ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัต
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*******************
1. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายภาณุ อุทัยรัตน์
เลขาธิการสมาคม
นายจงรัก เขี้ยวแก้ว
โทรศัพท์-โทรสาร 02 – 369-2357, 083-185-1079
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
2.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
- นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
- อุปนายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
2.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- ประธานฝ่ายกีฬาปันจักสีลัตของจังหวัดเจ้าภาพ
- ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
-บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
-บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
-บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
-วิทยากรกีฬาปันจักสีลัต
2.3 คณะกรรมการเทคนิคการแข่งขัน
- ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
- วิทยากรกีฬาปันจักสีลัต
- บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
- ผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต

ประธานที่ปรึกษา
รองประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
-ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ประธานกรรมการ
-นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
-ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
กรรมการ
-ผู้แทนกองนิติการ
กรรมการ
-ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
-หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย

-ผู้แทนสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
-ประธานฝ่ายกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดเจ้าภาพ
-ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
-ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้นคู่กรณี)
-บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
-วิทยากรกีฬาปันจักสีลัต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ โดยสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ในปัจจุบัน ยกเว้นข้อกาหนดตามระเบียบนี้และมติข้อตกลงในการประชุมผู้จัดการทีม
5. คุณสมบัติของนักกีฬา
5.1 ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันด้วยความมีน้าใจนักกีฬา
5.2 นักกีฬาที่สมัครเข้าทาการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาของสมาคม
กีฬาจังหวัดนั้นๆ ตามระเบียบและข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2550
5.3 การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย
5.4 นักกีฬาประเภทต่อสู้ (Tanding) และนักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ต้องมีอายุไม่
น้อยกว่า 14 ปี และอายุไม่เกิน 18 ปี นับถึง การแข่งขันระดับชาติ (พ.ศ.2561 ลบปี พ.ศ.เกิด)
5.5 อนุญาตให้นักกีฬาทั้งประเภทต่อสู้และประเภทบุคคล ที่เป็นและ/หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเข้า
แข่งขันได้
5.6 ห้ามนักกีฬาลงทาการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาต่อสู้เกินกว่า 1 ชนิดกีฬาตามประกาศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 ประเภทการต่อสู้ (Tanding) แบ่งเป็นประเภทชาย 10 รุ่น และประเภทหญิง 8 รุ่น โดยแบ่งรุ่น
ตามน้าหนักตัว
-ประเภทบุคคลชาย 10 รุ่น ดังนี้
รุ่น A น้าหนักตั้งแต่ 39 กิโลกรัม ถึง 43 กิโลกรัม
รุ่น B น้าหนักเกิน 43 กิโลกรัม ถึง 47 กิโลกรัม
รุ่น C น้าหนักเกิน 47 กิโลกรัม ถึง 51 กิโลกรัม
รุ่น D น้าหนักเกิน 51 กิโลกรัม ถึง 55 กิโลกรัม
รุ่น E น้าหนักเกิน 55 กิโลกรัม ถึง 59 กิโลกรัม
รุ่น F น้าหนักเกิน 59 กิโลกรัม ถึง 63 กิโลกรัม
รุ่น G น้าหนักเกิน 63 กิโลกรัม ถึง 67 กิโลกรัม
รุ่น H น้าหนักเกิน 67 กิโลกรัม ถึง 71 กิโลกรัม
รุ่น I น้าหนักเกิน 71 กิโลกรัม ถึง 75 กิโลกรัม
รุ่น J น้าหนักเกิน 75 กิโลกรัม ถึง 79 กิโลกรัม
-ประเภทบุคคลหญิง 8 รุ่น ดังนี้
รุ่น A น้าหนักตั้งแต่ 39 กิโลกรัม ถึง 43 กิโลกรัม
รุ่น B น้าหนักเกิน 43 กิโลกรัม ถึง 47 กิโลกรัม
รุ่น C น้าหนักเกิน 47 กิโลกรัม ถึง 51 กิโลกรัม

รุ่น D น้าหนักเกิน
รุ่น E น้าหนักเกิน
รุ่น F น้าหนักเกิน
รุ่น G น้าหนักเกิน
รุ่น H น้าหนักเกิน

