ระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูในกีฬาเยาวชนแห่ งชาติครั้งที่ 33
หน้า 1

********************
1. สมาคมกีฬาวูซูแห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม
พันตารวจโท ดร. จินดา หนังสื อ
เลขาธิการสมาคม นายบลู ดิษยบุตร
สถานที่ติดต่อ
25 ถนนแก้วเงินทอง ซอย 45 เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170. โทรสาร. 02 – 4181-732
โทรศัพท์. 02–8655–587, มือถือ 081–91716314. E-Mail: wushublue@hotmail.com หรื อเข้า www.wushusportsofthailand.com
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาวูซูของจังหวัดเจ้าภาพกีฬา
ประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การทีมหรื อผูแ้ ทนของแต่ละจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าขันแข่งขันจังหวัดละ 1 คน
กรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค(ตามข้อกฎ-กติกากีฬาวูซู) ประกอบด้วย
3.1.1 ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
3.1.2 คณะกรรมการรับประท้วงทางเทคนิกจากสมาคมวูซู ฯ กรรมการ
3.1.3 หัวหน้ากรรมการผูต้ ดั สิ นใน Events นั้นๆ
กรรมการ
4. ข้ อบังคับ และกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ระเบียบการแข่งขันโดยทัว่ ไป ให้ยดึ ถือตามข้อกติกาของสหพันธ์วซู ูนานาชาติฉบับภาษาไทย ที่เรี ยบเรี ยงโดยสมาคม ฯ ฉบับ ปี
2005 หรื อฉบับที่สมาคมประกาศใช้ในปั จจุบนั เป็ นเกณฑ์ ส่วนยุทธลีลาราชสี ห์ ใช้ฉบับนานาชาติ ปี 2005 เป็ นเกณฑ์
- หลักเกณฑ์หรื อระเบียบอื่นๆ ที่จาเป็ น ให้สมาคมสามารถกาหนดขึ้นได้เพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความ
เป็ นจริ งเป็ นการเฉพาะ และให้สิ้นสุดเมื่อเสร็ จสิ้นการแข่งขันในปี นั้น ๆ
4.3 ห้ามนักกีฬามวยไทยอาชีพ และมวยสากลอาชีพที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักกีฬามวยอาชีพกับสานักงานคณะกรรมการมวยไทยอาชี พ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่ วมการแข่งขัน
4.4 ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น หรื อต้องมีการตีความ ให้สมาคมฯ เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและชี้ขาด และการวินิจฉัยของสมาคมวูซูแห่ ง
ประเทศไทย ให้ถือว่าเป็ นที่ยตุ ิ
5. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
5.1 ประเภทยุทธลีลา
หญิง/ชายต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 8 ปี แต่ไม่ไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ.)
5.2 ประเภทประลองยุทธ
เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ากว่า 15 แต่ไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ.)
6. ประเภทของการแข่ งขัน
- ประเภทยุทธลีลา ให้เป็ นการแข่งขันในประเภท Optional routines ตามกฎ-กติกานานาชาติปี 2005 ทั้งหมด
6.1 ประเภทยุทธลีลา จานวน 30 ประเภท (ชาย 15 ประเภท , หญิง 15 ประเภท)
6.1.1 ประเภทยุทธลีลาฉางฉวน
(ชาย, หญิง)
6.1.2 ประเภทยุทธลีลาหนานฉวน
(ชาย, หญิง)
6.1.3 ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน
(ชาย, หญิง)
6.1.4 ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน
(ชาย, หญิง)
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6.1.5 ประเภทยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่)
(ชาย, หญิง)
6.1.6 ประเภทยุทธลีลาดาบ(เตาซู่)
(ชาย, หญิง)
6.1.7 ประเภทยุทธลีลาพลอง(กุน้ ซู่)
(ชาย, หญิง)
6.1.8 ประเภทยุทธลีลาทวน(เชียงซู่)
(ชาย, หญิง)
6.1.9 ประเภทยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) (ชาย, หญิง)
6.1.10 ประเภทยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุน้ ) (ชาย, หญิง)
6.1.11 ประเภททีม ยุทธลีลาชุดต่อสูม้ ือเปล่าทัว่ ไป ชายไม่เกินทีมละ 3, คน หญิงไม่เกินทีมละ 3 คน
6.1.12 ประเภททีม ยุทธลีลาชุดต่อสูอ้ ุปกรณ์ทวั่ ไป ชายไม่เกินทีมละ 3, คน หญิงไม่เกินทีมละ 3 คน
6.1.13 ประเภททีมยุทธลีลาราชสี ห์ประเภท Racing speed ความเร็ ว ชายไม่เกินทีมละ 2 คน, หญิงไม่เกินทีมละ 2 คน
6.1.14 ประเภททีมยุทธลีลาราชสี ห์ประเภท Obstacles กีดขวางชายไม่เกินทีมละ 2 คน, หญิงไม่เกินทีมละ 2 คน
6.1.15 ประเภททีมยุทธลีลาราชสี ห์ไม่เกิน 6 คน ชายและหญิง(เฉพาะภาคพื้น Traditional)
หมายเหตุ : 1. ในประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ ให้เป็ นทีมราชสี ห์จานวนเดิม(ไม่เกิน 6 คน) ห้ามเพิ่มคนในส่วนนี้
6.2 ประเภทประลองยุทธ กาหนด 8 รุ่ น ชาย 4 รุ่ น หญิง 4 รุ่ น ดังนี้
ชาย
หญิง
6.2.1 รุ่ นไม่เกิน
48 กก.
48 กก.
6.2.2 รุ่ นไม่เกิน
52 กก.
52 กก.
6.2.3 รุ่ นไม่เกิน
56 กก.
56 กก.
7. จานวนผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน และผู้ควบคุมทีม
ระดับจังหวัด
7.1 สรุ ปยอดนักกีฬาระดับจังหวัด แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้จงั หวัดละไม่เกิน 72 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย
จานวน 36 คน และนักกีฬาหญิง จานวน 36 คน
7.2 เจ้าหน้าที่ประจาทีม จานวน 4 คน ประกอบด้วย
- ผูจ้ ดั การทีม 1 คน
- ผูฝ้ ึ กสอน 3 คน
ระดับภาค
7.3 แต่ละภาคส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้ ภาคละไม่เกิน 132 คน (ชาย 66 คน , หญิง 66 คน)
7.4 ระดับภาค
7.4.1 ให้ใช้อตั ราส่วนของนักกีฬา : เจ้าหน้าที่ทีม(6 : 1) คือนักกีฬา 6 คน : เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน
7.4.2 กรณี ที่นกั กีฬาของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งได้เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติ แต่ไม่ได้โควต้าผู ้
ฝึ กสอน ให้จงั หวัดนั้น ๆ สามารถเพิ่มผูฝ้ ึ กสอนได้ 1 คน ในจังหวัดนั้น
8. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการแข่ งขัน
หลักเกณฑ์คดั เลือกนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32(พ.ศ. 2559) จังหวัดสุพรรณบุรี
8.1 ระดับจังหวัด
- ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ รวมทั้งสิ นไม่เกิน 72 คน (ชาย 36 คน หญิง 36 คน)
8.1.1 การแข่ งขันประเภทยุทธลีลา จานวน 30 ประเภท ชาย 15 ประเภท หญิง 15 ประเภท ให้นกั กีฬาแต่ละจังหวัดส่ งนักกีฬา
ส่งนักกีฬาลงทาการแข่งขัน ดังนี้
- ประเภทยุทธลีลา ชาย,หญิง 6.1.1 - 6.1.10 ลงแข่งขันได้ประเภทละ 2 คน
- ประเภทยุทธลีลาทีม ชาย,หญิง 6.1.11 และ 6.1.12 ลงแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม คือ ชาย 1 ทีมและหญิง 1 ทีม(แต่ละทีมไม่
เกิน 3 คน)
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- ประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ ชาย,หญิง 6.1.13, 6.1.14 และ 6.1.15 ส่งนักกีฬาลงแข่งขันได้จงั หวัดละ 1 ทีม(ชายไม่เกิน 6 คน หญิง
ไม่เกิน 6 คน)
- ประเภทยุทธลีลา ชาย – หญิง ลงทาการแข่งขัน 1 คน สามารถลงทาการแข่งขัน 6.1.1 ถึง 6.1.10 ได้เพียง 3 ประเภท แต่
