ที่ ชวจ.032 / 2560

ชมรมกีฬา วูซ ู จังหวัดจัน ทบุ รี
หอประชุมทองใหญ่ อนุ ส สร
อ.เมือง จ.จัน ทบุ รี 22000

20 มีนาคม 2560
เรื่ อง

เชิญร่วมแข่งขันกีฬาวูซ ู CHANTHABURI OPEN CHAMPIONSHIP 2017

เรี ยน ท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด /ท่านผูอ้ านวยการโรงเรี ยน/ ท่านประธานชมรม/ท่านผูฝ้ ึ ก สอนทุก ท่าน
สิ่ งที่สง่ มาด้วย 1.ระเบียบการแข่งขัน

จานวน 1 ชุด

ด้วยจังหวัดจัน ทบุ รี โดยสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี รว่ มกับการกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัด
จันทบุรี ชมรมกีฬา วูซ ู จังหวัดจันทบุรี ได้รับความเกียรติ จากสมาคมกีฬา วูซ ู แห่งประเทศไทย จัดให้ มกี ารแข่งขัน
กีฬาวูซ ู CHANTHABURI OPEN CHAMPIONSHIP 2017 ระหว ่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2560 ณ ศาลเจ้า ที่
ตลาดล่างริ มแม ่น้ า จันทบูรณ์ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อส่งเสริ มและสนับสุ นนให้ กฬี า วูซ ู ได้เป็ นที่รู้ จกั โดยทัว่ ไป
การนี้เพือ่ เป็ นการส่ งเสริมให้ กิจกรรมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ชมรมกีฬา วูซู จังหวัดจันทบุ รี จึงเชิ ญท่านส่ ง
นักกีฬาในสั งกัดของท่าน เข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่ าวโดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อ โปรดพิจารณาและขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายเลขานุการ
โทร. 08-6838-5020

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวู ซู CHANTHABURI OPEN CHAMPIONSHIP 2017
(WUSHU CHANTHABURI OPEN CHAMPIONSHIP 2017 )
1. ชื่อการแข่ งขัน : การแข่งขันกีฬาวูซ ู CHANTHABURI OPEN CHAMPIONSHIP 2017
ระหว ่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2560
2. องค์ กรทีด่ าเนินการจัดการแข่ งขัน : สมาคมกีฬาวูซแู ห่ง ประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจัน ทบุ รี ร่วมกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย จ. จันทบุรี ชมรมกีฬาวูซ ู จ. จันทบุรี ดาเนิ นการ
- คณะกรรมการที่ ปรึ กษาฝ่ า ยจัดการแข่งขัน : สมาคมกีฬาวูซแู ห่งประเทศไทย
- การดาเนิ นการแข่งขัน : คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แต่งตั้งโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจัน ทบุ รี
และชมรมกีฬาวูซ ู จ. จัน ทบุ รี
ผูป้ ระสานงาน - นายวิเชียร พลสุ วรรณ โทร : 086-8385020 Fax 039-325098/Email
chanika_p6@hotmail.com/ อ.ตุก
๊ ตา 08-3060-6742
3. คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี เป็ นประธานคณะกรรมการอานวยการ
4. วันเวลาทีแ่ ข่ งขัน
- เริ่ มแข่งขันวันที่ 8 เมษายน 2560
5. สถานทีแ่ ข่ งขัน
ศาลเจ้าที่ตลาดล่างริ มแม ่น้ าจันทบูรณ์
6. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิค ประกอบด้ วย
6.1 ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาวูซแู ห่งประเทศไทย
6.2 คณะกรรมการที่สมาคมแต่งตัง้
7. คณะกรรมการผู้ตัดสิ น
คณะผูต้ ดั สิ นแต่งตั้งโดย สมาคมกีฬาวูซแู ห่งประเทศไทย
8. ข้ อบังคับ และกติกาการแข่ งขัน
ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาวูซนู านาชาติปี 2005

