ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 02-03
……………..................................
เพื่อให การจัดการแขงขันกีฬาเทควันโด ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาเทควันโด ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใชระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมกีฬาเทควันโดแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบัน
แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ประเภทตอสู บุคคลชาย แบงออกเปนรุน ดังนี้
2.1.1 รุนไมเกิน 54 กก.
น้ําหนักไมเกิน 54 ก.ก.
2.1.2 รุนไมเกิน 58 กก.
น้ําหนักเกิน 54 ก.ก.
แตไมเกิน 58 ก.ก.
2.1.3 รุนไมเกิน 63 กก.
น้ําหนักเกิน 58 ก.ก.
แตไมเกิน 63 ก.ก.
2.1.4 รุนไมเกิน 68 กก.
น้ําหนักเกิน 63 ก.ก.
แตไมเกิน 68 ก.ก.
2.1.5 รุนไมเกิน 74 กก.
น้ําหนักเกิน 68 ก.ก.
แตไมเกิน 74 ก.ก
2.1.6 รุนไมเกิน 80 กก.
น้ําหนักเกิน 74 ก.ก.
แตไมเกิน 80 ก.ก.
2.1.7 รุนไมเกิน 87 กก.
น้ําหนักเกิน 80 ก.ก.
แตไมเกิน 87 ก.ก.
2.1.8 รุน 87 กก.ขึ้นไป
2.2 ประเภทตอสู บุคคลหญิง แบงออกเปนรุน ดังนี้
2.2.1 รุนไมเกิน 46 กก. น้ําหนักไมเกิน 46 ก.ก.
2.2.2 รุนไมเกิน 49 กก. น้ําหนักเกิน
46 ก.ก. แตไมเกิน 49 ก.ก.
2.2.3 รุนไมเกิน 53 กก. น้ําหนักเกิน
49 ก.ก. แตไมเกิน 53 ก.ก
2.2.4 รุนไมเกิน 57 กก. น้ําหนักเกิน
53 ก.ก. แตไมเกิน 57 ก.ก.
2.2.5 รุนไมเกิน 62 กก. น้ําหนักเกิน
57 ก.ก. แตไมเกิน 62 ก.ก.
2.2.6 รุนไมเกิน 67 กก. น้ําหนักเกิน
62 ก.ก. แตไมเกิน 67 ก.ก.
2.2.7 รุนไมเกิน 73 กก. น้ําหนักเกิน
67 ก.ก. แตไมเกิน 73 ก.ก.
2.2.8 รุน 73 กก. ขึ้นไป

2.3 ประเภทตอสูทมี (5 คน) ชาย - หญิง
2.4 ประเภทพุมเซ แบงออกดังนี้
2.4.1 ประเภทเดี่ยวชาย (ชาย 1 คน)
2.4.2 ประเภทเดี่ยวหญิง (หญิง 1 คน)
2.4.3 ประเภทคูผสม ชาย – หญิง
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2.4.4 ประเภททีม ชาย (3 คน)
2.4.5 ประเภททีม หญิง (3 คน)
ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตาม ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหา วิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมกีฬาเทควันโดแหงประเทศไทย กําหนด
3.3 นักกีฬาที่จะลงทําการแขงขัน ในประเภทตอสูทุกคน ตองไม เคยจดทะเบียนเปนนักมวยไทย
อาชีพตาม พระราชบัญญัติ กีฬามวย ฉบับที่ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน
3.4 นักกีฬาในประเภทตอสู และประเภทพุมเซ ทุกคน ต องมีคุณวุฒิทางเทค วันโด ไมต่ํากวา
ในระดับสายสีดํา และตองมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิดังกลาว ใหคณะกรรม การจัดการแขงขัน ไดตรวจสอบกอนเริ่ม
การแขงขัน
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
4.1 ประเภทตอสู บุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาชายและหญิงเขาแขงขันได
รุนละ 1 คน นักกีฬาคนหนึ่งจะเขาทําการแขงขันหลายรุนไมได
4.2 ประเภทตอสูทีม ใหใชนักกีฬาจากประเภทตอสูบุคคล โดยทุกทีมตองมีนักกีฬาครบ
5 คน หากไมครบจะไมอนุญาตใหลงทําการแขงขัน และในแตละทีมจะมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทยตาม ระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 43 ในประเภทตอสูไดไมเกิน 1 คน โดยในประเภททีมชาย นักกีฬาตองมีน้ําหนักตั้งแต 54 ก.ก.
