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******************** 
1. สมาคมกฬีาวูซูแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม พนัต ารวจโท ดร. จินดา หนงัสือ 
เลขาธิการสมาคม นายบลู ดิษยบุตร 
สถานท่ีติดต่อ  25 ถนนแกว้เงินทอง ซอย 45 เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170.  โทรสาร. 02 – 4181-732   
โทรศพัท.์ 02–8655–587, มือถือ 081–91716314. E-Mail: wushublue@hotmail.com หรือเขา้ www.wushusportsofthailand.com 

2. คณะกรรมการด าเนนิการแข่งขัน 
ประธานฝ่ายกีฬาวซููของจงัหวดัเจา้ภาพกีฬา            ประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทย       รองประธานกรรมการ 
ผูจ้ดัการทีมหรือผูแ้ทนของแต่ละจงัหวดัท่ีส่งนกักีฬาเขา้ขนัแข่งขนัจงัหวดัละ 1 คน      กรรมการ 

3. คณะกรรมการพจิารณาการประท้วง 
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งเทคนิค(ตามขอ้กฎ-กติกากีฬาวซูู) ประกอบดว้ย 

3.1.1 ผูแ้ทนสมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
3.1.2 คณะกรรมการรับประทว้งทางเทคนิกจากสมาคมวซูู ฯ กรรมการ 
3.1.3 หวัหนา้กรรมการผูต้ดัสินใน Events นั้นๆ  กรรมการ 

4. ข้อบงัคบั และกตกิาการแข่งขัน 
4.1 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
4.2 ระเบียบการแข่งขนัโดยทัว่ไป ใหย้ดึถือตามขอ้กติกาของสหพนัธ์วซููนานาชาติฉบบัภาษาไทย ท่ีเรียบเรียงโดยสมาคม ฯ ฉบบั  ปี 

2005  หรือฉบบัท่ีสมาคมประกาศใชใ้นปัจจุบนัเป็นเกณฑ ์ส่วนยทุธลีลาราชสีห์ ใชฉ้บบันานาชาติ ปี 2005 เป็นเกณฑ ์
- หลกัเกณฑห์รือระเบียบอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ใหส้มาคมสามารถก าหนดข้ึนไดเ้พ่ือความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพความ 
  เป็นจริงเป็นการเฉพาะ และใหส้ิ้นสุดเม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัในปีนั้น ๆ 

4.3 ห้ามนกักีฬามวยไทยอาชีพ และมวยสากลอาชีพท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกักีฬามวยอาชีพกบัส านกังานคณะกรรมการมวยไทยอาชีพ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนั 

4.4 ในกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ เกิดข้ึน หรือตอ้งมีการตีความ ใหส้มาคมฯ เป็นผูว้นิิจฉยัและช้ีขาด และการวินิจฉัยของสมาคมวซููแห่ง
ประเทศไทย ใหถื้อวา่เป็นท่ียติุ 

5. คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขนั 
5.1 ประเภทยทุธลีลา  

หญิง/ชายตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 8 ปี แต่ไม่ไม่เกิน 18 ปี (นบัปี พ.ศ.)  
5.2 ประเภทประลองยทุธ  

เพศหญิง/ชาย อายไุม่ต ่ากวา่ 15  แต่ไม่เกิน 18 ปี (นบัปี พ.ศ.)  
6. ประเภทของการแข่งขัน  

- ประเภทยทุธลีลา ใหเ้ป็นการแขง่ขนัในประเภท Optional routines ตามกฎ-กติกานานาชาติปี 2005 ทั้งหมด 
6.1 ประเภทยุทธลลีา จ านวน 30 ประเภท (ชาย 15 ประเภท , หญิง 15 ประเภท) 

6.1.1 ประเภทยทุธลีลาฉางฉวน  (ชาย, หญิง) 
6.1.2 ประเภทยทุธลีลาหนานฉวน   (ชาย, หญิง) 
6.1.3 ประเภทยทุธลีลาไท่จ๋ีฉวน   (ชาย, หญิง) 
6.1.4 ประเภทยทุธลีลาไท่จ๋ีเจ้ียน  (ชาย, หญิง) 

mailto:wushublue@hotmail.com
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6.1.5 ประเภทยทุธลีลากระบ่ี(เจ้ียนซู่) (ชาย, หญิง) 
6.1.6 ประเภทยทุธลีลาดาบ(เตาซู่)  (ชาย, หญิง) 
6.1.7 ประเภทยทุธลีลาพลอง(กุน้ซู่) (ชาย, หญิง)  
6.1.8 ประเภทยทุธลีลาทวน(เชียงซู่) (ชาย, หญิง) 
6.1.9 ประเภทยทุธลีลาดาบใต(้หนานเตา)  (ชาย, หญิง) 
6.1.10 ประเภทยทุธลีลาพลองใต(้หนานกุน้)  (ชาย, หญิง) 
6.1.11 ประเภททีม ยทุธลีลาชุดต่อสูมื้อเปล่าทัว่ไป ชายไม่เกินทีมละ 3, คน หญิงไม่เกินทีมละ 3 คน 
6.1.12 ประเภททีม ยทุธลีลาชุดต่อสูอุ้ปกรณ์ทัว่ไป ชายไม่เกินทีมละ 3, คน หญิงไม่เกินทีมละ 3 คน 
6.1.13 ประเภททีมยทุธลีลาราชสีห์ประเภท Racing speed ความเร็ว ชายไม่เกินทีมละ 2 คน, หญิงไม่เกินทีมละ 2 คน 
6.1.14 ประเภททีมยทุธลีลาราชสีห์ประเภท Obstacles กีดขวางชายไม่เกินทีมละ 2 คน, หญิงไม่เกินทีมละ 2 คน 
6.1.15 ประเภททีมยทุธลีลาราชสีห์ไม่เกิน 6 คน ชายและหญิง(เฉพาะภาคพ้ืน Traditional)  
หมายเหตุ : 1. ในประเภทยทุธลีลาราชสีห์ ใหเ้ป็นทีมราชสีห์จ านวนเดิม(ไม่เกิน 6 คน) หา้มเพ่ิมคนในส่วนน้ี 

6.2 ประเภทประลองยทุธ ก าหนด 8 รุ่น ชาย 4 รุ่น หญิง 4 รุ่น ดงัน้ี 
 ชาย   หญิง 

6.2.1 รุ่นไม่เกิน  48 กก.   48 กก. 
6.2.2 รุ่นไม่เกิน  52 กก.   52 กก. 
6.2.3 รุ่นไม่เกิน  56 กก.   56 กก. 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ควบคุมทมี 
ระดบัจงัหวดั 

7.1 สรุปยอดนกักีฬาระดบัจงัหวดั แต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดจ้งัหวดัละไม่เกิน 72 คน ประกอบดว้ย   นกักีฬาชาย 
จ านวน 36 คน และนกักีฬาหญิง จ านวน 36 คน 

7.2 เจา้หนา้ท่ีประจ าทีม จ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 
- ผูจ้ดัการทีม 1 คน  
- ผูฝึ้กสอน 3 คน   

       ระดบัภาค 
7.3 แต่ละภาคส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้ภาคละไม่เกิน 132 คน (ชาย 66 คน , หญิง 66 คน) 
7.4 ระดบัภาค 

7.4.1 ใหใ้ชอ้ตัราส่วนของนกักีฬา : เจา้หนา้ท่ีทีม(6 : 1) คือนกักีฬา 6 คน : เจา้หนา้ท่ีทีม 1 คน 
7.4.2 กรณีท่ีนกักีฬาของจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงไดเ้ป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ แต่ไม่ไดโ้ควตา้ผู ้   

ฝึกสอน ใหจ้งัหวดันั้น ๆ สามารถเพ่ิมผูฝึ้กสอนได ้1 คน ในจงัหวดันั้น 
8. หลกัเกณฑ์และวธีิการจดัการแข่งขัน 

หลกัเกณฑค์ดัเลือกนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 32(พ.ศ. 2559) จงัหวดัสุพรรณบุรี 
8.1 ระดบัจงัหวดั  
- ใหแ้ต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬาเขา้แขง่ขนัได ้รวมทั้งสินไม่เกิน 72 คน (ชาย 36 คน หญิง 36 คน) 

8.1.1 การแข่งขันประเภทยุทธลีลา  จ านวน 30 ประเภท ชาย 15  ประเภท   หญิง 15 ประเภท ให้นกักีฬาแต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬา
ส่งนกักีฬาลงท าการแข่งขนั ดงัน้ี 
    - ประเภทยทุธลีลา ชาย,หญิง 6.1.1 - 6.1.10 ลงแข่งขนัไดป้ระเภทละ 2 คน 
    -  ประเภทยทุธลีลาทีม ชาย,หญิง 6.1.11 และ 6.1.12 ลงแข่งขนัไดป้ระเภทละ 1 ทีม คือ ชาย 1 ทีมและหญิง 1 ทีม(แต่ละทีมไม่ 
       เกิน 3 คน)  
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    -  ประเภทยทุธลีลาราชสีห์ ชาย,หญิง 6.1.13, 6.1.14 และ 6.1.15 ส่งนกักีฬาลงแข่งขนัไดจ้งัหวดัละ 1 ทีม(ชายไม่เกิน 6 คน หญิง 
       ไม่เกิน 6 คน)   
    -  ประเภทยทุธลีลา ชาย – หญิง ลงท าการแข่งขนั 1 คน สามารถลงท าการแข่งขนั 6.1.1 ถึง 6.1.10 ไดเ้พียง 3 ประเภท แต่ 
        สามารถลงท า การแข่งขนัยทุธลีลาประเภทชุดต่อสู ้6.1.11 และ 6.1.12 ได ้และท าการแข่งขนัยทุธลีลาราชสีห์ไดทุ้กประเภท 