สามารถลงทา การแข่งขันยุทธลีลาประเภทชุดต่อสู ้ 6.1.11 และ 6.1.12 ได้ และทาการแข่งขันยุทธลีลาราชสี ห์ได้ทุกประเภท
8.1.2 การแข่ งขันประเภทประลองยุทธ(ต่ อสู้ ) จานวน 8 รุ่ น ชาย 4 รุ่ น หญิง 4 รุ่ น ให้นกั กีฬาแต่ละจังหวัดลงทาการแข่งขันได้รุ่น
ละ 1 คน รวมนักกีฬา 8 คน ชาย 4 คน หญิง 4 คน
8.2 ระดับภาค
- ให้แต่ละภาคส่งนักกีฬาเข้าทาการแข่งขันได้ ไม่เกิน 132 คน (ชาย 66 คน หญิง 66 คน)
- เจ้าหน้าที่ประจาทีมในแต่ละจังหวัดที่มีนกั กีฬาที่ผา่ นการคัดเลือกมีสดั ส่วนดังนี้ นักกีฬา 1-6 คน ให้เจ้าหน้าทีม 1 คน 7-12
ให้เจ้าหน้าที่ 2 คน, 13-18 คนให้เจ้าหน้าที่ 3 คน, 19-24 คนให้เจ้าหน้าที่ทีม 4 คน จาก 25 คนขึ้นไป ให้มีเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน
5 คน
8.2.1 การแข่ งขันประเภทยุทธลีลา จานวน 30 ประเภท ชาย 15 ประเภท หญิง 15 ประเภท
- นักกีฬาประเภทยุทธลีลา ชาย,หญิง 6.1.1 ถึง 6.1.10 ลงแข่งขันได้ประเภทละ 3 คน/ ภาค
- นักกีฬาประเภทยุทธลีลาชาย,หญิง 6.1.11 ถึง 6.1.12 ลงแข่งขันได้ประเภทละ 2 ทีม/ภาค (ชาย 2 ทีม หญิง 2 ทีม)
- นักกีฬาประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ ชาย,หญิง 6.1.13 ถึง 6.1.15 ลงแข่งขันได้ประเภทละ 2 ทีม/ ภาค (ชาย 2 ทีม หญิง 2 ทีม)
- ประเภทยุทธลีลา ชาย – หญิง ลงทาการแข่งขัน 1 คน สามารถลงทาการแข่งขัน 6.11 ถึง 6.10 ได้เพียง 3 ประเภท แต่สามารถ
ลงทาการแข่งขันยุทธลีลาประเภทชุดต่อสู ้ 6.11 และ 6.12 ได้ และทาการลงแข่งขันประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ได้ทุกประเภท
8.2.2 การแข่ งขันประเภทประลองยุทธ (ต่ อสู้ ) จานวน 8 รุ่ น ชาย 4 รุ่ น หญิง 4 รุ่ น ให้นกั กีฬาแต่ละภาคลงทาการแข่งขันได้รุ่นละ
ไม่เกิน 3 คน/ภาค รวมนักกีฬา 24 คน (ชาย 12 คน หญิง 12 คน) นักกีฬาประเภทประลองยุทธ 1 คน สามารถลงทาการแข่งขันได้
1 รุ่ น เท่านั้น
8.3 วิธีการการแข่ งขัน
8.3.1 การแข่งขันประเภทประลองยุทธ เป็ นการแข่งขันแบบวิธีแพ้คดั ออก หากนักกีฬาไม่ครบ 4 คน จะไม่มีการจัดการ
แข่งขัน
8.3.2 การแข่งขันประเภทยุทธลีลา ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในกติกาสหพันธ์วูซูนานาชาติ ฉบับปี 2005 ( Optional
Events)
8.3.3 ประเภททีมยุทธลีลาราชสี ห์ ลงสนามครั้งละ 1 ทีม(ในประเภทRacing speed และ Obstacles จะมีมโหรี บรรเลง
สนับสนุนหรื อไม่มีก็ได้ แต่ประเภทภาคพื้นไม่เกิน 6 คนต้องมีมโหรี บรรเลงสนับสนุนด้วย และต้องมีเวลาในการ
แข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 8 นาที แต่ตอ้ งไม่เกิน 12 นาที
8.3.4 ในประเภทชุดต่อสู(้ ตุย้ เลี่ยน)ให้แยก ชาย/หญิง ห้ามคละกันระหว่างชายและหญิง ลงสนามครั้งละ 1 ทีม
8.3.5 การคัดเลือกตัวนักกีฬาทั้งประเภทยุทธลีลา/ประลองยุทธ ให้กระทาการจับฉลากสายแข่งขันในประเภทประลอง
ยุทธ และจับฉลากหาลาดับผูข้ ้ ึนเวทีก่อน – หลัง ในประเภทยุทธลีลาและยุทธลีลาราชสี ห์ โดยให้ผแู ้ ทนสมาคม วูซู
ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายจากผูส้ มาคมให้เข้าร่ วมเป็ นสักขีพยาน
8.3.6 ในประเภทประลองยุทธ ให้ดาเนิ นการไปตามกฎระเบียบของการแข่งขันตามกฎกติกาของสหพันธ์วซู ูนานาชาติ
โดยนักกีฬาจะต้องมารายงานตัวเพื่อให้แพทย์ตรวจร่ างกาย และทาการชัง่ น้ าหนักก่อนวันแข่งขัน 1 วัน (ชัง่ น้ าหนัก
เพื่อจับฉลากเข้าในแต่ละรุ่ น) และทาการจับฉลากสายการแข่งขันในวันนั้น
8.3.7 นักกี ฬาใดน้ าหนักเกิน ต้องทาน้ าหนักให้ได้ภายในเวลา 1 ชัว่ โมง หมายถึงต้องสาเร็ จก่อนการปิ ดเครื่ องชัง่ และ
กรรมการไม่ยดื เวลาการปิ ดเครื่ องชัง่ ออกไปอีก(นักกีฬาต้องทดสอบน้ าหนักของตนก่อนการเปิ ดเครื่ องชัง่ )
8.3.8 นักกีฬาประเภทประลองยุทธทุกรุ่ นในการแข่งขันทั้งการแข่งขันคัดเลือกตัวระดับจังหวัดหรื อระดับภาครวมทั้ง
มหกรรมระดับชาติตอ้ งได้รับการชัง่ น้ าหนักก่อนการแข่งขันทุกวันตามกาหนดของคณะกรรมการ
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8.3.9 เมื่อนักกีฬาประเภทประลองยุทธ์เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ ห้ามปรับระดับน้ าหนักรุ่ น หรื อเปลี่ยนรุ่ น
8.3.10 นักกีฬาในประเภทประลองยุทธทุกคนต้องเข้าร่ วมแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนสิ้ นสุ ดรอบสุ ดท้ายตามรุ่ นที่ตนเองได้
ลงสมัครเข้าร่ วมแข่งขัน หากไม่เข้าทาการแข่งขันตามกาหนด หรื อถอนตัวโดยไม่มีสาเหตุอนั ควร สมาคมยกเลิก
ผลการแข่งขันที่ ผ่านมาทั้งหมด และแจ้งการกี ฬาแห่ งประเทศไทย เพื่อทราบ และปรั บโทษนักกี ฬาผูน้ ้ นั ตาม
พฤติกรรมดังกล่าว
8.3.11 ในประเภทประลองยุทธไม่มีการชิงอันดับ 3 แต่ให้ครองอันดับ 3 ร่ วมกัน(ครองเหรี ยญร่ วม)
8.3.12 หากปรากฏมีผปู ้ ระท้วงด้านคุณสมบัติของตัวนักกีฬาใด ใน Events ใดก่อนเริ่ มการแข่งขันของ Events นั้น หรื อแม้
อยูร่ ะหว่างการแข่งขันใน Events ที่ปรากฏมีผปู ้ ระท้วงขึ้นแล้วนั้น ให้คณะกรรมการผูต้ ดั สิ นหยุดทาการตัดสิ นไว้
ก่อน และให้นาความประท้วงดังกล่าว เสนอขอความเห็ นชอบต่อการกี ฬาแห่ งประเทศไทย และเมื่อได้ขอ้ ยุติ
ร่ วมกันแล้ว จึงให้ดาเนินการแข่งขันต่อไป
9. ข้ อปฏิบัตแิ ละหลักเกณฑ์ ในการแข่ งขันทั้งระดับชาติและการแข่ งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา
9.1 หลักปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมการแข่งขัน
9.1.1 กรณี ที่มีความจาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวนักกีฬาเพื่อความถูกต้อง หรื อเพื่อความเหมาะสม ให้เจ้าภาพและต้น
สังกัดของนักกีฬานั้น ๆ ร่ วมกันพิจารณา เพื่อดาเนิ นการต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิเดิมของนักกีฬาอื่น
9.1.2 ในประเภทบุคคล ให้นกั กีฬาทุกคน ทั้งในระดับคัดภาคและระดับชาติ ต้องส่งทะเบียนท่ายากของยุทธลีลาทุก
ประเภท ที่ตนลงแข่งขัน (รวมทั้งยุทธลีลาราชสี ห์)ให้กบั คณะผูต้ ดั สิ นอย่างช้าก่อนการแข่งขัน 15 วัน หรื ออย่างช้า
1 วันก่อนการแข่งขัน คือภายใน 12.00 น ของวันประชุมผูจ้ ดั การทีม หากพ้นเวลาที่กาหนด กรรมการไม่รับ
พิจารณาการส่งทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น และผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีมต้องลงนามกากับใบทะเบียนท่ายากของนักกีฬา
ของตน และรับรองตามจานวนทะเบียนท่ายากของนักกีฬาของตนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ต้องถือปฏิบตั ิ
โดยเคร่ งคัด หากนักกีฬาใดไม่ส่งทะเบียนท่ายากต่อคณะผูต้ ดั สิ น ก็จะยึดถือว่าการลงสนามของนักกีฬาผูน้ ้ นั ตาม
คะแนนเท่าที่มี คือเริ่ มจาก 8.00 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ กรณี ส่งใบทะเบียนใดก่อนการแข่งขัน 1 วัน คณะผูต้ ดั สิ นจะถือ
ว่า ทะเบียนนั้นๆ ถูกต้องดีแล้ว และจะยึดถือตามใบทะเบียนที่ได้รับไว้ในวันที่ได้ส่งนั้น
9.1.3 ทะเบียนท่ายาก เมื่อคณะกรรมการลงรับแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติม หรื อตัดออกเองโดยพลการ ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมท่ายากที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะไม่มีคะแนนใด ๆ บวกให้ แต่หากการแสดงท่ายากได้ไม่
ครบตามจานวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกตัดคะแนนท่าละ 0.2 คะแนน
9.1.4 การใช้ทะเบียนท่ายาก ต้องลงให้ถูกต้องตามชนิดและประเภทของยุทธลีลาของแต่ละประเภทตามรายชื่อท่ายากที่มี
ปรากฏในกติกากีฬาวูซู จะใช้ท่ายากต่างประเภทกันไม่ได้ และต้องลงให้ถูกต้องตามขั้นตอนของยุทธลีลาด้วย หาก
ลงผิดขั้นตอนฯ จะถูกตัดคะแนนด้วย ถือว่าในขั้นตอนนั้นๆ ไม่มี และการปรากฏท่ายากจากการแสดงในขั้นตอน
อื่น ถือว่าเป็ นท่ายากที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็จะไม่มีคะแนนใดบวกให้
9.1.5 การแสดงท่ายาก อนุโลมให้มีท่ายากซ้ ากันได้ไม่เกินประเภทละ 2 ครั้ง แต่ท่ารับท่ายากจะกระทาซ้ ากันไม่ได้ แม้
ท่ายากใดที่แสดงโดยไม่มีท่ารับ ก็ให้ถือว่าได้แสดงท่ายากนั้นๆ ไว้แล้ว หากปรากฏเป็ นครั้งที่ 3 ก็จะไม่มีคะแนน
ใดบวกให้ และการกระท่ายากที่ซ้ ากันในทุกกรณี จะนับเฉพาะท่ายากที่ได้กระทาแล้วนั้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ท่าที่
กระทาซ้ าจะไม่บวกคะแนน แต่จะบวกเฉพาะคะแนนท่ารับท่ายากที่ไม่ซ้ ากันเท่านั้น
9.1.6 การกระทาเฉพาะท่ารับ โดยไม่มีท่ายากนา ย่อมไม่มีผลต่อการได้คะแนนจากท่าที่กระทานั้นๆ
9.1.7 ประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ภาคพื้นและกระโดดเสา ต้องส่ งหัวข้อชื่อเรื่ อง ตามวันเวลาที่กาหนดไว้ในโปรแกรมการ
แข่งขัน หากไม่ส่งจะถูกตัดคะแนนตามกติกาฯ
9.1.8 ยุทธลีลาราชสี ห์ประเภทกระโดดเสา ต้องส่งทะเบียนท่ายากไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่า และให้ส่งพร้อมกับแผนการแสดง
ท่ายากบนเสา ตามข้อกาหนดไว้ในโปรแกรมการแข่งขัน หากไม่ส่งจะถูกตัดคะแนนตามกติกาฯ
9.1.9 ในประเภทแข่งขันราชสี ห์ภาคพื้น ให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับหัวข้อ 9.1.7 และข้อ 9.1.8
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9.1.10 การส่ งทะเบียนตามหัวข้อ 9.1.7 และข้อ 9.1.8 ให้ทาการจัดส่ งให้แล้วเสร็ จก่อน 12.00 น ของวันประชุมผูจ้ ดั การ
ทีม หากพ้นเวลาดังกล่าว กรรมการไม่รับพิจารณาการส่งทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น
9.1.11 นักกีฬาที่เข้ารับการแข่งขันคัดเลือกตัวในระดับภาค ต้องลงทาการแข่งขันทุกคนทุกประเภท และต้องมีมาตรฐาน
ดังนี้ :
9.1.11.1 ประเภทยุทธลีลา นักกีฬาต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 6.00 คะแนน จึงให้ถือว่าผ่านการคัดเลือกและได้
เป็ นตัวแทนในภาคนั้นๆ แต่หากทาคะแนนได้ไม่ถึง 6.00 คะแนน แม้จะอยูใ่ นโควต้า 3 คน ก็ให้ถือว่าไม่
ผ่านการคัดเลือกในระดับภาค และไม่มีสิทธิเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติ
9.1.11.2 ประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ ให้ใช้การแข่งขันในประเภทภาคพื้น เป็ นตัวกาหนดในการตัดสิ นคัดเลื อก
ตัวแทนระดับภาค และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสุดท้ายไม่ต่ากว่า 6.00 คะแนน จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก
9.1.11.3 ทีมราชสี ห์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องกาหนดรายชื่อผูแ้ ข่งขันในประเภท Racing Speed และ ประเภท
Obstarcle ใน Entry form by Name(รายงานผลการแข่งขัน)ด้วย
9.1.11.4 ยุทธลีลาราชสี ห์ประเภทกระโดดเสา ผูช้ ่วยระวังใต้เสา ต้องไม่เกิน 4 คน หากเกินกว่ากาหนดจะถูกตัด
คะแนน 0.5 ต่อ 1 คน และหากผูร้ ะวังใต้เสาคนใดปรากฏลักษณะการส่ งสัญญาณ สัมผัสอุปกรณ์ หรื อมี
นาฬิกาติดตัวไปด้วย จะถูกหักคะแนนตามกติกา(ผูร้ ะวังใต้เ สาอาจเป็ นผูช้ ่วยจากทีมอื่นหรื อผูอ้ ื่นได้ แต่
ต้องปฏิบตั ิตามกติกา หากผิดกติกา ทีมนักกีฬาที่แข่งขันอยูต่ อ้ งรับสภาพการถูกตัดคะแนนอันเนื่ องจาก
การกระทาผิดกติกาของบุคคลที่เข้ามาช่วยนั้นๆ)
9.1.11.5 นักกี ฬาประเภทราชสี ห์อาจสลับตาแหน่ งหน้าที่ กนั เองได้ แต่ตอ้ งเป็ นที มเดี ยวกัน หากนาผูอ้ ื่นที่ มิใช่
นักกี ฬาในทีมของตนเองเข้าเล่นแทนกัน หรื อเข้ามาช่วยเหลือในหน้าที่ใดก็ตาม จะถูกตัดคะแนนตาม
กติกา
9.1.11.6 กรณี การแสดงยุทธลีลาใดก็ตาม(รวมทั้งประเภทยุทธลีลาราชสี ห์)ของนักกีฬาที่ไม่สมศักดิ์ศรี หรื อแสดง
ไม่จบกระบวนยุทธ์ ก็ให้ถือว่าไม่ได้รับการคัดเลือกในระดับภาคเช่นกัน
9.1.11.7 การเข้าสู่สนามแข่งขันของนักกีฬาในประเภทบุคคลหรื อประเภททีม(ยุทธลีลาและยุทธลีลาราชสี ห์) หาก
แสดงเพีย งเล็กน้อย และก็ออกจากสนามไป ให้ถือว่าเป็ นการเข้าร่ วมการแข่งขันอย่างไม่สมศักดิ์ ศรี
กรรมการต้องรายงานต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาโทษต่อไป
9.1.11.8 นักกีฬาใดที่แสดงยุทธลีลาเสร็ จสิ้นแล้ว ต้องยืนรอคะแนนของตนเอง ณ จุดมุมนอกสนามแข่งอย่างสงบ
และมีกริ ยาที่ เรี ยบร้อยตามทาเนี ยมและวัฒนธรรมของกี ฬาวูซู หากแสดงลักษณะไม่สมศักดิ์ ศรี หรื อ
แสดงออกซึ่ งการขาดคุณสมบัติของนักกีฬาวูซูที่ดี เช่น สอดเสื้ อ, ดื่มน้ าขณะยืนรอคะแนน หรื อยืนส่ ง
เสี ยง พูดคุยกับผูอ้ ื่น, ยืนพิง หรื อนัง่ หรื อไม่ปฏิบตั ิกฎเกณฑ์ของวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาวูซู หัวหน้า
กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนตามสมควรแก่สภาพการณ์
9.1.12 ห้ามการแสดงยุทธลีลาในประเภทชุดต่อสู่(Duilian)ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางจริ ยธรรมของสังคมในลักษณะที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของศิลปะการต่อสูป้ ้ องกันตัว
9.1.13 ห้ามนักกี ฬาแสดงชุ ดต่อสู ้ดว้ ยการปั ดอาวุธให้กระเด็นออกห่ างจากจุดการแสดงต่อสู ้ ไปในทิ ศทางต่างๆ หรื อ
แสดงการหลุดของอาวุธไปยังขอบสนาม ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผูอ้ ื่น
9.1.14 หากมีการกระทาอาวุธใดๆ หลุดกระเด็นไปยังโต๊ะผูต้ ดั สิ น ให้ผตู ้ ดั สิ นยกเลิกผลการแข่งขันของนักกีฬาผูน้ ้ นั หรื อ
ทีมนั้นในส่วนเฉพาะประเภทการแข่งขันนั้น
9.1.15 ในกรณี ที่การแสดงอาจเข้าข่ายตาม หัวข้อ 9.1.12 และข้อ 9.1.13 ให้ผูฝ้ ึ กสอนนาเรื่ องปรึ กษาต่อหัวหน้าผูต้ ดั สิ น
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนักกีฬาลงทาการแข่งขัน(ช่วงเวลาส่ งใบทะเบียนท่ายาก)มิฉะนั้น หัวหน้าผูต้ ดั สิ นจะ
พิจารณาลดคะแนน ตามสมควรแก่สภาพการณ์
9.2 กาหนดการยืน่ รายชื่อนักกีฬาและการรายงานตัวของนักกีฬา
ให้ดาเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในแต่ละครั้ง แต่ตอ้ งสอดคล้องกับระเบียบการแข่งขันในฉบับนี้
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9.3 การถอนตัวนักกีฬา
การถอนตัวจากการแข่งขันของตัวนักกี ฬา ต้องอยูภ่ ายใต้ระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา
ผูใ้ ดถอนตัวโดยพลการ จะถูกเพิกถอนสิ ทธิ์ จากการแข่งขัน ทั้งให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมด และต้องถูกดาเนิ นการ
ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
