ระเบียบการแข่ งขันเทควันโด
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
***********************
1. สมาคมเทควันโดแห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรี วกิ รม์
เลขาธิการสมาคม
ดร.สมคิด ปิ่ นทอง
สถานที่ติดต่อ
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด)
การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2369 -1518 / โทรสาร 0-2319-3869
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาเทควันโดของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย (1 คน)
รองประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การทีมหรื อผูแ้ ทนภาค ๆ ละ 1 คน
กรรมการ
ผูแ้ ทนฝ่ ายเทคนิคสมาคมเทควันโด (1 คน)
กรรมการ
ผูแ้ ทนฝ่ ายจัดการแข่งขันสมาคมเทควันโด (1 คน)
กรรมการ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันเทควันโดสากล (The World Taekwondo Federation : WTF) ฉบับ
ปั จจุบนั ที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยให้การรับรองและประกาศใช้ ทั้งต่อสู ้ และพุมเซ่
5 คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ผูส้ มัครเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์ ” ต้องมีคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.1 เป็ นนักกีฬาเทควันโดที่มีคุณวุฒิต้ งั แต่สายดาหรือสายดาแดงที่ได้รับการรับรองจากคุกคิวอน หรื อ
WTF เป็ นต้นไป ทั้งต่อสู ้ และพุมเซ่
5.2 เป็ นนักกีฬาสมัครเล่น (ห้ามนักกีฬามวยไทยอาชีพที่ข้ ึนทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการกีฬามวย
ลงทาการแข่งขัน)
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5.3 มีสัญชาติไทย
5.4 ขึ้นทะเบียนนักกีฬาตามระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
5.5 ไม่เป็ นนักกีฬาที่อยูใ่ นระยะเวลาที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย หรื อประธานกรรมการ
อานวยการแข่งขัน หรื อ กกท. ลงโทษให้พกั การแข่งขัน
5.6 ต้องเป็ นผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2543) และประเภทรุ่ นคาเด็ท อายุไม่เกิน 14 ปี
(เกิดปี พ.ศ.2547)
5.7 ห้ามนักกีฬาลงทาการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาต่อสู ้เกินกว่า 1 ชนิดกีฬาตามประกาศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
6. ประเภทการแข่ งขัน แบ่ งเป็ น 5 ประเภท
6.1 ประเภทต่ อสู้ (Kyorugi)
ชาย
1. รุ่ นไม่เกิน 45 กก. น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
2.รุ่ นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
3.รุ่ นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
4. รุ่ นไม่เกิน 55 กก.
มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
5. รุ่ นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
6. รุ่ นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
7. รุ่ นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
8. รุ่ นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
9. รุ่ นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
10. รุ่ น 78 กก. ขึ้นไป
หญิง
1.รุ่ นไม่เกิน 42 กก. น้ าหนักไม่เกิน 42 กก
2. รุ่ นไม่เกิน 44 กก.
มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
3.รุ่ นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
4.รุ่ นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
5.รุ่ นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
6.รุ่ นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
7.รุ่ นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
8.รุ่ นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
9.รุ่ นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
10.รุ่ น 68 กก.ขึ้นไป
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6.2 ประเภทต่ อสู้ ทมี 5 คน
ชาย
น้ าหนักตั้งแต่ 45 กก. ขึ้นไป ถึงน้ าหนักไม่เกิน 63 กก. น้ าหนักรวมทั้งทีม 5 คน ต้องไม่เกิน 290 กก.
หญิง
น้ าหนักตั้งแต่ 42 กก. ขึ้นไป ถึงน้ าหนักไม่เกิน 55 กก.น้ าหนักรวมทั้งทีม 5 คน ต้องไม่เกิน 270 กก.
หมายเหตุ ประเภททีมต่อสู้ อนุญาตให้นกั กีฬาทั้งทีมใส่ ชุดสี แดง หรื อสี น้ าเงิน เข้าทาการแข่งขัน
ตามสายการแข่งขันได้
6.3 ประเภทต่ อสู้ ร่ ุ นคาเด็ท
ชาย
1. รุ่ นไม่เกิน 33 กก.
2. รุ่ นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
3. รุ่ นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
4. รุ่ นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
หญิง
1. รุ่ นไม่เกิน 29 กก.
2. รุ่ นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
3. รุ่ นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
4. รุ่ นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
6.4 ประเภทพุมเซ่ (Poomsae)
1. ประเภทพุมเซ่เดี่ยว ชาย (ชาย 1 คน)
2. ประเภทพุมเซ่เดี่ยว หญิง (หญิง 1 คน)
3. ประเภทพุมเซ่คู่ผสม ชาย-หญิง (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
4. ประเภทพุมเซ่ทีมชาย (ชาย 3 คน)
5. ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง (หญิง 3 คน)
6.5 ประเภทพุมเซ่ ฟรีสไตล์
1. ประเภทเดี่ยวชาย
2. ประเภทเดี่ยวหญิง
หมายเหตุ
1. เป็ นนักกีฬาที่ผา่ นการคัดเลือกเป็ นตัวแทนภาค
2. ประเภทต่อสู ้ รุ่ นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี เกิดปี 2543 เป็ นต้นไป
3. ประเภทต่อสู ้รุ่นคาเด็ท อายุไม่เกิน 14 ปี เกิดปี 2547 เป็ นต้นไป
4. ประเภทพุมเซ่ท้ งั 2 ประเภท อายุไม่เกิน 18 ปี เกิดปี พ.ศ.2543 เป็ นต้นไป
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5. ประเภทต่อสู ้ทุกประเภทให้นกั กีฬาลงแข่งขันได้เพียง 1 รุ่ น เท่านั้น ทั้งบุคคลเดี่ยว และ
ประเภททีม ชาย – หญิง
6. ประเภทพุมเซ่ทวั่ ไป และประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์ให้นกั กีฬา 1 คน สามารถลงทาการแข่งขันได้
ไม่เกิน 1 รายการ เท่านั้น ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
7.จานวนผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ระดับจังหวัด
7.1 ประเภทต่อสู ้บุคคลเดี่ยว ชาย – หญิง ทุกประเภท แต่ละจังหวัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการ
คัดเลือกได้จงั หวัดละ 28 คน (ชาย 14 คน หญิง 14 คน)
7.2 ประเภทต่อสู ้ทีมระดับจังหวัดส่ งให้นกั กีฬาได้ทีมละ ชาย 5 คน หญิง 5 คน รวม 10 คน
7.3 ประเภทพุมเซ่ทวั่ ไป และประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์ ส่ งนักกีฬาได้ 12 คน (ชาย 6 คน หญิง 6 คน)
7.4 รวมนักกีฬาในระดับจังหวัด ชาย และหญิง จานวน 50 คน
7.5 ผูฝ้ ึ กสอน และผูจ้ ดั การทีม จังหวัดละ 4 คน
ระดับภาค การคัดเลือกทุกประเภทเอาเฉพาะนักกีฬารุ่ นละ 3 คน ประเภทเดี่ยว ประเภททีม
ได้ 2 ทีม และคู่ผสมได้ 3 คู่
7.6 ประเภทต่อสู ้บุคคลเดี่ยวชาย และ หญิง ทุกประเภท คัดเลือก ได้รุ่นละ 3 คน (ชาย 42 คน
หญิง 42 คน) รวมนักกีฬา 84 คน
7.7 ประเภทต่อสู ้ทีมชาย ทีมหญิง ได้ 2 ทีมชาย 10 คน 2 ทีม หญิง 10 คน รวม 20 คน
7.8 ประเภทพุมเซ่ทวั่ ไป
- เดี่ยวชาย 3 คน
- เดี่ยวหญิง 3 คน
- คู่ผสม 3 คู่ ชาย 3 คน หญิง 3 คน รวม 6 คน
- ประเภททีม 4 ทีม ทีมชาย 2 ทีม 6 คน ทีมหญิง 2 ทีม 6 คน รวมนักกีฬา 12 คน
- รวมนักกีฬา 24 คน
7.9 ประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์
- เดี่ยวชาย 3 คน
- เดี่ยวหญิง 3 คน
รวมนักกีฬา 6 คน
7.10 ระดับภาคเจ้าหน้าที่ประจาทีม 20 คน ต่อภาค แต่ละจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ทีมที่มีรายชื่อใน
ระดับภาคได้ไม่เกิน 3 คน
7.11 เจ้าหน้าที่ทีมที่ไม่มีรายชื่อได้เป็ นตัวแทนให้มาทาหน้าที่ระดับชาติ ให้ทางจังหวัดสามารถ
แต่งตั้งให้มาทาหน้าที่ในระดับชาติได้ แต่ตอ้ งได้รับการรับรองการแต่งตั้งจากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หรื อนายกสมาคมกีฬาจังหวัด หรื อผูอ้ านวยการสานักงาน กกท.จังหวัด โดยนาเอกสารมา
แสดงในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม(ให้ สิทธิเฉพาะทาหน้ าทีเ่ ท่านั้น ไม่ ได้ สิทธิต่างๆ ของ กกท.)