8.1.2 การแข่งขันประเภทประลองยุทธ(ต่อสู้) จ านวน 8 รุ่น ชาย 4 รุ่น หญิง 4 รุ่น ให้นกักีฬาแต่ละจงัหวดัลงท าการแข่งขนัไดรุ่้น   
ละ 1 คน รวมนกักีฬา 8 คน ชาย 4 คน หญิง 4 คน 

8.2 ระดบัภาค  
- ใหแ้ต่ละภาคส่งนกักีฬาเขา้ท าการแข่งขนัได ้ไม่เกิน 132 คน (ชาย 66 คน หญิง 66 คน) 
- เจา้หนา้ท่ีประจ าทีมในแต่ละจงัหวดัท่ีมีนกักีฬาท่ีผา่นการคดัเลือกมีสดัส่วนดงัน้ี  นกักีฬา 1-6 คน ใหเ้จา้หนา้ทีม 1 คน 7-12 

ใหเ้จา้หนา้ท่ี 2 คน, 13-18 คนใหเ้จา้หนา้ท่ี 3 คน, 19-24 คนใหเ้จา้หนา้ท่ีทีม 4 คน จาก 25 คนข้ึนไป ใหมี้เจา้หนา้ท่ีทีม ไม่เกิน 
5 คน 

8.2.1 การแข่งขันประเภทยุทธลลีา จ านวน 30 ประเภท ชาย 15 ประเภท  หญิง 15 ประเภท  
      -  นกักีฬาประเภทยทุธลีลา ชาย,หญิง 6.1.1 ถึง 6.1.10 ลงแข่งขนัไดป้ระเภทละ 3 คน/ ภาค 
      -  นกักีฬาประเภทยทุธลีลาชาย,หญิง 6.1.11 ถึง 6.1.12 ลงแข่งขนัไดป้ระเภทละ 2 ทีม/ภาค (ชาย 2 ทีม หญิง 2 ทีม) 
      -  นกักีฬาประเภทยทุธลีลาราชสีห์ ชาย,หญิง 6.1.13 ถึง 6.1.15 ลงแข่งขนัไดป้ระเภทละ 2 ทีม/ ภาค (ชาย 2 ทีม หญิง 2 ทีม) 

-  ประเภทยทุธลีลา ชาย – หญิง ลงท าการแข่งขนั 1 คน สามารถลงท าการแข่งขนั 6.11 ถึง 6.10 ไดเ้พียง 3 ประเภท แต่สามารถ  
   ลงท าการแข่งขนัยทุธลีลาประเภทชุดต่อสู ้6.11 และ 6.12 ได ้และท าการลงแข่งขนัประเภทยทุธลีลาราชสีห์ไดทุ้กประเภท 

8.2.2 การแข่งขันประเภทประลองยุทธ (ต่อสู้)  จ านวน 8 รุ่น ชาย 4 รุ่น  หญิง 4 รุ่น ใหน้กักีฬาแต่ละภาคลงท าการแข่งขนัไดรุ่้นละ 
        ไม่เกิน 3 คน/ภาค  รวมนกักีฬา 24 คน (ชาย 12 คน หญิง 12 คน) นกักีฬาประเภทประลองยทุธ 1 คน สามารถลงท าการแข่งขนัได ้
1 รุ่น เท่านั้น 
8.3 วธีิการการแข่งขัน 

8.3.1 การแข่งขนัประเภทประลองยทุธ เป็นการแข่งขนัแบบวธีิแพค้ดัออก หากนกักีฬาไม่ครบ 4 คน จะไม่มีการจดัการ
แข่งขนั 

8.3.2 การแข่งขนัประเภทยุทธลีลา ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในกติกาสหพนัธ์วูซูนานาชาติ ฉบับปี 2005 ( Optional 
Events) 

8.3.3 ประเภททีมยทุธลีลาราชสีห์ ลงสนามคร้ังละ 1 ทีม(ในประเภทRacing speed  และ Obstacles จะมีมโหรีบรรเลง
สนบัสนุนหรือไม่มีก็ได ้แต่ประเภทภาคพ้ืนไม่เกิน 6 คนตอ้งมีมโหรีบรรเลงสนบัสนุนดว้ย และตอ้งมีเวลาในการ
แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 8 นาที แต่ตอ้งไม่เกิน 12 นาที  

8.3.4 ในประเภทชุดต่อสู(้ตุย้เล่ียน)ใหแ้ยก ชาย/หญิง หา้มคละกนัระหวา่งชายและหญิง ลงสนามคร้ังละ 1 ทีม  
8.3.5 การคดัเลือกตวันกักีฬาทั้งประเภทยทุธลีลา/ประลองยทุธ ใหก้ระท าการจบัฉลากสายแข่งขนัในประเภทประลอง

ยทุธ และจบัฉลากหาล าดบัผูข้ึ้นเวทีก่อน – หลงั ในประเภทยทุธลีลาและยทุธลีลาราชสีห์ โดยใหผู้แ้ทนสมาคม วซูู
ฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บการมอบหมายจากผูส้มาคมใหเ้ขา้ร่วมเป็นสกัขีพยาน 

8.3.6 ในประเภทประลองยทุธ ให้ด าเนินการไปตามกฎระเบียบของการแข่งขนัตามกฎกติกาของสหพนัธ์วซููนานาชาติ 
โดยนกักีฬาจะตอ้งมารายงานตวัเพื่อใหแ้พทยต์รวจร่างกาย และท าการชัง่น ้ าหนกัก่อนวนัแข่งขนั 1 วนั (ชัง่น ้ าหนกั
เพ่ือจบัฉลากเขา้ในแต่ละรุ่น) และท าการจบัฉลากสายการแข่งขนัในวนันั้น 

8.3.7 นกักีฬาใดน ้ าหนกัเกิน ตอ้งท าน ้ าหนักให้ไดภ้ายในเวลา 1 ชัว่โมง หมายถึงตอ้งส าเร็จก่อนการปิดเคร่ืองชัง่ และ
กรรมการไม่ยดืเวลาการปิดเคร่ืองชัง่ออกไปอีก(นกักีฬาตอ้งทดสอบน ้ าหนกัของตนก่อนการเปิดเคร่ืองชัง่) 

8.3.8 นกักีฬาประเภทประลองยทุธทุกรุ่นในการแข่งขนัทั้งการแข่งขนัคดัเลือกตวัระดบัจงัหวดัหรือระดบัภาครวมทั้ง
มหกรรมระดบัชาติตอ้งไดรั้บการชัง่น ้ าหนกัก่อนการแข่งขนัทุกวนัตามก าหนดของคณะกรรมการ 
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8.3.9 เม่ือนกักีฬาประเภทประลองยทุธ์เขา้สู่การแข่งขนัระดบัชาติ หา้มปรับระดบัน ้ าหนกัรุ่น หรือเปล่ียนรุ่น 
8.3.10 นกักีฬาในประเภทประลองยทุธทุกคนตอ้งเขา้ร่วมแข่งขนัตั้งแต่รอบแรกจนส้ินสุดรอบสุดทา้ยตามรุ่นท่ีตนเองได้

ลงสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั หากไม่เขา้ท าการแข่งขนัตามก าหนด หรือถอนตวัโดยไม่มีสาเหตุอนัควร สมาคมยกเลิก
ผลการแข่งขนัท่ีผ่านมาทั้งหมด และแจง้การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือทราบ และปรับโทษนักกีฬาผูน้ั้น ตาม
พฤติกรรมดงักล่าว 

8.3.11 ในประเภทประลองยทุธไม่มีการชิงอนัดบั 3  แต่ใหค้รองอนัดบั 3 ร่วมกนั(ครองเหรียญร่วม) 
8.3.12 หากปรากฏมีผูป้ระทว้งดา้นคุณสมบติัของตวันกักีฬาใด ใน Events ใดก่อนเร่ิมการแข่งขนัของ Events นั้น หรือแม้

อยูร่ะหวา่งการแข่งขนัใน Events ท่ีปรากฏมีผูป้ระทว้งข้ึนแลว้นั้น ให้คณะกรรมการผูต้ดัสินหยดุท าการตดัสินไว้
ก่อน และให้น าความประทว้งดงักล่าว เสนอขอความเห็นชอบต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย และเม่ือไดข้อ้ยุติ
ร่วมกนัแลว้ จึงใหด้ าเนินการแข่งขนัต่อไป  

9. ข้อปฏิบัตแิละหลกัเกณฑ์ในการแข่งขนัทั้งระดบัชาตแิละการแข่งขนัคดัเลอืกตวันกักฬีา 
9.1 หลกัปฏิบติัในการเขา้ร่วมการแขง่ขนั 

9.1.1 กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนตวันกักีฬาเพ่ือความถูกตอ้ง หรือเพื่อความเหมาะสม ให้เจา้ภาพและตน้
สังกดัของนกักีฬานั้น ๆ ร่วมกนัพิจารณา เพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั กกท. วา่ดว้ยการ
แข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเดิมของนกักีฬาอ่ืน 

9.1.2 ในประเภทบุคคล ใหน้กักีฬาทุกคน ทั้งในระดบัคดัภาคและระดบัชาติ  ตอ้งส่งทะเบียนท่ายากของยทุธลีลาทุก
ประเภท ท่ีตนลงแข่งขนั (รวมทั้งยทุธลีลาราชสีห์)ใหก้บัคณะผูต้ดัสินอยา่งชา้ก่อนการแข่งขนั 15 วนั หรืออยา่งชา้ 
1 วนัก่อนการแข่งขนั คือภายใน 12.00 น ของวนัประชุมผูจ้ดัการทีม หากพน้เวลาท่ีก าหนด กรรมการไม่รับ
พิจารณาการส่งทะเบียนใดๆ ทั้งส้ิน และผูฝึ้กสอนหรือผูจ้ดัการทีมตอ้งลงนามก ากบัใบทะเบียนท่ายากของนกักีฬา
ของตน และรับรองตามจ านวนทะเบียนท่ายากของนกักีฬาของตนท่ีไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้นั้น ทั้งน้ี ตอ้งถือปฏิบติั
โดยเคร่งคดั หากนกักีฬาใดไม่ส่งทะเบียนท่ายากต่อคณะผูต้ดัสิน ก็จะยดึถือวา่การลงสนามของนกักีฬาผูน้ั้นตาม
คะแนนเท่าท่ีมี คือเร่ิมจาก 8.00 คะแนนเตม็ ทั้งน้ี กรณีส่งใบทะเบียนใดก่อนการแข่งขนั 1 วนั คณะผูต้ดัสินจะถือ
วา่ ทะเบียนนั้นๆ ถูกตอ้งดีแลว้ และจะยดึถือตามใบทะเบียนท่ีไดรั้บไวใ้นวนัท่ีไดส่้งนั้น   

9.1.3 ทะเบียนท่ายาก เม่ือคณะกรรมการลงรับแลว้ หา้มเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม หรือตดัออกเองโดยพลการ ทั้งน้ี การ
เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมท่ายากท่ีไม่ไดล้งทะเบียนไว ้จะไม่มีคะแนนใด ๆ บวกให ้แต่หากการแสดงท่ายากไดไ้ม่
ครบตามจ านวนท่ีไดล้งทะเบียนไว ้จะถูกตดัคะแนนท่าละ 0.2 คะแนน 

9.1.4 การใชท้ะเบียนท่ายาก ตอ้งลงใหถู้กตอ้งตามชนิดและประเภทของยทุธลีลาของแตล่ะประเภทตามรายช่ือท่ายากท่ีมี
ปรากฏในกติกากีฬาวซูู จะใชท่้ายากต่างประเภทกนัไม่ได ้และตอ้งลงใหถู้กตอ้งตามขั้นตอนของยทุธลีลาดว้ย หาก
ลงผิดขั้นตอนฯ จะถูกตดัคะแนนดว้ย ถือวา่ในขั้นตอนนั้นๆ ไม่มี และการปรากฏท่ายากจากการแสดงในขั้นตอน
อ่ืน ถือวา่เป็นท่ายากท่ีไม่ไดล้งทะเบียนไว ้ก็จะไม่มีคะแนนใดบวกให ้

9.1.5 การแสดงท่ายาก อนุโลมให้มีท่ายากซ ้ ากนัไดไ้ม่เกินประเภทละ 2 คร้ัง แต่ท่ารับท่ายากจะกระท าซ ้ ากนัไม่ได ้แม้
ท่ายากใดท่ีแสดงโดยไม่มีท่ารับ ก็ให้ถือวา่ไดแ้สดงท่ายากนั้นๆ ไวแ้ลว้ หากปรากฏเป็นคร้ังท่ี 3 ก็จะไม่มีคะแนน
ใดบวกให ้และการกระท่ายากท่ีซ ้ ากนัในทุกกรณีจะนบัเฉพาะท่ายากท่ีไดก้ระท าแลว้นั้นเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ท่าท่ี
กระท าซ ้ าจะไม่บวกคะแนน แต่จะบวกเฉพาะคะแนนท่ารับท่ายากท่ีไม่ซ ้ ากนัเท่านั้น  

9.1.6 การกระท าเฉพาะท่ารับ โดยไม่มีท่ายากน า ยอ่มไม่มีผลต่อการไดค้ะแนนจากท่าท่ีกระท านั้นๆ 
9.1.7 ประเภทยทุธลีลาราชสีห์ภาคพ้ืนและกระโดดเสา ตอ้งส่งหัวขอ้ช่ือเร่ือง ตามวนัเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมการ

แข่งขนั หากไม่ส่งจะถูกตดัคะแนนตามกติกาฯ 
9.1.8 ยทุธลีลาราชสีห์ประเภทกระโดดเสา ตอ้งส่งทะเบียนท่ายากไม่นอ้ยกวา่ 10 ท่า และให้ส่งพร้อมกบัแผนการแสดง

ท่ายากบนเสา ตามขอ้ก าหนดไวใ้นโปรแกรมการแข่งขนั หากไม่ส่งจะถูกตดัคะแนนตามกติกาฯ 
9.1.9 ในประเภทแข่งขนัราชสีห์ภาคพ้ืน ใหด้ าเนินการเช่นเดียวกนักบัหวัขอ้ 9.1.7 และขอ้ 9.1.8 
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9.1.10 การส่งทะเบียนตามหัวขอ้ 9.1.7 และขอ้ 9.1.8 ให้ท าการจดัส่งให้แลว้เสร็จก่อน 12.00 น ของวนัประชุมผูจ้ดัการ
ทีม หากพน้เวลาดงักล่าว กรรมการไม่รับพิจารณาการส่งทะเบียนใดๆ ทั้งส้ิน 

9.1.11 นกักีฬาท่ีเขา้รับการแข่งขนัคดัเลือกตวัในระดบัภาค ตอ้งลงท าการแข่งขนัทุกคนทุกประเภท และตอ้งมีมาตรฐาน
ดงัน้ี : 
9.1.11.1 ประเภทยทุธลีลา นกักีฬาตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 6.00 คะแนน จึงใหถื้อวา่ผา่นการคดัเลือกและได้

เป็นตวัแทนในภาคนั้นๆ แต่หากท าคะแนนไดไ้ม่ถึง 6.00 คะแนน แมจ้ะอยูใ่นโควตา้ 3 คน ก็ให้ถือวา่ไม่
ผา่นการคดัเลือกในระดบัภาค และไม่มีสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ 

9.1.11.2 ประเภทยุทธลีลาราชสีห์ ให้ใชก้ารแข่งขนัในประเภทภาคพ้ืน เป็นตวัก าหนดในการตดัสินคดัเลือก
ตวัแทนระดบัภาค และตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียสุดทา้ยไม่ต ่ากวา่ 6.00 คะแนน จึงจะถือวา่ผา่นการคดัเลือก 

9.1.11.3 ทีมราชสีห์ท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ ตอ้งก าหนดรายช่ือผูแ้ข่งขนัในประเภท Racing Speed และ ประเภท 
Obstarcle ใน Entry form by Name(รายงานผลการแข่งขนั)ดว้ย 

9.1.11.4 ยทุธลีลาราชสีห์ประเภทกระโดดเสา ผูช่้วยระวงัใตเ้สา ตอ้งไม่เกิน 4 คน หากเกินกว่าก าหนดจะถูกตดั
คะแนน 0.5 ต่อ 1 คน และหากผูร้ะวงัใตเ้สาคนใดปรากฏลกัษณะการส่งสัญญาณ สัมผสัอุปกรณ์ หรือมี
นาฬิกาติดตวัไปดว้ย จะถูกหักคะแนนตามกติกา(ผูร้ะวงัใตเ้สาอาจเป็นผูช่้วยจากทีมอ่ืนหรือผูอ่ื้นได ้แต่
ตอ้งปฏิบติัตามกติกา หากผิดกติกา ทีมนกักีฬาท่ีแข่งขนัอยูต่อ้งรับสภาพการถูกตดัคะแนนอนัเน่ืองจาก
การกระท าผิดกติกาของบุคคลท่ีเขา้มาช่วยนั้นๆ) 

9.1.11.5 นักกีฬาประเภทราชสีห์อาจสลบัต าแหน่งหน้าท่ีกนัเองได้ แต่ตอ้งเป็นทีมเดียวกนั หากน าผูอ่ื้นท่ีมิใช่
นกักีฬาในทีมของตนเองเขา้เล่นแทนกนั หรือเขา้มาช่วยเหลือในหนา้ท่ีใดก็ตาม จะถูกตดัคะแนนตาม
กติกา 

9.1.11.6 กรณีการแสดงยทุธลีลาใดก็ตาม(รวมทั้งประเภทยทุธลีลาราชสีห์)ของนกักีฬาท่ีไม่สมศกัด์ิศรี หรือแสดง
ไม่จบกระบวนยทุธ์ ก็ใหถื้อวา่ไม่ไดรั้บการคดัเลือกในระดบัภาคเช่นกนั 

9.1.11.7 การเขา้สู่สนามแข่งขนัของนกักีฬาในประเภทบุคคลหรือประเภททีม(ยทุธลีลาและยทุธลีลาราชสีห์) หาก
แสดงเพียงเล็กน้อย และก็ออกจากสนามไป ให้ถือว่าเป็นการเขา้ร่วมการแข่งขนัอย่างไม่สมศักด์ิศรี 
กรรมการตอ้งรายงานต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

9.1.11.8 นกักีฬาใดท่ีแสดงยทุธลีลาเสร็จส้ินแลว้ ตอ้งยนืรอคะแนนของตนเอง ณ จุดมุมนอกสนามแข่งอยา่งสงบ 
และมีกริยาท่ีเรียบร้อยตามท าเนียมและวฒันธรรมของกีฬาวูซู หากแสดงลกัษณะไม่สมศกัด์ิศรี หรือ
แสดงออกซ่ึงการขาดคุณสมบติัของนกักีฬาวูซูท่ีดี เช่น สอดเส้ือ, ด่ืมน ้ าขณะยืนรอคะแนน หรือยืนส่ง
เสียง พูดคุยกบัผูอ่ื้น, ยืนพิง หรือนัง่ หรือไม่ปฏิบติักฎเกณฑข์องวฒันธรรมการแข่งขนักีฬาวซูู หัวหน้า
กรรมการจะพิจารณาตดัคะแนนตามสมควรแก่สภาพการณ์ 

