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ระเบียบการแขงขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 17 โอเพน
ระหวางวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
ณ โรงยิมเอนกประสงคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานครฯ
**************************
องคกรผูรับผิดชอบดําเนินการ สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย
- นายกสมาคม
พันตํารวจโท ดร.จินดา หนังสือ
- นายวรนารถ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาคม
- นายบลู ดิษยบุตร ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย
- 25 ถนน แกวเงินทอง ซอย เขต 45 ตลิ่งชัน กทม 10170 .โทร 865-02-5587
มือถือ 081-9171634 แฟกซ 02-418-1732 E-Mail: wushublue@hotmail.com
กําหนดวันดําเนินการแขงขัน : วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
สถานที่แขงขัน: โรงยิมเอนกประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานครฯ
คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน
ฝายจัดการแขงขัน
คณะกรรมการผูตัดสิน

ฝายกิจกรรมสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทยรวมกับ Organizer ที่สมาคมจัดจาง
สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทยเปนผูแตงตั้ง

กรรมการฝายเทคนิก
ฝายจัดการแขงขัน Organizer เปนผูดําเนินการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานฝายเทคนิคกีฬาวูซู สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย
5. ระเบียบ และกติกาการแขงขัน
ระเบียบการแขงขันโดยทั่วไป ใหยดึ ถือตามขอปฏิบัติในกติกาของสหพันธวูซูนานาชาติฉบับภาษาไทยที่เรียบเรียงโดย
สมาคมฯ ฉบับป 2005 ฉบับภาษาไทย ที่เรียบเรียงโดยสมาคม เปนเกณฑ
6. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน และขอกําหนด
6.1 บุคคลทั่วไปสามารถเขารวมการแขงขันไดทั้งเพศหญิง / ชาย อายุ ไมจํากัดอายุ
6.2 บุคลากรชมรมใด ที่จะเขารวมการแขงขันตองไมอยูในระหวางการลงโทษจากสมาคมฯ
6.3 ตองเปนยุทธลีลา Traditional Wushu (Kung-Fu)
6.4 ชนิดการแขงขันใดมีจํานวนนักกีฬาตั้งแต 7 คนขึ้นจะไดรับการแยกออกเปนอีกหนึ่งประเภทของการแขงขัน
7. ประเภทของการแขงขัน
7.1 ประเภทยุทธลีลาโบราณ Traditional
7.1.1 ยุทธลีลามือเปลาทั่วไป ชาย / หญิง
7.1.2 ยุทธลีลาอาวุธสั้นทั่วไป ชาย/หญิง
7.1.3 ยุทธลีลาอาวุธยาวทั่วไป ชาย/หญิง
7.1.4 ยุทธลีลาอาวุธออนทั่วไป ชาย/หญิง
7.1.5 ยุทธลีลาเลียนแบบ(มือเปลา)ทั่วไป ชาย/หญิง