7.12 รวมนักกีฬาระดับภาคทั้งต่อสู ้ และพุมเซ่ 134 คน
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หมายเหตุ -ประเภทต่อสู ้ทีมชาย – หญิง แต่ละทีมต้องส่ งนักกีฬาให้ครบจานวนทีมชาย 5 คน
ทีมหญิง 5 คน ทีมใดมีนกั กีฬาไม่ครบ 5 คน ห้ามเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งระดับภาค และ
ระดับชาติ ในระดับชาติแต่ละทีมต้องมีนกั กีฬาลงทาการแข่งขันในรอบแรกให้ครบ 5 คน
ในรอบที่ 1 ของทีมตนเองที่ลงแข่งขัน ทีมใดที่มีนกั กีฬาไม่ครบให้ตดั ออกจากการแข่งขัน
- ประเภทพุมเซ่ ประเภททีมชาย ทีมหญิง ต้องมีนกั กีฬาลงทาการแข่งขันทีมละ 3 คน
ทีมใดมีไม่ครบให้ตดั ออกจากการแข่งขัน
ในระดับชาติ นักกีฬาทีไ่ ด้ รับสิ ทธิคัดเลือกเป็ นตัวแทนภาค ทั้งประเภทต่ อสู้ และ
ประเภทพุมเซ่ ถ้ าไม่ มาแข่ งขันโดยไม่ มีสาเหตุ เป็ นเหตุให้ เกิดการเสี ยหายต่ อทีมจังหวัด
ของตนเอง ให้ ตัดสิ ทธิ์ห้ามเข้ าร่ วมการแข่ งขัน 2 – 4 ปี และให้ ชดใช้ ค่าเสี ยหายต่ อการ
กีฬาแห่ งประเทศไทย และจังหวัดของตนเอง
8. หลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
8.1 ระดับภาค นักกีฬาทุกคนต้องมารายงานตัว ให้แพทย์ตรวจร่ างกายชัง่ น้ าหนักและเข้าสู่ การแข่งขัน
ตามระเบียบและกาหนดการแข่งขันฉบับนี้ ผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามให้ตดั สิ ทธิ์ นกั กีฬาในรุ่ นนั้น
8.2 จะทาการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท ดังนี้
- ประเภทต่ อสู ้ บุ คคลเดี่ ยว ให้ ค ัดเลื อกนักกี ฬา รุ่ นละ 3 คน / ภาค 20 รุ่ น รวม 60 คน
(ชาย 30 คน, หญิง 30 คน)
- ประเภทต่อสู ้ทีม ให้คดั เลือกนักกีฬา ภาคละ 4 ทีม คือ ชาย 2 ทีม, หญิง 2 ทีม (ชาย 10 คน ,
หญิง 10 คน รวม 20 คน)
- ประเภทรุ่ นคาเด็ทให้คดั เลือกนักกีฬารุ่ นละ 3 คน / ภาค จานวน 8 รุ่ น ชาย 4 รุ่ น หญิง 4 รุ่ น
รวมนักกีฬา 24 คน (ชาย 12 คน, หญิง 12 คน)
- ประเภทพุมเซ่เดี่ยว ให้คดั เลือกนักกีฬา รุ่ นละ 6 คน / ภาค (ชาย 3 คน, หญิง 3 คน)
- ประเภทพุมเซ่คู่ผสม ให้คดั เลือกนักกีฬา ภาคละ 3 คู่ คือ ชาย 3 คน, หญิง 3 คน
- ประเภทพุมเซ่ ทีมให้คดั เลื อกนักกี ฬา ภาคละ 4 ทีม คือ ชาย 2 ทีม, หญิง 2 ทีม (ชาย 6 คน,
หญิง 6 คน)
- นักกีฬาประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์เดี่ยว จานวน 6 คน คือ ชาย 3 คน, หญิง 3 คน
8.3 ประเภทต่อสู ้บุคคลเดี่ยว ในระดับจังหวัดและระดับภาค นักกีฬา 1 คน สามารถทาการแข่งขันได้
1 ประเภท หรื อ 1 รุ่ น เท่านั้น ต่อสู ้ประเภททีม สาหรับประเภทต่อสู ้ทีม แต่ละทีมต้องส่ ง นักกีฬา 5 คน ทีม
ใดที่มีนกั กีฬาไม่ครบ 5 คน ให้ตดั สิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขัน ประเภท พุมเซ่ ทั้ง 2 ชนิด นักกีฬา 1 คน สามารถ
ลงทาการแข่งขันได้ 1 รายการ เท่านั้น
8.4 จานวนเจ้าหน้าที่ ทีม ที่ นัก กี ฬ าผ่า นการคัดเลื อกระดับภาค ใช้อตั ราส่ วนนักกี ฬ า : ผูฝ้ ึ กสอน
(6: 1) รวมไม่เกิน 20 คน ดังนี้
- นักกีฬา จานวน 1 - 6 คน
ผูฝ้ ึ กสอน
จานวน 1 คน
- นักกีฬา จานวน 9 – 12 คน
ผูฝ้ ึ กสอน
จานวน 2 คน
- นักกีฬา จานวน 15 - 18 คน
ผูฝ้ ึ กสอน
จานวน 3 คน
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- ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ กกท. ที่จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม
8.5 กรณี ที่นกั กีฬาของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งได้เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมการแข่งขันระดับชาติแต่ผฝู้ ึ กสอนที่
ได้รับโควต้าไม่เพียงพอ ให้จงั หวัดนั้น ๆ สามารถแต่งตั้งผูฝ้ ึ กสอน ให้มาทาหน้าที่ได้โดยทางจังหวัดเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