9.1.12 หา้มการแสดงยทุธลีลาในประเภทชุดต่อสู่(Duilian)ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทางจริยธรรมของสังคมในลกัษณะท่ีไม่
เหมาะสม ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องศิลปะการต่อสูป้้องกนัตวั 

9.1.13 ห้ามนักกีฬาแสดงชุดต่อสู้ดว้ยการปัดอาวุธให้กระเด็นออกห่างจากจุดการแสดงต่อสู้ ไปในทิศทางต่างๆ หรือ
แสดงการหลุดของอาวธุไปยงัขอบสนาม ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

9.1.14 หากมีการกระท าอาวธุใดๆ หลุดกระเด็นไปยงัโตะ๊ผูต้ดัสิน ใหผู้ต้ดัสินยกเลิกผลการแข่งขนัของนกักีฬาผูน้ั้น หรือ
ทีมนั้นในส่วนเฉพาะประเภทการแข่งขนันั้น 

9.1.15 ในกรณีท่ีการแสดงอาจเขา้ข่ายตาม หัวขอ้ 9.1.12 และขอ้ 9.1.13 ให้ผูฝึ้กสอนน าเร่ืองปรึกษาต่อหัวหนา้ผูต้ดัสิน
เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนนักกีฬาลงท าการแข่งขนั(ช่วงเวลาส่งใบทะเบียนท่ายาก)มิฉะนั้น หัวหนา้ผูต้ดัสินจะ 
พิจารณาลดคะแนน ตามสมควรแก่สภาพการณ์ 

9.2 ก าหนดการยืน่รายช่ือนักกฬีาและการรายงานตวัของนักกฬีา 
ใหด้ าเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัในแตล่ะคร้ัง แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัระเบียบการแข่งขนัในฉบบัน้ี 
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9.3 การถอนตวันกักฬีา 
การถอนตวัจากการแข่งขนัของตวันักกีฬา ตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั นกักีฬา

ผูใ้ดถอนตวัโดยพลการ จะถูกเพิกถอนสิทธ์ิจากการแข่งขนั ทั้งให้ยกเลิกผลการแข่งขนัท่ีผ่านมาทั้งหมด และตอ้งถูกด าเนินการ
ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

นกักีฬาท่ีไดผ้า่นการแข่งขนัคดัเลือกตวัและไดเ้ป็นนกักีฬาตวัแทนระดบัภาคแลว้นั้น แต่กลบัถอนตวัจากการแข่งขนัใน
ระดบัชาติในรุ่น หรือประเภทท่ีตนไดเ้ป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนั แต่ไม่เขา้ร่วมการแข่งขนัโดยไม่สมควรแก่เหตุ สมาคม
ลงโทษโดยตดัสิทธ์ิห้ามเขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นระยะเวลา 2 ปี และสมาคมส่งแจง้รายงานการถอนตวัดงักล่าวต่อการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยเพื่อพิจารณาโทษต่อไป 

9.4 ข้อก าหนดอุปกรณ์การแข่งขัน 
อุปกรณ์การแข่งขนักีฬาวูซูทั้ ง 3 ประเภท ยุทธลีลา ตอ้งไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นกติกาสหพนัธ์วูซู

นานาชาติ  ยกเวน้อุปกรณ์ประเภทประลองยทุธ ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ใกลเ้คียงทดแทนได ้ทั้งน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของสมาคมฯ 
 

9.5 การใช้อุปกรณ์ประเภทสนามแข่งขัน 
อุปกรณ์ประเภทสนามแข่งขนัมี 3 ประเภท คือ สนามแข่งขนัยทุธลีลา(ประเภทพรมขนาด 8 X14 เมตร) และสนาม

แข่งขนัประลองยทุธ ขนาด 8X8 (เวทียกพ้ืนสูง 60 เซ็นต)์ ทั้งน้ี อุปกรณ์เพ่ือการแข่งขนัดงักล่าว ตอ้งไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนด
ในกติกาวซููนานาชาติ ปี 2005 หากมีปัญหาใด ใหป้ฏิบติัตามขอ้ท่ี 4.2 และ 4.3 ส่วนอุปกรณ์ในประเภททีมยทุธลีลาราชสีห์ ให้ใช้
อุปกรณ์กลางตามท่ีเจา้ภาพจดัให ้และตอ้งเป็นอุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานตามกติกายทุธลีลาราชสีห์ ปี 2005 

9.6 กรณนีักกฬีาใช้อุปกรณ์ผดิประเภทหรือไม่ได้มาตรฐาน 
 หากนกักีฬาใด ใชอุ้ปกรณ์ประจ าตวัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน หรือผดิประเภทลงแข่งขนั ใหฝ่้ายตรวจสอบและรายงานตวั  
       นกักีฬาใน Events นั้นๆ ท าการตกัเตือนและ เปล่ียนใหถู้กตอ้ง หากนกักีฬาไม่สามารถเปล่ียนใหถู้กตอ้งได ้ใหฝ่้ายตรวจสอบ 
       และรายงานตวันกักีฬาใน Events  นั้นๆ ระงบัการลงสนามแขง่ขนั หรือเพิกถอนช่ือออกจากการแข่งขนัใน Events ของผูน้ั้น 
       เสีย 
9.7 ภาษาทีใ่ช้ในการแข่งขัน 

นอกเหนือจากค าศพัทท์างเทคนิคของการแข่งขนัท่ีตอ้งใชภ้าษาจีน นอกนั้น ใหเ้ป็นภาษาไทย 
9.8 ข้อปฏิบัตด้ิานกฬีาเวช ฯ ( MEDICAL CONTROL ) 

9.8.1 ในประเภทการแขง่ขนัประลองยทุธ และยทุธลีลาราชสีห์ ตอ้งมีแพทยส์นามประจ าสนามทุกคร้ัง 
9.8.2 นกักีฬาประเภทประลองยทุธ ตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกายรับรองสุขภาพจากคณะแพทยส่์วนกลาง หรือแพทย์

สนาม     โดยใหก้ระท าก่อน การชัง่น ้ าหนกัในขณะนั้น ๆ  
9.8.3 ในการชัง่น ้ าหนกั และตรวจรับรองสุขภาพนกักีฬา ตอ้งมีผูแ้ทนฝ่ายเทคนิคของสมาคม หรือผูแ้ทนสมาคมเขา้ร่วม

ดว้ยทุกคร้ัง 
9.9 ตอ้งมีหอ้งชัง่น ้ าหนกัและตรวจร่างกายส าหรับชาย/หญิงใหเ้หมาะสม 
9.10  นกักีฬาใด เม่ือไดรั้บการคดัเลือกในระดบัภาคแลว้ ไม่เขา้ร่วมท าการแข่งขนัในระดบัชาติโดยไม่มีสาเหตุอนัควร ใหมี้โทษหา้ม

เขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นระยะเวลา 2 – 4 ปี 
9.11  ในสนามแข่งขนั จดัใหมี้หอ้งพกัส าหรับคณะกรรมการผูต้ดัสินเป็นการเฉพาะ แยกออกจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

10. การแต่งกายของนักกฬีา/เจ้าหน้าทีป่ระจ าทมี และผู้ตดัสิน ( Dressing ) 
10.1   นกักีฬาวซููท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัในกีฬาแห่งชาติ ตอ้งสวมใส่ชุดนกักีฬาตามประเภทของ Events นั้นๆใหถู้กตอ้ง ตามกติกา ของ

สหพนัธ์วซููนานาชาติ หากท าผิดกติกา ใหห้กั 1 คะแนน หรือหา้มลงสนามแข่งขนั ทั้งน้ี ผูต้ดัสินตรวจสอบอุปกรณ์และรายงาน
ตวันกักีฬาเป็นผูใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ี 
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10.2 ในการรับรางวลั หากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอ่ืน ก็ใหน้กักีฬาทุกคนตอ้งสวมใส่ชุดประจ า Events นั้น 
หรือสวมใส่ชุดวอร์ม หรือแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย 

10.3  การแต่งกายของผูต้ดัสินตอ้งเป็นแบบฟอร์ม ตามท่ีสมาคมก าหนด และตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกนัทั้งหมด 
10.4  การแต่งกายของผูจ้ดัการทีม และผูฝึ้กสอน ตอ้งแตง่กายใหสุ้ภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นหา้มขา้มสู่สนามแข่งขนั หรือเขา้ร่วมประชุม

ผูจ้ดัการทีม โดยเฉพาะการน านกักีฬาเขา้รับรางวลั ตอ้งสวมรองเทา้หุม้สน้ หา้มสวมรองเทา้แตะ  
10.5  ผูฝึ้กสอนกีฬาวซูู(โคช้) หรือผูจ้ดัการทีม ท่ีท าหนา้ท่ีในการแข่งขนักีฬาวซููในกีฬาแห่งชาติ ตอ้งผา่นการอบรมจากสมาคมวซููแห่ง

ประเทศไทย และสมาคมให้การรับรอง โดยไดรั้บบตัรประจ าตวัผูฝึ้กสอนท่ีออกโดยสมาคม หรือผ่านการอบรมจาก กกท. โดย
สมาคมวซููแห่งประเทศไทยด าเนินการร่วมกนั 