7.1.6 ยุทธลีลาเลียนแบบ(ประกอบอุปกรณ)ทั่วไป ชาย/หญิง
7.1.5 ยุทธลีลาอาวุธอื่นๆ ทั่วไป ชาย/หญิง
7.1.6 ยุทธลีลาไทจี๋ฉวนทั่วไป ชาย/หญิง
7.1.7 ยุทธลีลาไทจี๋ประกอบอุปกรณทั่วไป ชาย/หญิง
7.2 ประเภททีมชาย / หญิงยุทธลีลาตอสู (ตุยเลี่ยน) ทีมละไมเกิน 3 คน
7.2.1ประเภททีมชาย / หญิงยุทธลีลาตอสู มือเปลาทั่วไป(หามคละกันระหวางหญิงและชาย)
7.2.2 ประเภททีมชาย /หญิงยุทธลีลาตอสูประกอบอุปกรณอิสระทั่วไป(หามคละกันระหวางหญิงและชาย)
7.2.3 ประเภทยุทธลีลาประเภททีมทั่วไป ชายหญิง/(จํานวนไมเกิน 7 คน และไมนอยกวา 3 คน)
7.2 ประเภทยุทธลีลาราชสีห(แขงขันเชิดสิงโต)
7.2.1 ประเภทภาคพื้น(คายกล)ชาย/หญิง ทีมละไมเกิน 8 คน(เวลาการแขงขันไมนอยกวา 5 ไมเกิน 7 นาที)
8. การจัดการแขงขันและคาใชจาย
8.1 ผูเขารวมการแขงขันใหชําระคาสมัครคนละ 100 บาท/ประเภท/คน
8.2 การจับฉลากจะดําเนินการในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น
8.3 เปนการแขงขันประเภทยุทธลีลาแบบ Traditional Wushu เวลาไมนอยกวา 50 วินาที ประเภททีมทั้งหมดเวลาตอง
ไมนอยกวา 50 วินาที ประเภทไทจี๋ 3 – 4 นาที (ยกเวนไทจี๋ประเภทบังคับใชเวลาตามขอกําหนดในกติกา) แขงขันบน
สนามพรม ใหเปนไปตามขอกําหนดในกติกาสหพันธวูซูนานาชาติ ฉบับป 2005 ฉบับภาษาไทยที่เรียบเรียงโดยสมาคม
กีฬาวูซูแหงประเทศไทย
9. การประทวงเทคนิคกีฬา หามมีการประทวง(การตัดสินของผูตัดสินถือเปนที่สุด)
10. คณะกรรมการผูตัดสิน
10.1 สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทยเปนผูแตงตั้งและใหการรับรองคณะกรรมการผูตัดสินทุกระดับ
10.2 จํานวนผูตัดสินประกอบดวย
10.2.1 ผูแทนสมาคมวูซูแหงประเทศไทยจํานวน 1 คน ทําหนาที่ประธานผูตัดสิน
10.2.2 หัวหนาผูตัดสินจํานวน 1 คน และรองหัวหนา 1 คน จากสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย
10.2.3 ผูตัดสินประเภทยุทธลีลา ใหเปนไปตามกฎ-กติกาสหพันธวูซูนานาชาติป 2005 ฉบับภาษาไทยฯ
10.3 ผูชวยผูตัดสินประเภทยุทธลีลาบุคคล และทีมตุยเลีย่ น จํานวน 6 คน
10.3.1 เจาหนาที่รับรายงานตัว และตรวจสอบ จํานวน 2 คน
10.3.2 เจาหนาที่พานักกีฬาลงสนาม จํานวน 1 คน
10.3.3 เจาหนาที่สงใบคะแนน จํานวน 2 คน
10.3.4 เจาหนาทีบ่ ันทึก และรายงานผล จํานวน 2 คน
10.4.5 รวมผูชวยผูตัดสินทั้งสิ้น 16 คน
10.4 แพทยสนาม จํานวน 2 คน
10.5 เจาหนาที่บันทึกภาพ จํานวน 4 คน
11. การจัดอันดับรางวัล
11.1 ทุกประเภท ระดับ 1 – 3 จะไดรับเหรียญ ทอง, เงิน, ทองแดงตามลําดับพรอมใบประกาศฯ
11.2 ระดับ 4- 6 จะไดรับใบประกาศ สวนผลงานนักกีฬาดานอื่นๆที่ดีจะไดรับใบประกาศ “อิวซิ่ว”
12. กําหนดเวลาดําเนินงานจัดการแขงขัน

12.1 การทํา Workshop เจาหนาที่ดําเนินงาน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมตามกําหนดของ
เจาภาพ(แจงสถานที่ ณ วันที่ประชุม)
12.2 ประชุมผูจัดการทีม และผูฝกสอน จับสลากแบงสาย วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
สนามแขงขันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. สถานที่ดําเนินการแขงขัน และสถานที่ฝกซอม
ดานในโรงยิมสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
689-1-02398-2
14. วิธีการสมัครเขารวมการแขงขัน
14.1 สามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ และ www.wushusportsofthailand.com
14.2 สงใบสมัครพรอมรูปถายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป แนบสําเนาสูจิบัตร หรือบัตรประชาชนไปที่สํานักงานเลขาธิการ
สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย เลขที่ 25 ถนนแกวเงินทอง ซอย 45 ตลิ่งชัน กทม. 10170 โอน ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา สาขาพัฒนพงษ เลขที่ 681-1-02398-2
689-1-02398-2 ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาวูซู(ประเทศไทย) และใบสลิปการโอนแจงให
สมาคมรับทราบ หรือสงแจงในวันประชุมผูจัดการทีม
14.3 กรณีมีความจําเปนอาจสงใบสมัครพรอมคาสมัครในวันประชุมผูจัดการทีมได แตไมรับเอกสารการสมัครใดๆ
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผูจัดการทีมแลว
14.3 คาสมัคร
- ทุกประเภท Events คาสมัครคนละ 100 บาท/1 ประเภทของการแขงขัน
- ใหสงคาสมัครตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยูในใบสมัคร (กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาพรอมกับใบ
สมัคร) ใหกับสมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทยเพื่อทราบตอไป
- ตองชําระคาสมัครดังกลาวใหเสร็จสิ้นกอนวันที่ 13 กรกฎคม 2562 นี้
15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สํานักงานเลขาธิการสมาคมกีฬาวูซแู หงประเทศไทย
- ผูประสานงาน : 1. นายบลู ดิษยบุตร / 2. นายสุจินดา หยางรุงรวิน
กําหนดการแขงขัน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. ติดตั้งอุปกรณ ทดสอบระบบ อบรมเจาหนาที่ ผูตัดสินฝกซอมและสัมมนา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 – 09.30 น. ประชุมผูจัดการทีมและจับฉลากการแขงขันทุกประเภท
เวลา 09.30 – 12.30 น. ดําเนินการแขงขัน
---------------------------------------------- พิธีมอบเหรียญรางวัล
เวลา 13.00 – 17.00 น. ดําเนินการแขงขัน
---------------------------------------------- พิธีมอบเหรียญรางวัล
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.30 – 12.30 น. ดําเนินการแขงขัน
---------------------------------------------- พิธีมอบเหรียญรางวัล
เวลา 13.00 – 17.00 น. ดําเนินการแขงขัน
---------------------------------------------- พิธีมอบเหรียญรางวัล พิธีปดการแขงขัน