นักกีฬาที่ได้ผา่ นการแข่งขันคัดเลือกตัวและได้เป็ นนักกีฬาตัวแทนระดับภาคแล้วนั้น แต่กลับถอนตัวจากการแข่งขันใน
ระดับชาติในรุ่ น หรื อประเภทที่ตนได้เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมการแข่งขัน แต่ไม่เข้าร่ วมการแข่งขันโดยไม่สมควรแก่เหตุ สมาคม
ลงโทษโดยตัดสิ ทธิ์ ห้ามเข้าร่ วมการแข่งขันเป็ นระยะเวลา 2 ปี และสมาคมส่ งแจ้งรายงานการถอนตัวดังกล่าวต่อการกีฬาแห่ ง
ประเทศไทยเพื่อพิจารณาโทษต่อไป
9.4 ข้ อกาหนดอุปกรณ์ การแข่ งขัน
อุปกรณ์การแข่งขันกี ฬาวูซูท้ งั 3 ประเภท ยุทธลีลา ต้องได้มาตรฐานตามข้อกาหนดที่ ระบุไว้ในกติกาสหพันธ์วูซู
นานาชาติ ยกเว้นอุปกรณ์ประเภทประลองยุทธ ให้ใช้อุปกรณ์ใกล้เคียงทดแทนได้ ทั้งนี้อยูใ่ นดุลยพินิจของสมาคมฯ
9.5 การใช้ อุปกรณ์ ประเภทสนามแข่ งขัน
อุปกรณ์ประเภทสนามแข่งขันมี 3 ประเภท คือ สนามแข่งขันยุทธลีลา(ประเภทพรมขนาด 8 X14 เมตร) และสนาม
แข่งขันประลองยุทธ ขนาด 8X8 (เวทียกพื้นสูง 60 เซ็นต์) ทั้งนี้ อุปกรณ์เพื่อการแข่งขันดังกล่าว ต้องได้มาตรฐานตามข้อกาหนด
ในกติกาวูซูนานาชาติ ปี 2005 หากมีปัญหาใด ให้ปฏิบตั ิตามข้อที่ 4.2 และ 4.3 ส่วนอุปกรณ์ในประเภททีมยุทธลีลาราชสี ห์ ให้ใช้
อุปกรณ์กลางตามที่เจ้าภาพจัดให้ และต้องเป็ นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามกติกายุทธลีลาราชสี ห์ ปี 2005
9.6 กรณีนักกีฬาใช้ อุปกรณ์ ผดิ ประเภทหรือไม่ ได้ มาตรฐาน
หากนักกีฬาใด ใช้อุปกรณ์ประจาตัวที่ไม่ได้มาตรฐาน หรื อผิดประเภทลงแข่งขัน ให้ฝ่ายตรวจสอบและรายงานตัว
นักกีฬาใน Events นั้นๆ ทาการตักเตือนและ เปลี่ยนให้ถูกต้อง หากนักกีฬาไม่สามารถเปลี่ยนให้ถูกต้องได้ ให้ฝ่ายตรวจสอบ
และรายงานตัวนักกีฬาใน Events นั้นๆ ระงับการลงสนามแข่งขัน หรื อเพิกถอนชื่อออกจากการแข่งขันใน Events ของผูน้ ้ นั
เสี ย
9.7 ภาษาทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน
นอกเหนือจากคาศัพท์ทางเทคนิคของการแข่งขันที่ตอ้ งใช้ภาษาจีน นอกนั้น ให้เป็ นภาษาไทย
9.8 ข้ อปฏิบัตดิ ้ านกีฬาเวช ฯ ( MEDICAL CONTROL )
9.8.1 ในประเภทการแข่งขันประลองยุทธ และยุทธลีลาราชสี ห์ ต้องมีแพทย์สนามประจาสนามทุกครั้ง
9.8.2 นักกีฬาประเภทประลองยุทธ ต้องได้รับการตรวจร่ างกายรับรองสุขภาพจากคณะแพทย์ส่วนกลาง หรื อแพทย์
สนาม โดยให้กระทาก่อน การชัง่ น้ าหนักในขณะนั้น ๆ
9.8.3 ในการชัง่ น้ าหนัก และตรวจรับรองสุขภาพนักกีฬา ต้องมีผแู ้ ทนฝ่ ายเทคนิคของสมาคม หรื อผูแ้ ทนสมาคมเข้าร่ วม
ด้วยทุกครั้ง
9.9 ต้องมีหอ้ งชัง่ น้ าหนักและตรวจร่ างกายสาหรับชาย/หญิงให้เหมาะสม
9.10 นักกีฬาใด เมื่อได้รับการคัดเลือกในระดับภาคแล้ว ไม่เข้าร่ วมทาการแข่งขันในระดับชาติโดยไม่มีสาเหตุอนั ควร ให้มีโทษห้าม
เข้าร่ วมการแข่งขันเป็ นระยะเวลา 2 – 4 ปี
9.11 ในสนามแข่งขัน จัดให้มีหอ้ งพักสาหรับคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นเป็ นการเฉพาะ แยกออกจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
10. การแต่ งกายของนักกีฬา/เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม และผู้ตดั สิน ( Dressing )
10.1 นักกีฬาวูซูที่เข้าร่ วมการแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ ต้องสวมใส่ชุดนักกีฬาตามประเภทของ Events นั้นๆให้ถูกต้อง ตามกติกา ของ
สหพันธ์วซู ูนานาชาติ หากทาผิดกติกา ให้หกั 1 คะแนน หรื อห้ามลงสนามแข่งขัน ทั้งนี้ ผูต้ ดั สิ นตรวจสอบอุปกรณ์และรายงาน
ตัวนักกีฬาเป็ นผูใ้ ช้อานาจหน้าที่
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10.2 ในการรับรางวัล หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันมิได้กาหนดไว้เป็ นอื่น ก็ให้นกั กีฬาทุกคนต้องสวมใส่ชุดประจา Events นั้น
หรื อสวมใส่ชุดวอร์ม หรื อแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อย
10.3 การแต่งกายของผูต้ ดั สิ นต้องเป็ นแบบฟอร์ม ตามที่สมาคมกาหนด และต้องเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเหมือนกันทั้งหมด
10.4 การแต่งกายของผูจ้ ดั การทีม และผูฝ้ ึ กสอน ต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อย มิฉะนั้นห้ามข้ามสู่สนามแข่งขัน หรื อเข้าร่ วมประชุม
ผูจ้ ดั การทีม โดยเฉพาะการนานักกีฬาเข้ารับรางวัล ต้องสวมรองเท้าหุม้ ส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ
10.5 ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาวูซู(โค้ช) หรื อผูจ้ ดั การทีม ที่ทาหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาวูซูในกีฬาแห่งชาติ ต้องผ่านการอบรมจากสมาคมวูซูแห่ ง
ประเทศไทย และสมาคมให้การรับรอง โดยได้รับบัตรประจาตัวผูฝ้ ึ กสอนที่ออกโดยสมาคม หรื อผ่านการอบรมจาก กกท. โดย
สมาคมวูซูแห่งประเทศไทยดาเนินการร่ วมกัน
10.6 ในประเภทประลองยุทธ พี่เลี้ยงที่พานักกีฬาเข้าสนามแข่งขันต้องเป็ นผูฝ้ ึ กสอนประจาที มและผูช้ ่วยที่มีรายชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูล
รายชื่อของการกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น และต้องแสดง ID Card ก่อนเข้าสนามทุกครั้ง
11. มารยาทของนักกีฬา/ผู้จดั การทีม/ผู้ฝึกสอนประจาทีม
11.1 มารยาทที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาวูซู ให้ปฏิบตั ิตามกติกากีฬาวูซูนานาชาติ โดยให้วิทยากรสมาคมชี้แจงต่อนักกีฬา ณ วันประชุม
ผูจ้ ดั การทีม หรื อระหว่างการจับฉลาก
11.2 นักกีฬาประเภทประลองยุทธ หากไม่ทาความเคารพ ตามกติกาวูซูนานาชาติ ให้ปรับโทษ “เชี่ยนเก้า” ทั้งนี้ ทุกครั้งที่ปรากฏ
พฤติกรรมดังกล่าว
11.3 หากนักกีฬาแสดงพฤติกรรมไม่ยอมรับการตัดสิ น หรื อไม่ข้ ึนเวทีเพื่อรับการตัดสิ น(ชูมือ) ให้ยกเลิกผลการแข่งขันทั้งหมดของผู ้
นั้นเสี ย
11.4 ห้ามนักกีฬา ผูป้ กครองนักกีฬา ผูจ้ ดั การทีม และผูฝ้ ึ กสอนประจาทีมแสดงท่าทีกา้ วร้าว ต่อผูต้ ดั สิ น หรื อก่อเรื่ องทะเลาะวิวาทกัน
ทั้งในสนามหรื อนอกสนามแข่งขัน รวมทั้งตลอดช่วงระยะเวลาของการแข่งขันกีฬาแห่ งชาติ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นสมาคมปรับโทษ ห้ามลง
ทาการแข่งขันเป็ นเวลา 2 – 4 ปี
11.5 นักกีฬายุทธลีลาต้องลงสนามด้วยความสง่าและสุภาพ องอาจสมเป็ นนักกีฬา หากแสดงพฤติกรรมไม่เคารพต่อคณะผูต้ ดั สิ น หรื อ
แสดงอากัปกริ ยาไม่เหมาะสม นักกีฬาผูน้ ้ นั จะถูกตัด 1 คะแนน หรื อให้ออกจากการแข่งขันใน Events นั้นๆ แล้วแต่กรณี
11.6 ผูจ้ ดั การที มหรื อผูฝ้ ึ กสอน ต้องเข้าร่ วมประชุม ผูจ้ ดั การทีม หรื อกิ จกรรมใดที่ เกี่ ยวข้องกับผูจ้ ดั การที มและผูฝ้ ึ กสอน หากขาด
ประชุมทั้ง 2 คน สมาคมนาเรื่ องแจ้งต่อการกีฬาฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผจู ้ ดั การทีม/ผูฝ้ ึ กสอน หรื อแต่งตั้งผูจ้ ดั การทีม/ผูฝ้ ึ กสอน
ขึ้นใหม่ เพื่อทาหน้าที่แทน
11.7 ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องมอบหมายให้ผูอ้ ื่นมาประชุมแทน ให้มีหนังสื อแต่งตั้ง เสนอต่อผูแ้ ทนสมาคม เพื่อพิจารณา
12. การประท้ วงเทคนิกกีฬา
