ระเบียบการแข่ งขันกีฬาวูซู Sanda/Sanshou ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ สุ พรรณบุรี
**************************
1. องค์ กรผู้รับผิดชอบดาเนินการ สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม พันตารวจโท ดร.จินดา หนังสื อ
นายวรนารถ ดิษยบุตร เลขาธิ การสมาคม
นายบลู ดิษยบุตร ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
25 ถนน แก้วเงินทอง ซอย 45 เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร 02 865 5587
มือถือ 081-9171634 แฟ็ กซ์ 02 418 1732 E-Mail: wushublue@hotmail.com
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ประธานชมรมวูซู จังหวัดสุ พรรณบุรี
คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
กรรมการฝ่ ายเทคนิก
ชมรมวูซู จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นผูด้ าเนินการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานฝ่ ายเทคนิกกีฬาวูซู สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
3. ระเบียบ และกติกาการแข่ งขัน
ระเบียบการแข่งขันโดยทัว่ ไป ให้ยดึ ถือตามข้อปฏิบตั ิในกติกาของสหพันธ์วซู ูนานาชาติฉบับภาษาไทยที่เรี ยบเรี ยงโดย
สมาคมฯ ฉบับปี 2005 ฉบับภาษาไทย ที่เรี ยบเรี ยงโดยสมาคม เป็ นเกณฑ์
4. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน และข้ อกาหนด
5.1 บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าร่ วมการแข่งขันได้ท้ งั เพศหญิง / ชาย อายุ ไม่ต่ากว่า 17 และไม่เกิน 35 ปี
5.2 บุคลากรชมรมใด ที่จะเข้าร่ วมการแข่งขันต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการลงโทษจากสมาคมฯ
5.3 ต้องเป็ นวูซูประเภทประลองยุทธ์ เท่านั้น ประเภทอื่นๆ ไม่รับพิจารณาเข้าร่ วมการแข่งขัน
5. ประเภทของการแข่ งขัน
6.1 ชาย ไม่เกิน 48 กก.
6.2 ชาย ไม่เกิน 52 กก.
6.3 ชาย ไม่เกิน 56 กก.
6.4 ชาย ไม่เกิน 60 กก.
6.5 หญิง ไม่เกิน 48 กก.
6.6 หญิง ไม่เกิน 52 กก.
6.5 หญิง ไม่เกิน 56 กก.
7. การจัดการแข่ งขันและค่ าใช้ จ่าย
7.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันให้ชาระค่าสมัครคนละ 200 บาท/ประเภท/คน
7.2 การจับฉลากจะดาเนินการในวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น
7.3 ช่างน้ าหนักเวลา 14.00 น (สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

8. การประท้วงเทคนิคกีฬา ห้ามมีการประท้วง(การตัดสิ นของผูต้ ดั สิ นถือเป็ นที่สุด)
9. คณะกรรมการผู้ตัดสิ น
9.1 สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยเป็ นผูแ้ ต่งตั้งและให้การรับรองคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นระดับต่างๆ
9.2 จานวนผูต้ ดั สิ น16 คน ประกอบด้วย
9.2.1 ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยจานวน 1 คน ทาหน้าที่ให้การรับรองการแข่งขัน
9.2.2 ประธานผูต้ ดั สิ นทาหน้าที่หวั หน้าผูต้ ดั สิ นจานวน 1 คน และรองหัวหน้า 1 คน
9.2.3 ผูต้ ดั สิ นประเภทยุทธลีลา ให้เป็ นไปตามกฎ-กติกาสหพันธ์วซู ูนานาชาติปี 2005 ฉบับภาษาไทยฯ
9.3 ผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ น จานวน 13 คน
9.3.1 ผูต้ ดั สิ นบนเวทีจานวน 3 คน
9.3.1 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว และตรวจสอบ จานวน 2 คน
9.3.2 เจ้าหน้าที่พานักกีฬาลงสนาม จานวน 1 คน
9.3.3 เจ้าหน้าที่ประจาสนามแข่งขัน จานวน 2 คน
9.3.4 เจ้าหน้าที่บนั ทึก และรายงานผล จานวน 2 คน
9.4.7 เจ้าจับเวลา 2 คน และเจ้าหน้าที่ เคาะระฆังจานวน 1 คน
รวมผู้ช่วยผู้ตัดสิ นทั้งสิ้น 15 คน
9.5 แพทย์สนาม จานวน 2 คน
9.6 เจ้าหน้าที่บนั ทึกภาพ จานวน 4 คน
10. การจัดอันดับรางวัล
10.1 ทุกประเภท ระดับ 1 – 3 จะได้รับเหรี ยญ ทอง, เงิน, ทองแดงตามลาดับพร้อมใบประกาศฯ
10.2 เหรี ยญทองแดงเป็ นการครองเหรี ยญร่ วมกัน
11. กาหนดเวลาดาเนินงานจัดการแข่ งขัน
11.1 การทา Workshop เจ้าหน้าที่ดาเนินงาน วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุมตามกาหนดของเจ้าภาพ(แจ้งสถานที่ ณ วันที่ประชุม)
11.3 ประชุมผูจ้ ดั การทีม และผูฝ้ ึ กสอน จับสลากแบ่งสาย วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ
ห้องประชุมตามกาหนดของเจ้าภาพ(แจ้งสถานที่ ณ วันที่ประชุม)
12. สถานทีด่ าเนินการแข่ งขัน และสถานทีฝ่ ึ กซ้ อม
โรงยิมหมู่บ้านอนุรักษ์ ควายไทย
13. วิธีการสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
13.1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.wushusportsofthailand.com
13.2 ส่ งใบสมัครพร้อมรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ ง 2 รู ป แนบสาเนาสู จิบตั ร หรื อบัตรประชาชนไปที่สานักงานเลขาธิการ
สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย หรื อส่ งไปยังสถานที่ตามกาหนดของฝ่ ายเจ้าภาพ
13.3 กรณี มีความจาเป็ นอาจส่ งใบสมัครพร้อมค่าสมัครในวันประชุมผูจ้ ดั การทีมได้ แต่ไม่รับเอกสารการสมัครใดๆ
หลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุมผูจ้ ดั การทีมแล้ว
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สานักงานเลขาธิการสมาคมกีฬาวูซู แห่งประเทศไทย และชมรมวูซู สุ พรรณบุรี
- ผู้ประสานงาน : พันตารวจเอกเชิ ดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ โทร: 081-9817299