10.6 ในประเภทประลองยทุธ พ่ีเล้ียงท่ีพานกักีฬาเขา้สนามแข่งขนัตอ้งเป็นผูฝึ้กสอนประจ าทีมและผูช่้วยท่ีมีรายช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูล
รายช่ือของการกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น และตอ้งแสดง ID Card ก่อนเขา้สนามทุกคร้ัง 

11. มารยาทของนกักฬีา/ผู้จดัการทมี/ผู้ฝึกสอนประจ าทมี 
11.1  มารยาทท่ีใชใ้นการแข่งขนักีฬาวซูู ใหป้ฏิบติัตามกติกากีฬาวซููนานาชาติ โดยให้วิทยากรสมาคมช้ีแจงต่อนกักีฬา  ณ วนัประชุม

ผูจ้ดัการทีม หรือระหวา่งการจบัฉลาก  
11.2  นกักีฬาประเภทประลองยทุธ หากไม่ท าความเคารพ ตามกติกาวซููนานาชาติ  ให้ปรับโทษ “เช่ียนเกา้” ทั้งน้ี ทุกคร้ังท่ีปรากฏ

พฤติกรรมดงักล่าว 
11.3 หากนกักีฬาแสดงพฤติกรรมไม่ยอมรับการตดัสิน หรือไม่ข้ึนเวทีเพ่ือรับการตดัสิน(ชูมือ) ให้ยกเลิกผลการแข่งขนัทั้งหมดของผู ้

นั้นเสีย 
11.4  หา้มนกักีฬา ผูป้กครองนกักีฬา ผูจ้ดัการทีม และผูฝึ้กสอนประจ าทีมแสดงท่าทีกา้วร้าว ต่อผูต้ดัสิน หรือก่อเร่ืองทะเลาะวิวาทกนั

ทั้งในสนามหรือนอกสนามแข่งขนั รวมทั้งตลอดช่วงระยะเวลาของการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ผูใ้ดฝ่าฝืนสมาคมปรับโทษ ห้ามลง
ท าการแข่งขนัเป็นเวลา 2 – 4 ปี 

11.5 นกักีฬายทุธลีลาตอ้งลงสนามดว้ยความสง่าและสุภาพ องอาจสมเป็นนกักีฬา หากแสดงพฤติกรรมไม่เคารพต่อคณะผูต้ดัสิน หรือ
แสดงอากปักริยาไม่เหมาะสม นกักีฬาผูน้ั้น จะถูกตดั 1 คะแนน หรือใหอ้อกจากการแข่งขนัใน Events นั้นๆ แลว้แต่กรณี 

11.6  ผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน ตอ้งเขา้ร่วมประชุม ผูจ้ดัการทีม หรือกิจกรรมใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน หากขาด
ประชุมทั้ง 2 คน สมาคมน าเร่ืองแจง้ต่อการกีฬาฯ เพื่อเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีผูจ้ดัการทีม/ผูฝึ้กสอน หรือแต่งตั้งผูจ้ดัการทีม/ผูฝึ้กสอน
ข้ึนใหม่ เพ่ือท าหนา้ท่ีแทน  

11.7  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมอบหมายใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน ใหมี้หนงัสือแต่งตั้ง เสนอต่อผูแ้ทนสมาคม เพ่ือพิจารณา 
12. การประท้วงเทคนิกกฬีา 

12.1  การประทว้งในทุกกรณีระหวา่งการแข่งขนั ให้ยื่นประทว้งต่อคณะกรรมการรับประทว้ง(ท่ีแต่งตั้งโดยสมาคมวซููแห่งประเทศ
ไทย) เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมยืน่เงินมดัจ าในการประทว้งเป็นเงิน 5,000 บาท ภายใน 15 นาที ท่ี Events นั้นๆ ประกาศผลการ
แข่งขนัเสร็จส้ิน และให้คณะกรรมการรับการประทว้งด าเนินการพิจารณา หรือให้การวินิจฉัยให้เสร็จส้ินภายใน 1 ชัว่โมง 
นับตั้งแต่วนัเวลาท่ีไดรั้บหนังสือประทว้งนั้น และหากการประทว้งมีมูล ก็ให้คืนเงินมดัจ า แต่หากการประทว้งไม่มีมูล หรือ
กระท าโดยเหตุอนัไม่สมควร ก็ใหริ้บเงินมดัจ าดงักล่าว และส่งเงินมดัจ านั้นใหก้บัฝ่ายจดั เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

12.2  หากการพิจารณา หรือการวินิจฉัยตามขอ้ประท้วงของคณะกรรมการรับประท้วง  ไม่สามารถหาขอ้ยุติได้ ก็ให้ส่งมอบ
ขอ้พิจารณานั้น ใหก้บัสมาคมเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาดต่อไป และการวนิิจฉยัช้ีขาดของสมาคม ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด  

12.3  หากการพิจารณา หรือวนิิจฉยัตามขอ้ประทว้งนั้น ไม่มีมูล หรือไม่สมเหตุผลอนัควร ก็ให้ปรับฝ่ายผูย้ื่นประทว้งนั้น เป็นฝ่ายตอ้ง
รับผิดชอบ ซ่ึงอาจปรับใหเ้ป็นฝ่ายแพจ้ากการแข่งขนั หรือตอ้งรับโทษตามขอ้ก าหนดในกติกาสหพนัธ์วซููนานาชาติ และหรือรับ
โทษหนกั/เบา ตามการพิจารณาของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั หรือสมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทย 

12.4  ผูมี้หนา้ท่ียืน่ประทว้ง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการทีม และหรือ ผูฝึ้กสอนประจ าทีมท่ีมีบตัรรับรองการผา่นอบรมวชิาผูฝึ้กสอนจากสมาคม 
12.5  การประทว้งทุกกรณี ตอ้งกระท าโดยอหิงสา หากประทว้งโดยวธีิข่มขู่ หรือเอะอะเสียงดงั หรือกระท าการโดยวธีิการใชฝ้งูชนเขา้

กดดนัต่อคณะกรรมการ ใหก้รรมการมีสิทธ์ิยกเลิกการประทว้ง และพิจารณาปรับโทษต่อทีมนั้น ๆ  
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12.6  สมาคมจะไม่รับพิจารณาการประทว้งใดๆ จากผูฝึ้กสอน หรือผูจ้ดัการทีม ท่ีไม่มีบตัรผา่นการอบรมวชิาผูฝึ้กสอนจากสมาคม 
หรือผา่นการอบรมจาก กกท. โดยสมาคมวซููแห่งประเทศไทยด าเนินการร่วมกนั 

12.7 ในกรณีมีการประทว้งท่ีเขา้ข่ายเก่ียวกบัคุณสมบติัของตวันกักีฬา ท่ีอาจมีข้ึนในช่วงประเภทการแข่งขนัใดก็ตาม ใหย้ติุการแขง่ขนั
ในประเภทนั้นเป็นการชัว่คราว จนกวา่จะไดข้อ้สรุป หรือปฏิบติัตามความเห็นชอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

13. คุณสมบัต ิและทีม่าของผู้ตดัสิน 
13.1   คณะกรรมการผูต้ดัสินใหจ้ดัตั้งข้ึนตามขอ้ก าหนดของการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยจ านวนผูต้ดัสิน โดยมีส่วนดงัน้ี 

13.1.1 คณะผูต้ดัสินแต่งตั้งโดยนายกสมาคม โดยออกเป็นค าสัง่สมาคม เพ่ือใหถื้อปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสัง่ในการแข่งขนั
คร้ังน้ี ในกรณีอาจตอ้งมีการปรับเปล่ียนบุคลากรใดในช่วงระหวา่งการแข่งขนั ใหเ้ลขาธิการสมาคม หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากสมาคม เป็นผูแ้ตง่ตั้งเพ่ิมเติม โดยออกเป็นค าสัง่เฉพาะกาล เพ่ือใหถื้อปฏิบติัต่อไป 

13.1.2 ผูแ้ทนสมาคม 1 ต าแหน่ง ท าหน้าท่ีเป็นประธานผูต้ดัสิน และวิทยากร 2 ต าแหน่ง ท าหน้าท่ีผูช่้วย แต่งตั้ งโดย
สมาคมวซููแห่งประเทศไทย  

13.1.3 คณะกรรมการรับประทว้งทางเทคนิกท่ีแต่งตั้งโดยสมาคมวซููแห่งประเทศไทย โดยให้มีสัดส่วนจ านวน 3 คน 
ปฏิบติัหนา้ท่ีในสนามแข่งขนั ส่วนท่ีเหลือเป็นสดัส่วนตามความในขอ้ท่ี 3  

13.1.4 คุณสมบติัผูต้ดัสิน ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรระดบันานาชาติ หรือระดบัเอเซีย หรือไดร้ะดบัชาติท่ีสอบผ่านตามท่ี
ทางสมาคมวซููแห่งประเทศไทยจดัข้ึน และตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งการลงโทษจากสมาคมฯ 

13.1.5 วฒิุภาวะของผูต้ดัสินในคณะกรรมการลูกขนุ ของประเภทยทุธลีลา ตอ้งมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป  
13.1.6  ประเภทประลองยทุธ ผูต้ดัสินท่ีอยูร่อบเวทีแข่งขนั(ผูใ้หค้ะแนน) ตอ้งมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป 
13.1.7  ผูต้ดัสินบนเวทีประลองยทุธ ตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี มีสุขภาพแขง็แรง 
13.1.8 หา้มผูต้ดัสินท่ีเขา้ร่วมการปฏิบติัหนา้ท่ี น าขอ้มูลการตดัสินของคณะผูต้ดัสินไปเปิดเผยต่อบุคคลหน่ึงใดก็ตาม โดย

