ที่ ชวจ.032 / 2560

ชมรมกีฬา วูซู จังหวัดจันทบุรี
หอประชุมทองใหญ่ อนุ สสร
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
20 มกราคม 2560

เรื่ อง

การอบรมผูฝ้ ึ กสอนผูต้ ดั สิ นกีฬาวูซู และแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์ แห่งประเทศไทยและชิงแชมป์ จังหวัด
จันทบุรี

เรี ยน ท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด /ท่านผูอ้ านวยการโรงเรี ยน/ ท่านประธานชมรม/ท่านผูฝ้ ึ กสอนทุกท่าน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.ระเบียบการและกาหนดการการจัดอบรม

จานวน 1 ชุด

ด้วยจัง หวัดจันทบุ รี โดยสมาคมกี ฬ าจังหวัดจันทบุ รีร่วมกับการกี ฬาแห่ ง ประเทศไทยจังหวัด
จันทบุรี ชมรมกีฬา วูซู จังหวัดจันทบุรี ได้รับความเกียรติจากสมาคมกีฬา วูซู แห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมผู้
ฝึ กสอนกีฬาวูซู ปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุ มสมาคมกีฬาแห่ งจังหวัดจันทบุรี
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อส่ ง เสริ ม และสนับ สุ น นให้กี ฬา วูซู ได้เป็ นที่ รู้จ ัก โดยทั่วไป เรี ยนรู ้ กติ กาใหม่ ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงและขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ ดั สิ นสังกัดสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย อีกด้วย
การนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้กิจกรรมเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ชมรมกี ฬา วูซู จังหวัดจันทบุ รี
จึงเชิญท่านส่ งบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ฝ่ ายเลขานุการ
โทร. 08-6838-5020

กำหนดกำรจัดอบรมอบรมผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิ นกีฬำ วูซู ปี 2560
ระหว่ำงวันที่ 21 – 25 กุมภำพันธ์ 2560
ณ ห้ องประชุ มสมำคมกีฬำแห่ งจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560
เวลำ 08.30-09.30 น
เวลำ 09.30-10.30 น
เวลำ 10.30-10.45 น.
เวลำ 10.45-12.00 น.

เวลำ 12.00-13.00 น.
เวลำ 13.30 -14.00 น.
เวลำ 14.00 -16.00 น.

วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
เวลำ 09.00-10.30 น
เวลา 10.30-10.45 น.
\
เวลำ 10.45-12.00 น.
เวลำ 12.00-13.00 น.
เวลำ 13.00-16.00 น.

วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560
เวลำ 09.00-10.30 น
เวลำ 10.30-10.45 น.
เวลำ 10.45-12.00 น.
เวลำ 12.00-13.00 น.
เวลำ 13.00-16.00 น.

- ลงทะเบียนผู้เข้ ำรับกำรอบรม
- บรรยำยควำมรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬำ วูซู โดย อ.บลู ดิษยบุตร
- พัก/อำหำรว่ำง
- บรรยำยเรื่อง กฎ กติกำ และกำรลงทะเบียน ท่ำยำกและท่ ำสำระ
ประเภทยุทธลีลำทีม่ ีเปลี่ยนแปลงทุกประเภท โดยอ.บลู ดิษยบุตรและ
ผู้ช่วยวิทยำกรณ์
- พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
- พิธีเปิ ดกำรอบรม (โดยท่ำนนำยกสมำคมกีฬำ จ.จันทบุรี)
- ทดสอบและสำธิต ท่ ำทำงที่ถูกต้ องและเกีย่ วข้ องโดยตรงกับกำรให้
คะแนนตำม กฎ กติกำ ภำคปฏิบัติตำมประเภทกำรแข่ งขันโดย
ละเอียดโดยอ.บลู ดิษยบุตรและผู้ช่วยวิทยำกรณ์
- บรรยำยเรื่อง กฎ กติกำ ประเภทยุทธลีลำทีม่ ีเปลี่ยนแปลงทุกประเภท
โดยอ.บลู ดิษยบุตรและ ผู้ช่วยวิทยำกรณ์
-พัก/อาหารว่าง
– ลงทะเบียน ท่ ำยำกและท่ ำสำระ ทุกประเภทกำรแข่ งขันโดยละเอียด
-พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน.
- ทดสอบและสำธิต ท่ ำทำงที่ถูกต้ องและเกีย่ วข้ องโดยตรงกับกำรให้
คะแนนตำม กฎ กติกำ ภำคปฏิบัติตำมประเภทกำรแข่ งขันโดย
ละเอียดโดยอ.บลู ดิษยบุตรและผู้ช่วยวิทยำกรณ์
- บรรยำยพิเศษเรื่องกติกำทีเ่ ปลีย่ นแปลงของรำชสี ห์
โดย อ.บลู ดิษยบุตรและผู้ช่วยวิทยำกรณ์
-พัก/อำหำรว่ำง
– ลงทะเบียน ท่ำยำกและท่ำสำระ ประเภทกำรแข่ งขันโดยละเอียด
-พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
-ทดสอบและสำธิต ท่ ำทำงที่ถูกต้ องและเกีย่ วข้ องโดยตรงกับกำรให้
คะแนนตำม กฎ กติกำ ภำคปฏิบัติของกีฬำ รำชสี ห์

วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
เวลำ 09.00-10.30 น
เวลำ 10.30-10.45น.
เวลำ 10.45-12.00 น.

