กีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์ ”
9 – 18 มกราคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กําหนดการแข่ งขัน เทควันโด
สนามแข่งขัน : ห้องประชุมโรงเรี ยนเทศบาลแสนสุ ข ต.แสนสุ ข อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 10 มกราคม 2559
09.00 – 17.00 น.
วันที่ 11 มกราคม 2559
09.00 – 17.00 น.

วันที่ 12 มกราคม 2559
09.00 – 17.00 น.

09.30 – 12.00 น.
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.00 – 18.00 น.

ขัดพื้นและทําความสะอาดสนามการแข่งขัน

จัดเตรี ยมและติดตั้งสนามการแข่งขัน
- จัดเตรี ยมเครื่ องเสี ยง และความพร้อมของสนาม
- ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบ
- ตกแต่งสนามแข่งขันและแท่นรับเหรี ยญรางวัล
- จัดเตรี ยมและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งต่างๆ

อบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
- ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบ (ต่อ)
ณ โรงเรี ยนเทศบาลแสนสุ ข ต.แสนสุ ข อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี
ประชุมผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน และจับฉลากแบ่งสาย
ณ อาคารเรี ยนรวม 5 ห้อง CLB 5101 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬาประเภทต่อสู ้ บุคคล
- ณ โรงเรี ยนเทศบาลแสนสุ ข ต.แสนสุ ข อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี
- รุ่ นที่ 1 ชาย รุ่ นไม่เกิน 54 กก.
- รุ่ นที่ 2 ชาย รุ่ นไม่เกิน 58 กก. (มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.)
- รุ่ นที่ 7 หญิง รุ่ นไม่เกิน 73 กก. (มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.)
- รุ่ นที่ 8 หญิง รุ่ น 73 กก. ขึ้นไป
ชัง่ นํ้าหนักนักกีฬาในรุ่ นดังกล่าว ที่ผา่ นการตรวจร่ างกายจากแพทย์
ประชุมผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอน เพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
ประชุมผูต้ ดั สิ น และเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการตัดสิ น
คณะทํางานจัดการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 43

วันที่ 13 มกราคม 2559
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
วันที่ 13 มกราคม 2559 (ต่อ)
12.30 – 13.00 น.
13.00 น. เป็ นต้นไป
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
19.00 น.
วันที่ 14 มกราคม 2559
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
12.30 – 13.00 น.
13.00 น. เป็ นต้นไป
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
19.00 น.

นักกีฬาประเภทต่อสู ้ ในรุ่ นที่ 1 ชาย รุ่ นที่ 2 ชาย รุ่ นที่ 7 หญิง และรุ่ นที่ 8 หญิง
ที่ผา่ นการตรวจร่ างกายและชัง่ นํ้าหนัก / รายงานตัวและเบิกอุปกรณ์
เริ่ มทําการแข่งขันนักกีฬาในประเภทต่อสู ้
พักรับประทานอาหาร
นักกีฬารายงานตัวเพื่อแข่งขันในภาคบ่าย
เริ่ มทําการแข่งขันต่อจนจบรอบชิงชนะเลิศ
แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬาประเภทต่อสู ้ บุคคล
- รุ่ นที่ 3 ชาย รุ่ นไม่เกิน 63 กก. (มากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.)
- รุ่ นที่ 4 ชาย รุ่ นไม่เกิน 68 กก. (มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.)
- รุ่ นที่ 5 หญิง รุ่ นไม่เกิน 62 กก. (มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.)
- รุ่ นที่ 6 หญิง รุ่ นไม่เกิน 67 กก. (มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.)
ชัง่ นํ้าหนักนักกีฬาในรุ่ นดังกล่าว ทีผา่ นการตรวจร่ างกายจากแพทย์
ประชุมผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอน เพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล

นักกีฬาประเภทต่อสู ้ ในรุ่ นที่ 3 ชาย รุ่ นที่ 4 ชาย รุ่ นที่ 5 หญิง และรุ่ นที่ 6 หญิง
ที่ผา่ นการตรวจร่ างกายและชัง่ นํ้าหนัก / รายงานตัวและเบิกอุปกรณ์
เริ่ มทําการแข่งขันนักกีฬาในประเภทต่อสู ้
พักรับประทานอาหาร
นักกีฬารายงานตัวเพื่อแข่งขันในภาคบ่าย
เริ่ มทําการแข่งขันต่อจนจบรอบชิงชนะเลิศ
แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬาประเภทต่อสู ้ บุคคล
- รุ่ นที่ 5 ชาย รุ่ นไม่เกิน 74 กก. (มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.)
- รุ่ นที่ 6 ชาย รุ่ นไม่เกิน 80 กก. (มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.)
- รุ่ นที่ 3 หญิง รุ่ นไม่เกิน 53 กก. (มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.)
- รุ่ นที่ 4 หญิง รุ่ นไม่เกิน 57 กก. (มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)
ชัง่ นํ้าหนักนักกีฬาในรุ่ นดังกล่าว ทีผา่ นการตรวจร่ างกายจากแพทย์
ประชุมผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอน เพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
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วันที่ 15 มกราคม 2559
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
12.30 – 13.00 น.
13.00 น. เป็ นต้นไป
วันที่ 15 มกราคม 2559 (ต่อ)
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
18.00 น.
วันที่ 16 มกราคม 2559
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
12.30 – 13.00 น.
13.00 น. เป็ นต้นไป
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
19.00 น.