ไม่ไดรั้บอนุญาตจากประธานผูต้ดัสิน(ผูแ้ทนสมาคม) ทั้งน้ี หากผูต้ดัสินใดมีพฤติกรรมดงักล่าว หรือปรากฏ
ประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสมหรือกระท าผิดจรรยาบรรณของผูต้ดัสิน ก่อใหเ้กิดความแตกแยก สมาคมปรับโทษ เพิก
ถอนสิทธ์ิในการเป็นผูต้ดัสิน และหา้มเขา้สู่สนามแข่งขนัเป็นเวลา 4 ปี 

13.1.9 ผูต้ดัสินคนใดประพฤติตนกระดา้งกระเด่ือง กา้วร้าว ไม่อยูใ่นระเบียบวนิยัของการเป็นผูต้ดัสิน หรือละท้ิงหนา้ท่ี
ในขณะการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุอนัสมควร สมาคมปรับโทษเพิกถอนสิทธ์ิในการเป็นผูต้ดัสิน หรือหา้มเขา้สู่
สนามแข่งขนัเป็นเวลา 4 ปี  

13.1.10 สมาคมอาจเชิญผูต้ดัสินสมทบเพ่ิม หรือแต่งตั้งผูต้ดัสินเพ่ิมเติม กรณีผูต้ดัสินไม่เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
คร้ังนั้นๆ และการแต่งตั้งเพ่ือภารกิจเฉพาะกาลในแต่ละคร้ัง ใหผู้แ้ทนสมาคมหรือ กรรมการสมาคมเป็นผูพิ้จารณา
ด าเนินการแต่งตั้งได ้

13.1.11 ในกรณีเกิดเหตุวกิฤตของจ านวนผูต้ดัสินข้ึนในระหวา่งการแข่งขนั สมาคมจะลดขนาดระบบของผูต้ดัสินเป็น
ขนาดเลก็ลง(ฉุกเฉิน) เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้สร็จส้ินในคราวนั้นๆ 

13.1.12 คณะผูต้ดัสินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยค าสัง่สมาคมแลว้ ตอ้งถือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าสัง่โดยเคร่งคดั จะ
เปล่ียนแปลงกนัเองมิได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากเลขาธิการสมาคมหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  

13.2   คณะกรรมการผูต้ดัสิน 
13.2.1 สมาคมวซููแห่งประเทศไทย เป็นผูแ้ต่งตั้งและใหก้ารรับรองคณะกรรมการผูต้ดัสินระดบัต่าง ๆ 
13.2.2 จ านวนผูต้ดัสิน ประกอบดว้ย 

1. ผูแ้ทนสมาคมวซููแห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน ท าหนา้ท่ี ประธานผูต้ดัสิน 
2. หวัหนา้ผูต้ดัสินจ านวน 3 คน จากสมาคมวซููแห่งประเทศไทย (ในฐานะวทิยากร) 
3. ผูต้ดัสินลูกขนุประเภทยทุธลีลา จ านวน  10 คน  ประกอบดว้ย 

3.1 คณะผูต้ดัสินคุณสมบติัเพลงยทุธ 3 คน 
3.2 คณะผูต้ดัสินมาตรฐานระดบัเพลงยทุธ 4 คน 
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3.3 คณะผูต้ดัสินใหค้ะแนนระดบัท่ายาก และท่ารับต่อเน่ืองท่ายาก 3 คน 
4. ผูต้ดัสินลูกขนุประเภทประลองยทุธ จ านวน   8 คน กรรมการบนเวที 3 คน  

4.1 คณะผูต้ดัสินกรรมการมุม 5 มุม ๆ ละ 1 คน รวม 5 คน  
4.2 ผูต้ดัสินบนเวที หมุนเวยีนกนั 3 คน 

5. ผูต้ดัสินลูกขนุประเภทยทุธลีลาราชสีห์ จ านวน 4 คน  
5.1 คณะผูต้ดัสินกรรมการมุม 3 มุม ๆ ละ 1 คน รวม 3 คน  
5.2 หวัหนา้ กรรมการเป็นผูต้ดัสินขบวนยทุธลีลาท่ายาก 1 คน 

6. ผูช่้วยผูต้ดัสิน จ านวน 15 คน ประกอบดว้ย 
6.1 ผูรั้บรายงานตวันกักีฬาและเรียกช่ือเตรียมนกักีฬาลงสนามในประเภทยทุธลีลา และตรวจสอบ

มาตรฐานอุปกรณ์ การแต่งกายของนกักีฬาก่อนลงสนาม จ านวน 2 คน ส าหรับยทุธลีลา  
6.2 ผูจ้ดบนัทึกและรวมคะแนน 2 คน ผูจ้บัเวลาอีก 1 คน ผูจ้ดัส่งและเก็บเอกสารอีก 2 คนรวม 5 คน 
6.3 ผูรั้บรายงานตวันกักีฬาประเภทตอ่สูจ้  านวน 2 คน และผูค้วบคุมดูแลการเบิกจ่าย และเรียกเก็บ

อุปกรณ์ชุดต่อสูคื้นอีก 2 คนรวม จ านวน 4 คน 
6.4 ผูจ้ดบนัทึก และรวมคะแนน 2 คน ผูจ้บัเวลาและตีระฆงั 2 คน รวม 4 คน  

7. รวมผูต้ดัสินจ านวนทั้งส้ิน 51 คน แยกตามหนา้ท่ี 
14. การจดัอนัดบัรางวลั 

14.1  จ านวนเหรียญรางวลั ของแต่ละประเภทการแข่งขนั 
14.1.1 ประเภทยทุธลีลา 6.1.1 – 6.1.10 รวม 10 ประเภท (ชาย 10 ประเภท หญิง 10 ประเภท) 

- เหรียญทอง 20  
- เหรียญเงิน 20  
- เหรียญทองแดง 20    

14.1.2 ประเภทยทุธลีลา 6.1.11 – 6.1.12 ประเภท ชุดต่อสู้(ชาย ไม่เกิน 3 หญิงไม่เกิน 3 ลงเป็นทีม) นบัอยา่งละ 1 เหรียญ 
และหญิงนบัอยา่งละ 1 เหรียญ(รับจริงชาย 6 ทอง, 6 เงิน, 6 ทองแดง หญิงรับจริง 6 ทอง, 6 เงิน, 6 ทองแดง)  

14.1.3 ประเภททีมราชสีห์ 6.1.13 จ านวน 2 คน (ทีมละไม่เกิน 2 คน ทั้ง ชาย / หญิง) Racing Speed นบั 1 เหรียญ รับจริง 4  
ทอง 4 เงิน และ 4 ทองแดง  

14.1.4 ประเภททีมราชสีห์ 6.1.14  จ านวน 2 คน (ทีมละไม่เกิน 2 คน ทั้ง ชาย / หญิง) Obstacle  นบั 1 เหรียญ รับจริง 4  
ทอง 4 เงิน และ 4 ทองแดง  

14.1.5 ประเภททีมราชสีห์ 6.1.15 จ านวน 6 คน (ทีมละไม่เกิน 6 คน ทั้ง ชาย / หญิง) Jumping Pole Exercise นบัชาย 1 
เหรียญทอง หญิง 1 เหรียญทอง รับจริง ชาย 6 ทอง. 6  เงิน. 6 ทองแดง. หญิงรับจริง  6 ทอง, 6 เงิน,  และ 6 
ทองแดง  

14.1.6 ประเภทประลองยทุธ 8 รุ่น (ชาย 4 รุ่น หญิง 4 รุ่น ) 
- เหรียญทอง 8 
- เหรียญเงิน 8 
- เหรียญทองแดง 16 

นบัการชิงเหรียญในการแข่งขนั 
- เหรียญทอง 41 เหรียญ   -   เหรียญเงิน  41  เหรียญ 
- เหรียญทองแดง 49 เหรียญ 
- สรุปเหรียญท่ีใชใ้นการแข่งขนั  
- เหรียญทอง 60 เหรียญ 
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- เหรียญเงิน  60 เหรียญ 
- เหรียญทองแดง 62 เหรียญ 
- รวมเหรียญท่ีใชใ้นการแข่งขนัทั้งส้ิน 132 เหรียญ 

14.2   รางวลัประเภทนกักีฬาดีเด่น นกักีฬาชาย/หญิง อยา่งละ 1 รางวลั รวมเป็น 2 รางวลั มีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
14.2.1 ใหน้บัจากจ านวนเหรียญทองของนกักีฬาท่ีไดใ้นการแข่งขนัคร้ังน้ี เป็นเกณฑ ์
14.2.2 มีมารยาทดี ปฏิบติัตนในกรอบระเบียบและกติกาการแข่งขนัไดดี้ 
14.2.3 นกักีฬาท่ีไดร้างวลัดีเด่นไปแลว้ 2 ปีซอ้นกนั อาจพิจารณาใหก้บันกักีฬาอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบก็ได(้ถา้มี) 
14.2.4 หากนกักีฬาท่ีไดรั้บการพิจารณาใหไ้ดรั้บรางวลัน้ี แตเ่จา้ตวัขอสละสิทธ์ิ ก็ใหพิ้จารณานกักีฬาอ่ืน 
14.2.5 ไม่จ ากดัวา่จะตอ้งเป็นชาย 1 หญิง 1 อาจเป็นชายทั้ง 2 คน หรือหญิงทั้ง 2 คน ก็ได ้