12.1 การประท้วงในทุกกรณี ระหว่างการแข่งขัน ให้ยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการรับประท้วง(ที่แต่งตั้งโดยสมาคมวูซูแห่ งประเทศ
ไทย) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมยืน่ เงินมัดจาในการประท้วงเป็ นเงิน 5,000 บาท ภายใน 15 นาที ที่ Events นั้นๆ ประกาศผลการ
แข่งขันเสร็ จสิ้ น และให้คณะกรรมการรับการประท้วงดาเนิ นการพิจารณา หรื อให้การวินิจฉัยให้เสร็ จสิ้ นภายใน 1 ชัว่ โมง
นับตั้งแต่วนั เวลาที่ ได้รับหนังสื อประท้วงนั้น และหากการประท้วงมีมูล ก็ให้คืนเงิ นมัดจา แต่หากการประท้วงไม่มีมูล หรื อ
กระทาโดยเหตุอนั ไม่สมควร ก็ให้ริบเงินมัดจาดังกล่าว และส่งเงินมัดจานั้นให้กบั ฝ่ ายจัด เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
12.2 หากการพิ จารณา หรื อการวินิจฉัยตามข้อประท้วงของคณะกรรมการรั บประท้วง ไม่ สามารถหาข้อ ยุติไ ด้ ก็ ให้ส่ งมอบ
ข้อพิจารณานั้น ให้กบั สมาคมเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาดต่อไป และการวินิจฉัยชี้ขาดของสมาคม ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด
12.3 หากการพิจารณา หรื อวินิจฉัยตามข้อประท้วงนั้น ไม่มีมูล หรื อไม่สมเหตุผลอันควร ก็ให้ปรับฝ่ ายผูย้ ื่นประท้วงนั้น เป็ นฝ่ ายต้อง
รับผิดชอบ ซึ่งอาจปรับให้เป็ นฝ่ ายแพ้จากการแข่งขัน หรื อต้องรับโทษตามข้อกาหนดในกติกาสหพันธ์วซู ูนานาชาติ และหรื อรับ
โทษหนัก/เบา ตามการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
12.4 ผูม้ ีหน้าที่ยนื่ ประท้วง ได้แก่ ผูจ้ ดั การทีม และหรื อ ผูฝ้ ึ กสอนประจาทีมที่มีบตั รรับรองการผ่านอบรมวิชาผูฝ้ ึ กสอนจากสมาคม
12.5 การประท้วงทุกกรณี ต้องกระทาโดยอหิ งสา หากประท้วงโดยวิธีข่มขู่ หรื อเอะอะเสี ยงดัง หรื อกระทาการโดยวิธีการใช้ฝงู ชนเข้า
กดดันต่อคณะกรรมการ ให้กรรมการมีสิทธิ์ยกเลิกการประท้วง และพิจารณาปรับโทษต่อทีมนั้น ๆ
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12.6 สมาคมจะไม่รับพิจารณาการประท้วงใดๆ จากผูฝ้ ึ กสอน หรื อผูจ้ ดั การทีม ที่ไม่มีบตั รผ่านการอบรมวิชาผูฝ้ ึ กสอนจากสมาคม
หรื อผ่านการอบรมจาก กกท. โดยสมาคมวูซูแห่งประเทศไทยดาเนินการร่ วมกัน
12.7 ในกรณี มีการประท้วงที่เข้าข่ายเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวนักกีฬา ที่อาจมีข้ ึนในช่วงประเภทการแข่งขันใดก็ตาม ให้ยตุ ิการแข่งขัน
ในประเภทนั้นเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้ขอ้ สรุ ป หรื อปฏิบตั ิตามความเห็นชอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
13. คุณสมบัติ และทีม่ าของผู้ตดั สิน
13.1 คณะกรรมการผูต้ ดั สิ นให้จดั ตั้งขึ้นตามข้อกาหนดของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจานวนผูต้ ดั สิ น โดยมีส่วนดังนี้
13.1.1 คณะผูต้ ดั สิ นแต่งตั้งโดยนายกสมาคม โดยออกเป็ นคาสัง่ สมาคม เพื่อให้ถือปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสัง่ ในการแข่งขัน
ครั้งนี้ ในกรณี อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรใดในช่วงระหว่างการแข่งขัน ให้เลขาธิการสมาคม หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากสมาคม เป็ นผูแ้ ต่งตั้งเพิ่มเติม โดยออกเป็ นคาสัง่ เฉพาะกาล เพื่อให้ถือปฏิบตั ิต่อไป
13.1.2 ผูแ้ ทนสมาคม 1 ตาแหน่ ง ทาหน้าที่ เป็ นประธานผูต้ ดั สิ น และวิทยากร 2 ตาแหน่ ง ทาหน้าที่ ผูช้ ่ วย แต่งตั้งโดย
สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย
13.1.3 คณะกรรมการรับ ประท้วงทางเทคนิ กที่ แต่งตั้งโดยสมาคมวูซูแห่ งประเทศไทย โดยให้มีสัดส่ วนจานวน 3 คน
ปฏิบตั ิหน้าที่ในสนามแข่งขัน ส่วนที่เหลือเป็ นสัดส่วนตามความในข้อที่ 3
13.1.4 คุณสมบัติผตู ้ ดั สิ น ต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ หรื อระดับเอเซีย หรื อได้ระดับชาติที่สอบผ่านตามที่
ทางสมาคมวูซูแห่งประเทศไทยจัดขึ้น และต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการลงโทษจากสมาคมฯ
13.1.5 วุฒิภาวะของผูต้ ดั สิ นในคณะกรรมการลูกขุน ของประเภทยุทธลีลา ต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
13.1.6 ประเภทประลองยุทธ ผูต้ ดั สิ นที่อยูร่ อบเวทีแข่งขัน(ผูใ้ ห้คะแนน) ต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
13.1.7 ผูต้ ดั สิ นบนเวทีประลองยุทธ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
13.1.8 ห้ามผูต้ ดั สิ นที่เข้าร่ วมการปฏิบตั ิหน้าที่ นาข้อมูลการตัดสิ นของคณะผูต้ ดั สิ นไปเปิ ดเผยต่อบุคคลหนึ่งใดก็ตาม โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานผูต้ ดั สิ น(ผูแ้ ทนสมาคม) ทั้งนี้ หากผูต้ ดั สิ นใดมีพฤติกรรมดังกล่าว หรื อปรากฏ
ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมหรื อกระทาผิดจรรยาบรรณของผูต้ ดั สิ น ก่อให้เกิดความแตกแยก สมาคมปรับโทษ เพิก
ถอนสิ ทธิ์ในการเป็ นผูต้ ดั สิ น และห้ามเข้าสู่สนามแข่งขันเป็ นเวลา 4 ปี
13.1.9 ผูต้ ดั สิ นคนใดประพฤติตนกระด้างกระเดื่อง ก้าวร้าว ไม่อยูใ่ นระเบียบวินยั ของการเป็ นผูต้ ดั สิ น หรื อละทิ้งหน้าที่
ในขณะการปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่มีเหตุอนั สมควร สมาคมปรับโทษเพิกถอนสิ ทธิ์ในการเป็ นผูต้ ดั สิ น หรื อห้ามเข้าสู่
สนามแข่งขันเป็ นเวลา 4 ปี
13.1.10 สมาคมอาจเชิญผูต้ ดั สิ นสมทบเพิ่ม หรื อแต่งตั้งผูต้ ดั สิ นเพิ่มเติม กรณี ผตู ้ ดั สิ นไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ครั้งนั้นๆ และการแต่งตั้งเพื่อภารกิจเฉพาะกาลในแต่ละครั้ง ให้ผแู ้ ทนสมาคมหรื อ กรรมการสมาคมเป็ นผูพ้ ิจารณา
ดาเนินการแต่งตั้งได้
13.1.11 ในกรณี เกิดเหตุวกิ ฤตของจานวนผูต้ ดั สิ นขึ้นในระหว่างการแข่งขัน สมาคมจะลดขนาดระบบของผูต้ ดั สิ นเป็ น
ขนาดเล็กลง(ฉุกเฉิ น) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ให้เสร็จสิ้นในคราวนั้นๆ
13.1.12 คณะผูต้ ดั สิ นที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคาสัง่ สมาคมแล้ว ต้องถือปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในคาสัง่ โดยเคร่ งคัด จะ
เปลี่ยนแปลงกันเองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการสมาคมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
13.2 คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
13.2.1 สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย เป็ นผูแ้ ต่งตั้งและให้การรับรองคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นระดับต่าง ๆ
13.2.2 จานวนผูต้ ดั สิ น ประกอบด้วย
1. ผูแ้ ทนสมาคมวูซูแห่งประเทศไทย จานวน 1 คน ทาหน้าที่ ประธานผูต้ ดั สิ น
2. หัวหน้าผูต้ ดั สิ นจานวน 3 คน จากสมาคมวูซูแห่งประเทศไทย (ในฐานะวิทยากร)
3. ผูต้ ดั สิ นลูกขุนประเภทยุทธลีลา จานวน 10 คน ประกอบด้วย
3.1 คณะผูต้ ดั สิ นคุณสมบัติเพลงยุทธ 3 คน
3.2 คณะผูต้ ดั สิ นมาตรฐานระดับเพลงยุทธ 4 คน
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4.