นักกีฬาประเภทต่อสู ้ ในรุ่ นที่ 5 ชาย รุ่ นที่ 6 ชาย รุ่ นที่ 3 หญิง และรุ่ นที่ 4 หญิง
ที่ผา่ นการตรวจร่ างกายและชัง่ นํ้าหนัก / รายงานตัวและเบิกอุปกรณ์
เริ่ มทําการแข่งขันนักกีฬาในประเภทต่อสู ้
พักรับประทานอาหาร
นักกีฬารายงานตัวเพื่อแข่งขันในภาคบ่าย
เริ่ มทําการแข่งขันต่อจนจบรอบชิงชนะเลิศ

แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬาประเภทต่อสู ้ บุคคล
- รุ่ นที่ 7 ชาย รุ่ นไม่เกิน 87 กก. (มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.)
- รุ่ นที่ 8 ชาย รุ่ น 87 กก. ขึ้นไป
- รุ่ นที่ 1 หญิง รุ่ นไม่เกิน 46 กก.
- รุ่ นที่ 2 หญิง รุ่ นไม่เกิน 49 กก. (มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.)
ชัง่ นํ้าหนักนักกีฬาในรุ่ นดังกล่าว ทีผา่ นการตรวจร่ างกายจากแพทย์
ประชุมผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอน เพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล

นักกีฬาประเภทต่อสู ้ ในรุ่ นที่ 7 ชาย รุ่ นที่ 8 ชาย รุ่ นที่ 1 หญิง และรุ่ นที่ 2 หญิง
ที่ผา่ นการตรวจร่ างกายและชัง่ นํ้าหนัก / รายงานตัวและเบิกอุปกรณ์
เริ่ มทําการแข่งขันนักกีฬาในประเภทต่อสู ้
พักรับประทานอาหาร
นักกีฬารายงานตัวเพื่อแข่งขันในภาคบ่าย
เริ่ มทําการแข่งขันต่อจนจบรอบชิงชนะเลิศ
แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬาพุมเซ่ทุกประเภท ต่อสู ้ ทีมชาย และต่อสู ้ ทีมหญิง
ชัง่ นํ้าหนักนักกีฬาในรุ่ นดังกล่าว ทีผา่ นการตรวจร่ างกายจากแพทย์
ประชุมผูจ้ ดั การทีมและผูฝ้ ึ กสอน เพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
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วันที่ 17 มกราคม 2559
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
12.30 – 13.00 น.
13.00 น. เป็ นต้นไป
19.00 น.

นักกีฬาพุมเซ่ทุกรายการแข่งขัน รายงานตัว
นักกีฬาพุมเซ่ทุกประเภททําการแข่งขัน จนจบรอบชิงชนะเลิศ
พักรับประทานอาหาร
นักกีฬาประเภท ต่อสูช้ าย และต่อสู ห้ ญิง รายงานตัว
เริ่ มทําการแข่งขันในประเภทต่อสูท้ ีม จนจบรอบชิงชนะเลิศ
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล

**หมายเหตุ พิธีรับเหรี ยญอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
NOTE
1. ในการตรวจร่ างกายและชัง่ นํ้าหนัก ให้นกั กีฬานําบัตรสายดําตัวจริ งพร้อมสําเนาบัตรที่เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง มา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้วย
2. ในการแข่งขันประเภททีม 5 คน ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยเตรี ยมเกราะธรรมดามาเอง โดยทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจะ
ไม่มีเกราะธรรมดาให้ยมื
3. ถุงเท้าไฟฟ้ า และเฮดการ์ดไฟฟ้ า ใช้ยหี่ อ้ DAEDO เท่านั้น ทางฝ่ ายจัดการแข่งขัน ขอแจ้งให้ทุกมหาวิทยาลัย
จัดเตรี ยมถุงเท้าไฟฟ้ า ใช้ยหี่ อ้ DAEDO โดยทางฝ่ ายการจัดการแข่งขัน ไม่มีให้ยมื
4. กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทควันโดโลก (WTF) ฉบับปั จจุบนั ที่ประกาศใช้ และสมาคม
เทควันโดแห่ งประเทศไทยให้การรับรอง และประกาศใช้ฉบับปัจจุบนั
**************************************
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