9. ประเภทของการแข่ งขัน : แข่ งขันยุทธลี ล า และยุทธลี ล าทัว่ ไป (ไม่ คิดคะแนนท่ายาก) แบ่ งเป็ น รุ่ น อายุ 5-13 ปี
เกิดปี พ.ศ. / 2556 - 2548 และ 14 ปี ขึ้นไป เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ลงไป
9.1 ประเภทยุทธลีลา
9.1.1 ฉางฉวน (ชาย/หญิง) Optional
9.1.2 หนานฉวน (ชาย/หญิง) Optional
9.1.3 ไท่จฉี ๋ วน (ชาย/หญิง) Optional
9.1.4 ไท่จเี ๋ จี้ยน (ชาย/หญิง) Optional
9.1.5 เจี้ยนซู ่ “ยุทธลีลากระบี่” (ชาย/หญิง) Optional(
9.1.6 เตาซู ่ “ยุทธลีลาดาบ” (ชาย/หญิง) Optional(
9.1.7 กุน้ ซู ่ “ยุทธลีลาไม้พลอง” (ชาย/หญิง) Optional(
9.1.8 เชียงซู ่ “ยุทธลีลาทวน” (ชาย/หญิง) Optional(
9.1.9 หนานเตา “ยุทธลีลาดาบใต้” (ชาย/หญิง) Optional
9.1.10 หนานกุน้ “ยุทธลีลาพลองใต้” (ชาย/หญิง) Optional(
9.1.11 ยุทธลีลาชุดต่อสู ้(Duilian)ประเภทมือเปล่า(ชาย/หญิ ง ไมต่ ่ า กวา่ 2 และไมเ่ กิน 3 แข่ง ขัน
เฉพาะ 14 ปี ข้ นึ ไปเท่านั้น)
9.1.12 ยุทธลีลาชุดต่อ สู ้ ( Duilian)ประเภทอาวุธ (ชาย/หญิ ง ไมต่ ่ า กวา่ 2 และไมเ่ กิน 3แข่ง ขัน
เฉพาะ 14 ปี ข้ นึ ไปเท่านั้น)
หมายเหตุ : กรณีประเภทใดมีนักกีฬาลงแข่งขันมาก คณะกรรมการจะแยกกลุม่ ออก
10. ข้ อกาหนด และวิธีการแข่ งขัน
10.1 ประเภทยุทธลี ล า
10.1.1 แข่ งขันตามกติ ก าสากล : บุ คคลทั่วไป ชาย/หญิ ง ลงสนามครั้ ง ละ 1 คน ก าหนดเวลา
แข่งขัน ไม ่น้อยกว ่า 1 นาที 20 วินาที
10.1.2 ประเภทไท่จี๋ Optional : กาหนดเวลา ไม ่น้อยกว ่า 3 นาที แต่ไม ่เกิน 4 นาที
10.1.3 การแข่งขันยุทธลีลาทุกประเภท ต้องจับฉลาก เพื่อหาผูล้ งสนามก ่อน-หลัง
10.1.4 การแข่งขันแบ่งเป็ น 2 สนาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
10.1.5 เป็ นการแข่งขันแบบ Optional ไม ่มีคะแนนท่ายาก และไม ่ต้องลงทะเบียนท่ายากด้วย
10.1.6 การแข่งขันทุกประเภท ต้องประกอบดนตรี ท้งั หมด
11. วิธีการตัดสิ น
11.1.1 ประเภทยุทธลีลาตัดสิ นตามกติกาใหม ่2005
11.1.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ

12. วิธีการสมัคร และการส่ งรายชื่ อนักกีฬา

12.1 กาหนดส่งใบสมัคร ภายใน วันที่ 6 เมษายน 2560
12.2 ผูส้ มัครต้องส่งเอกสารตามข้อกาหนดของทางสมาคม ฯ
12. 3 วิธีการเขียนใบสมัคร
- ผูส้ มัครเขียนชื่อ และนามสกุลของตนให้ชดั เจน กรอกที่ อยู ่ และหมายเลขโทรที่ สามารถติ ดต่อ ได้
สะดวกที่สุด
ผูส้ มัครต้องระบุ ประเภทที่ จะลงแข่งขัน
- ผูส้ มัครสามารถลงสมัครลงแข่งขันได้ทุก Event ทุ กประเภท โดยไมจ่ ากัด
12.4 ค่าสมัคร : ผูส้ มัครต้องชาระค่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการละ 200 บาท (สองร้อ ยบาท) ต่อหนึ่ ง
ประเภทของยุ ทธลี ลา (กรณีประเภทที ม ให้คิดจานวนต่อคน ๆ ละ 200 บาท)
14. การประท้วง
การประท้วงใด ๆ ให้ เ ป็ นหน้ า ที่ ของผู ้จัดการที ม หรื อ ผู ้ฝึ กสอนประจาที มนั้ น ๆ โดยให้ ยื่ น
ประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการกลาง(Jury of Appeal) ภายใน 15 นาที ห ลัง ประเภทแข่ง ขัน
นั้นสิ้ นสุ ดลง พร้อมแนบเงิ นจานวน 2,000 บาท เมือ่ คณะกรรมการได้พิ จารณาแล้ว ลงความเห็ น วา่ มีมูล ใน
การประท้วง ก็จะคืนเงิ นให้ พร้อมทั้งให้การวินิจฉัย แต่หากการพิจารณาแล้ว เห็ น วา่ การประท้วงนั้ น ไมม่ ี
มูล คณะกรรมการก็จะริ บเงิ นจานวนดังกล่าว และให้การวินิจฉัยตามคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นแต่เดิม
15. กาหนดวันรายงานตัวของทีมนักกีฬา
15.1 ประเภทยุทธลีล า:นักกีฬาสมัครแข่งขันไม ่เกิน วันที่ 6 เมษายน 2560
เข้ารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนแข่งขัน วันที่ 8 มษายน 2560 เวลาตั้งแต่ 07:00 - 08.30 น
16. ฝ่ ายคณะกรรมการผู้ตัดสิ นขอสงวนสิ ทธิการตัดสิ น ดังนี้
16.1 การตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นเด็ดขาด ผูใ้ ดจะละเมิดต่อคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นไม ่ได้ยกเว้น
การท้วงตามขั้นตอนที่ตราไว้ในระเบียบนี้
16.2 คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น ใช้สิทธิ ในการกาหนดข้อบังคับ ในส่วนที่มไิ ด้ระบุชดั ในกติกาหรื อไม ่
ปรากฏในข้อบังคับของกติกา หรื อระเบียบอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกีย่ วข้อง
16.3 คณะกรรมผูต้ ดั สิ น และหรื อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเรี ยกค่าเสี ยหายใด ๆ
อันเกิดจากการกระทาของนักกีฬาทีมใดที่ทาความเสี ยหายโดยมิชอบ หรื อทาร้าย ข่มขูผ่ ใู ้ ด หรื อ
กระทาความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะผูต้ ดั สิ น
17. ข้ อปฏิบัติในด้ านกีฬาเวช
จัดให้มแี พทย์หรื อพยาบาลสนาม จานวน 1 จุด การแข่งขันยุทธลีลา