8.6 นักกีฬาต้องนาบัตรประจาตัวคุณวุฒิสายดา หรื อ ดาแดง ตัวจริ งและถ่ายสาเนา 1 ฉบับ ส่ งให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันที่แพทย์ ตรวจร่ างกาย ชัง่ น้ าหนัก ในรอบการคัดเลือกเป็ นตัวแทนจังหวัดและรอบ
การคัดเลือกเป็ นตัวแทนภาค ผูท้ ี่ไม่นามาในเอกสารที่กาหนด จะหมดสิ ทธิ เข้าแข่งขันในรอบคัดภาค
9 วิธีการจัดการแข่ งขัน
9.1 ใช้วิธีจดั การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก (ระบบคู่สายการแข่งขัน) ประเภทต่อสู ้ เดี่ ยวชาย,หญิง และ
ประเภททีม
9.2 ประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชาย,หญิง คู่ผสม และทีมชาย ทีมหญิง ให้ใช้การจับสลากเลื อกลาดับการแข่งขัน
ก่อน – หลัง และให้ใช้ระบบการแข่งขันตามสากลของ WTF ในข้อที่ 7 คือใช้ระบบ Cut Off
System โดยเรี ยงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย นักกีฬาที่ได้คะแนนสู งในอันดับที่ 1 – 8 จะผ่านเข้า
สู่ รอบชิ งชนะเลิ ศต่อไป ในรอบชิ งชนะเลิ ศจะทาการแข่งขันโดยเรี ยงลาดับคะแนน โดยนักกี ฬาที่
ได้คะแนนน้อยสุ ด (อันดับที่ 8) เป็ นผูเ้ ริ่ มราแข่งขันก่อนไปจนถึงนกกีฬาที่มีคะแนนสู งสุ ด (อันดับ
ที่ 1) กรณี ที่มีนกั กีฬาไม่ถึง 8 คน ให้ดาเนินการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทันที ให้มีที่ 3 ร่ วม
9.3 ประเภทพุมเซ่ อิสระ เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง ให้แข่งขันในรอบชิ งชนะเลิศเลยโดยผูท้ ี่มีคะแนนอันดับ 1
ถึง 4 ให้ได้รับเหรี ยญรางวัลตามคะแนนและให้สามารถใช้เสี ยงดนตรี ประกอบการแข่งขันได้ และ
ต้องแจ้งท่ายากที่ใช้ในการแข่งขันกับคณะกรรมการการตัดสิ นก่อนการแข่งขัน 1 วัน
9.4 ไม่มีการแข่งขันชิงตาแหน่งที่ 3 ให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมทั้งในประเภทต่อสู ้เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง ทีม
ต่อสู ้ ชาย, หญิง และพุมเซ่ทุกชนิด
9.5 เวลาในการแข่งขัน - ประเภทต่อสู ้ กาหนดให้มีการแข่งขันคู่ละ 3 ยกๆ ละ 2 นาที พักระหว่างยก
1 นาที ทั้งชายและหญิง
9.6 ประเภทพุมเซ่ ทวั่ ไป ให้ทาการแข่งขันโดยใช้ท่าแข่งขัน Taegeuk 4,5,6,7,Jang, Taegeuk 8 Jang,
Koryo, Keumgang , Taeback ทั้งการแข่งขันเดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง คู่ผสม และทีมชาย ทีมหญิง
9.7 ประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์ให้นกั กีฬาใช้เสี ยงดนตรี ประกอบการแข่งขันโดยนักกีฬาเป็ นผูจ้ ดั หามาเอง
9.8 ให้ นักกีฬาทีจ่ ะลงทาการแข่ งขันทุกคนต้ องมารายงานตัวต่ อคณะกรรมการจัดการแข่ งขัน และ
ตรวจร่ างกายโดยแพทย์ก่อนเริ่มรายการแข่ งขัน 1 วัน “นักกีฬาทีไ่ ม่ มารายงานตัวและ ไม่ ผ่าน
การตรวจร่ างกายไม่ อนุญาตเข้ าร่ วมทาการแข่ งขัน” และรายงานให้ กกท. ทราบ
9.9 ประเภททีมต่ อสู้ 5 คน ในรอบคัดภาคถ้ามีนกั กีฬา 3 จังหวัดให้ใช้วธิ ี การแข่งขันระบบพบกันหมด
หาทีมที่ชนะเพียง 2 ทีม และถ้ามี 4 จังหวัดขึ้นไปให้ใช้ระบบคู่สายการแข่งขัน ให้มีการแข่งขันแบบ
คู่สายก้างปลาพบกันระหว่างจังหวัดกับจังหวัดในระดับชาติ
9.10 ประเภททีมต่อสู ้ ชาย,หญิง ในรอบแรกของการแข่งขันนักกีฬาทุกทีมต้องลงทาการแข่งขันให้
ครบ 5 คน ทีมใดที่นกั กีฬาลงไม่ครบ 5 คน ในรอบแรกให้ตดั สิ ทธิ์ หา้ มลงแข่งขัน ใช้เวลาในการ
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แข่งขันรวม 12 นาที โดยยกแรก 5 นาที พัก 2 นาที ยกที่สอง 5 นาที จบยกที่สองประกาศผลแพ้
ชนะด้วยคะแนน (กรณี ที่นกั กีฬายอมแพ้หรื อถูกน๊อคในยกที่ 1 หรื อ ยกที่ 2 ให้บวกคะแนนให้
ฝ่ ายตรงข้าม 5 คะแนน) การแข่งขันในรอบต่อไปถ้านักกีฬาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดลงไม่ครบ 5 คน ให้
บวกคะแนนให้ฝ่ายตรงข้าม 5 คะแนนต่อนักกีฬา 1 คน ในยกแรก การแข่งขันยกที่ 2 นักกีฬาจะ
เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 15 ครั้ง นักกีฬาทาผิดกติกาได้ไม่เกิน 20 เคียงโก