เวลำ 12.00-13.00 น.
เวลำ 13.00-14.00 น.
เวลำ 14.00-15.00 น.
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2560

- บรรยำยพิเศษเรื่องกติกำทีเ่ ปลีย่ นแปลงของประลองยุทธ
โดย อ.บลู ดิษยบุตรและผู้ช่วยวิทยำกรณ์
-พัก/อำหำรว่ำง
- ทดสอบและสำธิต ท่ ำทำงที่ถูกต้ องและเกีย่ วข้ องโดยตรงกับกำรให้
คะแนนตำม กฎ กติกำ ภำคปฏิบัติประลองยุทธ โดย อ.บลู ดิษยบุตร
และผู้ช่วยวิทยำกรณ์
- พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
- พิธีมอบใบประกำศ (โดยท่ำนนำยกสมำคมกีฬำ จ.จันทบุรี)
- ประชุ มผู้ฝึกสอน และจับฉลำก

เวลำ 09.00-12.00 น

- ผู้ตัดสิ นที่ทำหน้ ำทีต่ ำมคำสั่ งของสมำคมกีฬำวูซู แห่ งประเทศไทย
ลงทำกำรตัดสิ นจริง ในรำยกำรวูซูชิงแชมป์
แห่ งประเทศไทยและ วูซูชิงแชมป์ จังหวัดจันทบุรี ปี 2560
เวลำ 12.00-13.00 น.
-พักทำนอำหำร
เวลำ 13.00 น. เป็ นต้ นไป
CHANTABURI OPEN ปี 2560 ต่ อ

- ทำกำรแข่ งขัน ในรำยกำรแข่ งขันกีฬำวูซูชิงแชมป์ จังหวัดจันทบุรี

หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม

ระเบียบกำรจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬำผู้ตัดสิ น วูซู ปี 2560 ระหว่ ำงวันที่ 21 - 25 กุมภำพันธ์ 2560
ณ ห้ องประชุมสมำคมกีฬำแห่ ง จ.จันทบุรี
ข้ อ 1 ลักษณะกำรจัดอบรม
เป็ นหลักสู ตรกติกาใหม่ของกีฬา วูซู ระยะสั้นทั้งใน ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ข้ อ 2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเรี ยนรู ้กติกาใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.2 เพื่อพัฒนาในทักษะขั้นพื้นฐานและขั้นสู่ ความเป็ นเลิศที่ถูกต้อง
2.3 เพื่อนาความรู ้ไปใช้ในฝึ กซ้อมและการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง
2.4 เป็ นการเผยแพร่ กีฬา วูซู ให้กบั ผูท้ ี่สนใจให้แพร่ หลายมากขึ้น
2.5 เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กบั ผูท้ ี่สนใจในกีฬา วูซู
ข้ อ3 สถำนทีใ่ นกำรจัดกิจกรรม
ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี
ข้ อ 4 ระยะเวลำ
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อ 5 วิธีดำเนินกำร
5.1 ให้การบรรยายเรื่ องกติกาที่เปลี่ยนแปลงและเน้นภาคปฏิบตั ิ
5.2 จัดที่พกั 4 คืน วันที่ 21 -24 กุมภาพันธ์ 2560 อาหารวันละ 2 มื้อและอาหารว่างวันละ 2 มื้อ
รวม 4 คืน 5 วัน
5.3 ผู้เข้ ำรับกำรอบรมจะได้ รับใบประกำศนียบัตร และเสื้อทุกท่ ำน
ข้ อ 6 คุณสมบัติผ้ เู ข้ ำรับกำรอบรม
ผูท้ ี่สนใจในกีฬา วูซู ทุกท่าน (รับจานวนจากัด)
ข้ อ 7 กำรสมัคร
7.1สมัครได้ ที่ ชมรมกีฬำ วูซู จังหวัดจันทบุรี
Fax 039-325098/Email chanika_p6@hotmail.com/อ.ใหม่ โทร 08-6838-5020 อ.ตุ๊กตา 08-3060-6742
7.2 ค่ ำสมัครท่ำนละ 2,000 บ.
7.3 สมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560

ใบสมัครเข้ ำร่ วมกำรอบรม ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิ นกีฬำ วูซู ปี 2560
ระหว่ำงวันที่ 21 – 25 กุมภำพันธ์ 2560 ณ ห้ องประชุ มสมำคมกีฬำแห่ งจังหวัดจันทบุรี

ชมรม/สังกัด...............................................................................จังหวัด..................................................
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.......................................................สกุล.............................................................
เกิดวันที่...............เดือน..............................พ.ศ.............. อายุ........ปี ตาแหน่ง........................................
อยูบ่ า้ นเลขที่....................ถนน...........................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................
เบอร์โทรศัพท์...........................................Email..........................................ขนาดเสื้ อ............................
เลขบัตรประชำชน

คุณสมบัติผ้ เู ข้ ำรับกำรอบรม
ผูฝ้ ึ กสอน

ผูต้ ดั สิ น