18 . การแต่ งกาย
- ประเภทยุ ทธลี ลา
เป็ นชุดแข่งขันแบบจีน
19. มารยาทในระหว่ างการแข่ งขัน และการฟาร์ ว
19.1 มารยาทที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาวูซทู ้งั ประเภทยุทธลีลาให้ปฏิบตั ิตามกติกากีฬาวูซนู านาชาติ
ซึ่งประธานคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
20. การถอนตัว
การถอนตัวจากการแข่งขัน ต้องอยูภ่ ายใต้ระเบีย บข้อบัง คับของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหากที มใดถอนตัว
โดยพลการจะถูกเพิก ถอนสิ ทธิ จากการแข่งขัน ทั้งให้ยกเลิก ผลการแข่ง ขันที่ผา่ นมาทั้ง หมด
21. การรายงานตัวของนักกีฬา ณ สนามแข่ งขัน
นักกีฬาทุกคนทุกประเภท ต้องอยู ่ ณ สนามแข่ง ขัน เพื่ อ รั บการขานชื่ อ จากคณะกรรมการฯ ก อ่ นการ
แข่งขัน 30 นาที และนักกีฬาใด หากคณะกรรมการขานชื่อไม ่พบ เป็ นจานวน 3 ครั้ ง ก็ใ ห้ ถื อ วา่ สละสิ ทธิ และ
ให้ถือว ่าพ้นจากการแข่งขันในประเภทนั้น ๆ
22. ภาษาทีใ่ ช้ ในการแข่ งขันทั้ง 2 ประเภท
ภาษาที่ใช้ระหว ่างแข่งขันในส่วนของทางเทคนิ คจะใช้ภาษาจีน นอกนั้นเป็ นภาษาไทย
23. เหรียญและรางวัล
- ผูช้ นะเลิศอันดับหนึ่ ง จะได้รับเหรี ยญทอง และใบประกาศณีย บัตรรับรอง
- รองชนะเลิศ จะได้รับเหรี ยญเงิ น และใบประกาศณี ยบัตรรั บรอง
- ผูไ้ ด้อนั ดับที่ สาม จะได้รับเหรี ยญทองแดง และใบประกาศณีย บัตรรั บรอง
- ผูไ้ ด้อนั ดับที่ สี่ จะได้รั บใบประกาศณียบัตรรับรอง
- ผูไ้ ด้อนั ดับที่ 5 จะได้รับใบประกาศณี ยบัตรรั บรอง

ใบสมัครเข้า ร่วมการแข่งขัน กีฬาวูซ ู CHANTHABURI OPEN CHAMPIONSHIP 2017
ระหว ่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2560 ณ ศาลเจ้า ที่ ตลาดล่างริ มแม ่น้ า จันทบูรณ์
ชมรม/สังกัด...............................................................................จังหวัด..................................................
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.......................................................สกุล .............................................................
เกิดวัน ที่...............เดือน..............................พ.ศ.............. อายุ........ปี

อยู บ่ า้ นเลขที่ ....................

ถนน.......................................ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต………………………….
.......................................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ .......................
เบอร์ โ ทรศัพท์ ...........................................
เลขบัตรประชาชน

ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ

1.

2.

3.

4.

ใบสมัครต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาสูตบ
ิ ต
ั รด้วย

ใบตารางรายชื่อผู้เข้ าแข่ งขัน กีฬาวูซู CHANTHABURI OPEN CHAMPIONSHIP 2017
ชื่อที ม

...........................................................................

ลาดับที่

ชื่ อ - นามสกุล

ผูจ้ ดั การที ม......................................................
ผูฝ้ ึ ก สอน...........................................................
ผูฝ้ ึ ก สอน...........................................................

อายุ

รายการแข่ งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ โ ทร.....................................................