- วิธีปฎิบัติในการแข่ งขัน รอบแรกยกที่ 1 แต่ละทีมต้องมีนกั กี ฬาเต็มจานวน 5 คน (ให้ผฝู ้ ึ กสอน
เป็ นผูท้ ี่คดั เลือกหมายเลขต่างๆ ของนักกีฬาเอง) มีหวั หน้านักกีฬา 1 คน โดยให้เป็ นหมายเลข 1 คนที่ 1
หัวหน้าต้องลงสู่ สนามการแข่งขันเป็ นบุคคลแรกใช้เวลา 1 นาที แล้วเปลี่ยนให้คนที่ 2,3,4,5 ลงแข่งคนละ
1 นาทีเช่ นเดี ยวกัน ใช้การรวมคะแนนภายใน 5 นาที เป็ นการแข่งขันในยกแรกให้นกั กี ฬาทั้งทีมพัก 2
นาที และยกที่ 2 ให้ผฝู ้ ึ กสอนเป็ นผูเ้ ลือกนักกีฬาของตนเองมา 1 คน เพื่อเป็ นการลงทาการแข่งขันคู่แรก
โดยต้องแจ้งต่อกรรมการผูต้ ดั สิ นว่าจะเอาหมายเลขอะไรแข่ง ก่ อน นักกี ฬาทั้ง2 ฝ่ าย ต้องแข่งอย่า ง
ต่อเนื่ องอี ก 5 นาที โดยสามารถผลัดเปลี่ ยนกันลงแข่ งขันได้อยู่ตลอดเวลา เมื่ อสิ้ นสุ ด ในยกที่ 2 ผล
คะแนนที ม ใดในยกแรก และยกที่ ส อง ที่ มี ค ะแนนมากกว่า เป็ นผูช้ นะ กรณี ที่ ที ม มี ค ะแนนเท่ า กัน
ให้ผูฝ้ ึ กสอนเป็ นผูเ้ ลื อกนักกี ฬ าของตนเองมา 3 คน โดยให้ผูฝ้ ึ กสอนแจ้งต่อคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นว่า
นักกีฬาคนใดจะต้องลงแข่งขันคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 ในระบบยกที่ 4(Golden Point) นักกีฬาของทีม
จังหวัดใดชนะคู่แข่งขัน 2 ใน 3 จึงเป็ นผูช้ นะ
9.11 การชัง่ น้ าหนักและการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน (ต้องกระทาต่อหน้าผูแ้ ทนสมาคมหรื อวิทยากร)
9.11.1 การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทต่อสู ้ และพุมเซ่ ให้กระทาต่อหน้าผูแ้ ทนสมาคม
เทควันโดแห่ งประเทศไทย ผูแ้ ทนภาคหรื อจังหวัด สามารถส่ งตัวแทนเข้าร่ วมจับสาย
การแข่งขันได้ตามกาหนดการแข่งขัน
9.11.2 คณะกรรมการดาเนิ นการแข่งขันฯ จะเป็ นผูจ้ บั ฉลากแบ่งสายการแข่งขันแทนภาคที่ไม่
ส่ งผูแ้ ทนมาร่ วมในการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
9.11.3 ลาดับการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทต่อสู ้ และประเภทพุมเซ่ นกั กี ฬาต้องให้
แพทย์ตรวจร่ างกายเสี ยก่อน ส่ วนนักกี ฬาประเภทต่อสู ้ ต้องทาการชัง่ น้ าหนัก แล้วจึง
ด าเนิ น การจับ สายการแข่ ง ขัน ก่ อ นการแข่ ง ขัน 1 วัน ในรุ่ น นั้น ๆ ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน
ทั้งประเภทต่อสู ้บุคคลเดี่ยว, และประเภททีม
9.12 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภาค และได้ สิทธิเข้ าร่ วมการแข่ งขันในระดับชาติ จะต้ อง
เข้ า รายงานตั วและร่ วมการแข่ งขั น กรณีมี เหตุ จ าเป็ นต้ องสละสิ ทธิ การแข่ งขั น จะต้ องแจ้ งต่ อ
คณะกรรมการ จัดการแข่ งขันฯ ในวันรายงานตัวก่อนการแข่ งขัน พร้ อมแจ้ งเหตุผลของการสละสิ ทธิ
- หากไม่ แ จ้ง ต่ อ คณะกรรมการจัด การแข่ ง ขัน ฯ และไม่ มี เ หตุ อ ัน ควรให้ ค ณะกรรมการฯ
พิ จ ารณาลงโทษ งดไม่ ใ ห้เ ข้า ร่ วมการแข่ ง ขัน ในปี ถัด ไป ในรายการแข่ ง ขัน กี ฬ าเยาวชน
แห่งชาติ
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9.13 นักกีฬาทั้งประเภทต่อสู ้ และประเภทพุมเซ่ ต้องมารายงานตัวให้แพทย์ตรวจร่ างกายก่อนการแข่งขัน
1 วัน (ตามกาหนดการการแข่งขัน) ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามให้ตดั สิ ทธิ เข้าร่ วมการแข่งขัน และแจ้งให้
กกท. ทราบ
9.14 ผูฝ้ ึ กสอน ที่มีรายชื่ อที่ กกท. แต่งตั้ง ต้องเข้าร่ วมประชุ มในวันประชุ มผูจ้ ดั การทีม ผูท้ ี่ไม่มา
เข้าร่ วมประชุ มให้รายงานต่อการกีฬาแห่ งประเทศไทยทราบ และห้ามลงทาหน้าที่ในปี ต่อไป 1 ปี
(ตามกฎข้อบังคับการกี ฬาแห่ งประเทศไทยฯ) ผูฝ้ ึ กสอนโควต้าพิเศษที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งใน
ระดับภาคให้ทางสมาคมกีฬาจังหวัด หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อผูอ้ านวยการสานักงาน กกท.
