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ระเบียบการแข่ งขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 15 โอเพ้น
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
**************************
องค์ กรผู้รับผิดชอบดาเนินการ สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยร่ วมกับ เมืองพัทยา และ ชมรมวูซู พัทยา
นายกสมาคม พันตารวจโท ดร.จินดา หนังสื อ
นายวรนารถ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาคม
นายบลู ดิษยบุตร ประธานเทคนิคสมาคมวูซูแห่งประเทศไทย
25 ถนน แก้วเงินทอง ซอย 45 เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร 02 865 5587
มือถือ 081-9171634 แฟ็ กซ์ 02 418 1732 E-Mail: wushublue@hotmail.com
คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ประธานชมรมวูซู พัทยา
คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
สมาคมวูซูแห่งประเทศไทยเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
กรรมการฝ่ ายเทคนิก
ชมรมวูซู พัทยา เป็ นผูด้ าเนินการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานฝ่ ายเทคนิกกีฬาวูซู สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย
ระเบียบ และกติกาการแข่ งขัน
ระเบียบการแข่งขันโดยทัว่ ไป ให้ยดึ ถือตามข้อปฏิบตั ิในกติกาของสหพันธ์วซู ูนานาชาติฉบับภาษาไทยที่เรี ยบเรี ยงโดย
สมาคมฯ ฉบับปี 2005 ฉบับภาษาไทย ที่เรี ยบเรี ยงโดยสมาคม เป็ นเกณฑ์
คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน และข้ อกาหนด
5.1 บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าร่ วมการแข่งขันได้ท้ งั เพศหญิง / ชาย อายุ ไม่จากัดอายุ
5.2 บุคลากรชมรมใด ที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการลงโทษจากสมาคมฯ
5.3 ต้องเป็ นยุทธลีลา Traditional Wushu (Kung-Fu) เท่านั้น ประเภทOptional Routines ทัว่ ไปไม่รับพิจารณาเข้าร่ วม
การแข่งขัน
5.4 ชนิดการแข่งขันใดมีจานวนนักกีฬาตั้งแต่ 7 คนขึ้นจะได้รับการแยกออกเป็ นอีกหนึ่ งประเภทของการแข่งขัน
ประเภทของการแข่ งขัน
6.1 ยุทธลีลามือเปล่าทัว่ ไป ชาย / หญิง
6.2 ยุทธลีลาอาวุธสั้นทัว่ ไป ชาย/หญิง
6.3 ยุทธลีลาอาวุธยาวทัว่ ไป ชาย/หญิง
6.4 ยุทธลีลาอาวุธอ่อนทัว่ ไป ชาย/หญิง
6.5 ยุทธลีลาเลียนแบบ(มือเปล่า)ทัว่ ไป ชาย/หญิง
6.6 ยุทธลีลาเลียนแบบ(ประกอบอุปกรณ์)ทัว่ ไป ชาย/หญิง
6.5 ยุทธลีลาอาวุธอื่นๆ ทัว่ ไป ชาย/หญิง
6.6 ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวนทัว่ ไป ชาย/หญิง
6.7 ยุทธลีลาไท่จี๋ประกอบอุปกรณ์ทวั่ ไป ชาย/หญิง