ขึ้นไป ถึงน้ําหนักไมเกิน 74 ก.ก. และน้ําหนักรว มทัง้ ทีม 5 คน ตองไมเกิน 320 ก.ก. สวนในประเภททีม
หญิง นักกีฬาตองมีน้ําหนักตั้งแต 46 ก.ก. ขึ้นไป ถึงน้ําหนักไมเกิน 62 ก.ก. และน้ําหนักรวมทั้งทีม 5 คน
ตองไมเกิน 300 ก.ก.
4.3 ประเภทพุมเซ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาชาย ไดไมเกิน 3 คน และนักกีฬาหญิง
ไมเกิน 3 คน โดยจะมีนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตาม ระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43 ในประเภทพุมเซ
เปนนักกีฬาชายไมเกิน 1 คน และนักกีฬาหญิง 1 คน และนักกีฬาที่มีคุณสมบัติดังกลาวนี้ หามลงทําการแขงขัน
คูกัน (ประเภทคูผสม)
4.4 ประเภทพุมเซ ใหใชนักกีฬาจาก ขอ 4.3 ลงทําการแขงขันโดยประเภทบุคคล ใหสง
ไดอยางละ 1 คน ประเภทคูผสมใหสงได 1 คู และประเภททีมใหสงไดอยางละ 1 ที ม ในแตละทีม
ประกอบดวยนักกีฬา 3 คน

4.5 ใหมเี จาหนาที่ทีมไดไมเกิน 5 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอนประเภท
ตอสู 1 คน ผูฝกสอนประเภทพุมเซ 1 คน และผูชวยผูฝกสอน 2 คน (ประเภทตอสู 1 คน และประเภทพุมเซ 1 คน)
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 ใหจัดการแขงขันทุกประเภทใหเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน (ไมรวมวันประชุมผูจัดการทีม)
5.2 ประเภทตอสู บุคคล ใหจัดการแขงขันแบบแพคัดออก โดยไมมีการชิงตําแหนงที่ 3
(ใหไดที่ 3 รวมกัน ) เวลาที่ใชในการแขงขันคูละ 3 ยกๆ ละ 2 นาที พักระหวางยก 1 นาที ทั้งหญิงและชาย
5.3 ประเภทตอสูทีม (5 คน) ใหมีการแขงขันแบบคูสายกางปลาพบกันระหวางมหาวิทยาลัย
กับมหาวิทยาลัย แตละทีมตองมีนักกีฬาที่ผานการชั่งน้ําหนักครบทั้ง 5 คน หากไมครบหามลงทําการแขงขัน
5.4 ประเภทตอสูทีม (5 คน) ในรอบแรก นักกีฬา ตองลงใหครบ 5 คน ใชเวลาในการแขงขัน
รวม 12 นาที โดยแบงเปนยกแรก 5 นาที พัก 2 นาที ยกที่สอง 5 นาที หลังจากจบยกที่สอง จะประกาศผลแพ ชนะ
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ดวยคะแนน กรณีที่นักกีฬายอมแพ หรือถูกน็อคในยกที1่ หรือ ยกที่ 2 ใหบวกคะแนนใหฝายตรงขาม 5 คะแนน
และในการแขงขันรอบตอไป ถานักกีฬาฝายใดลงไมครบ 5 คน ใหบวกคะแนนใหฝายตรงขาม 5 คะแนน
ตอนักกีฬา 1 คน ในยกแรก สวนการแขงขันในยกที่สอง นักกีฬาจะเปลี่ยนตัวกี่คนก็ได
5.5 ประเภทตอสูทีม (5 คน) แตละทีมตองมี นักกีฬาเต็มจํานวน 5 คน โดยใหผูฝกสอน
เปนผูคัดเลือกหมายเลขตาง ๆ ของนักกีฬาเอง มีหัวหนานักกีฬา 1 คน โดยใหเปนหมายเลข 1 หัวหนาตองลง
สูสนามแขงขันเปนคนแรก ใหเวลา 1 นาที แลวเปลี่ยนใหคนที่ 2 , 3 , 4 , 5 ลงแขงขันคนละ 1 นาที
เชนเดียวกัน ใ ชการรวมคะแนนภายใน 5 นาที เปนการแข งขัน ยกแรก แลวใหนักกีฬาทั้งทีมพัก 2 นาที
จากนั้นยกที่สอง นักกีฬาทั้งสองฝายตองแขงขันอยางตอเนื่องอีก 5 นาที โดยสามารถผลัดเปลี่ยนกันลงแขงขันได
ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดยกที่สอง ผลคะแนนทีมใดในยกแรกและยกที่สอง ที่มีคะแนนมากกวาเปนผูชนะ กรณีที่มี
คะแนนเทากัน ใหผูฝกสอน เลือกนักกีฬาของตนเอง สงลงมาแขงขันตอในยกที่ 3 ในระบบ Sudden death
5.6 การแขงขันใชเกราะไฟฟา และอุปกรณตัดสินไฟฟาของยี่หอ Dae Do โดยการตัดสิน