5.

6.

7.

3.3 คณะผูต้ ดั สิ นให้คะแนนระดับท่ายาก และท่ารับต่อเนื่องท่ายาก 3 คน
ผูต้ ดั สิ นลูกขุนประเภทประลองยุทธ จานวน 8 คน กรรมการบนเวที 3 คน
4.1 คณะผูต้ ดั สิ นกรรมการมุม 5 มุม ๆ ละ 1 คน รวม 5 คน
4.2 ผูต้ ดั สิ นบนเวที หมุนเวียนกัน 3 คน
ผูต้ ดั สิ นลูกขุนประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ จานวน 4 คน
5.1 คณะผูต้ ดั สิ นกรรมการมุม 3 มุม ๆ ละ 1 คน รวม 3 คน
5.2 หัวหน้า กรรมการเป็ นผูต้ ดั สิ นขบวนยุทธลีลาท่ายาก 1 คน
ผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ น จานวน 15 คน ประกอบด้วย
6.1 ผูร้ ับรายงานตัวนักกีฬาและเรี ยกชื่อเตรี ยมนักกีฬาลงสนามในประเภทยุทธลีลา
และตรวจสอบ
มาตรฐานอุปกรณ์ การแต่งกายของนักกีฬาก่อนลงสนาม จานวน 2 คน สาหรับยุทธลีลา
6.2 ผูจ้ ดบันทึกและรวมคะแนน 2 คน ผูจ้ บั เวลาอีก 1 คน ผูจ้ ดั ส่งและเก็บเอกสารอีก 2 คนรวม 5 คน
6.3 ผูร้ ับรายงานตัวนักกีฬาประเภทต่อสูจ้ านวน 2 คน และผูค้ วบคุมดูแลการเบิกจ่าย และเรี ยกเก็บ
อุปกรณ์ชุดต่อสูค้ ืนอีก 2 คนรวม จานวน 4 คน
6.4 ผูจ้ ดบันทึก และรวมคะแนน 2 คน ผูจ้ บั เวลาและตีระฆัง 2 คน รวม 4 คน
รวมผูต้ ดั สิ นจานวนทั้งสิ้น 51 คน แยกตามหน้าที่

