
 
 
 
 

 

 

ท่ี  ชวจ.032 / 2560                       ชมรมกฬีา วูซ ูจงัหวดัจนัทบุรี  

                        หอประช ุมทองใหญ ่อนุสสร  
                        อ.เมอืง จ.จนัทบุรี 22000 
 

              20  มีนาคม 2560 
 

เร่ือง เชิญรว่มแขง่ขนักฬีาวซู ู  CHANTHABURI  OPEN  CHAMPIONSHIP  2017 
 

เรียน ทา่นนายกสมาคมกฬีาแหง่จงัหวดั /ทา่นผูอ้ านวยการโรงเรียน/  ทา่นประธานชมรม/ทา่นผูฝึ้กสอนทุกทา่น  
 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 1.ระเบียบการแขง่ขนั      จ านวน 1 ชดุ 
   

  ดว้ยจงัหวดัจนัทบุรี  โดยสมาคมกฬีาจงัหวดัจนัทบุรีรว่มกบัการกฬีาแหง่ประเทศไทยจังหวดั
จนัทบุรี  ชมรมกฬีา วูซ ูจงัหวดัจนัทบุรี  ได้รับความเกียรติจากสมาคมกฬีา วซูู แหง่ประเทศไทย จดัให้มกีารแขง่ขนั
กฬีาวซูู   CHANTHABURI  OPEN   CHAMPIONSHIP  2017  ระหวา่งวนัท่ี  7  -  8  เมษายน  2560  ณ  ศาลเจา้ท่ี
ตลาดลา่งริมแมน่ ้ าจนัทบูรณ์  โดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อสง่เสริมและสนับสุนนให้กฬีา วซู ู ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 
      

การนี้เพือ่เป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ชมรมกีฬา วูซู จังหวัดจันทบุรี        จึงเชิญท่านส่ง

นักกีฬาในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 

 

 

 

      

  

 

 

ฝ่ายเลขานุการ 

โทร. 08-6838-5020 



ระเบียบการแข่งขันกฬีาวูซู  CHANTHABURI  OPEN  CHAMPIONSHIP  2017        
(WUSHU  CHANTHABURI  OPEN  CHAMPIONSHIP  2017    ) 

 
1. ช่ือการแข่งขัน : การแขง่ขนักฬีาวซูู  CHANTHABURI  OPEN  CHAMPIONSHIP  2017           
         ระหวา่งวนัท่ี  7 – 8  เมษายน  2560 
2. องค์กรทีด่ าเนินการจัดการแข่งขัน : สมาคมกฬีาวซูแูหง่ประเทศไทย  สมาคมกฬีาแหง่จงัหวดัจนัทบุรี ร่วมกบั 
                                                              การกฬีาแหง่ประเทศไทย  จ. จนัทบุรี  ชมรมกฬีาวซูู จ. จนัทบุรี  ด าเนินการ 

- คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการแขง่ขนั : สมาคมกฬีาวซูแูหง่ประเทศไทย  
- การด าเนินการแขง่ขนั : คณะกรรมการจัดการแขง่ขนั  แตง่ตั้งโดย  สมาคมกฬีาแหง่จงัหวดัจนัทบุรี  
 และชมรมกฬีาวูซ ู จ.  จนัทบุรี     

ผูป้ระสานงาน -  นายวเิชียร พลสุวรรณ โทร : 086-8385020  Fax 039-325098/Email 

chanika_p6@hotmail.com/ อ.ตุก๊ตา 08-3060-6742    
3.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

- สมาคมกฬีาแหง่จงัหวดัจนัทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการ  
4.  วันเวลาทีแ่ข่งขัน 

- เร่ิมแขง่ขนัวนัท่ี   8  เมษายน  2560 
5. สถานทีแ่ข่งขัน   
     ศาลเจา้ท่ีตลาดลา่งริมแมน่ ้ าจนัทบูรณ์   
6.  คณะกรรมการพจิารณาการประท้วงทางเทคนิค ประกอบด้วย 