กาหนดการแข่ งขัน
วันที่ 22 กันยาย 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันที่ 23 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 12.30 น.
เวลา 13.00 – 17.00 น.
วันที่ 24 กันยายน 2560
เวลา 10.00 น – 12.00 น
เวลา 14.00 น – 15.00 น

ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบ อบรมเจ้าหน้าที่ ผูต้ ดั สิ นฝึ กซ้อมและสัมมนา
ประชุมผูจ้ ดั การทีมและจับฉลากการแข่งขันทุกประเภท
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขัน รอบแรกทั้งหมด
ดาเนินการแข่งขัน

ดาเนินการแข่งขัน รอบรองชนะเลิส
ดาเนินการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ
พิธีปิดการแข่งขัน
15. เรื่ องทีผ่ ้ สู มัคร และผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขันพึงควรรับทราบ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน ต้องสามารถยอมรับการตัดสิ นของคณะกรรมการผูต้ ดั สิ น ซึ่ งถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
2. ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรื อการกระทาใดๆ เป็ นไปในลักษณะไม่เหมาะสม อาทิ
แสดงท่าทีประท้วงในลักษณะทาความเสื่ อมเสี ย
หรื อใช้วาจาเสี ยดสี
หรื อส่ งเสี ยงดังรบกวนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
หรื อแสดงการกระทาเช่นอันธพาลอั้งยีต่ ่อคณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
หากพบพฤติกรรมดังกล่าว
สมาคมลงโทษห้ามเข้าร่ วมกิจกรรมกับสมาคมเป็ นเวลา
4
ปี
และแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น
เพื่อดาเนินการตามสมควรแล้วแต่กรณี
3. ห้ามกระทาการทะเลาะวิวาทหรื อวิวาทะใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน
4.
สาหรับบุคคลทัว่ ไปที่ผา่ นการอบรมมาดีแล้ว
โปรดดาวส์โหลดใบสมัครตามข้างล่างนี้
และโปรดปฏิบตั ิตามขั้นตอนของสมาคม
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
และโปรดอย่าหลงชื่อคาแอบอ้างใดๆ
จากผูห้ วังดีประสงค์ร้ายต่อท่าน
- ด้วยความรัก และห่วงใย และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแก่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
สานักงานเลขาธิการสมาคมฯ
15 สิ งหาคม 2560

สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย

รู ปถ่ายขนาด
1 นิ้ว ครึ่ ง
จานวน 1 รู ป
ติดตรงนี้

泰國武術龍獅運動總會

WUSHU DRAGON&LIONDANCE SPORTS FEDERATION OF THAILAND

ใบสมัครการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาวูซูSanda/Sanshouชิงแชมป์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
第 1 屆 全泰國武術散打錦標大賽

1. ประวัติผสู ้ มัคร
- ชื่อ-นามสกุล....................................................................................เพศ................อายุ................... สัญชาติ..................
เลขที่บตั รประชาขน

- สังกัดชมรม/สโมสร/สมาคม/.......................................................................................................................................
- ที่อยู่ เลขที่...................... หมู่ที่/หมู่บา้ น........................................................... ถนน....................................................
ตาบล/แขวง .................................................... เขต/อาเภอ ..................................................... จังหวัด...........................
...... รหัสไปรษณี ย ์ .................................... หมายเลขที่สามารถติดต่อได้ โทร ...............................................................
2. สมัครลงแข่งขันประเภท

ประลองยุทธ์รุ่นไม่เกิน ...........................................................................................

3. ท่านเคยลงแข่งขันในกีฬาวูซูสานต่า/สานโส่ วหรื อไม่ ไม่เคย เคย ลงแข่งขันปี ใดบ้าง ....................................
4. ข้ อ ค ว ร ท ร า บ นั ก กี ฬ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น
ให้ศึกษาข้อระเบียบการแข่งขันและต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันรวมทั้งเชื่อฟั งยอมรับผลการตัดสิ นของคณะผูต้ ั
ดสิ นโดยเคร่ งคัด และไม่ละเมิดกฎ-ระเบียบของการแข่งขันในครั้งนี้
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจในระเบียบการแข่งขันเรี ยบร้อยแล้ว และยินดี ปฏิ บตั ิระเบียบการแข่งขันทุกประการ
จึงลงนามการสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันของข้าพเจ้าเป็ นหลักฐาน
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ผูร้ ับการสมัคร(เจ้าหน้าที่)
.........................................................................................
ความเห็นของเจ้าหน้าที่.....................................................

ลงชื่อ........................................................... ผูส้ มัคร
(.............................................................)

วัน..............เดือน.................................... 2560
ใบสมัครนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