14. การจัดอันดับรางวัล
14.1 จานวนเหรี ยญรางวัล ของแต่ละประเภทการแข่งขัน
14.1.1 ประเภทยุทธลีลา 6.1.1 – 6.1.10 รวม 10 ประเภท (ชาย 10 ประเภท หญิง 10 ประเภท)
- เหรี ยญทอง 20
- เหรี ยญเงิน 20
- เหรี ยญทองแดง 20
14.1.2 ประเภทยุทธลีลา 6.1.11 – 6.1.12 ประเภท ชุดต่อสู ้(ชาย ไม่เกิน 3 หญิงไม่เกิน 3 ลงเป็ นทีม) นับอย่างละ 1 เหรี ยญ
และหญิงนับอย่างละ 1 เหรี ยญ(รับจริ งชาย 6 ทอง, 6 เงิน, 6 ทองแดง หญิงรับจริ ง 6 ทอง, 6 เงิน, 6 ทองแดง)
14.1.3 ประเภททีมราชสี ห์ 6.1.13 จานวน 2 คน (ทีมละไม่เกิน 2 คน ทั้ง ชาย / หญิง) Racing Speed นับ 1 เหรี ยญ รับจริ ง 4
ทอง 4 เงิน และ 4 ทองแดง
14.1.4 ประเภททีมราชสี ห์ 6.1.14 จานวน 2 คน (ทีมละไม่เกิน 2 คน ทั้ง ชาย / หญิง) Obstacle นับ 1 เหรี ยญ รับจริ ง 4
ทอง 4 เงิน และ 4 ทองแดง
14.1.5 ประเภททีมราชสี ห์ 6.1.15 จานวน 6 คน (ทีมละไม่เกิน 6 คน ทั้ง ชาย / หญิง) Jumping Pole Exercise นับชาย 1
เหรี ยญทอง หญิง 1 เหรี ยญทอง รั บจริ ง ชาย 6 ทอง. 6 เงิ น. 6 ทองแดง. หญิ งรั บจริ ง 6 ทอง, 6 เงิ น, และ 6
ทองแดง
14.1.6 ประเภทประลองยุทธ 8 รุ่ น (ชาย 4 รุ่ น หญิง 4 รุ่ น )
- เหรี ยญทอง 8
- เหรี ยญเงิน 8
- เหรี ยญทองแดง 16
นับการชิงเหรี ยญในการแข่งขัน
- เหรี ยญทอง 41 เหรี ยญ
- เหรี ยญเงิน 41 เหรี ยญ
- เหรี ยญทองแดง 49 เหรี ยญ
- สรุ ปเหรี ยญที่ใช้ในการแข่งขัน
- เหรี ยญทอง 60 เหรี ยญ
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- เหรี ยญเงิน 60 เหรี ยญ
- เหรี ยญทองแดง 62 เหรี ยญ
- รวมเหรี ยญที่ใช้ในการแข่งขันทั้งสิ้น 132 เหรี ยญ
14.2 รางวัลประเภทนักกีฬาดีเด่น นักกีฬาชาย/หญิง อย่างละ 1 รางวัล รวมเป็ น 2 รางวัล มีขอ้ พิจารณาดังนี้
14.2.1 ให้นบั จากจานวนเหรี ยญทองของนักกีฬาที่ได้ในการแข่งขันครั้งนี้ เป็ นเกณฑ์
14.2.2 มีมารยาทดี ปฏิบตั ิตนในกรอบระเบียบและกติกาการแข่งขันได้ดี
14.2.3 นักกีฬาที่ได้รางวัลดีเด่นไปแล้ว 2 ปี ซ้อนกัน อาจพิจารณาให้กบั นักกีฬาอื่นที่มีคุณสมบัติครบก็ได้(ถ้ามี)
14.2.4 หากนักกีฬาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้ แต่เจ้าตัวขอสละสิ ทธิ์ ก็ให้พิจารณานักกีฬาอื่น
14.2.5 ไม่จากัดว่าจะต้องเป็ นชาย 1 หญิง 1 อาจเป็ นชายทั้ง 2 คน หรื อหญิงทั้ง 2 คน ก็ได้
14.3 รางวัลประเภทผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น ชาย/หญิง อย่างละ 1 รางวัล รวมเป็ น 2 รางวัล มีขอ้ พิจารณาดังนี้
14.3.1 ให้นบั จากจานวนเหรี ยญของนักกีฬาของผูฝ้ ึ กสอนนั้น ที่ได้จานวนมากกว่า(ในประเภทใดๆที่ส่งเข้าแข่งขัน)
14.3.2 ให้นบั จากจานวนนักกีฬาของผูฝ้ ึ กสอนในจังหวัดนั้นๆ ที่ส่งแข่งขันในประเภทใดๆ ที่มากกว่า
14.3.3 พิจารณาจากมารยาทของทีมนักกีฬา และตัวผูฝ้ ึ กสอนในช่วงระหว่างการแข่งขันนั้นๆ
14.3.4 ไม่จากัดว่าจะต้องเป็ นชาย 1 หญิง 1 อาจเป็ นชายทั้งสองคน หรื อหญิงทั้งสองคนก็ได้
15. กาหนดสาระในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ กบั เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิกในสนามแข่ งขัน และคณะผู้ตดั สิน
15.1 วิธีการจัดเตรี ยมเอกสารแข่งขัน การจัดทารายงานผลการแข่งขัน และการจัดทา และจัดเก็บ
15.2 การซักซ้อมอุปกรณ์ฝ่ายโสต ได้แก่การจัดเตรี ยมเครื่ องเสี ยง การแสดงผลทางมอร์นิเตอร์
15.3 วิธีการประชาสัมพันธ์ และแนวทางประกาศผล ที่สอดคล้องกับระบบการตัดสิ นของคณะผูต้ ดั สิ น
15.4 การประชุมคณะกรรมการผูต้ ดั สิ น และการทา WORKSHOP ให้เริ่ มดาเนินการก่อนวันแข่งขัน 1 วัน และต่อเนื่ องในระหว่างวัน
แข่งขัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ตามความจาเป็ น โดยมีสาระดังนี้
15.4.1 การตรวจสอบทะเบียน ท่ายาก ท่าบังคับ
15.4.2 การศึกษาทบทวนข้อกติกาการตัดสิ น
15.4.3 การวางระดับมาตรฐานของนักกีฬาใน Events ต่างๆ
15.4.4 ฝึ กซ้อมด้านพิธีการของผูต้ ดั สิ น(การเดินเข้า-ออกสนามแข่งขัน)
15.4.5 การจัดเตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยตัดสิ นในทุกประเภท
15.4.6 การเตรี ยมห้องประชุมฉุกเฉิ นในกรณี ต่างๆ (ปั ญหาการตัดสิ น การพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับรางวัลดีเด่น ฯลฯ)
15.5 การเตรี ยมเจ้าหน้าที่ในส่วนสนับสนุน เช่นหน่วยแพทย์ การเตรี ยมห้องชัง่ น้ าหนัก และวิธีการชัง่ น้ าหนักตามกติกากีฬาวูซู
15.6 การวางมาตรการรักษาความสงบในสนามแข่งขัน โดยสัมมนาร่ วมกับฝ่ ายจัด และทีม รปภ.

16. ข้ อกาหนดยุทธลีลาราชสีห์ในประเภท Racing Speed และประเภท Obstacles

ผังการแข่ งขันประเภท Racing Speed
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กติกาข้ อบังของประเภท Racing Speed
โซน A: 1. ขึ้นหัวเหยียบไหล่ตวั ตรง กินผัก ทิ้งผัก
(อนุ โลมให้นงั่ หัวกินผัก)

โซน B: 1. ขึ้นโต๊ะขาคู่(เข่าชิ ด) ก้มตัวกินผัก ทิ้งผัก
2. กระโดดขึ้นโต๊ะ เกี่ยวเอวกินผัก(ทั้งซ้ายและขวา
3. กระโดดลงจากโต๊ะไปกินผัก แล้วทิ้งผัก
4. เกี่ยวเอว หมุนตัว 360 องศา แล้วขึ้นขาคู่
โซน C: 1. กระโดดขึ้นแท่น ขึ้นหัวเหยียบไหล่ตวั ตรง(อนุ โลมให้นงั่ หัวได้) กินผัก แล้วลงจากแท่น
2. นาผักที่กินตามข้อโซน C1 ไปคายทิ้งลงในกระถางที่กาหนดไว้ แล้ว
3. วิง่ เข้าเส้นชัยแล้ว ไหว้ 3 ครั้ง เสร็ จสิ้ น
ข้ อกติกา : 1. การกินผัก ต้องเอาผักเข้าปาก(อย่างถูกต้อง)แล้วจึงทิ้งผัก(ห้ามกินผักใต้คาง หรื อยืน่ มือออกจากปาก)
2. กรณี ผเู ้ ชิดส่ วนหัวสิ งโตเกี่ยวเอวหมุนตัวแล้ว ต้องต่อด้วยท่ายืนต้นขาคู่ตรงแล้วจึงลงพื้น
หากปรากฏข้ อกระทาผิดพลาด เพิม่ เวลาทุก 5 วินาที ในทุกครั้งทีป่ รากฏความผิด
1. ไม่ได้กระทาตามท่าที่บงั คับไว้(กระทาไม่สาเร็ จหรื อหรื อเกิดข้อผิดพลาดในท่านั้น)
2. ขณะกระทาท่าบังคับปรากฏข้อผิดพลาด(ล้ม หรื อลื่นไถล หรื อเสี ยหลักค้ ายัน ล้มลงกับพื้น)
3. ปรากฏการชนอุปกรณ์
4. กินผักแล้ว ผักหล่น(ไม่ใช่ลกั ษณะการคายผัก)
5. กินผักผิดวิธี
6.ไม่ได้นาผักใส่ ลงในกระถางที่กาหนดไว้
7. อาภรณ์สิงโตหลุดออก หรื อเปิ ดออก หรื อเครื่ องประดับร่ วงหล่น
8. เมื่อถึงตอน จบต้องไหว้ครบ 3 ครั้ง
กรณีไม่ พจิ ารณาคะแนน หรือการยกเลิกผลการแข่ งขัน
1. ไม่ได้กระทาตามสาระการแข่งขันที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ละเว้นท่าที่ตอ้ งกระทา
2. นักกีฬาออกจากสนามแข่งขันระหว่างการแข่งขัน(เล่นไม่จบ)
3. นักกีฬาไม่ได้กระทาไปตามทิศทางที่กาหนดไว้ หรื อไม่เป็ นไปตามจุดหมายที่กาหนดอย่างครบถ้วน
4. นักกีฬาละเลยขั้นตอน หรื อข้ามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในสาระของการแข่งขัน
5. นักกีฬาออกจากจุดสตาร์ ทก่อนกรรมการให้สัญญาณปล่อยตัว ครั้งแรกตักเตือน ครั้งที่สองยกเลิกผลการแข่งขัน

ผังการแข่ งขันประเภท Obstacles
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กติกาข้ อบังของประเภท Obstacles
โซน A: 1. ขึ้นหัวแล้วต้องเดินบนกระถางให้ครบทุกใบจนสุ ดทาง แล้วจึงลงกระถาง
2. หากเดินตกกระถางก่อนสุ ดทาง(กระถาง)ต้องไปเริ่ มต้นเดินทางกระถางแรกใหม่อีกครั้ง
โซน B: 1. กระโดดขึ้นบันไดชั้นสอง และให้กระโดดหมุนตัว 180 องศาสามครั้ง แล้วกระโดด 180 องศา ขึ้นขาเดี่ยวที่ช้ นั สาม
2 กระโดดขึ้นชั้นสาม กระโดดหมุน 180 องศา และขึ้นหัว หมุน 270 องศา เกี่ยวเอวลงกินผัก
3 กระโดดลงจากบันได เกี่ยวเอวหมุนตัว 360 องศา
โซน C:
1. ให้รอดและกระโดดผ่านสิ่ งกีดขวาง(จนผ่านครบแล้ว)
2. ทิง้ ผักลงในกระถางที่กาหนดไว้
3. จากนั้นเข้าเส้นชัย และต้องไหว้ให้ครบ 3 ครั้ง
ข้ อกติกา :
1. การขึ้นขาคู่ หรื อขาเดี่ยว ต้องเหยียดขาตรง
2. การกินผัก ต้อง กินอย่างถูกวิธี
หากปรากฏการกระทาผิดพลาด(เพิม่ เวลาทุก 5 วินาที ในทุกครั้งทีป่ รากฏความผิด
1. ถ้าไม่ได้ทาท่าที่กาหนดไว้ ขาดหายซึ่ งท่าที่ตอ้ งกระทาตามกติกา
2. ขณะกระทาท่าตามข้อบังคับตามกติกา ปรากฏข้อผิดพลาดขึ้น(ล้ม หรื อลื่นไถลหริ อเสี ยหลักค้ ายัน)
3. ปรากฏการชนอุปกรณ์แข่งขัน ระหว่างรอดหรื อกระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง
4. ขณะทาการกินผัก แต่ผกั หล่น
5. อาภรณ์สิงโตหลุดออกหรื อเปิ ดออก หรื อเครื่ องประดับร่ วงหล่น
6. ขณะเดินบนกระถาง ณ จุดโซน A อยูน่ ้ นั หากปรากฏการตกกระถาง ต้องเริ่ มเดินจากจุดเริ่ มต้นใหม่
7. ต้องเหยียบกระถางทุกใบ ถ้าข้ามไป หรื อไม่เหยียบใบใด จะเพิ่ม 5 วินาทีต่อ 1กระถางที่ไม่ได้เหยียบ
8. ปรากฏไม่ได้นาผักไปใส่ ลงในกระถางที่กาหนดไว้ ณ จุดท้ายสุ ด
9. ไม่แสดงความเคารพ(ไหว้)สามครั้ง ทั้งตอนเริ่ มต้น และตอนจบ
ข้ อกาหนดอืน่ ๆ
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1.
2.
3.
4.

