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ระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี 
        วันที่  15  มิถุนายน  2562 

ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุมเทศบาลเมืองจันทบุรี) 
********** 

 
1.ชื่อการแข่งขัน : การแข่งขันกีฬาวูซู  ชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างวันที่   14 – 15  มิถุนายน  2562 
2.องค์กรที่ด าเนินการจัดการแข่งขัน : สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ

ชมรมกีฬาวูซู  จ.  จันทบุรี  ด าเนินการ 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายจัดการแข่งขัน : สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย 
- การด าเนินการแข่งขัน : คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แต่งตั้งโดย  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี 
 และชมรมกีฬาวูซู  จ.  จันทบุรี     
ผู้ประสานงาน -  นายวิเชียร พลสุวรรณ โทร : 086-8385020  Fax 039-325098/Email 
chanika_p6@hotmail.com/ อ.ตุ๊กตา 08-3060-6742    

3.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการ  

4.วันเวลาที่แข่งขัน 
- เริ่มแข่งขันวันที่ 14 – 15  มิถุนายน  2562 

๕.สถานที่แข่งขัน   
      ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุมเทศบาลเมืองจันทบุรี) 
6.คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิค ประกอบด้วย 

6.1 ผู้แทนสมาคมวูซูแห่งประเทศไทย  
6.2 คณะกรรมการที่สมาคมแต่งตั้ง 

7.คณะกรรมการผู้ตัดสิน   
 คณะผู้ตัดสินแต่งตั้งโดย สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย  
8.ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน 

ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาวูซูนานาชาติปี 2005  
๙.ประเภทของการแข่งขัน : แข่งขันยุทธลีลา และยุทธลีลาทั่วไป   (ไม่คิดคะแนนท่ายาก)   

9.1 ประเภทยุทธลีลา 
9.1.1 ฉางฉวน (ชาย/หญิง) Optional  
9.1.2 หนานฉวน (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.3 ไท่จี๋ฉวน (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.4 ไท่จี๋เจี้ยน (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.5 เจี้ยนซู่ “ยุทธลีลากระบี่” (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.6 เตาซู่ “ยุทธลีลาดาบ” (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.7 กุ้นซู่ “ยุทธลีลาไม้พลอง” (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.8 เชียงซู่ “ยุทธลีลาทวน” (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.9 หนานเตา “ยุทธลีลาดาบใต้” (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.10 หนานกุ้น “ยุทธลีลาพลองใต้” (ชาย/หญิง) Optional 
9.1.11 ยุทธลีลาโบราณทั่วไป (ชาย/หญิง) 

   หมายเหตุ : กรณีประเภทใดมีนักกีฬาลงแข่งขันมาก คณะกรรมการจะแยกกลุ่มออก 
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10. ข้อก าหนด และวิธีการแข่งขัน 
10.1 ประเภทยุทธลีลา 

10.1.1 แข่งขันตามกติกาสากล : บุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ลงสนามครั้งละ 1 คน ก าหนดเวลา
แข่งขัน ไม่น้อยกว่า 1 นาที 20 วินาที 

10.1.2 ประเภทไท่จี๋ Optional : ก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 4 นาที  
10.1.3 การแข่งขันยุทธลีลาทุกประเภท   ต้องจับฉลาก เพ่ือหาผู้ลงสนามก่อน-หลัง 
10.1.4 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 สนาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 
10.1.5 นักกีฬาทุกคนต้องส่งเพลงยุทธท่ายาก ในประเภทยุทธลีลามือเปล่า Optional เท่านั้น    ไม่

มีคะแนนท่ายาก และไม่ต้องลงทะเบียนท่ายากด้วย 
10.1.6 การแข่งขันให้ทุกประเภทไท่จี๋      ต้องประกอบดนตรี   

11. วิธีการตัดสิน  
11.1 ประเภทยุทธลีลาตัดสินตามกติกาใหม่ 2005    
11.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ  

 

12.  วิธีการสมัคร และการส่งรายช่ือนักกีฬา  
12.1 ก าหนดส่งใบสมัคร   ภายใน วันที่  12  มิถุนายน  2562  ของทุกประเภท  
12.2 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารตามข้อก าหนดของทางสมาคม ฯ  
12. 3  วิธีการเขียนใบสมัคร 
 - ผู้สมัครเขียนชื่อ และนามสกุลของตนให้ชัดเจน กรอกที่อยู่ และหมายเลขโทรที่สามารถติดต่อได้ 
                สะดวกที่สุด 
 - ผู้สมัครต้องระบุประเภทที่จะลงแข่งขัน  
 - ผู้สมัครสามารถลงสมัครลงแข่งขันได้ทุก Event ทุกประเภท โดยไม่จ ากัด 
12.4 ค่าสมัคร : ผู้สมัครต้องช าระค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการละ   300 บาท (สามร้อยบาท)  ต่อ
หนึ่งประเภท 
                      

 

14.    การประท้วง 
การประท้วงใด ๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนประจ าทีมนั้น ๆ  โดยให้ยื่นประท้วง

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกลาง(Jury of  Appeal) ภายใน 15 นาทีหลังประเภทแข่งขันนั้น
สิ้นสุดลง พร้อมแนบเงินจ านวน 1,000 บาท เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ลงความเห็นว่ามีมูลใน
การประท้วง ก็จะคืนเงินให้ พร้อมทั้งให้การวินิจฉัย แต่หากการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการประท้วงนั้น ไม่มี
มูล คณะกรรมการก็จะริบเงินจ านวนดังกล่าว และให้การวินิจฉัยตามคณะกรรมการผู้ตัดสินแต่เดิม 