6.1 ผูแ้ทนสมาคมกฬีาวซูแูหง่ประเทศไทย  
6.2 คณะกรรมการท่ีสมาคมแตง่ตั้ง 

7.  คณะกรรมการผู้ตัดสิน   
 คณะผูต้ดัสินแตง่ตั้งโดย สมาคมกฬีาวซูแูหง่ประเทศไทย  
8.  ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 

ใชก้ติกาการแขง่ขนักฬีาวซูนูานาชาติปี   2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ประเภทของการแข่งขัน : แข่งขันยุทธลีลา และยุทธลีลาทัว่ไป  (ไม่คิดคะแนนท่ายาก) แบ่งเป็นรุ่นอายุ   5-13   ปี 
เกิดปี พ.ศ. /  2556  -   2548   และ  14   ปีขึ้นไป   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 ไทจี่ฉ๋วน (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.4 ไทจี่เ๋จ้ียน (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.5 เจ้ียนซู ่“ยุทธลีลากระบ่ี” (ชาย/หญิง) Optional( 
9.1.6 เตาซู ่“ยุทธลีลาดาบ” (ชาย/หญิง) Optional( 
9.1.7 กุน้ซู ่“ยุทธลีลาไมพ้ลอง” (ชาย/หญิง) Optional( 
9.1.8 เชียงซู ่“ยุทธลีลาทวน” (ชาย/หญิง) Optional( 
9.1.9 หนานเตา “ยุทธลีลาดาบใต”้ (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.10 หนานกุน้ “ยุทธลีลาพลองใต”้ (ชาย/หญิง) Optional( 
9.1.11 ยุทธลีลาชดุตอ่สู้(Duilian)ประเภทมอืเปลา่(ชาย/หญิง ไมต่ ่ากวา่ 2 และไมเ่กิน 3 แขง่ขัน

เฉพาะ  14  ปีข้ึนไปเทา่นั้น) 
9.1.12 ยุทธลีลาช ุดตอ่สู้(Duilian)ประเภทอาวุธ(ชาย/หญิง  ไมต่ ่ากวา่ 2 และไมเ่กิน 3แขง่ขัน

เฉพาะ  14  ปีข้ึนไปเทา่นั้น) 
    หมายเหตุ : กรณีประเภทใดมนีักกฬีาลงแขง่ขนัมาก คณะกรรมการจะแยกกลุม่ออก 
 

10. ข้อก าหนด และวิธีการแข่งขัน 
10.1 ประเภทยุทธลีลา 

10.1.1 แข่งขันตามกติกาสากล  : บุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ลงสนามคร้ังละ  1 คน ก  าหนดเวลา
แขง่ขนั ไมน่้อยกวา่ 1 นาที 20 วนิาที 

10.1.2 ประเภทไท่จี๋ Optional : ก  าหนดเวลา ไมน่้อยกวา่ 3 นาที แตไ่มเ่กนิ 4 นาที  
10.1.3 การแขง่ขนัยุทธลีลาทุกประเภท   ตอ้งจบัฉลาก เพื่อหาผูล้งสนามกอ่น-หลงั 
10.1.4 การแขง่ขนัแบง่เป็น 2 สนาม ผลดัเปล่ียนหมนุเวยีน 
10.1.5 เป็นการแขง่ขนัแบบ  Optional  ไมม่คีะแนนทา่ยาก และไมต่อ้งลงทะเบียนทา่ยากดว้ย 
10.1.6 การแขง่ขนัทุกประเภท  ตอ้งประกอบดนตรีทั้งหมด   

11. วิธีการตัดสิน  
11.1.1 ประเภทยุทธลีลาตดัสินตามกติกาใหม ่2005    
11.1.2 คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจดัตั้งคณะกรรมการชดุพิเศษ  
 

 

 

 

 

 

 



 