ผูเ้ ล่นในทีมต้องเป็ นชาย หรื อหญิง จะมีชายหญิงคละกันไม่ได้
ทีมหนึ่งมีไม่เกิน 2 คน(เป็ นหัว-หาง)เท่านั้น
ต้องระวังเรื่ องมารยาทการทาความเคารพตามประเพณี ของการเชิดสิ งโต
ในการแข่งขันประเภท Racing Speed และประเภท Obstacles จะมีการบรรเลงมโหรี ดว้ ยหรื อไม่ก็ได้ แต่ตอ้ งฟัง
เสี ยงสัญญาณนกหวีดของคณะกรรมการเป็ นหลัก
5. ในประเภท Traditional Style ให้ใช้เวลาในการจัดฉากได้ไม่เกิน 10 นาที
6. ในประเภท Traditional Style ต้องส่ งชื่อเนื้อเรื่ องของการเล่นต่อคณะกรรมการตามกาหนด
7. ข้อกาหนดอายุผเู ้ ล่น ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของการกีฬาแห่งประเทศไทย
17. โปรแกรมการแข่ งขัน
ให้ยดึ ถือตามตารางโปรแกรมการแข่งขันที่ปรากฏข้างล่างนี้

โปรแกรมการแข่ งขันกีฬาวูซูในกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2560
ณ จังหวัดชุมพร “ 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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วันที่

09 :00 – 11 : 30

13.00 – 17.00

18:00 - 19: 00

日期

วันที่ …
อบรมเจ้าหน้าที่จดั การแข่งขัน ประเภทยุทธลีลาและประลองยุทธ
工作人員會議 及 訓練 (套路 及 散打工作)
เสาร์
วันที่ …. 08.00 น แพทย์ตรวจร่ างกายนักกีฬาทั้งหมด
นักกีฬายุทธลีลาฝึ กซ้อม/ยุทธลีลาราชสี ห์
อาทิตย์
09.00-10.00 น ชัง่ น้ าหนักเข้ารุ่ น
ฝึ กซ้อม
運動員身體檢查 及 稱體重

ผูต้ ดั สิ นทา Workshop
裁判員訓練

套路運動員訓練 及 舞獅運動員訓練

10.30 น ประชุมผูจ้ ดั การทีม/จับฉลาก
領隊會議 及 抽簽

วันที่ …
จันทร์
วันที่ …
อังคาร
วันที่ …
พุธ
วันที่ …
พฤหัส

วันที่ …
ศุกร์

ส่งทะเบียนท่ายากทุก ประเภทก่อน 12.00 น
หนานฉวน(หญิง)女南拳 / ฉางฉวน(หญิง)
女長拳 / พลองใต้ (ชาย) 男南棍 / ไท่จี๋
เจี้ยน(หญิง)女太極劍 / ดาบ(ชาย) 男刀術
พลอง(หญิง) 女棍術 / ทวน(ชาย)男枪術
(ไท่จี๋เจี้ยนชาย) 男太極劍 /
ดาบใต้(ชาย) 男南刀 / กระบี่ (หญิง)女劍術
ไท่จี๋ฉวน(ชาย)男 太極 拳 / ทวน(หญิง)女枪
術/พลอง(ชาย)男棍術 / พลองใต้(หญิง)
女南棍 / หนานฉวน (ชาย) 男南拳/
ฉางฉวน(ชาย)男長拳 /
ดาบใต้(หญิง)女南刀 / ดาบ(หญิง)女刀術
ไท่จี๋ฉวน(หญิง) 女太極 拳
กระบี่ (ชาย)男劍術
ชุดต่อสูช้ าย/หญิง(มือเปล่า)
女子徒手對練 / 男子徒手對練
ชุดต่อสูป้ ระกอบอุปกรณ์(ชาย/หญิง)

ชัง่ น้ าก่อนแข่งขันเวลา 09.00 น
แข่งขันประลองยุทธ(รอบคัดเลือก)
散手預賽

ชัง่ น้ าก่อนแข่งขันเวลา 09.00 น
แข่งขันประลองยุทธ(รอบคัดเลือก)

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

Racing Speed (Men/Women)
ราชสี ห์ภาคพื้นรอบชิง(หญิง/ชาย)
男/女子障碍舞獅決賽

Obstacle (Men/Women)

散手預賽

ชัง่ น้ าก่อนแข่งขันเวลา 09.00 น
แข่งขันประลองยุทธ(รอบคัดเลือก)
散手預賽

ชัง่ น้ าก่อนแข่งขันเวลา 09.00 น
แข่งขันประลองยุทธ(รอบคัดเลือก)
散手預賽

ราชสี ห์ภาคพื้นค่ายกลหญิงรอบชิง
女子傳統舞獅決賽

Traditional Style for Women
ราชสี ห์ภาคพื้นค่ายกลชายรอบชิง
男子傳統舞獅決賽

Traditional Style for Women

ชัง่ น้ าก่อนแข่งขันเวลา 09.00 น
แข่งขันประลองยุทธ(รอบชิงชนะเลิศ)

ประชุมสรุ ปงาน

散手決賽

女子器械對練 / 男子器械對練

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ เพื่อความเหมาะสมต่อสภาวะการ และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งอาจเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินการแข่งขัน
2. ประเภทยุทธลีลาที่แข่งขันในภาคเช้า ชิงชนะเลิศและรับเหรี ยญทุก Events ของทุกวัน
3. ประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ที่แข่งขันในช่วงค่า เป็ นการชิงชนะเลิศและรับเหรี ยญทุก Event ของทุกวัน
4. ประเภทประลองยุทธ ชิงชนะเลิศและรับเหรี ยญทั้งหมดทุกรุ่ นในวันสุดท้าย

ตารางแสดงจานวนนักกีฬาประเภทยุทธลีลา
ลาดับ

ประเภทการแข่ งขัน

ระดับจังหวัด
ชาย
หญิง

ระดับภาค
ชาย
หญิง

รวมนักกีฬา
ชาย – หญิง

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูในกีฬาเยาวชนแห่ งชาติครั้งที่ 33
หน้า 15

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15

ประเภทยุทธลีลาฉางฉวน
ประเภทยุทธลีลาหนานฉวน
ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน
ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน
ประเภทยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่)
ประเภทยุทธลีลาดาบ (เตาซู่)
ประเภทยุทธลีลาพลอง (กุน้ ซู่)
ประเภทยุทธลีลาทวน (เชียงซู่)
ประเภทยุทธลีลาดาบใต้ (หนานเตา)
ประเภทยุทธลีลาพลองใต้ (หนานกุน้ )
ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู ้ (ตุย้ เลี่ยน) มือเปล่า
ประเภทยุทะลีลาชุดต่อสู ้(ตุย้ เลี่ยน)อุปกรณ์
ประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ Racing Speed
ประเภทยุทธลีลาราชสี ห์ Obstacle
ประเภทยุทธลีลาราชสี ห์Jumping Pole for men/Traditional for Women
รวมนักกีฬา

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12

6

6

12

12

24

32

32

54

54

108

ตารางจานวนนักกีฬาประเภทต่ อสู้
ลาดับ
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

ประเภท
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน

สานักงานเลขาธิการสมาคม
มิถุนายน 2559

ชาย
หญิง
นา้ หนัก นา้ หนัก
45
45
48
48
52
52
56
56
รวมนักกีฬา

ระดับจังหวัด
ชาย
หญิง
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4

ระดับภาค
ชาย
หญิง
3
3
3
3
3
3
3
3
12
12

รวมนักกีฬา
ชาย - หญิง
6
6
6
6
24