6.8 ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวนและไท่จี๋เจี้ยนอายุต้ งั แต่ 40-60 ปี ขึ้นไป
6.9 ประเภททีมชาย / หญิงยุทธลีลาต่อสู ้ (ตุย้ เลี่ยน) ทีมละไม่เกิน 3 คน
6.9.1 ประเภททีมชาย / หญิงยุทธลีลาต่อสู ้ มือเปล่าทัว่ ไป(ห้ามคละกันระหว่างหญิงและชาย)
6.9.2 ประเภททีมชาย / หญิงยุทธลีลาต่อสู ้ประกอบอุปกรณ์อิสระทัว่ ไป(ห้ามคละกันระหว่างหญิงและชาย)
6.9.3 ประเภทยุทธลีลาประเภททีมทัว่ ไป ชาย/หญิง
7. การจัดการแข่ งขันและค่ าใช้ จ่าย
7.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันให้ชาระค่าสมัครคนละ 200 บาท/ประเภท/คน
7.2 การจับฉลากจะดาเนินการในวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น
7.3 เป็ นการแข่งขันประเภทยุทธลีลาแบบ Traditional Wushu ทั้งหมด เวลาต้องไม่นอ้ ยกว่า 50 วินาที ประเภทไท่จี๋ 3 –
4 นาที (ยกเว้นไท่จี๋ประเภทบังคับใช้เวลาตามข้อกาหนดในกติกา) แข่งขันบนสนามพรม ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ในกติกาสหพันธ์วซู ูนานาชาติ ฉบับปี 2005 ฉบับภาษาไทยที่เรี ยบเรี ยงโดยสมาคม
8. การประท้วงเทคนิคกีฬา ห้ามมีการประท้วง(การตัดสิ นของผูต้ ดั สิ นถือเป็ นที่สุด)
9. คณะกรรมการผู้ตัดสิ น
9.1 สมาคมวูซูแห่งประเทศไทยเป็ นผูแ้ ต่งตั้งและให้การรับรองคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นระดับต่างๆ
9.2 จานวนผูต้ ดั สิ นประกอบด้วย
9.2.1 ผูแ้ ทนสมาคมวูซูแห่งประเทศไทยจานวน 1 คน ทำหน้ำที่ประธานผูต้ ดั สิ น
9.2.2 หัวหน้ำผูต้ ดั สิ นจำนวน 1 คน และรองหัวหน้า 1 คน จำกสมำคมวูซูแห่งประเทศไทย
9.2.3 ผูต้ ดั สิ นประเภทยุทธลีลา ให้เป็ นไปตามกฎ-กติกาสหพันธ์วซู ูนานาชาติปี 2005 ฉบับภาษาไทยฯ
9.3 ผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ นประเภทยุทธลีลาบุคคล และทีมตุย้ เลี่ยน จานวน 6 คน
9.3.1 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว และตรวจสอบ จานวน 2 คน
9.3.2 เจ้าหน้าที่พานักกีฬาลงสนาม จานวน 1 คน
9.3.3 เจ้าหน้าที่ส่งใบคะแนน จานวน 1 คน
9.3.4 เจ้าหน้าที่บนั ทึก และรายงานผล จานวน 2 คน
9.4.7 รวมผู้ช่วยผู้ตัดสิ นทั้งสิ้น 15 คน
9.5 แพทย์สนาม จานวน 2 คน
9.6 เจ้าหน้าที่บนั ทึกภาพ จานวน 4 คน
10. การจัดอันดับรางวัล
10.1 ทุกประเภท ระดับ 1 – 3 จะได้รับเหรี ยญ ทอง, เงิน, ทองแดงตามลาดับพร้อมใบประกาศฯ
10.2 ระดับ 4- 6 จะได้รับใบประกาศ “อิวซิ่ ว”
11. กาหนดเวลาดาเนินงานจัดการแข่ งขัน
11.1 การทา Workshop เจ้าหน้าที่ดาเนินงาน วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตามกาหนดของ
เจ้าภาพ(แจ้งสถานที่ ณ วันที่ประชุม)
11.3 ประชุมผูจ้ ดั การทีม และผูฝ้ ึ กสอน จับสลากแบ่งสาย วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมตาม
กาหนดของเจ้าภาพ(แจ้งสถานที่ ณ วันที่ประชุม)
12. สถานทีด่ าเนินการแข่ งขัน และสถานที่ฝึกซ้ อม
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13. วิธีการสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
13.1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.wushufederatiionofthailand.com
13.2 ส่ งใบสมัครพร้อมรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ ง 2 รู ป แนบสาเนาสู จิบตั ร หรื อบัตรประชาชนไปที่สานักงานเลขาธิการ
สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย หรื อส่ งไปยังสถานที่ตามกาหนดของฝ่ ายเจ้าภาพ
13.3 กรณี มีความจาเป็ นอาจส่ งใบสมัครพร้อมค่าสมัครในวันประชุมผูจ้ ดั การทีมได้ แต่ไม่รับเอกสารการสมัครใดๆ
หลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุมผูจ้ ดั การทีมแล้ว
13.3 ค่าสมัคร
- ทุกประเภท Events ค่าสมัครคนละ 200 บำท โดยโอนเข้าเลขที่บญั ชีธนาคารกรุ งศรี สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยาบิช เลขที่บญั ชี 628-1-13649-4 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อน.ส. ทิพชญา พึ่งชาญชัยกุล
- ให้ส่งค่าสมัครตามเลขที่บญั ชีที่ปรากฏอยูใ่ นใบสมัคร (กรุ ณาส่ งสาเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้ อมกับใบ
สมัคร) ให้กบั สมาคมวูซูแห่งประเทศไทยเพื่อทราบต่อไป ใบสมัครส่ งที่ Cherryj56@hotmail.com
- ต้องชาระค่าสมัครดังกล่าวให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันที่ 28 เมษายน 2560 นี้
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สานักงานเลขาธิ การสมาคมวูซู แห่งประเทศไทย และชมรมวูซู พัทยา
ผู้ประสานงาน : นางสาวทิพชญา พึ่งชาญชัยกุล โทร: 081-850-6036
กาหนดการแข่ งขัน
วันที่ 29 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น. ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบ อบรมเจ้าหน้าที่ ผูต้ ดั สิ นฝึ กซ้อมและสัมมนา
เวลา 16.00 – 17.00 น. ประชุมผูจ้ ดั การทีมและจับฉลากการแข่งขันทุกประเภท
วันที่ 30 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิ ดการแข่งขัน
เวลา 09.30 – 12.30 น. ดาเนินการแข่งขัน
---------------------------------------------- พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
เวลา 13.00 – 17.00 น. ดาเนินการแข่งขัน
---------------------------------------------- พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
พิธีปิดการแข่งขัน
15. เรื่องทีผ่ ้ สู มัคร และผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขันพึงควรรับทราบ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน ต้องสามารถยอมรับการตัดสิ นของคณะกรรมการผูต้ ดั สิ น ซึ่ งถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
2. ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรื อการกระทาใดๆ เป็ นไปในลักษณะไม่เหมาะสม อาทิ
แสดงท่าทีประท้วงในลักษณะทาความเสื่ อมเสี ย หรื อใช้วาจาเสี ยดสี หรื อส่ งเสี ยงดังรบกวนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผูต้ ดั สิ น หรื อแสดงการกระทาเช่นอันธพาลอั้งยีต่ ่อคณะกรรมการผูต้ ดั สิ น หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สมาคมลงโทษห้ามเข้า
ร่ วมกิจกรรมกับสมาคมเป็ นเวลา 4 ปี และแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น เพื่อดาเนินการตามสมควรแล้วแต่กรณี
3. ห้ามกระทาการทะเลาะวิวาทหรื อวิวาทะใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน
4. สาหรับบุคคลทัว่ ไปที่ผา่ นการอบรมมาดีแล้ว โปรดดาวส์โหลดใบสมัครตามข้างล่างนี้ และโปรดปฏิบตั ิตามขั้นตอน
ของสมาคม เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และโปรดอย่าหลงชื่อคาแอบอ้างใดๆ จากผูห้ วังดีประสงค์ร้ายต่อท่าน
- ด้วยความรัก และห่วงใย และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแก่ฝ่ายจัดการแข่งขัน