ของกรรมการ ถือเปนที่สิ้นสุด
5.7 การขอใชสิทธิ VDO Replay อนุญาตใหใชได ดังนี้
5.7.1 ใชไดเฉพาะลูกเตะหัวเทานั้น
5.7.2 ใชไดเฉพาะการตัดหรือไมตัดเคียงโก
5.7.3 ใชไดในกรณีแตมผิดพลาด
5.7.4 อัตราสวนนักกีฬา 1 - 8 คน ใหใชใบการดประทวงได 1 ใบ เทานั้น และใหใชใน
การแขงขันในรุนนั้น ๆ ตั้งแตรอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
5.7.5 การใชการดประทวงอัตราสวนนักกีฬาในรุนนั้น ๆ มากกวา 8 คน ใหใชได 2 ใบ
ตั้งแตรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยใหใชได 1 รอบ ตอ 1 ใบ เทานั้น
5.8 ประเภทพุมเซ ใหทําการแขงขันโดยใชทาแขงขันในพุมเซ6, 7, 8, Koryo, Keumgang ,
Taebaek, Pyongwon, Sipjin โดยในการแขงขันใหมีอันดับ 3 ได 1 อันดับเทานั้น

5.9 การตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก
5.9.1 คณะกรรมการจั ดการแขงขันจะเปนผูทําการตรวจรางกาย (โดยแพทย )
ทั้งประเภทตอสูและ ประเภทพุมเซ และชั่งน้ําหนัก ประเภทตอสู กอนทําการจับสลากคูสายการแขงขัน
5.9.2 ใหนักกีฬามาตรวจรางกายตั้งแตเวลา 13.00 – 14.00 น. และชั่งน้ําหนัก ตั้งแต
เวลา 14.00 -16.00 น. กอนวันที่ทําการแขงขัน 1 วัน โดยใหชั่งเพียงครั้งเดียวหรืออาจใหโอกาสชั่งซ้ําไดอีก 1
ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 นาที หากนักกีฬาผูใดมาตรวจรางกาย และชั่งน้ําหนักไมทันเวลาที่กําหนด ถือวาหมดสิทธิ
ในการแขงขัน
5.9.3 ผูเขาแขงขันชาย ควรชั่งน้ําหนักโดยสวมกางเกงใน สวนผูเขาแขงขันหญิงใหสวม
กางเกงขาสั้นและเสื้อยืด อยางไรก็ตามการชั่งน้ําหนักโดยไมสวมอะไรเลย สามารถกระทําไดถาผูเขาแขงขัน
มีความประสงคเชนนั้น
5.10 การจับฉลากแบงสาย
5.10.1 ใหจับสลากแบงสายการแขงขันกอนเริ่มก ารแขงขัน 1 วัน โดยใหเริ่มทําการจับ
สลากแบงสายหลังจากการชั่งน้ําหนักในรุนนั้นเสร็จสิ้นลง
5.10.2 การจับ สลากแบงสายการแขงขันใหจับ สลากเฉพาะผูที่ตรวจรางกาย และชั่ง
น้ําหนักผานเทานั้น ทั้งประเภทตอสูบุคคล และประเภทตอสูทมี
5.10.3 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูจับสลากแบงสายการแขงขันแทนมหาวิทยาลัย
ที่ไมสงผูแทนมารวมในการจับสลาก

4

ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 7. ขุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ใหใชชุดแขงขันตามกติกาการแขงขัน
7.2 ผูเขาแขงขันตองสวมกระจับ เครื่องปองกันศีรษะ เกราะปองกันลําตัว สนับแขน สนับขา
ถุงมือ ยางกันฟน (แบบใส หรือสีขาว เทานั้น ) สําหรับกระจับ สนับแขน สนับขา ถุงมือ ยางกันฟน ผูเขาแขงขัน
ตองจัดหามาเอง
7.3 นักกีฬาตองใสเกราะแดง หรือเกราะน้ําเงิน ตามสายการแขงขัน โดยจะใชเกราะ
Electronic ซึ่งคณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไวให
7.4 ถุงมือ ถุงเทา Electronic นักกีฬาตองจัดหามาเอง
7.5 อุปกรณที่นักกีฬานํามาเอง ตองไดรับการตรวจสอบและไดรับการรับรองจากสมาคม กีฬา
เทควันโดแหงประเทศไทยกอนลงทําการแขงขัน
7.6 อุปกรณประกอบการแขงขันอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
โดยเปนอุปกรณการแขงขันที่สมาคมกีฬาเทควันโดแหงประเทศไทย ใหการรับรอง

ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการแขงขัน ตองยอมรับคํา ตัดสินและใหความรวมมือ ในการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
8.2 ตลอดเวลาการแขง ขัน ผูเขาแขงขัน ตองประพฤติ ตนใหสมกับความเปนนักกีฬา ที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.3 ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวและรับอุปกรณการแขงขันกอนการ แขงขันในคูของตนเอง
อยางนอย 5 นาที
8.4 หลังจากแตงกาย เรียบรอยแลว ผูเขาแขงขันจะตองไปรับการ ตรวจสภาพ รางกาย
และเครื่องแตงกายที่จุดตรวจสอบที่คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดให โดยหามแสดงกิริยาอาการไมสุภาพ หรือ
พกพาวัตถุที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคูตอสูโดยเด็ดขาด
8.5 ในการแขงขันแตละครั้ง จะตองมีผูฝกสอนหรือพี่เลี้ยง ซึ่งสถาบันนั้นๆ เปนผูแตงตั้ง
อยางเปนทางการ นําผูเขาแขงขันเขาสูสนามแขงขันไดเพียง 1 คน และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ตองแตงกาย
ใหสุภาพเรียบรอย หามสวมรองเทาแตะ กางเกงยีนส กางเกงขาสั้ น เสื้อไมมีปก เสื้อไมมีแขน และตองสอดชายเสื้อ
ไวในกางเกงใหเรียบรอย หากผูเขาแขงขันมาสนามแขงขันชากวากําหนด1 นาที ใหปรับเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
8.6 ไมอนุญาตใหผูฝกสอนหรือพี่เลี้ยงตางสถาบันกันปฏิบัติหนาที่ แทนกันโดยเด็ ดขาด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.7 ในกรณีที่มีการประทวงคําตัดสิน ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนเปนผูยื่นประทวง
เปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการพรอ มแนบเงินประกันการประทวงจํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน )
ภายในกําหนดเวลา 10 นาที หลังจากเสร็จสิ้นการแขงขั นของคูที่เกี่ยวของ โดยใหยื่นตอคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหเปนที่สิ้นสุด
8.8 ผูเขาแขงขันที่ไมตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก หรือไมเขาแขงขันตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขัน ตามคํา สั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่ง
กรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพ และตัดสิทธิออกจากการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการ
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แขงขันรายงานคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ เพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.9 ผูใดฝ าฝนหรือไมปฏิบัติตาม ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ใน คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาล งโทษในเบื้องตน
ตามสมควรแกกรณีแ ละหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลั ยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุทธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 43
ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขัน ดังนี้
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช ประกาศ นี้ ให คณะอนุกรรมการ ฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