14.3   รางวลัประเภทผูฝึ้กสอนดีเด่น ชาย/หญิง อยา่งละ 1 รางวลั รวมเป็น 2 รางวลั มีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
14.3.1 ใหน้บัจากจ านวนเหรียญของนกักีฬาของผูฝึ้กสอนนั้น ท่ีไดจ้ านวนมากกวา่(ในประเภทใดๆท่ีส่งเขา้แข่งขนั) 
14.3.2 ใหน้บัจากจ านวนนกักีฬาของผูฝึ้กสอนในจงัหวดันั้นๆ ท่ีส่งแข่งขนัในประเภทใดๆ ท่ีมากกวา่  
14.3.3 พิจารณาจากมารยาทของทีมนกักีฬา และตวัผูฝึ้กสอนในช่วงระหวา่งการแข่งขนันั้นๆ 
14.3.4 ไม่จ ากดัวา่จะตอ้งเป็นชาย 1 หญิง 1 อาจเป็นชายทั้งสองคน หรือหญิงทั้งสองคนก็ได ้

15. ก าหนดสาระในการอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้กบัเจ้าหน้าทีเ่ทคนิกในสนามแข่งขัน และคณะผู้ตดัสิน 
15.1  วธีิการจดัเตรียมเอกสารแข่งขนั การจดัท ารายงานผลการแข่งขนั และการจดัท า และจดัเก็บ 
15.2  การซกัซอ้มอุปกรณ์ฝ่ายโสต ไดแ้ก่การจดัเตรียมเคร่ืองเสียง การแสดงผลทางมอร์นิเตอร์  
15.3  วธีิการประชาสมัพนัธ์ และแนวทางประกาศผล ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการตดัสินของคณะผูต้ดัสิน 
15.4  การประชุมคณะกรรมการผูต้ดัสิน และการท า WORKSHOP ใหเ้ร่ิมด าเนินการก่อนวนัแข่งขนั 1 วนั และต่อเน่ืองในระหวา่งวนั

แข่งขนั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัตามความจ าเป็น โดยมีสาระดงัน้ี 
15.4.1 การตรวจสอบทะเบียน ท่ายาก ท่าบงัคบั 
15.4.2 การศึกษาทบทวนขอ้กติกาการตดัสิน 
15.4.3 การวางระดบัมาตรฐานของนกักีฬาใน Events ต่างๆ 
15.4.4 ฝึกซอ้มดา้นพิธีการของผูต้ดัสิน(การเดินเขา้-ออกสนามแข่งขนั) 
15.4.5 การจดัเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยตดัสินในทุกประเภท 
15.4.6 การเตรียมหอ้งประชุมฉุกเฉินในกรณีต่างๆ (ปัญหาการตดัสิน การพิจารณาคดัเลือกผูรั้บรางวลัดีเด่น ฯลฯ)  

15.5 การเตรียมเจา้หนา้ท่ีในส่วนสนบัสนุน เช่นหน่วยแพทย ์การเตรียมหอ้งชัง่น ้ าหนกั และวธีิการชัง่น ้ าหนกัตามกติกากีฬาวซูู 
15.6  การวางมาตรการรักษาความสงบในสนามแข่งขนั โดยสมัมนาร่วมกบัฝ่ายจดั และทีม รปภ. 

 
 
 
16. ข้อก าหนดยุทธลลีาราชสีห์ในประเภท Racing Speed และประเภท Obstacles 

 

ผงัการแข่งขนัประเภท Racing Speed 
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กติกาข้อบังของประเภท Racing Speed 

โซน A:  1. ข้ึนหวัเหยยีบไหล่ตวัตรง กินผกั ทิ้งผกั           โซน B: 1. ข้ึนโตะ๊ขาคู่(เข่าชิด) กม้ตวักินผกั ทิ้งผกั 
      (อนุโลมใหน้ัง่หวักินผกั)           2. กระโดดข้ึนโตะ๊ เก่ียวเอวกินผกั(ทั้งซา้ยและขวา 
                     3. กระโดดลงจากโตะ๊ไปกินผกั แลว้ทิ้งผกั 
                    4. เก่ียวเอว หมุนตวั 360 องศา แลว้ข้ึนขาคู่ 
โซน C:  1. กระโดดข้ึนแท่น ข้ึนหวัเหยยีบไหล่ตวัตรง(อนุโลมใหน้ัง่หวัได)้ กินผกั แลว้ลงจากแท่น 
  2. น าผกัท่ีกินตามขอ้โซน C1 ไปคายทิ้งลงในกระถางท่ีก าหนดไว ้แลว้ 
  3. วิง่เขา้เส้นชยัแลว้ ไหว ้3 คร้ัง เสร็จส้ิน  
ข้อกติกา : 1. การกินผกั ตอ้งเอาผกัเขา้ปาก(อยา่งถูกตอ้ง)แลว้จึงทิ้งผกั(หา้มกินผกัใตค้าง หรือยืน่มือออกจากปาก) 
    2. กรณีผูเ้ชิดส่วนหวัสิงโตเก่ียวเอวหมุนตวัแลว้ ตอ้งต่อดว้ยท่ายนืตน้ขาคู่ตรงแลว้จึงลงพื้น 
หากปรากฏข้อกระท าผดิพลาด เพิม่เวลาทุก 5 วนิาท ีในทุกคร้ังทีป่รากฏความผดิ 

1. ไม่ไดก้ระท าตามท่าท่ีบงัคบัไว(้กระท าไม่ส าเร็จหรือหรือเกิดขอ้ผดิพลาดในท่านั้น) 
2. ขณะกระท าท่าบงัคบัปรากฏขอ้ผดิพลาด(ลม้ หรือล่ืนไถล หรือเสียหลกัค ้ายนั ลม้ลงกบัพื้น) 
3. ปรากฏการชนอุปกรณ์            4. กินผกัแลว้ ผกัหล่น(ไม่ใช่ลกัษณะการคายผกั) 

5.    กินผกัผดิวธีิ             6.ไม่ไดน้ าผกัใส่ลงในกระถางท่ีก าหนดไว ้
7.  อาภรณ์สิงโตหลุดออก หรือเปิดออก หรือเคร่ืองประดบัร่วงหล่น 
 8. เม่ือถึงตอน จบตอ้งไหวค้รบ 3 คร้ัง 

กรณไีม่พจิารณาคะแนน หรือการยกเลกิผลการแข่งขัน 
1. ไม่ไดก้ระท าตามสาระการแข่งขนัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ละเวน้ท่าท่ีตอ้งกระท า 
2. นกักีฬาออกจากสนามแข่งขนัระหวา่งการแข่งขนั(เล่นไม่จบ) 
3. นกักีฬาไม่ไดก้ระท าไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว ้หรือไม่เป็นไปตามจุดหมายท่ีก าหนดอยา่งครบถว้น 
4. นกักีฬาละเลยขั้นตอน หรือขา้มขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นสาระของการแข่งขนั 
5. นกักีฬาออกจากจุดสตาร์ทก่อนกรรมการใหส้ัญญาณปล่อยตวั คร้ังแรกตกัเตือน คร้ังท่ีสองยกเลิกผลการแข่งขนั 

ผงัการแข่งขนัประเภท Obstacles 
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กติกาข้อบังของประเภท Obstacles 

โซน A: 1. ข้ึนหวัแลว้ตอ้งเดินบนกระถางใหค้รบทุกใบจนสุดทาง แลว้จึงลงกระถาง  
 2. หากเดินตกกระถางก่อนสุดทาง(กระถาง)ตอ้งไปเร่ิมตน้เดินทางกระถางแรกใหม่อีกคร้ัง 
โซน B: 1. กระโดดข้ึนบนัไดชั้นสอง และใหก้ระโดดหมุนตวั 180 องศาสามคร้ัง แลว้กระโดด 180 องศา ข้ึนขาเด่ียวท่ีชั้นสาม 

2 กระโดดข้ึนชั้นสาม กระโดดหมุน 180 องศา และข้ึนหวั หมุน 270 องศา เก่ียวเอวลงกินผกั  
3 กระโดดลงจากบนัได เก่ียวเอวหมุนตวั 360 องศา  

โซน C: 
 1. ใหร้อดและกระโดดผา่นส่ิงกีดขวาง(จนผา่นครบแลว้) 

 2. ทิ้งผกัลงในกระถางท่ีก าหนดไว ้
 3. จากนั้นเขา้เส้นชยั และตอ้งไหวใ้หค้รบ 3 คร้ัง 
ข้อกติกา :  

1. การข้ึนขาคู่ หรือขาเด่ียว ตอ้งเหยยีดขาตรง 
2. การกินผกั ตอ้ง กินอยา่งถูกวิธี  

หากปรากฏการกระท าผดิพลาด(เพิม่เวลาทุก 5 วนิาท ีในทุกคร้ังทีป่รากฏความผดิ 
1. ถา้ไม่ไดท้  าท่าท่ีก าหนดไว ้ขาดหายซ่ึงท่าท่ีตอ้งกระท าตามกติกา 
2. ขณะกระท าท่าตามขอ้บงัคบัตามกติกา ปรากฏขอ้ผิดพลาดข้ึน(ลม้ หรือล่ืนไถลหริอเสียหลกัค ้ายนั) 
3. ปรากฏการชนอุปกรณ์แข่งขนั ระหวา่งรอดหรือกระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง 
4. ขณะท าการกินผกั แต่ผกัหล่น 
5. อาภรณ์สิงโตหลุดออกหรือเปิดออก หรือเคร่ืองประดบัร่วงหล่น 
6. ขณะเดินบนกระถาง ณ จุดโซน A อยูน่ั้น หากปรากฏการตกกระถาง ตอ้งเร่ิมเดินจากจุดเร่ิมตน้ใหม่ 
7. ตอ้งเหยยีบกระถางทุกใบ ถา้ขา้มไป หรือไม่เหยยีบใบใด จะเพิ่ม 5 วนิาทีต่อ 1กระถางท่ีไม่ไดเ้หยยีบ 
8. ปรากฏไม่ไดน้ าผกัไปใส่ลงในกระถางท่ีก าหนดไว ้ณ จุดทา้ยสุด 
9. ไม่แสดงความเคารพ(ไหว)้สามคร้ัง ทั้งตอนเร่ิมตน้ และตอนจบ 