จังหวัด สามารถแต่งตั้งให้มาทาหน้าที่ผฝู ้ ึ กสอนให้กบั นักกีฬาของตนเองได้ โดยให้มีเอกสาร
แสดงการแต่งตั้งนามาแสดงในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
9.15 ห้ามนักกีฬาใช้ “สารต้องห้าม” ตามระเบียบของ WADA และการกีฬาแห่ งประเทศไทย ผูใ้ ช้จะ
ได้รับโทษตามกฎระเบียบของ กกท. และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ที่ได้บญั ญัติไว้
10. ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
10.1ให้ผจู ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอน ที่ได้รับสิ ทธิ์ ในระดับจังหวัดและระดับภาคให้เข้าทาหน้าที่ในการ
แข่งขัน ต้องเข้าร่ วมประชุมในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม โดยเคร่ งครัด ผูท้ ี่ขาดการประชุ ม จะถูก
ตัดสิ ทธิ ดงั ต่อไปนี้
ก. ตัดสิ ทธิ์ ในการประท้วง เนื่องจากไม่ได้รับทราบข้อกาหนด และข้อตกลงต่างๆ
ในการประชุมผูจ้ ดั การทีม
ข. ตัดสิ ทธิ์ การลงทาหน้าที่ 2 ปี (ในปี ต่อไป) ตามกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ค. ให้ผแู ้ ทนสมาคม ทารายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อดาเนินการตัดสิ ทธิ ต่างๆ
ตามระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
10.2 ให้ ผ้ จู ัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนลงทาหน้ าทีไ่ ด้ เฉพาะจังหวัดของตนเองเท่ านั้น
ผู้ฝ่าฝื นต้ องถูกลงโทษห้ ามเข้ าร่ วมการแข่ งขันไม่ เกิน 5 ปี ตลอดจนต้ องถูกลงโทษอื่นๆ เพิม่ เติม
ตามข้ อบังคับการกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ.2550
10.3 นักกีฬาต้องรายงานตัว และรับอุปกรณ์การแข่งขันก่อนการแข่งขันในคู่ของตนเอง อย่างน้อย 3 คู่
หลังจากแต่งกายเรี ยบร้อยแล้ว ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องไปรับการตรวจสภาพร่ างกายและเครื่ องแต่งกาย
ที่โต๊ะตรวจสอบในบริ เวณทางเข้าสนามแข่งขัน และให้นงั่ คอยอยูใ่ นบริ เวณที่จดั ไว้ให้จนกว่าจะ
ถึงเวลาที่ตนเองลงแข่งขัน
10.4 ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ต้องมีผฝู ้ ึ กสอนหรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนนานักกีฬาเข้าสู่ สนามแข่งขันได้เพียง
1 คน และสามารถมีแพทย์ประจาทีมได้อีก 1 คน หากนักกีฬาเข้าสู่ สนามช้ากว่ากาหนด 1 นาที
ให้ปรับนักกีฬาผูน้ ้ นั เป็ นฝ่ ายแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และให้ผแู้ ทนสมาคมรายงานให้ กกท. ทราบ
ถึงสาเหตุของการไม่ลงทาการแข่งขัน นักกีฬาต้ องมีผ้ ฝู ึ กสอนของตนเองลงทาหน้ าที่ท้งั ต่ อสู้ และ
พุมเซ่ ถ้าไม่ มีให้ ตัดสิ ทธิ์ห้ามนักกีฬาลงแข่ งขัน และห้ ามผู้ใดลงทาหน้ าที่แทนโดยเด็ดขาด
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10.5 การชัง่ น้ าหนัก
การชัง่ น้ าหนักอย่างเป็ นทางการ ต้องชัง่ น้ าหนักก่อนวันที่ตนเองแข่งขัน 1 วัน ในกาหนดเวลา
14.00 – 16.00 น. และอนุญาตให้ชงั่ เพียงครั้งเดียว ถ้าไม่ผา่ นให้โอกาสชัง่ ซ้ าได้อีก 1 ครั้ง
ภายในระยะเวลา 30 นาทีจากการชัง่ ครั้งแรก และให้นกั กีฬาลงลายมือชื่อในการชัง่ น้ าหนักทุก
ครั้งที่ชงั่ น้ าหนักผ่าน นักกีฬาใดที่ชงั่ น้ าหนักไม่ผา่ นหรื อไม่มาทาการชัง่ น้ าหนัก ให้ผแู ้ ทน
สมาคมรายงาน ให้กกท.ทราบ เพื่อได้ลงโทษตามระเบียบการแข่งขันต่อไป
10.6 นักกีฬาใดไม่มารายงานตัวให้แพทย์ตรวจร่ างกาย และชัง่ น้ าหนักโดยไม่มีสาเหตุ ตามวันเวลาที่
กาหนด ให้ตดั สิ ทธิ์ งดเข้าร่ วมการแข่งขันในปี ต่อไป (2 – 4 ปี )
10.7 นักกีฬาที่ไม่สามารถมารายงานตัวให้แพทย์ตรวจร่ างกายและชัง่ น้ าหนักให้มีใบรับรองจาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อผูท้ าหน้าที่หวั หน้านักกีฬาจังหวัดรับรอง
10.8 ผูเ้ ข้าแข่งขันชาย ต้องชัง่ น้ าหนักในสภาพที่ไม่มี “เสื้ อผ้าปกปิ ด” เหลือแต่กางเกงในเท่านั้น
ส่ วนนักกีฬาหญิงให้สวมกางเกงขาสั้น และเสื้ อยืด หรื อไม่มีเสื้ อผ้าปกปิ ด หรื อน้อยชิ้นที่สุด
10.9 นักกีฬาทุกคนต้องผ่านการตรวจเช็คร่ างกายจากแพทย์ก่อนทาการชัง่ น้ าหนัก 13.00 -14.00 น.
(ประเภทต่อสู ้และพุมเซ่)
10.10 ให้มีการจับสลากสายการแข่งขันหลังจากที่นกั กีฬาที่ผา่ นการชัง่ น้ าหนักเรี ยบร้อยของแต่
ละวัน (16.00 น. เป็ นต้นไป)
10.11 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ไม่ ลงปฏิบัติหน้ าที่เป็ นเหตุให้ นักกีฬาของตนลง
ทาการแข่ งขันไม่ ได้ จนเสี ยสิ ทธิ์ให้ ชดใช้ ค่าเสี ยหายกับนักกีฬาผู้น้ ันและการกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย และให้ ผ้ แู ทนสมาคมรายงานให้ กกท.ได้ พจิ ารณาโทษต่ อไป
หมายเหตุ ไม่ อนุญาตหรืออนุโลมไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น หากนักกีฬา และเจ้ าหน้ าทีไ่ ม่ ปฏิบัติตาม
ระเบียบการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 และข้ อบังคับการกีฬาแห่ งประเทศไทยว่าด้ วย
การ แข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ2550
11. การแต่ งกายของนักกีฬา
11.1 ให้ใช้ชุดแข่งขันเป็ นไปตามสหพันธ์เทควันโดโลก (WTF) กาหนด ประกาศใช้ฉบับปัจจุบนั
ทั้งประเภทต่อสู ้และประเภทพุมเซ่
11.2 ประเภททีมต่อสู ้ให้ใช้ชุดแข่งขันสี แดง และสี น้ าเงิน เป็ นไปตามระบบคู่สายการแข่งขัน
11.3 นักกีฬาชายต้องสวมกระจับ นักกีฬาหญิงเห็นควรสวมกระจับ,ฟันยาง, ถุงมือสี ขาว ,
ถุงเท้าที่ใช้ในการแข่งขัน , กระจับ , สนับแขน , สนับขา อุปกรณ์ดงั กล่าวนักกีฬาต้องจัดหามาเอง
11.4 การใช้เกราะป้ องกันลาตัว (เกราะไฟฟ้ า) เฮดการ์ดไฟฟ้ าใช้ยหี่ อ้ KP&P นักกีฬาแต่ละรุ่ นต้อง
ใช้ตามสหพันธ์กาหนดมีกรรมการเป็ นผูต้ รวจสอบ และสมาคมฯ กาหนดขนาดเกราะและ
เฮดการ์ดแต่ละรุ่ นแจ้งที่ประชุม ผูจ้ ดั การทีมเพื่อปฏิบตั ิและให้เบิกยืมจากส่ วนกลางเท่านั้น
(ไม่อนุ ญาตให้ใช้ของส่ วนตัว)
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12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าทีท่ ีม
ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีมทุกคน ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็ นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบตั ิตามกติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่