51
55
59
63
67

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

ถึง 55 กิโลกรัม
ถึง 59 กิโลกรัม
ถึง 63 กิโลกรัม
ถึง 67 กิโลกรัม
ถึง 71 กิโลกรัม

6.2 นักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 14 ปี และอายุไม่เกิน 18 ปี
นับถึงการแข่งขันระดับชาติ (พ.ศ.2561 ลบปี พ.ศ.เกิด) นักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลาสามารถลงแข่งขันใน
ประเภทต่อสู้ในรุ่นน้าหนักที่กาหนดตามข้อ 6.1 ได้ (โดยนักกีฬาต้องมีอายุตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กาหนดในประเภทต่อสู)้
7. จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
7.1 แต่ละจังหวัดสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ 1 คน เท่านั้น
7.2 จังหวัดหนึ่ง ๆ ให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีมตามอัตราส่วน ดังนี้
เจ้าหน้าที่ประจาทีมนักกีฬาชาย (ต้องเป็นเพศชาย)
เจ้าหน้าที่ประจาทีม 1 คน ต่อนักกีฬา 1 - 4 คน
เจ้าหน้าที่ประจาทีม 2 คน ต่อนักกีฬา 5 - 7 คน
เจ้าหน้าที่ประจาทีม 3 คน ต่อนักกีฬา 8 - 10 คน
เจ้าหน้าที่ประจาทีม 4 คน ต่อนักกีฬา 11 คนขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ประจาทีมนักกีฬาหญิง (ต้องเป็นเพศหญิง)
เจ้าหน้าที่ประจาทีม 1 คน ต่อนักกีฬา 1 - 4 คน
เจ้าหน้าที่ประจาทีม 2 คน ต่อนักกีฬา 5 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาตามความเหมาะสม
8. วิธีจัดการแข่งขัน
8.1 ประเภทต่อสู้ (Tanding) จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยคัดเลือกนักกีฬาในระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับชาติ ภาคละ ไม่เกิน 3 คน / รุ่น
8.2 ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) จัดการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนนสูงสุดตามลาดับโดยมี
การแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาในระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ภาคละ ไม่เกิน 3 คน
8.3 การคัดเลือกระดับภาค ถ้านักกีฬาประเภทต่อสู้ในแต่ละรุ่นมี 2 คนขึ้นไป นักกีฬาต้องลงแข่งขันตาม
โปรแกรมที่จัดไว้ หากนักกีฬามี 1 คนให้นักกีฬามารายงานตัวและชั่งน้าหนักเพื่อยืนยันรุ่นที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับชาติ นักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ต้องลงทาการแข่งขันเพื่อบันทึกคะแนนไว้ทุกคน
8.4 นักกีฬาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 8.3 จะถูกสงวนสิทธิ์ในการส่งรายชื่อเข้าทาการแข่งขันในระดับชาติ
8.5 การแข่งขันจะดาเนินตามกฎกติกา ระเบียบ และแนวปฏิบัติทางเทคนิคของสมาคมปันจักสีลัตแห่ง
ประเทศไทย
9. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
9.1 นักกีฬาต้องมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐ เอกชนหรือคลินิคเพื่อยืนยัน
สุขภาพและมีความพร้อมที่จะลงแข่งขัน
9.2 นักกีฬาต้องลงทะเบียนก่อนการประชุมผู้จัดการทีมเพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
กาหนด หากไม่มาลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมแข่งขัน
9.3 การแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค ทุกภาคนักกีฬาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนรุ่นแข่งขันขึ้นลงได้ แต่
ต้องยืนยันรายชื่อพร้อมรุ่นที่แข่งขันก่อนการประชุมผู้จัดการทีม 30 นาที (ช่วงลงทะเบียน)