ข้อก าหนดอืน่ๆ  
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1. ผูเ้ล่นในทีมตอ้งเป็นชาย หรือหญิง จะมีชายหญิงคละกนัไม่ได ้
2. ทีมหน่ึงมีไม่เกิน 2 คน(เป็นหวั-หาง)เท่านั้น 
3. ตอ้งระวงัเร่ืองมารยาทการท าความเคารพตามประเพณีของการเชิดสิงโต 
4. ในการแข่งขนัประเภท Racing Speed และประเภท Obstacles จะมีการบรรเลงมโหรีดว้ยหรือไม่ก็ได ้แต่ตอ้งฟัง

เสียงสัญญาณนกหวดีของคณะกรรมการเป็นหลกั 
5. ในประเภท Traditional Style ใหใ้ชเ้วลาในการจดัฉากไดไ้ม่เกิน 10 นาที 
6. ในประเภท Traditional Style ตอ้งส่งช่ือเน้ือเร่ืองของการเล่นต่อคณะกรรมการตามก าหนด 
7. ขอ้ก าหนดอายผุูเ้ล่น ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

17. โปรแกรมการแข่งขัน 
ใหย้ดึถือตามตารางโปรแกรมการแข่งขนัท่ีปรากฏขา้งล่างน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการแข่งขันกฬีาวูซูในกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิคร้ังที ่33 ปี 2560 
ณ จงัหวดัชุมพร  “ ชุมพรเกมส์ ” 

第  33   屆泰國全國少年運動會 武術項目 2017 年 3 月…..日 至…..  日 
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หมายเหตุ :  
1. โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได ้เพ่ือความเหมาะสมต่อสภาวะการ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคตอ่การด าเนินการแข่งขนั 
2.  ประเภทยทุธลีลาท่ีแข่งขนัในภาคเชา้ ชิงชนะเลิศและรับเหรียญทุก Events ของทุกวนั 
3. ประเภทยทุธลีลาราชสีห์ท่ีแข่งขนัในช่วงค ่า เป็นการชิงชนะเลิศและรับเหรียญทุก Event ของทุกวนั 
4.  ประเภทประลองยทุธ  ชิงชนะเลิศและรับเหรียญทั้งหมดทุกรุ่นในวนัสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงจ านวนนักกฬีาประเภทยุทธลลีา 
ล าดบั ประเภทการแข่งขัน ระดบัจังหวดั ระดบัภาค รวมนักกฬีา 

ชาย – หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

วนัที ่ 
日期 

09 :00 – 11 : 30 13.00 – 17.00 18:00 -  19: 00 

วนัท่ี … 
เสาร์ 

อบรมเจา้หนา้ท่ีจดัการแข่งขนั ประเภทยทุธลีลาและประลองยทุธ 
工作人員會議 及 訓練   (套路 及 散打工作) 

 

วนัท่ี …. 
อาทิตย ์

08.00 น แพทยต์รวจร่างกายนกักีฬาทั้งหมด  
09.00-10.00 น ชัง่น ้ าหนกัเขา้รุ่น 
運動員身體檢查  及  稱體重 

10.30 น ประชุมผูจ้ดัการทีม/จบัฉลาก 
領隊會議  及  抽簽 

ส่งทะเบียนท่ายากทุก ประเภทก่อน 12.00 น 

นกักีฬายทุธลีลาฝึกซอ้ม/ยทุธลีลาราชสีห์
ฝึกซอ้ม 

套路運動員訓練  及  舞獅運動員訓練   

ผูต้ดัสินท า Workshop 
裁判員訓練 

 วนัท่ี … 
จนัทร์ 

หนานฉวน(หญิง)女南拳 / ฉางฉวน(หญิง)
女長拳  / พลองใต ้(ชาย) 男南棍  / ไท่จ๋ี
เจ้ียน(หญิง)女太極劍 / ดาบ(ชาย) 男刀術  

ชัง่น ้ าก่อนแข่งขนัเวลา 09.00 น 
แข่งขนัประลองยทุธ(รอบคดัเลือก) 

散手預賽 

ราชสีห์ภาคพ้ืนรอบชิง(หญิง/ชาย)  
男/女子 競速舞獅決賽 

Racing Speed (Men/Women) 

วนัท่ี … 
องัคาร 

 พลอง(หญิง) 女棍術 / ทวน(ชาย)男枪術  
(ไท่จ๋ีเจ้ียนชาย) 男太極劍 /  

 ดาบใต(้ชาย) 男南刀 / กระบ่ี (หญิง)女劍術 

ชัง่น ้ าก่อนแข่งขนัเวลา 09.00 น 
แข่งขนัประลองยทุธ(รอบคดัเลือก) 

散手預賽 

ราชสีห์ภาคพ้ืนรอบชิง(หญิง/ชาย)  
男/女子障碍舞獅決賽  
Obstacle (Men/Women) 

 วนัท่ี … 
พธุ 

ไท่จ๋ีฉวน(ชาย)男 太極 拳 / ทวน(หญิง)女枪
術/พลอง(ชาย)男棍術 /   พลองใต(้หญิง) 
女南棍 / หนานฉวน (ชาย) 男南拳/ 

ชัง่น ้ าก่อนแข่งขนัเวลา 09.00 น 
แข่งขนัประลองยทุธ(รอบคดัเลือก) 

散手預賽 

ราชสีห์ภาคพ้ืนค่ายกลหญิงรอบชิง 
女子傳統舞獅決賽 

Traditional Style for Women 

วนัท่ี … 
พฤหสั 

 

ฉางฉวน(ชาย)男長拳 /  
ดาบใต(้หญิง)女南刀  /  ดาบ(หญิง)女刀術 

ไท่จ๋ีฉวน(หญิง) 女太極 拳    
 กระบ่ี (ชาย)男劍術  

ชัง่น ้ าก่อนแข่งขนัเวลา 09.00 น 
แข่งขนัประลองยทุธ(รอบคดัเลือก) 

散手預賽 

ราชสีห์ภาคพ้ืนค่ายกลชายรอบชิง  
男子傳統舞獅決賽 

Traditional Style for Women 

วนัท่ี … 
ศุกร์ 

ชุดต่อสูช้าย/หญิง(มือเปล่า)   
女子徒手對練 / 男子徒手對練 

ชุดต่อสูป้ระกอบอุปกรณ์(ชาย/หญิง) 
女子器械對練 / 男子器械對練 

ชัง่น ้ าก่อนแข่งขนัเวลา 09.00 น 
 แข่งขนัประลองยทุธ(รอบชิงชนะเลิศ) 

散手決賽 

ประชุมสรุปงาน 
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6.1.1 ประเภทยทุธลีลาฉางฉวน 2 2 3 3 6 

6.1.2 ประเภทยทุธลีลาหนานฉวน 2 2 3 3 6 
6.1.3 ประเภทยทุธลีลาไท่จ๋ีฉวน 2 2 3 3 6 
6.1.4 ประเภทยทุธลีลาไท่จ๋ีเจ้ียน 2 2 3 3 6 
6.1.5 ประเภทยทุธลีลากระบ่ี (เจ้ียนซู่) 2 2 3 3 6 
6.1.6 ประเภทยทุธลีลาดาบ (เตาซู่) 2 2 3 3 6 
6.1.7 ประเภทยทุธลีลาพลอง (กุน้ซู่) 2 2 3 3 6 
6.1.8 ประเภทยทุธลีลาทวน (เชียงซู่) 2 2 3 3 6 
6.1.9 ประเภทยทุธลีลาดาบใต ้(หนานเตา) 2 2 3 3 6 
6.1.10 ประเภทยทุธลีลาพลองใต ้(หนานกุน้) 2 2 3 3 6 
6.1.11 ประเภทยทุธลีลาชุดต่อสู้ (ตุย้เล่ียน) มือเปล่า  3 3 6 6 12 
6.1.12 ประเภทยทุะลีลาชุดต่อสู้(ตุย้เล่ียน)อุปกรณ์ 3 3 6 6 12 

6.1.13 ประเภทยทุธลีลาราชสีห์ Racing Speed  
6 
 

 
6 
 

 
12 

 

 
12 
 

 
24 
 

6.1.14 ประเภทยทุธลีลาราชสีห์ Obstacle 
6.1.15 ประเภทยทุธลีลาราชสีห์Jumping Pole for men/Traditional for Women 

รวมนกักีฬา 32 32 54 54 108 

 
ตารางจ านวนนักกฬีาประเภทต่อสู้ 
ล าดบั ประเภท ชาย 

น า้หนัก 
หญิง 
น า้หนัก 

ระดบัจังหวดั ระดบัภาค รวมนักกฬีา 
ชาย - หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

6.2.1 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 45 45 1 1 3 3 6 

6.2.2 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 48 48 1 1 3 3 6 
6.2.3 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 52 52 1 1 3 3 6 

6.2.4 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 56 56 1 1 3 3 6 

รวมนักกฬีา 4 4 12 12 24 

 
ส านกังานเลขาธิการสมาคม 
มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 