15. ก าหนดวันรายงานตัวของทีมนักกีฬา 
15.1 ประเภทยุทธลีลา:นักกีฬาสมัครแข่งขันไม่เกิน  12  มิถุนายน  2562    
15.2 เข้ารายงานตัวเพ่ือลงทะเบียนแข่งขัน วันที่ 15 มิถุนายน  2562  เวลาตั้งแต่07:00 - 08.30 น                   

16.     ฝ่ายคณะกรรมการผู้ตัดสินขอสงวนสิทธิการตัดสิน ดังนี้ 
16.1 การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ใดจะละเมิดต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินไม่ได้ยกเว้น 
               การท้วงตามข้ันตอนที่ตราไว้ในระเบียบนี้ 
16.2 คณะกรรมการผู้ตัดสิน ใช้สิทธิในการก าหนดข้อบังคับ ในส่วนที่มิได้ระบุชัดในกติกาหรือไม่  
              ปรากฏในข้อบังคับของกติกา หรือระเบียบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง 
16.3 คณะกรรมผู้ตัดสิน และหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายใด ๆ 

                            อันเกิดจากการกระท าของนักกีฬาทีมใดที่ท าความเสียหายโดยมิชอบ หรือท าร้าย ข่มขู่ผู้ใด    
                     หรือ  กระท าความเสียหายต่อทรัพย์สินของคณะกรรมการจดัการแข่งขัน และคณะผู้ตัดสิน 
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17.   ข้อปฏิบัติในด้านกีฬาเวช 
 จัดให้มีแพทย์หรือพยาบาลสนาม จ านวน 1 จุด การแข่งขันยุทธลีลา  
18 . การแต่งกาย 

- ประเภทยุทธลีลา 
     เป็นชุดแข่งขันแบบจีน  
 

 19. มารยาทในระหว่างการแข่งขัน และการฟาวล์ 
  -  มารยาทที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาวูซูทั้งประเภทยุทธลีลาให้ปฏิบัติตามกติกากีฬาวูซูนานาชาติ 

               ซึ่งประธานคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม 
20. การถอนตัว 

การถอนตัวจากการแข่งขันต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหากทีมใด
ถอนตัวโดยพลการจะถูกเพิกถอนสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งให้ยกเลิกผลการแข่งขันท่ีผ่านมาท้ังหมด 

21. การรายงานตัวของนักกีฬา ณ สนามแข่งขัน 
นักกีฬาทุกคนทุกประเภท ต้องอยู่ ณ สนามแข่งขันเพ่ือรับการขานชื่อจากคณะกรรมการฯ ก่อนการ

แข่งขัน 30 นาที และนักกีฬาใด หากคณะกรรมการขานชื่อไม่พบ เป็นจ านวน 3 ครั้ง ก็ให้ถือว่าสละสิทธิ และ
ให้ถือว่าพ้นจากการแข่งขันในประเภทนั้น ๆ  

 

22. ภาษาที่ใช้ในการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท 
ภาษาท่ีใช้ระหว่างแข่งขันในส่วนของทางเทคนิคจะใช้ภาษาจีน   นอกนั้นเป็นภาษาไทย 

23. เหรียญและรางวัล 
- ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเหรียญทองที่ระลึก  และใบประกาศนียบัตรรับรอง ล าดับที่ 1 
- รองชนะเลิศ จะได้รับเหรียญทองที่ระลึก  และใบประกาศนียบัตรรับรอง ล าดับที่ 2 
- ผู้ได้อันดับที่สาม จะได้รับเหรียญทองที่ระลึก  และใบประกาศนียบัตรรับรอง ล าดับที่ 3 
- ผู้ไดอั้นดับที่ สี่ จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง การเข้าร่วมการแข่งขัน 
- ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ชาย/หญิง   
- ถ้วยคะแนนรวมทีมยอดเยี่ยม  1-3  (เฉพาะคะแนนรวมที่  1 มอบพลอย 1 เม็ด) การนับคะแนน  5 /3/1 
- ทีมเข้าร่วม10 คนขึ้นไปรับของที่ระลึกเหรียญพระเจ้าตาก 
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     ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมปจังหวัดจันทบุรี   

             วันที่ 15  มิถนุายน  2562   
   ณ    อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุมเทศบาลเมืองจันทบุรี) 
 

 

ชมรม/สังกัด...............................................................................จังหวัด.................................................. 
   
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.......................................................สกุล............................................................. 
 
เกิดวันที่...............เดือน..............................พ.ศ.................. อายุ............ปี  
 
อยู่บ้านเลขท่ี....................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.................................................. 
                                
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด............. ........................รหัสไปรษณีย์.......................  
 

        เลขบัตรประชาชน 
 
       เข้าสมัครแข่งขันในรายการ  
 

ฉางฉวน      หนานฉวน 
 

ไท่จี๋ฉวน      ไท่จี๋เจี้ยน 
 

เจ้ียนซู่ “ยุทธลีลากระบี่”    เตาซู่ “ยุทธลีลาดาบ” 
 

กุ้นซู่ “ยุทธลีลาไม้พลอง”   เชียงซู่ “ยุทธลีลาทวน” 
 

หนานเตา “ยุทธลีลาดาบใต้”   หนานกุ้น “ยุทธลีลาพลองใต้” 
 

ยุทธลีลาโบราณท่ัวไป      รวมทั้งสิ้น..................รายการ 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้สมัคร 
  

(.......................................................) 
 
 
 

 