สานักงานเลขาธิการสมาคมฯ
26 มกราคม 2558

สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย
泰國武術總會

WUSHU FEDERATION OF THAILAND

ใบสมัครการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ประจาปี 2560
第 15 屆 全泰國傳統武術錦標大賽

1. ประวัติผสู้ มัคร
- ชื่อ-นามสกุล....................................................................................เพศ................อายุ................... สัญชาติ..................
- สังกัดชมรม/สโมสร/สมาคม/.......................................................................................................................................
- ที่อยู่ เลขที่...................... หมู่ที่/หมู่บา้ น........................................................... ถนน....................................................
ตาบล/แขวง .................................................... เขต/อาเภอ ..................................................... จังหวัด...........................
...... รหัสไปรษณี ย ์ .................................... หมายเลขที่สามารถติดต่อได้ โทร ...............................................................
2. สมัครลงแข่งขันประเภท

ยุทธลีลา(ระบุชื่อยุทธลีลา) ...........................................................................................

ตุย้ เลี่ยน (ระบุประเภท/จานวนคน) .............................................................................................................................
ทีมยุทธลีลา (ระบุจานวนคน) ................................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. ประเภทที่สมัคร ต้องเป็ นยุทธลีลาแบบโบราณ(Traditional Wushu )เท่านั้น ประเภทOptional Events ไม่รับ
2. สมัครได้มากกว่า 1 ประเภท แต่ตอ้ งส่ งใบสมัคร Event ละ 1 ใบต่อคน รวมทั้งประเภทตุย้ เลี่ยนต้องส่ งชื่อสมัคร
เป็ นรายบุคคลทุกคน
3. กรณี เป็ นการสมัครประเภททีมยุทธลีลา ให้ระบุชื่อจานวนคนใน 1 ใบสมัครได้ แต่ค่าให้สมัครส่ งตามจานวนคน
ที่ระบุในใบสมัคร
4. ให้ส่งใบสมัครไปยังที่อยูต่ ามปรากฏในระเบียบการแข่งขัน และส่ งค่าสมัครไปตามหมายเลขบัญชีตามที่ระบุไว้

