
 

 

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซชูิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ออนไลน ์ 

ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน  2564 
************************** 

1. องค์กรผู้รับผิดชอบด าเนินการ สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย 
- นายกสมาคม   ร้อยต ารวจเอกสมพล พูลเกต ุ
- นายวรนารถ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาคม 
- นายบลู ดิษยบตุร ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย    
- 52 ถนน แก้วเงินทอง ซอย 52  เขต  ตลิ่งชัน กทม  .11101 โทร 15-562 -2250 
       มือถือ 151-9101635    แฟ็กซ์ 15-515-1035      E-Mail: wushublue@hotmail.com  

2. ก าหนดวันด าเนินการแข่งขนั : วันที่ 51-55 กันยายน 52655 
3. จัดส่งวีดีโอ ของส่วนบุคคล ตามชนิดวูซูทีต่นแสดงไว้ในวีดีโอของตน ไปยังลิงค์ทีส่มาคมก าหนด ภายในวันที่ 18 

กันยายน 5265 (หากเลยเวลาดังกล่าว สมาคมไม่รับพิจารณา) 
4. คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขัน 

ฝ่ายจัดการแขง่ขัน   ฝ่ายกิจกรรมสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการผู้ตัดสิน   สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
กรรมการฝ่ายเทคนิก   ฝ่ายจัดการแขง่ขัน เป็นผู้ด าเนินการ 
กรรมการและเลขานุการ   ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาวูซู สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย  

5. ระเบียบ และกติกาการแขง่ขัน 
ระเบียบการแข่งขันโดยทั่วไป ให้ยดึถือตามข้อปฏิบัติในกติกาของสหพันธ์วูซูนานาชาติฉบับภาษาไทยที่เรียบเรียงโดย

 สมาคมฯ ฉบับปี 2005 ฉบับภาษาไทย ที่เรียบเรียงโดยสมาคม เป็นเกณฑ ์ 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขนั และข้อก าหนด  

6.1 บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งเพศหญิง / ชาย อายุ ไมจ่ ากัดอาย ุ
6.5 บุคลากรชมรมใด ที่จะเขา้ร่วมการแข่งขันต้องไม่อยู่ในระหว่างการลงโทษจากสมาคมฯ 
6.3 ต้องเป็นยุทธลีลา Traditional Wushu (Kung-Fu)  
6.5 ชนิดการแข่งขันใดมีจ านวนนกักีฬาตั้งแต่ 0 คนขึ้นจะได้รับการแยกออกเป็นอกีหนึ่งประเภทของการแข่งขัน 

7. ประเภทของการแข่งขัน 
7.1 ประเภทยุทธลีลาโบราณ Traditional 

7.1.1 ยุทธลีลามือเปล่าทั่วไป ชาย / หญิง 
7.1.5 ยุทธลีลาอาวุธสั้นทั่วไป ชาย/หญิง 
7.1.3 ยุทธลีลาอาวุธยาวทั่วไป ชาย/หญิง 
7.1.5 ยุทธลีลาอาวุธอ่อนทั่วไป ชาย/หญิง 
7.1.5 ยุทธลีลาเลียนแบบ(มือเปล่า)ทั่วไป ชาย/หญิง 
7.1.6 ยุทธลีลาเลียนแบบ(ประกอบอุปกรณ์)ทั่วไป ชาย/หญิง 



7.1.0 ยุทธลีลาอาวุธอื่นๆ ทั่วไป ชาย/หญิง 
7.1.5 ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวนทั่วไป ชาย/หญิง 
7.1.9 ยุทธลีลาไท่จี๋ประกอบอุปกรณ์ทั่วไป ชาย/หญิง 

          8.  การจัดการแข่งขันและค่าใช้จ่าย 
8.1   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใหช้ าระค่าสมัครคนละ 111 บาท/ประเภท/คน 
8.2  เป็นการแข่งขันประเภทยุทธลีลาแบบ Traditional Wushu เวลาไม่น้อยกว่า 50 วินาทีแต่ไม่เกิน 5 นาที  ประเภทไท่
จี๋  เวลา  3 – 4 นาที  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกติกาสหพันธ์วูซูนานาชาติ ฉบับปี 2005 ฉบับภาษาไทยที่เรียบเรียง
โดยสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย 

          9.    การประท้วงเทคนคิกีฬา   ห้ามมกีารประท้วง(การตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นที่สุด)  
         10.    คณะกรรมการผู้ตัดสิน 
 10.1   สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยเปน็ผู้แต่งตั้งและให้การรับรองคณะกรรมการผู้ตัดสินทุกระดับ 
 10.2   จ านวนผู้ตัดสินประกอบด้วย 
  10.2.1   ผู้แทนสมาคมวูซูแห่งประเทศไทยจ านวน 1 คน ท าหน้าที่ประธานผู้ตัดสิน 
  10.2.2   หัวหน้าผู้ตัดสินจ านวน 1 คน และรองหัวหน้า 1 คน จากสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย  
  10.2.3   ผู้ตัดสินประเภทยุทธลีลา ให้เป็นไปตามกฎ-กติกาสหพันธ์วูซูนานาชาติปี 5112 ฉบับภาษาไทยฯ  

10.3   ผู้ช่วยผู้ตัดสินประเภทยุทธลีลาบุคคล  จ านวน 9 คน 
10.3.1   ผู้ตัดสินตรวจสอบคณุสมบัติของนกักีฬาและความถูกต้องของการสมัครพร้อมเรียบเรียง จ านวน 1 คน  
10.3.2   ผู้ตัดสินตรวจสอบทา่บังคับ  จ านวน 1  คน 
10.3.3   ผู้ตัดสินบันทึกผลและรายงายผลทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน 