9.4 นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมระดับชาติในรุ่นใด ต้องเข้าทาการแข่งขันในรุ่นนั้น จะเปลี่ยนแปลง
รุ่นไม่ได้
9.5 นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมตามวันเวลา และ
สถานที่ ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด
9.6 นักกีฬาที่ไม่ได้ลงทาการแข่งขันตลอดรายการ จะไม่ได้รับเหรียญรางวัล
9.7 นักกีฬาชาย และหญิง ต้องใช้กระจับป้องกันอวัยวะเพศของตนเอง
9.8 นักกีฬาต้องใช้สนับแขน และขา ลงทาการแข่งขัน (เป็นแบบผ้าหรือวัสดุที่ไม่แข็ง หนาไม่เกิน 1 เซนติเมตร)
9.9 ชุดแข่งขันต้องมีความยาวของแขนเสื้อคลุมข้อมือ (อนุญาตให้บวก ลบหนึ่งเซนติเมตร)
9.10 อนุญาตให้นักกีฬาใส่ยางกันฟันได้
9.11 นักกีฬาต้องแสดงการเคลื่อนไหวในลักษณะลีลาของกีฬาปันจักสีลัต 6-10 ท่า ก่อนทาการแข่งขัน
9.12 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุมรับฟังระเบียบ กฎกติกาการแข่งขัน เพื่อรับทราบและตกลง
ร่วมกัน
9.13 การจับฉลากจัดคู่แข่งขัน จะต้องกระทาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจาทีม เพื่อเป็นสักขีพยานและเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของนักกีฬาของตนเอง
9.14 หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องรับผิดชอบต่อการประชุม หรือให้ความร่วมมือในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้อง
ต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของนักกีฬาของตนเอง ในขณะที่
นักกีฬาแข่งขันอยู่ ให้ปฏิบัติตนตามกติกาอย่างเคร่งครัด ผูท้ ี่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ฝึกสอนประจาทีมไม่อนุญาตให้ลง
ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
ทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ
จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
9.15 นักกีฬาที่ไม่มีผู้ฝึกสอนลงปฏิบัติหน้าที่จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
9.16 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ประจาทีม นักกีฬา หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่ใช้กิริยา วาจา พฤติกรรมไม่สุภาพ
หรือเหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อ สร้างความเสื่อมเสียให้กับสมาคม ฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
(ผลการสอบสวนว่าผิดจริง) สมาคมสามารถตัดสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้และรายการต่อไปตาม
สมาคมเห็นสมควร
10. การประท้วง
10.1 ประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้ประท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อประธานพิจารณาการประท้วง พร้อม
ทั้งวางเงินประกันการประท้วงจานวน 5,000 บาท
10.2 ประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ผู้จัดการทีมทาเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการ
ประท้วงเทคนิคกีฬา ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที หลังจากการแข่งขันคู่นั้นได้สิ้นสุดลง พร้อมทั้งวางเงิน
ประกันการประท้วง จานวน 5,000 บาท
11. คุณสมบัติของผู้แทนสมาคม วิทยากร คณะกรรมการลูกขุน ผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิน

ก. ระดับชาติ
1. ผู้แทนสมาคมฯ
ผู้แทนสมาคมฯ จะต้องเป็นบุคคลที่สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
จานวน 1 คน

2. วิทยากร
วิทยากรจะต้องเป็น หรือเคยเป็นผู้ชี้ขาด หรือเป็นผู้ตัดสินของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ ระดับ 1
หรือระดับ 2 จานวน 2 คน โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรฝ่ายจัดการแข่งขัน 1 คน และวิทยากรฝ่ายผู้ตัดสิน 1 คน
3. คณะกรรมการลูกขุน
คณะกรรมการลูกขุนจะต้องเป็น หรือเคยเป็นผู้ชี้ขาด หรือเป็นผู้ตัดสินของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ
ระดับ 1 หรือระดับ 2 จานวน 3 คน
4. ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน
ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินต้องเป็นผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย จานวน 15 คน
ข. ระดับภาค
1. ผู้แทนสมาคมฯ
ผู้แทนสมาคมฯ จะต้องเป็นบุคคลที่สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
จานวน 1 คน
2. วิทยากร
วิทยากรจะต้องเป็น หรือเคยเป็นผู้ชี้ขาด หรือเป็นผู้ตัดสินของสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ ระดับ 1
หรือระดับ 2 จานวน 1 คน
3. ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน
ผูช้ ี้ขาดและผู้ตัดสินต้องเป็นผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย จานวน 3 คน
หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง
และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
12. แพทย์ตรวจร่างกาย และแพทย์ประจาสนามแข่งขัน
ให้แพทย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือฝ่ายแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าภาพ เป็นประธานฝ่ายแพทย์สนาม
13. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ดังนี้
รางวัลนักกีฬา
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร (ครองเหรียญร่วม)

โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย และเกียรติบัตร 1 รางวัล
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง และเกียรติบัตร 1 รางวัล

