
 

 

 

ระเบียบการแข่งขันกฬีาวูซูชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย คร้ังที ่15 โอเพ้น  

ระหว่างวนัที ่29-30 เมษายน 2560 ณ เมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 
************************** 

1. องค์กรผู้รับผดิชอบด าเนินการ สมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทยร่วมกบั เมืองพทัยา และ ชมรมวซูู พทัยา 
นายกสมาคม  พนัต ารวจโท ดร.จินดา หนงัสือ 
นายวรนารถ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาคม 
นายบลู ดิษยบุตร ประธานเทคนิคสมาคมวซููแห่งประเทศไทย    
25 ถนน แกว้เงินทอง ซอย 45  เขตตล่ิงชนั กทม. 10170 โทร 02 865 5587 
มือถือ 081-9171634    แฟ็กซ์ 02 418 1732      E-Mail: wushublue@hotmail.com  

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
ฝ่ายจดัการแข่งขนั   ประธานชมรมวซูู พทัยา 
คณะกรรมการผูต้ดัสิน   สมาคมวซููแห่งประเทศไทยเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
กรรมการฝ่ายเทคนิก   ชมรมวซูู พทัยา เป็นผูด้  าเนินการ 
กรรมการและเลขานุการ   ประธานฝ่ายเทคนิกกีฬาวซูู สมาคมวซููแห่งประเทศไทย  

3. ระเบียบ และกติกาการแข่งขัน 
ระเบียบการแข่งขนัโดยทัว่ไป ใหย้ดึถือตามขอ้ปฏิบติัในกติกาของสหพนัธ์วซููนานาชาติฉบบัภาษาไทยท่ีเรียบเรียงโดย

 สมาคมฯ ฉบบัปี 2005 ฉบบัภาษาไทย ท่ีเรียบเรียงโดยสมาคม เป็นเกณฑ์  
4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และข้อก าหนด  

5.1  บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัไดท้ั้งเพศหญิง / ชาย อาย ุไม่จ  ากดัอายุ 
5.2 บุคลากรชมรมใด ท่ีจะเขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งการลงโทษจากสมาคมฯ 
5.3 ตอ้งเป็นยทุธลีลา Traditional Wushu (Kung-Fu) เท่านั้น ประเภทOptional Routines ทัว่ไปไม่รับพิจารณาเขา้ร่วม
การแข่งขนั 
5.4 ชนิดการแข่งขนัใดมีจ านวนนกักีฬาตั้งแต่ 7 คนข้ึนจะไดรั้บการแยกออกเป็นอีกหน่ึงประเภทของการแข่งขนั 

5. ประเภทของการแข่งขัน 
6.1 ยทุธลีลามือเปล่าทัว่ไป ชาย / หญิง 
6.2 ยทุธลีลาอาวธุสั้นทัว่ไป ชาย/หญิง 
6.3 ยทุธลีลาอาวธุยาวทัว่ไป ชาย/หญิง 
6.4 ยทุธลีลาอาวธุอ่อนทัว่ไป ชาย/หญิง 
6.5 ยทุธลีลาเลียนแบบ(มือเปล่า)ทัว่ไป ชาย/หญิง 
6.6 ยทุธลีลาเลียนแบบ(ประกอบอุปกรณ์)ทัว่ไป ชาย/หญิง 
6.5 ยทุธลีลาอาวธุอ่ืนๆ ทัว่ไป ชาย/หญิง 
6.6 ยทุธลีลาไท่จ๋ีฉวนทัว่ไป ชาย/หญิง 
6.7 ยทุธลีลาไท่จ๋ีประกอบอุปกรณ์ทัว่ไป ชาย/หญิง 



6.8 ยทุธลีลาไท่จ๋ีฉวนและไทจ๋ี่เจ้ียนอายตุั้งแต่ 40-60 ปี ข้ึนไป 
6.9 ประเภททีมชาย / หญิงยุทธลีลาต่อสู้ (ตุย้เล่ียน) ทีมละไม่เกิน 3 คน 
 6.9.1  ประเภททีมชาย / หญิงยทุธลีลาต่อสู้ มือเปล่าทัว่ไป(หา้มคละกนัระหวา่งหญิงและชาย) 
 6.9.2  ประเภททีมชาย / หญิงยทุธลีลาต่อสู้ประกอบอุปกรณ์อิสระทัว่ไป(หา้มคละกนัระหวา่งหญิงและชาย) 
 6.9.3  ประเภทยทุธลีลาประเภททีมทัว่ไป ชาย/หญิง 

          7.    การจัดการแข่งขันและค่าใช้จ่าย 
7.1   ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัให้ช าระค่าสมคัรคนละ 200 บาท/ประเภท/คน 
7.2   การจบัฉลากจะด าเนินการในวนัท่ี 29 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น 
7.3  เป็นการแข่งขนัประเภทยทุธลีลาแบบ Traditional Wushu ทั้งหมด เวลาตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 50 วนิาที ประเภทไท่จ๋ี 3 – 

