
อายุ 13-14 ปี (รุ่น E)
อายุ +15 ปี (รุ่น F)

สายน้าตาล

เดี่ยว , คู่ผสม , ทีม

พุมเซ 7th

สายแดง

พุมเซ 8th

สายดาแดง

โคเรีย, คึมกัง

สายดา

เทแบค, เพียงวอน

พุมเซ่ Freestyle
พุมเซ่อิสระ

ประเภทเดี่ยว

ประเภทคู่

ประเภททีม

อายุ -10 ปี
บุคคล ชาย/หญิง
คู่
ทีม 3-5 คน
อายุ 11 -14 ปี
บุคคล ชาย/หญิง
คู่
ทีม 3-5 คน
อายุ +15 ปี
บุคคล ชาย/หญิง
คู่
ทีม 3-5 คน
ใช้กติกาการแข่งขันตาม WT ใช้การแข่งขันแบบลาดับคะแนน
หมายเหตุ ประเภทคู่ผสม ไม่แยก (คู่ชาย,หญิง /คู่ชาย,ชาย/คู่หญิง,หญิง) จัดแข่งขันรวมกันอยู่ในรุน่ คู่ผสม
ประเภทพุมเซ่ Freestyle ทีม ไม่แยกชายหญิง สามารถลงแข่งแบบทีมชายล้วน หรือหญิงล้วน หรือทีมผสม
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6. ค่าสมัคร
ต่อสู้
500 บาท
พุมเซ่เดี่ยว
500 บาท
พุมเซ่คู่
700 บาท
พุมเซ่ทีม
900 บาท
พุมเซ่ Freestyle เดี่ยว
500 บาท
พุมเซ่ Freestyle คู่
700 บาท
พุมเซ่ Freestyle ทีม 3-5 คน
1,000 บาท
7. กาหนดการ
ชั่งน้าหนัก
**วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 – 08.00
** หากไม่มีคู่เตะ ฝ่ายจัดการแข่งขันจะจับคู่พิเศษให้ในรุ่นทีใ่ กล้เคียงกัน
8. รางวัลการแข่งขันนักกีฬา
8.1 ชนะเลิศ เหรียญชุบทอง พร้อมเกียรติบัตร
8.2 รอง อันดับ 1 เหรียญชุบเงิน พร้อมเกียรติบัตร
8.3 รอง อันดับ 2 เหรียญชุบทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
9. ถ้วยรางวัลคะแนนรวม ประเภทต่อสู้, พุมเซ่ และ พุมเซ่ Freestyle
9.1 ถ้วยคะแนนรวม ต่อสู้ ชนะเลิศอันดับ 1
9.2 ถ้วยคะแนนรวม ต่อสู้ รองชนะเลิศ อันดับ 1
9.3 ถ้วยคะแนนรวม ต่อสู้ รองชนะเลิศ อันดับ 2
9.4 ถ้วยคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศอันดับ 1
9.5 ถ้วยคะแนนรวม พุมเซ่ รองชนะเลิศ อันดับ 1
9.6 ถ้วยคะแนนรวม พุมเซ่ รองชนะเลิศ อันดับ 2
9.7 ถ้วยคะแนนรวม พุมเซ่ Freestyle ชนะเลิศอันดับ 1
9.8 ถ้วยคะแนนนักกีฬายอดเยี่ยม
ประเภทต่อสู้ Class B ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
ประเภทต่อสู้ Class C ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
ประเภทพุมเซ่ บุคคล ชาย 1 รางวัล,หญิง 1 รางวัล
ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม 1 รางวัล / ประเภทพุมเซ่ ทีม 1 รางวัล
ประเภทพุมเซ่ Freestyle บุคคล ชาย 1 รางวัล, บุคคล หญิง 1 รางวัล
ประเภทพุมเซ่ Freestyle คู่ 1 รางวัล / ประเภทพุมเซ่ Freestyle ทีม 1 รางวัล
• นับคะแนน เฉพาะรุน่ ที่มีการแข่งขัน 3 คน
• ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรียญทอง ถ้าเท่ากัน นับเหรียญเงิน ถ้าเท่ากัน นับเหรียญทองแดง
9.10 ถ้วยรางวัลผู้ฝกึ สอนยอดเยีย่ ม ประเภทต่อสู้ 3 รางวัล และ ประเภทพุมเซ่ 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
อ.วัชรินทร์ เจริญประกอบ โทร. 090- 970-0764
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