โล่รางวัลผู้ฝึกสอนทีมชาย ดีเด่น และเกียรติบัตร 1 รางวัล
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนทีมหญิง ดีเด่น และเกียรติบัตร 1 รางวัล
หมายเหตุ เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการให้
พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
14. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
14.1 เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรุ่น
14.2 เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
14.3 เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจนักกีฬา
14.4 เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
14.5 ในกรณีที่มีคุณสมบัติเท่ากันให้พิจารณาจากจานวนรอบของการลงทาการแข่งขันของนักกีฬา
15. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
15.1 ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี และมีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากที่สุด หาก
เหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
15.2 เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
15.3 ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในรายการแข่งขัน และต้องลงปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง
16. จานวนเหรียญรางวัล
16.1 ประเภทต่อสู้ (Tanding)
เหรียญทองจานวน 18 เหรียญ
และเกียรติบัตรจานวน 18 ใบ
เหรียญเงินจานวน 18 เหรียญ
และเกียรติบัตรจานวน 18 ใบ
เหรียญทองแดงจานวน 36 เหรียญ
และเกียรติบัตรจานวน 36 ใบ
16.2 ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single)
เหรียญทองจานวน 2 เหรียญ
และเกียรติบัตรจานวน 2 ใบ
เหรียญเงินจานวน 2 เหรียญ
และเกียรติบัตรจานวน 2 ใบ
เหรียญทองแดงจานวน 4 เหรียญ
และเกียรติบัตรจานวน 4 ใบ
16.3 ใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินจานวน 50 ใบ
17. เรื่องทั่วไป
17.1 ต้องสวมใส่ AD Card ตลอดการร่วมการแข่งขัน
17.2 ต้องใช้กระจับป้องกันอวัยวะเพศของตนเอง (ต้องเป็นกระจับพลาสติก)

17.3 ต้องสวมใส่สนับแขน และขา ลงทาการแข่งขัน (เป็นวัสดุที่ไม่แข็ง หรือเป็นผ้าหนาไม่เกิน 1 เซนติเมตร)
17.4 การแต่งกาย มารยาทและวินัย การสวมใส่เสื้อผ้า ในการแข่งขันครั้งนี้
-พิธีเปิดและพิธีปิด ชุดวอร์มทางการ หรือชุดปันจักสีลัต
-พิธีมอบรางวัล
ชุดวอร์มทางการ หรือชุดปันจักสีลัต

-ชุดแข่งขันประเภทต่อสู้ และประเภทเดี่ยวปันจักลีลา สวมชุดปันจักสีลัต ตามกฎระเบียบ
หรือข้อบังคับของสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (เสื้อและกางเกงต้องยาวคลุมข้อมือ และข้อเท้า อนุญาตให้มี
ความยาวบวก ลบ 1 เซนติเมตร)
17.5 โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
-สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย
ทีเ่ กี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขัน โดยเด็ดขาด
-อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
17.6 พิธีการในการเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน
-ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรเข้าร่วมทุกพิธีการ ตามที่ตารางกาหนดการ
- ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องมีทัศนคติที่ดี และจิตวิญญาณของความเป็นนักกีฬาที่ดี
-ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของพิธีการต่างๆ ไม่ควรเปล่งเสียงรบกวนผู้อื่น
-จะต้องไม่แสดงกริยามารยาทไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ใช้วาจาคา อากัปกริยา หรือ สัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม
18. กาหนดการจัดการแข่งขัน
วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม
เวลา 14.00 – 16.00 น. อบรมผู้ตัดสิน
วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 09.30 – 12.00 น. แข่งขันประเภทการต่อสู้ รอบแรก
เวลา 14.00 – 17.00 น. แข่งขันประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง รอบคัดเลือก
วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. แข่งขันประเภทการต่อสู้ รอบแรก
เวลา 14.00 – 17.00 น. แข่งขันประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย รอบคัดเลือก
วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. แข่งขันประเภทการต่อสู้ รอบสอง
เวลา 14.00 – 17.00 น. การแข่งขันประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง-ชาย รอบชิงชนะเลิศ

วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. แข่งขันประเภทการต่อสู้ รอบก่อนรองชนะเลิศ
เวลา 14.00 – 17.00 น. แข่งขันประเภทการต่อสู้ รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. แข่งขันประเภทการต่อสู้ รอบรองชนะเลิศ
เวลา 14.00 – 17.00 น. แข่งขันประเภทการต่อสู้ รอบรองชนะเลิศ
วันที่
มีนาคม 2561
หยุดพักการแข่งขัน 1 วัน
วันที่
มีนาคม 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น. แข่งขันประเภทการต่อสู้ รอบชิงชนะเลิศ
เวลา 14.00 – 16.00 น. แข่งขันประเภทการต่อสู้ รอบชิงชนะเลิศ
เวลา 16.00 – 16.30 น. พิธีปิดการแข่งขัน
…………………………………………………………………………………