4 นาที (ยกเวน้ไท่จ๋ีประเภทบงัคบัใชเ้วลาตามขอ้ก าหนดในกติกา) แข่งขนับนสนามพรม ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในกติกาสหพนัธ์วซููนานาชาติ ฉบบัปี 2005 ฉบบัภาษาไทยท่ีเรียบเรียงโดยสมาคม 

          8.    การประท้วงเทคนิคกฬีา   หา้มมีการประทว้ง(การตดัสินของผูต้ดัสินถือเป็นท่ีสุด)  
         9.    คณะกรรมการผู้ตัดสิน 
 9.1   สมาคมวซููแห่งประเทศไทยเป็นผูแ้ต่งตั้งและใหก้ารรับรองคณะกรรมการผูต้ดัสินระดบัต่างๆ 
 9.2   จ านวนผูต้ดัสินประกอบดว้ย 
  9.2.1   ผูแ้ทนสมาคมวซููแห่งประเทศไทยจ านวน 1 คน ท ำหนำ้ท่ีประธานผูต้ดัสิน 
  9.2.2   หวัหนำ้ผูต้ดัสินจ ำนวน 1 คน และรองหวัหนา้ 1 คน จำกสมำคมวซููแห่งประเทศไทย  
  9.2.3   ผูต้ดัสินประเภทยทุธลีลา ใหเ้ป็นไปตามกฎ-กติกาสหพนัธ์วซููนานาชาติปี 2005 ฉบบัภาษาไทยฯ  

9.3   ผูช่้วยผูต้ดัสินประเภทยุทธลีลาบุคคล และทีมตุย้เล่ียน จ านวน 6 คน 
9.3.1   เจา้หนา้ท่ีรับรายงานตวั และตรวจสอบ จ านวน 2 คน  
9.3.2   เจา้หนา้ท่ีพานกักีฬาลงสนาม จ านวน 1 คน 
9.3.3   เจา้หนา้ท่ีส่งใบคะแนน จ านวน 1 คน 
9.3.4   เจา้หนา้ท่ีบนัทึก และรายงานผล จ านวน 2 คน 
9.4.7   รวมผู้ช่วยผู้ตัดสินทั้งส้ิน 15 คน 

9.5   แพทยส์นาม จ านวน 2 คน 
9.6   เจา้หนา้ท่ีบนัทึกภาพ จ านวน 4 คน 

          10.   การจัดอนัดับรางวลั 
  10.1 ทุกประเภท ระดบั 1 – 3 จะไดรั้บเหรียญ ทอง, เงิน, ทองแดงตามล าดบัพร้อมใบประกาศฯ 
  10.2 ระดบั 4- 6 จะไดรั้บใบประกาศ “อิวซ่ิว” 
          11.    ก าหนดเวลาด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

11.1   การท า Workshop เจา้หนา้ท่ีด าเนินงาน วนัท่ี 29 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมตามก าหนดของ
เจา้ภาพ(แจง้สถานท่ี ณ วนัท่ีประชุม) 

11.3   ประชุมผูจ้ดัการทีม และผูฝึ้กสอน จบัสลากแบ่งสาย วนัท่ี 29 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอ้งประชุมตาม
ก าหนดของเจา้ภาพ(แจง้สถานท่ี ณ วนัท่ีประชุม) 

          12.    สถานทีด่ าเนินการแข่งขัน และสถานที่ฝึกซ้อม 
       โรงยมิของโรงเรียนเมืองพทัยา 7 



 
          13.    วธีิการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 13.1   สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ www.wushufederatiionofthailand.com 
 13.2   ส่งใบสมคัรพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 น้ิวคร่ึง 2 รูป แนบส าเนาสูจิบตัร หรือบตัรประชาชนไปท่ีส านกังานเลขาธิการ       
                        สมาคมวซููแห่งประเทศไทย หรือส่งไปยงัสถานท่ีตามก าหนดของฝ่ายเจา้ภาพ  
 13.3  กรณีมีความจ าเป็นอาจส่งใบสมคัรพร้อมค่าสมคัรในวนัประชุมผูจ้ดัการทีมได ้แต่ไม่รับเอกสารการสมคัรใดๆ  
                       หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมผูจ้ดัการทีมแลว้ 

13.3   ค่าสมคัร  
-     ทุกประเภท Events ค่าสมคัรคนละ 200 บำท โดยโอนเขา้เลขท่ีบญัชีธนาคารกรุงศรีสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั 

พทัยาบิช เลขท่ีบญัชี 628-1-13649-4 บญัชีออมทรัพย ์ช่ือน.ส. ทิพชญา พึ่งชาญชยักุล   
 -     ใหส่้งค่าสมคัรตามเลขท่ีบญัชีท่ีปรากฏอยูใ่นใบสมคัร (กรุณาส่งส าเนาหลกัฐานการโอนเงินมาพร้อมกบัใบ
        สมัคร) ใหก้บัสมาคมวซููแห่งประเทศไทยเพื่อทราบต่อไป ใบสมคัรส่งท่ี Cherryj56@hotmail.com  
              -    ตอ้งช าระค่าสมคัรดงักล่าวใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัท่ี 28 เมษายน 2560  น้ี 
14.    สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติม ส านกังานเลขาธิการสมาคมวซูู แห่งประเทศไทย และชมรมวซูู พทัยา              - 
ผู้ประสานงาน :  นางสาวทิพชญา พึ่งชาญชยักุล โทร: 081-850-6036  