เหมาะสมหรื อละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน คณะกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติและผูต้ ดั สิ นจะพิจารณาโทษและให้เป็ นไปตามกติกาที่ WTF กาหนด
12.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม กองเชียร์ของทีม ทุกคนต้องประพฤติ
ให้เหมาะสมกับการเป็ นนักกีฬาที่ดี
12.2 ต้องปฏิบตั ิตนตามกติกาการแข่งขันทุกประการ และข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ที่
ประกาศใช้โดยเคร่ งครัด
12.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ประจาทีมนานักกีฬาลงสู่ สนามแข่งขัน การแต่งกายต้องเรี ยบร้อย และเหมาะสม
ต้องสวมเสื้ อแจ็คเก็ตประจาจังหวัดของตนเอง ชายเสื้ อชั้นในต้องอยูภ่ ายในกางเกง ไม่ใส่
กางเกงขาสั้น หรื อเสื้ อยืด และไม่สวมรองเท้าแตะลงไปปฏิบตั ิหน้าที่ตลอด ห้ามใส่ กางเกงฉี กขาด
12.4 หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรื อละเมิดกฎกติกา มารยาทในการแข่งขัน ตลอดจน
แสดงอาการไม่สุภาพ หรื อ พยายามสร้างมวลชนให้ร่วมกันทาการประท้วง จะถือว่าได้ทาผิด
ร้ายแรง ทาให้สมาคม และกีฬาเทควันโดเสื่ อมเสี ย ซึ่ งจะรายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ลงโทษ ตลอดจนสมาคม จะจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อลงโทษตามกฎ กติกา ระเบียบของ
สหพันธ์เทควันโดโลก(WTF) หมวดที่ 24 การลงโทษ ทางคณะกรรมการอานวยการแข่งขันฯ
จะรายงานโทษให้กบั การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขันเป็ นเวลาตั้งแต่ 2 ปี
ถึง 5 ปี ในโอกาสต่อไป
12.5 โค้ชและผูจ้ ดั การทีมต้องรับผิดชอบต่อนักกีฬาในจังหวัดของตนเองที่ได้รับสิ ทธิ์ แล้วไม่มา
แข่งขันตลอดจนการลงทาหน้าที่ของตนเอง
12.6 ผูฝ้ ึ กสอน ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน ต้องนาเอกสารตัวจริ ง และสาเนาคุณวุฒิสายดา มาให้คณะกรรมการ
ได้ตรวจสอบ ผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ห้ามมีรายชื่อมาทาหน้าที่ในระดับชาติ
12.7 เสื้ อของนักกีฬาให้มีขอ้ ความชื่อของจังหวัดตนเองเท่านั้นความสู งตัวอักษรไม่เกิน 4 นิ้ว ห้าม
นาข้อความอื่นใดมาใส่ โดยเด็ดขาด
13 การประท้วงให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับการกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่ งขันกีฬา
เยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ.2550
ระเบียบปฏิบตั ิในการประท้วง ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
13.1 ในกรณี ที่มีการประท้วงคาตัดสิ น ให้ผปู้ ระท้วงยืน่ หนังสื อเพื่อขอให้มีการวิเคราะห์การตัดสิ น
ใหม่ (คาร้องขอการประท้วง) พร้อมชาระค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ให้แก่ คณะกรรมการ
ประท้วงทางเทคนิค ภายในกาหนดเวลา 10 นาที หลังการแข่งขันของนัดที่เกี่ยวข้อง และให้
เป็ นไปตามระเบียบกติกาของ WTF ที่กาหนดเรื่ องการประท้วง (ไม่คืนเงินใดๆ ให้ในการ
ประท้วง)
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13.2 สมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิคอาจเรี ยกให้ผชู ้ ้ ีขาด ผูต้ ดั สิ น และ
กรรมการผูใ้ ห้คะแนน มาให้การยืนยันเกี่ยวกับกรณี ที่เกิดขึ้นได้
13.3 ให้มติคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิคถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด และไม่อาจมีการ
อุทธรณ์คาตัดสิ นได้อีกต่อไป ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
13.4 การประท้วงหรื อทักท้วงใดๆ ให้เป็ นไปตามกติกาของสหพันธ์เทควันโดโลกประกาศใช้ฉบับ
ปัจจุบนั และเป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
13.5 การประท้วงประเภทพุมเซ่ ได้ตอ้ งให้นกั กีฬาในขณะนั้นได้แข่งขันจนแล้วเสร็ จและให้
คณะกรรมการประกาศผลการแข่งขันก่อนผูใ้ ดฝ่ าฝื นให้ปรับนักกีฬาผูน้ ้ นั เป็ นฝ่ ายแพ้และให้
ดาเนินการลงโทษที่ขดั ขวางการแข่งขันของผูท้ ี่ลงทาหน้าที่เป็ นผูฝ้ ึ กสอนอยูข่ ณะนั้น ตามกติกา
ระเบียบ และข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2550
14 คุณสมบัติของผู้ตัดสิ น , ผู้ชี้ขาด และผู้ฝึกสอน
14.1 ผูต้ ดั สิ น ต้องผ่านการฝึ กอบรม สัมมนา กติกาการแข่งขันฉบับปั จจุบนั ที่สมาคมรับรอง
14.2 ผูต้ ดั สิ นต้องขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ ดั สิ นของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
14.3 ผูต้ ดั สิ นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาผูต้ ดั สิ น และสมาคมให้การรับรอง
14.4 ผูฝ้ ึ กสอนต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบ และข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
14.5 ผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนต้องมีคุณวุฒิทางเทควันโดตั้งแต่สายดาดั้ง 1 เป็ นต้นไป
และมีรายชื่อลงทาหน้าที่เป็ นผูฝ้ ึ กสอนในระดับภาคผูท้ ี่ได้รับโควตาพิเศษเป็ นผูฝ้ ึ กสอนของ
จังหวัดต้องมีคุณวุฒิทางเทควันโดตั้งแต่สายดาดั้ง 1 เป็ นต้นไป
14.5 ผูฝ้ ึ กสอนเมื่อลงปฏิบตั ิหน้าที่จะต้องแต่งกายให้สุภาพ เรี ยบร้อยเป็ นไปตามระเบียบการแข่งขัน
โดยเคร่ งครัด
คณะกรรมการผู้ตัดสิ น
- ผูต้ ดั สิ นต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่ งประเทศไทย หรื อการกีฬาแห่ งประเทศไทย
และผูต้ ดั สิ นที่ผา่ นการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่ งประเทศไทย และได้รับ
การพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ งประเทศไทย เสนอรายชื่ อให้การกีฬาแห่ งประเทศไทย แต่งตั้ง
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นกีฬา
- การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ ดั สิ นต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสี ย ในกรณี
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื ออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรื อเกิด
การประท้วงฯ อันเชื่อได้วา่ ไม่โปร่ งใส หรื อยุติธรรมของการตัดสิ น
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15 รางวัลการแข่ งขัน
ให้เป็ นไปตามที่บญั ญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550
รางวัลที่ 1 เหรี ยญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรี ยญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรี ยญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองเหรี ยญร่ วมกัน)
รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย จานวน 1 รางวัล จะได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง จานวน 1 รางวัล จะได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
รางวัลผูฝ้ ึ กสอนกีฬาดีเด่นทีมชาย – ทีมหญิง จานวน 2 รางวัล จะได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
หมายเหตุ : เหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็ นผูด้ าเนินการจัดเตรี ยมไว้ให้
ในส่ วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น กกท. เป็ นผูด้ าเนินการให้
16 หลักเกณฑ์ การพิจารณารางวัลนักกีฬาดีเด่ น
16.1 ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
16.2 มีทกั ษะ เทคนิคการแข่งขันที่ถูกต้องสวยงามตามแบบแผนของกีฬาเทควันโด
16.3 มีมารยาทดี มีน้ าใจนักกีฬา อยูใ่ นวิสัยของนักกีฬาที่ดี
16.4 ผูฝ้ ึ กสอนและทีมกองเชียร์มีระเบียบวินยั มีมารยาทดีงามในการเข้าร่ วมการแข่งขัน
17 ผู้ฝึกสอนดีเด่ น
17.1 ผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่ วมการแข่งขัน และปฏิบตั ิหน้าที่
ในฐานะผูฝ้ ึ กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
17.2 เป็ นผูท้ ี่ลงทาหน้าที่ที่ดีให้กบั ทีมจังหวัดของตนเอง
17.3 นักกีฬาของทีมมีความสามารถสู ง เป็ นนักกีฬาที่มีมารยาทอันดีงาม
17.4 เป็ นผูฝ้ ึ กสอนที่มีเทคนิคในการแข่งขันให้กบั นักกีฬา ให้ความร่ วมมือด้วยดีในการลงทาหน้าที่
17.5 เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามระเบียบของการแข่งขัน มีกิริยามารยาทเรี ยบร้อย การแต่งกายเรี ยบร้อย สวยงาม
เป็ นผูท้ ี่เหมาะสมกับการลงทาหน้าที่
17.6 ทีมกองเชียร์ ของตนเองไม่ก่อให้เกิดปั ญหาต่อการแข่งขัน
ให้ ผ้ แู ทนสมาคมผู้แทนฝ่ ายจัดการแข่ งขัน ผู้แทนจากการกีฬาแห่ งประเทศไทย หัวหน้ าผู้ตัดสิ น และ
วิทยากร 1 คน เป็ นผู้ร่วมพิจารณาในข้ อ 16 และ 17
หมายเหตุ ระเบียบการ และกาหนดการต่ างๆ ทีก่ าหนดใช้ ในการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34
จังหวัดน่ าน ประจาปี 2561 ฉบับนี้ ให้ จนท. และนักกีฬา ทีก่ ารกีฬาแห่ งประเทศไทย
ประกาศมีรายชื่ อเข้ าร่ วมการแข่ งขัน ได้ ปฏิบัติตามโดยเคร่ งครัดไม่ มีอนุโลม หรือข้ อยกเว้ น
ในข้ อใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนผู้ฝึกสอนโควต้ าพิเศษทีจ่ ังหวัดแต่ งตั้งเพิม่ เติมให้ มาทาหน้ าที่
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สรุ ปยอดนักกีฬาทีเ่ ข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ระดับจังหวัด
ต่อสู ้เดี่ยวชาย 10 คน
ต่อสู ้เดี่ยวหญิง 10 คน
ต่อสู ้ทีมชาย 5 คน
ต่อสู ้ทีมหญิง 5 คน
ต่อสู ้รุ่นคาเด็ท ชาย 4 คน
ต่อสู ้รุ่นคาเด็ท หญิง 4 คน
พุมเซ่ทวั่ ไป เดี่ยวชาย 1 คน
พุมเซ่ทวั่ ไป เดี่ยวหญิง 1 คน
พุมเซ่คู่ผสม ชาย 1 คน หญิง 1 คน
พุมเซ่ทีมชาย 3 คน
พุมเซ่ทีมหญิง 3 คน
พุมเซ่ฟรี สไตล์ เดี่ยวชาย 1 คน
พุมเซ่ฟรี สไตล์ เดี่ยวหญิง 1 คน
รวมนักกีฬาชาย หญิง 50 คน
สรุ ปยอดผู้ฝึกสอน 4 คน

ระดับภาค
30 คน
30 คน
10 คน
10 คน
12 คน
12 คน
3 คน
3 คน
ชาย 3 คน+หญิง 3 คน
6 คน
6 คน
3 คน
3 คน
134 คน
20 คน
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ระดับชาติ
150 คน
150 คน
50 คน
50 คน
60 คน
60 คน
15 คน
15 คน
ชาย 15 คน+หญิง 15 คน
30 คน
30 คน
15 คน
15 คน
670 คน
100 คน

หมายเหตุ

สรุ ปเหรียญรางวัล ใบประกาศ Mascot ชนิดกีฬาเทควันโด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภท
ต่อสู ้เดี่ยวชาย
ต่อสู ้เดี่ยวหญิง
ต่อสู ้ทีมชาย
ต่อสู ้ทีมหญิง
ต่อสู ้รุ่นคาเด็ท ชาย
ต่อสู ้รุ่นคาเด็ท หญิง
พุมเซ่ทวั่ ไป เดี่ยวชาย
พุมเซ่ทวั่ ไป เดี่ยวหญิง
พุมเซ่คู่ผสม ชาย / หญิง
พุมเซ่ทีมชาย
พุมเซ่ทีมหญิง
พุมเซ่ฟรี สไตล์ เดี่ยวชาย
พุมเซ่ฟรี สไตล์ เดี่ยวหญิง
รวมเหรียญ

จานวนเหรียญทีนับ
ทอง
เงิน
ทองแดง
10
10
20
10
10
20
1
1
2
1
1
2
4
4
8
4
4
8
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
37
37
74

จานวนเหรียญที่รับจริง
ทอง เงิน ทองแดง
10
10
20
10
10
20
5
5
10
5
5
10
4
4
8
4
4
8
1
1
2
1
1
2
2
2
4
3
3
6
3
3
6
1
1
2
1
1
2
50
50
100

หมายเหตุ

1 ทีม 5 คน
1 ทีม 5 คน

1 ทีม 2 คน
1 ทีม 3 คน
1 ทีม 3 คน

รวมเหรียญ 194 เหรียญ
ใบประกาศ 194 ใบ
Mascot 194 ชิ้น
18. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ี่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรื อ
แต่งกายด้วยชุดวอร์ มทั้งชุด ซึ่ งเป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของ
นักกีฬาให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
19. โลโก้ ผ้ ใู ห้ การสนับสนุน
- สาหรับเครื่ องหมายการค้า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิ ประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรื อเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรื อเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
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กาหนดการแข่ งขันเทควันโด
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
*******************
วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 17.00 น.

วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00น.
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

อบรมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- ทดสอบระบบอุปกรณ์การตัดสิ น
- กรรมการผูต้ ดั สิ นทดสอบระบบและทาการฝึ กสอน
- ประชุมผูต้ ดั สิ น

ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรี ยมการแข่งขัน
ประชุมผูจ้ ดั การทีม
พักรับประทานอาหาร
แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬา
ประเภทต่อสู ้เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง
รุ่ นที่ 9 ชาย รุ่ นไม่เกิน 78 กก.น้ าหนักมากกว่า 73 กก.แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่ นที่ 9 หญิงรุ่ นไม่เกิน 68 กก.น้ าหนักมากกว่า 63 กก แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่ นที่ 10 ชาย รุ่ น78 กก.ขึ้นไป
รุ่ นที่ 10 หญิง รุ่ น 68 กก.ขึ้นไป
ประเภทต่อสู ้รุ่นคาเด็ท
รุ่ นที่ 1 ชาย รุ่ นไม่เกิน 33 กก.