12.  วิธีการสมคัร และการส่งรายช่ือนกักฬีา  

12.1 ก  าหนดสง่ใบสมคัร   ภายใน วนัท่ี  6  เมษายน  2560  
12.2 ผูส้มคัรตอ้งสง่เอกสารตามขอ้ก  าหนดของทางสมาคม ฯ  
12. 3  วธีิการเขียนใบสมคัร 
 - ผูส้มคัรเขียนชื่อ และนามสกุลของตนให้ชดัเจน กรอกท่ีอยู ่และหมายเลขโทรท่ีสามารถติดตอ่ได้  
              สะดวกท่ีสุด 
 -  ผูส้มคัรต้องระบุประเภทท่ีจะลงแขง่ขนั  
 - ผูส้มคัรสามารถลงสมคัรลงแขง่ขนัไดทุ้ก Event  ทุกประเภท โดยไมจ่ ากดั  
12.4 คา่สมคัร : ผูส้มคัรตอ้งช  าระคา่สมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัรายการละ   200 บาท (สองร้อยบาท)  ตอ่หน่ึง 
                          ประเภทของยุทธลีลา  (กรณีประเภททีม ให้คิดจ านวนตอ่คน ๆ ละ 200 บาท) 
 

 

14.    การประท้วง 
การประท้วงใด ๆ ให้เ ป็นหน้าท่ีของผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนประจ าทีมนั้ น ๆ  โดยให้ ย่ืน

ประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่คณะกรรมการกลาง(Jury of  Appeal) ภายใน 15 นาทีหลังประเภทแขง่ขัน
นั้นส้ินสุดลง พร้อมแนบเงินจ านวน 2,000 บาท เมือ่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ลงความเห็นวา่มีมูลใน
การประทว้ง กจ็ะคืนเงินให้ พร้อมทั้งให้การวนิิจฉัย แตห่ากการพิจารณาแล้ว เ ห็นวา่การประท้วงนั้ น ไมม่ี
มลู คณะกรรมการกจ็ะริบเงินจ านวนดงักลา่ว และให้การวนิิจฉัยตามคณะกรรมการผูต้ดัสินแตเ่ดิม 

15. ก าหนดวันรายงานตัวของทมีนักกีฬา 
15.1 ประเภทยุทธลีลา :นักกฬีาสมคัรแขง่ขนัไมเ่กนิ วนัท่ี 6  เมษายน  2560 
เขา้รายงานตัวเพื่อลงทะเบียนแขง่ขนั วนัท่ี 8  มษายน 2560   เวลาตั้งแต ่07:00 - 08.30 น                   

16.     ฝ่ายคณะกรรมการผู้ตัดสินขอสงวนสิทธิการตัดสิน ดังนี้ 
16.1 การตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด ผูใ้ดจะละเมดิตอ่คณะกรรมการผูต้ดัสินไมไ่ดย้กเวน้  
               การทว้งตามขั้นตอนท่ีตราไวใ้นระเบียบน้ี 
16.2 คณะกรรมการผูต้ดัสิน ใชสิ้ทธิในการก  าหนดขอ้บงัคบั ในสว่นท่ีมไิดร้ะบุชดัในกติกาหรือไม ่ 
              ปรากฏในขอ้บงัคบัของกติกา หรือระเบียบอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเกีย่วขอ้ง  
16.3 คณะกรรมผูต้ดัสิน และหรือคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคา่เสียหายใด ๆ 

                            อนัเกดิจากการกระท าของนักกฬีาทีมใดท่ีท าความเสียหายโดยมชิอบ หรือท าร้าย ขม่ขูผู่ใ้ด หรือ  
                            กระท าความเสียหายตอ่ทรัพย์สินของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั และคณะผูต้ดัสิน 
17.   ข้อปฏบัิติในด้านกีฬาเวช 
 จดัให้มแีพทย์หรือพยาบาลสนาม จ านวน 1 จุด การแขง่ขนัยุทธลีลา  

 

 

 
 
 

 



 