ก าหนดการแข่งขัน 
วนัท่ี  29 เมษายน 2560 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบ อบรมเจา้หนา้ท่ี ผูต้ดัสินฝึกซอ้มและสัมมนา   
เวลา 16.00 – 17.00 น. ประชุมผูจ้ดัการทีมและจบัฉลากการแข่งขนัทุกประเภท 

วนัท่ี 30 เมษายน 2560 
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขนั 
เวลา 09.30 – 12.30 น. ด าเนินการแข่งขนั 

---------------------------------------------- พิธีมอบเหรียญรางวลั 
เวลา 13.00 – 17.00 น. ด าเนินการแข่งขนั 

  ---------------------------------------------- พิธีมอบเหรียญรางวลั 
   พิธีปิดการแข่งขนั 

15. เร่ืองทีผู้่สมัคร และผู้เข้าร่วมการแข่งขันพงึควรรับทราบ 

 1. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ตอ้งสามารถยอมรับการตดัสินของคณะกรรมการผูต้ดัสิน ซ่ึงถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 2. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งไม่แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว หรือการกระท าใดๆ เป็นไปในลกัษณะไม่เหมาะสม อาทิ 
แสดงท่าทีประทว้งในลกัษณะท าความเส่ือมเสีย หรือใชว้าจาเสียดสี หรือส่งเสียงดงัรบกวนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ผูต้ดัสิน หรือแสดงการกระท าเช่นอนัธพาลอั้งยีต่่อคณะกรรมการผูต้ดัสิน หากพบพฤติกรรมดงักล่าว สมาคมลงโทษหา้มเขา้
ร่วมกิจกรรมกบัสมาคมเป็นเวลา 4 ปี และแจง้เจา้หนา้ท่ีพนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อด าเนินการตามสมควรแลว้แต่กรณี 
 3. หา้มกระท าการทะเลาะววิาทหรือววิาทะใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขนั 
 4. ส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีผา่นการอบรมมาดีแลว้ โปรดดาวส์โหลดใบสมคัรตามขา้งล่างน้ี และโปรดปฏิบติัตามขั้นตอน
ของสมาคม เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และโปรดอยา่หลงช่ือค าแอบอา้งใดๆ จากผูห้วงัดีประสงคร้์ายต่อท่าน 
- ดว้ยความรัก และห่วงใย และขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติแก่ฝ่ายจดัการแข่งขนั 

http://www.wushufederatiionofthailand.com/


ส านกังานเลขาธิการสมาคมฯ 

26 มกราคม 2558 
 

 
 

 
สมาคมวซููแห่งประเทศไทย 

泰國武術總會 
WUSHU FEDERATION OF THAILAND 

ใบสมคัรการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาวซููชิงแชมป์แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2560 

第 15 屆 全泰國傳統武術錦標大賽 
 

1. ประวติัผูส้มคัร 
- ช่ือ-นามสกุล....................................................................................เพศ................อาย.ุ.................. สัญชาติ.................. 

- สังกดัชมรม/สโมสร/สมาคม/....................................................................................................................................... 

- ท่ีอยู ่เลขท่ี...................... หมู่ท่ี/หมู่บา้น........................................................... ถนน.................................................... 

ต าบล/แขวง .................................................... เขต/อ าเภอ ..................................................... จงัหวดั........................... 

...... รหสัไปรษณีย ์.................................... หมายเลขท่ีสามารถติดต่อได ้โทร ...............................................................  

2. สมคัรลงแข่งขนัประเภท           ยทุธลีลา(ระบุช่ือยทุธลีลา) ...........................................................................................   

       ตุย้เล่ียน (ระบุประเภท/จ านวนคน) ............................................................................................................................. 

       ทีมยทุธลีลา (ระบุจ านวนคน) ................................................................................................................................    

หมายเหตุ : 1. ประเภทท่ีสมคัร ตอ้งเป็นยทุธลีลาแบบโบราณ(Traditional Wushu )เท่านั้น ประเภทOptional Events ไม่รับ 
  
      2. สมคัรไดม้ากกวา่ 1 ประเภท แต่ตอ้งส่งใบสมคัร Event ละ 1 ใบต่อคน รวมทั้งประเภทตุย้เล่ียนตอ้งส่งช่ือสมคัร
เป็นรายบุคคลทุกคน 
      3. กรณีเป็นการสมคัรประเภททีมยทุธลีลา ใหร้ะบุช่ือจ านวนคนใน 1 ใบสมคัรได ้แต่ค่าใหส้มคัรส่งตามจ านวนคน
ท่ีระบุในใบสมคัร 
      4. ใหส่้งใบสมคัรไปยงัท่ีอยูต่ามปรากฏในระเบียบการแข่งขนั และส่งค่าสมคัรไปตามหมายเลขบญัชีตามท่ีระบุไว ้ 
 

  
 

 

 