16. เรื่องที่ผูสมัคร และผูเขารวมการแขงขันพึงควรรับทราบ
1. ผูเขารวมการแขงขัน ตองสามารถยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการผูตัดสิน ซึ่งถือเปนที่สิ้นสุด
2. ผูเขารวมการแขงขันจะตองไมแสดงพฤติกรรมกาวราว หรือการกระทําใดๆ เปนไปในลักษณะไมเหมาะสม อาทิ
แสดงทาทีประทวงในลักษณะทําความเสื่อมเสีย หรือใชวาจาเสียดสี หรือสงเสียงดังรบกวนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ผูตัดสิน หรือแสดงการกระทําเชนอันธพาลอั้งยี่ตอคณะกรรมการผูตัดสิน หากพบพฤติกรรมดังกลาว สมาคมลงโทษหามเขา
รวมกิจกรรมกับสมาคมเปนเวลา 4 ป และแจงเจาหนาที่พนักงานทองถิ่น เพื่อดําเนินการตามสมควรแลวแตกรณี
3. หามกระทําการทะเลาะวิวาทหรือวิวาทะใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแขงขัน
4. สําหรับบุคคลทั่วไปที่ผานการอบรมมาดีแลว โปรดดาวสโหลดใบสมัครตามขางลางนี้ และโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน
ของสมาคม เพื่อประโยชนของทานเอง และโปรดอยาหลงชื่อคําแอบอางใดๆ จากผูหวังดีประสงครายตอทาน
- ดวยความรัก และหวงใย และขอขอบคุณทุกทานที่ใหเกียรติแกฝายจัดการแขงขัน
สํานักงานเลขาธิการสมาคมฯ
5 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ:
โปรดดาวลโหลดใบสมัครทายระเบียบการแขงขันนี้ และสงไปทางอีเมล wushublue@hotmail.com หรือนําสงพรอม
ชําระในวันประชุมผูจัดการทีมก็ได

สมาคมกีฬาวูซูแหงประเทศไทย
泰國武術龍獅運動總會

WUSHU DRAGON&LION DANCE SPORTS FEDERATION OF THAILAND

ใบสมัครการเขารวมการแขงขันกีฬาวูซชู ิงแชมปแหงประเทศไทยครั้งที่ 17 ประจําป 2562
第 17 屆 全泰國傳統武術錦標大賽
ชื่อ/นามสกุล ………………………………………………… ชื่อชมรมที่สังกัด……………………………….……
อายุ………. ป เพศ ….….. วัน/เดือน/ป เกิด…………………………….. น้ําหนัก…………..กก. สูง ……………..ซม.
อาชีพ(ในกรณีที่ยังเปนนักเรียน/นักศึกษา โปรดระบุสถานศึกษาดวย)…………………………………………………
สถานที่ติดตอ เลขที…
่ ……….. หมูท/ี่ หมูบาน ……………………………………ถนน…………………………………
แขวง/ตําบล ………………………….เขต/อําเภอ ………………………………จังหวัด……………………………...
รหัสไปรษณีย ………………………. โทร : …………………………… แฟก : …………………………………..
โทร : มือถือ(ถามี) : ……………………………….. สถานภาพ
ลําดับ

โสด

สมรสแลว
หมายเหตุ

ประเภทยุทธลีลาที่ลงแขงขัน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
หลักเกณฑการสมัคร :
1.
2.
3.
4.

เปนการแขงขันทุกประเภทยุทธลีลาของวูซู(กังฟู) โดยไมจํากัด(จะเปนหมัดมวยสกุลใดก็ได หรือจะเปนเพลงอาวุธโบราณชนิดใดก็ได)
สมัครไดทุกเพศ และทุกวัย สมัครไดทงั้ ประเภทเดี่ยว และประเภททีม
ผูสมัครตองสงใบสมัครพรอมรูปถายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จํานวน 2 รูป ไปยังสํานักงานเลขาธิการสมาคม ตั้งแตบัดนี้ จนถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นี้
ผูสมัครทุกคน ตองเขารวมประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงขอระเบียบของการแขงขันในครั้งนี้ ในวันอาทิตยที่ 14 กรกฎาคม 2562 นี้ ระหวางเวลา 10.00 – 12.00 น (หอง
ประชุมจะแจงใหทราบภายหลัง)
ผูสมัครเขารวมการแขงขัน ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด และตองยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการผูตัดสินที่ทางสมาคม
กีฬาวูซูแหงประเทศไทยแตงตั้ง
ลงชื่อ ………………………………………………
(…………………………………………….)

วันที่เขียนใบสมัคร
……………………