18 . การแต่งกาย  

- ประเภทยุทธลีลา  
    เป็นชดุแขง่ขนัแบบจีน  

 19. มารยาทในระหว่างการแข่งขัน และการฟาร์ว  
19.1 มารยาทท่ีใชใ้นการแขง่ขนักฬีาวซูทูั้งประเภทยุทธลีลาให้ปฏิบติัตามกติกากฬีาวซูนูานาชาติ 
               ซ่ึงประธานคณะกรรมการจะแจง้ให้ทราบในวนัประชมุผูจ้ดัการทีม 

20. การถอนตัว 
การถอนตัวจากการแขง่ขนัตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบข้อบงัคบัของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัหากทีมใดถอนตัว
โดยพลการจะถูกเพิกถอนสิทธิจากการแขง่ขนั ทั้งให้ยกเลิกผลการแขง่ขนัท่ีผา่นมาทั้งหมด 

21. การรายงานตัวของนักกีฬา ณ สนามแข่งขัน 
นักกฬีาทุกคนทุกประเภท ตอ้งอยู ่ณ สนามแขง่ขันเพื่อรับการขานชื่อจากคณะกรรมการฯ กอ่นการ

แขง่ขนั 30 นาที และนักกฬีาใด หากคณะกรรมการขานชื่อไมพ่บ เป็นจ านวน 3 คร้ัง  ก็ให้ถือวา่สละสิทธิ และ
ให้ถือวา่พน้จากการแขง่ขนัในประเภทนั้น ๆ  

 

22. ภาษาทีใ่ช้ในการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท 
ภาษาท่ีใชร้ะหวา่งแขง่ขนัในสว่นของทางเทคนิคจะใชภ้าษาจีน   นอกนั้นเป็นภาษาไทย 

23. เหรียญและรางวัล  
- ผูช้นะเลิศอนัดบัหน่ึง จะได้รับเหรียญทอง และใบประกาศณียบตัรรับรอง  
- รองชนะเลิศ จะได้รับเหรียญเงิน และใบประกาศณียบัตรรับรอง  
- ผูไ้ด้อนัดับท่ีสาม จะได้รับเหรียญทองแดง และใบประกาศณียบัตรรับรอง  
- ผูไ้ด้อนัดับท่ี ส่ี จะไดรั้บใบประกาศณียบัตรรับรอง  
- ผูไ้ด้อนัดับท่ี 5 จะได้รับใบประกาศณียบัตรรับรอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

                                       

ใบสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนั กฬีาวซูู CHANTHABURI  OPEN   CHAMPIONSHIP  2017          
 
ระหวา่งวนัท่ี 7 – 8  เมษายน 2560   ณ  ศาลเจา้ท่ีตลาดลา่งริมแมน่ ้ าจนัทบูรณ์ 
 

 

ชมรม/สังกดั...............................................................................จงัหวดั.................................................. 
   
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.......................................................สกลุ............................................................. 
 
เกดิวนัท่ี...............เ ดือน..............................พ.ศ.............. อายุ........ปี      อยูบ่า้นเลขท่ี.................... 
      

 ถนน.......................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต…………………………. 
 
.......................................................จงัหวดั.....................................รหัสไปรษณีย์.......................  
 
        เบอร์โทรศพัท์........................................... 

 

        เลขบัตรประชาชน 

 

  

       ขอสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนัในรายการ  
 
 
1.                 2.       

    
3.                 4.                    
     
  
ใบสมคัรตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาสตูบิตัรดว้ย 



ใบตารางรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันกีฬาวูซู CHANTHABURI  OPEN   CHAMPIONSHIP  2017    
       
                  ชื่อทีม
........................................................................... 

 

 

ล าดับที ่ ช่ือ  -  นามสกลุ อายุ รายการแข่งขัน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
ผูจ้ดัการทีม......................................................   เบอร์โทร.....................................................  
 
ผูฝึ้กสอน...........................................................  
 
ผูฝึ้กสอน...........................................................  

 