รุ่ นที่ 1 หญิง รุ่ นไม่เกิน 29 กก.
ประเภทต่อสู ้ทีมหญิง
ประเภทพุมเซ่เดี่ยวชาย
นักกีฬาประเภทต่อสู ้ชงั่ น้ าหนัก
ประชุมผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน หรื อผูแ้ ทนจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
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วันที่
มีนาคม 2561 มีการชิงชนะเลิศ 8 เหรี ยญทอง 8 เหรี ยญเงิน และ 16 เหรี ยญทองแดง
เวลา 08.00 – 08.30 น.
นักกีฬารายงานตัว
08.30 – 11.30 น.
เริ่ มทาการแข่งขันประเภทต่อสู ้ที่ผา่ นการจับสายการแข่งขัน
11.30 – 13.00 น.
แข่งขันประเภทพุมเซ่ ธรรมดาในรุ่ นเดี่ยวชาย
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร ประเภทต่อสู ้
13.00 – 17.00น.
แข่งขันประเภทต่อสู ้
13.00 – 14.00 น.
แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬาในรุ่ น
ประเภทต่อสู ้เดี่ยว
รุ่ นที่ 1 ชาย รุ่ นไม่เกิน 45 กก. .
รุ่ นที่ 1 หญิง รุ่ นไม่เกิน 42 กก.
รุ่ นที่ 8 ชาย รุ่ นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่ นที่ 8 หญิง รุ่ นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
ประเภทต่อสู ้รุ่นคาเด็ท
รุ่ นที่ 2 ชาย รุ่ นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่ นที่ 2 หญิง รุ่ นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
ประเภทต่อสู ้ทีมชาย
ประเภทพุมเซ่ทวั่ ไป เดี่ยวหญิง
ประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์ เดี่ยวชาย
14.00 – 16.00 น.
นักกีฬาประเภทต่อสู ้ชงั่ น้ าหนัก
16.00 – 16.30 น.
ประชุมผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอนหรื อตัวแทนจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
17.00 น.
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
วันที่ มีนาคม 2561 มีการชิงชนะเลิศ 9 เหรี ยญทอง 9 เหรี ยญเงิน และ 18 เหรี ยญทองแดง
เวลา 08.00 – 08.30 น.
นักกีฬารายงานตัว
08.30 – 11.30 น.
เริ่ มทาการแข่งขันประเภทต่อสู ้ที่ผา่ นการจับสายการแข่งขัน
11.30 – 13.00น.
แข่งขันประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง และประเภทฟรี สไตล์เดี่ยวชาย
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร ประเภทต่อสู ้
13.00 – 17.00 น.
แข่งขันประเภทต่อสู ้
13.00 – 14.00 น.
แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬาในรุ่ น
ประเภทต่อสู ้เดี่ยวในรุ่ น
รุ่ นที่ 2 ชาย รุ่ นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่ นที่ 2 หญิง รุ่ นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
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14.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
17.00 -19.00น.

รุ่ นที่ 5 ชาย รุ่ นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่ นที่ 5 หญิง รุ่ นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
ประเภทต่อสู ้รุ่นคาเด็ท
รุ่ นที่ 3 ชาย รุ่ นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่ นที่ 3 หญิง รุ่ นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
ประเภทพุมเซ่คู่ผสม
ประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์เดี่ยวหญิง
นักกีฬาประเภทต่อสู่ ชงั่ น้ าหนัก
ประชุมผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน ผูแ้ ทนทีมจังหวัด จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล

วันที่ มีนาคม 2561 มีการชิงชนะเลิศ 8 เหรี ยญทอง, 8 เหรี ยญเงิน และ 16 เหรี ยญทองแดง
เวลา 08.00 – 08.30 น.
นักกีฬารายงานตัว
08.30 – 11.30 น.
เริ่ มทาการแข่งขันประเภทต่อสู ้ ที่ผา่ นการจับสายการแข่งขัน
11.30 – 13.00 น.
แข่งขันประเภทพุมเซ่คู่ผสม และประเภทฟรี สไตล์เดี่ยวหญิง
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารประเภทต่อสู ้
13.00 – 17.00 น.
แข่งขันประเภทต่อสู ้
13.00 – 14.00 น.
แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬา
ประเภทต่อสู ้เดี่ยว
รุ่ นที่ 3 ชาย รุ่ นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่ นที่ 3 หญิง รุ่ นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่ นที่ 4ชาย รุ่ นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่ นที่ 4 หญิง รุ่ นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่ นที่ 6 ชาย รุ่ นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่ นที่ 6 หญิง รุ่ นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
ประเภทต่อสู ้รุ่นคาเด็ท
รุ่ นที่ 4 ชาย รุ่ นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่ นที่ 4 หญิง รุ่ นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
ประเภทพุมเซ่ทวั่ ไป ทีมชาย
14.00 – 16.00 น.
นักกีฬาประเภทต่อสู ้ชงั่ น้ าหนัก
16.00 – 17.00 น.
ประชุมผูจ้ ดั การทีมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
17.00 – 19.00 น.
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
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วันที่ มีนาคม 2561 มีการชิงชนะเลิศ 9 เหรี ยญทอง 9 เหรี ยญเงิน และ 18 เหรี ยญทองแดง
เวลา 08.00 – 08.30 น.
นักกีฬารายงานตัว
08.30 – 11.30 น.
เริ่ มทาการแข่งขันประเภทต่อสู ้ที่ผา่ นการจับสายการแข่งขันทั้งเดี่ยว
และทีม
11.30 – 13.00 น.
แข่งขันประเภทพุมเซ่ทีมชาย
12.00 – 13.00น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 17.00น.
แข่งขันประเภทต่อสู ้
13.00 – 14.00น.
แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬาในรุ่ น
ประเภทต่อสู ้เดี่ยว
รุ่ นที่ 7 ชาย รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่ นที่ 7 หญิง รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง
14.00 – 16.00 น.
นักกีฬาประเภทต่อสู ้ชงั่ น้ าหนัก
16.00 – 17.00น.
ประชุมผูจ้ ดั การทีมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
17.00 – 19.00น.
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
วันที่ มีนาคม 2561 มีการชิงชนะเลิศ 4 เหรี ยญทอง 4 เหรี ยญเงิน และ 8 เหรี ยญทองแดง
เวลา 08.00 – 08.30 น.
นักกีฬารายงานตัว
08.30 – 11.30 น.
นักกีฬาต่อสู ้แข่งขันทั้งเดี่ยว และทีม
11.30 - 13.00 น.
แข่งขันประเภทพุมเซ่ทีมหญิง
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.
แข่งขันประเภทต่อสู ้ในภาคบ่ายทั้งเดี่ยว และทีม
17.00 – 19.00น.
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล, โล่เกียรติยศ ให้กบั นักกีฬาดีเด่น
และผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น
************************************************************
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