10.5   เจ้าหน้าทีเ่ทคนิค จ านวน 15 คน 
          11.   การจัดอันดับรางวัล 
  11.1 ทุกประเภท ระดับ 1 – 3 จะได้รับเหรยีญ ทอง, เงิน, ทองแดงตามล าดับพร้อมใบประกาศฯ 
  11.5 ระดับ 5- 6 จะได้รับใบประกาศ ส่วนผลงานนักกีฬาด้านอื่นๆที่ดีจะได้รับใบประกาศ “อิวซิ่ว” 
          13.    สถานที่ด าเนินการแข่งขัน  
       เป็นการแข่งขันและตัดสินโดยทางออนไลน ์
          14.    วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

14.1   สามารถกรอกใบสมัครได้ที่   Facebook   page  สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย                       
https://forms.gle/e4y4ZKZimPH5WW9P7 

 14.2   ช าระค่าสมัครแข่งขันตามจ านวนอีเว้นท์  ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ เลขที่ 125-1-35255-5 ช่ือ
บัญชี สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย และอัพโหลดสลิปหลักฐานการโอนเงินที่ใบสมัคร 
 14.3    ส่งคลิปการแข่งขันได้ที ่        https://forms.gle/or5diTLq5yq5Ww9dA 
 14.4  วิธีการส่งคลิปวีดีโอ  ต้ังช่ือคลิปวีดีโอก่อนส่ง ID ช่ือ -สกุล (สังกดั) ประเภท   
                      ตัวอย่างเช่น  ID. 001  นายโจ  แซ่ลี  (  ส านักวูซูชวน  ) ไท่จ๋ีฉวน ชาย    

14.5  ค่าสมัคร  
-     ทุกประเภท Events ค่าสมัครคนละ 111 บาท/1 ประเภทของการแขง่ขัน 

              -    ต้องช าระค่าสมัครดังกล่าวให้เสร็จส้ินก่อนส่งใบสมัครการแข่งขันออนไลน ์



15.    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส านักงานเลขาธิการสมาคมกีฬาวูซแูห่งประเทศไทย 
  - ผู้ประสานงาน : 1. นายสุจินดา หยางรุ่งรวิน  163-919-5555  / 5. นางสาวศิรินภา ห่อชื่อ 195-595-3636 

ก าหนดการแขง่ขัน 
วันที่  15 กันยายน 5265 

เวลา 19.11 – 55.11 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันส่งวีดีโอ ในส่วน Event ของตน ตามระเบียบการแข่งขัน โดยลิงค์ที่ก าหนด 
วันที่ 51 กันยายน 5265 

เวลา 19.11 – 19.31 น. ประชุมคณะผูต้ัดสิน และคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค เพื่อ ตรวจสอบความถูต้อง และแยก 
Events ของผู้เข้าร่วมการแขง่ขัน 
วันที่ 55-55 กันยายน 5265 

เวลา 19.31 – 15.31 น. ด าเนินการตัดสินวีดีโอ ของผู้ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
เวลา 13.11 – 10.11 น.  

16. วิธีเข้าร่วมการแข่งขนัและเรื่องพึงควรรับทราบ 

 1. ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน เลือก Event ที่ตนประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน และจัดการบนัทึกวีดีโอของตนเอง ภายในเวลา
ที่ก าหนดตาม Event นั้นๆ  และส่งถึงคณะกรรมการจดัการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด 
 5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเลือกสถานที่ตามความเหมาะสม ได้ทุกรูปแบบ และทกุสถานที่โดยไม่จ ากัด และไม่มี
การก าหนดขอบเขตการใช้สนาม และไมจ่ าเป็นต้องสนามที่กว้างตามก าหนดกติกา โดย สามารถก าหนดเอง และตกแต่ง
สถานที่บันทึกภาพการแสดงวิชาตามประเภทที่ตนแจ้งเขา้ร่วมการแข่งขัน โดยให้บันทึกเป็นสกุล MP4. 

 3. การบันทึกเทปวีดีโอ ต้องเป็นรูปมุมกว้าง พอให้เห็นผูแ้สดง โดยภาพไม่ไกลเกิน และไม่ใกล้เกนิไป จน
คณะกรรมการไม่สามารถมองเห็นภาพการแสดงได้ดี และต้องเป็นการบันทึกตั้งแตต่น้จนสิ้นสุด โดยไม่ตัดต่อ หรือจงใจ
อินเสิร์ทภาพหรือถือกล้องตดิตามตัวผูแ้สดงมิได้ โดยให้ถือว่า ด้านหน้าของกล้อง คือคณะผู้ตัดสิน 

 5. ผู้แสดงต้องแต่งกายตามศลิปะวัฒนธรรมกีฬาวูซูเต็มรูปแบบ(จะสวมใส่เพียงเสื้อชั้นใน หรือเส้ือวอร์ม หรือสวมใส่
กางเกงวอร์มลงแข่งขันไม่ได้ คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาต่อกรณกีารแต่งกายที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกฬีาวูซู 

 5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด 
 6. คณะผู้ตดัสินจะเริ่มด าเนินการตัดสินระหว่างวันที่ 55-55 กันยายน 5265 และประกาศผลผู้ชนะเลิศในวนัที่ 52 
กันยายน 5265 (เวลาประกาศ จะประกาศทางออนไลน์ และทางเว็บไซดส์มาคมและทุกเพจที่เกี่ยวขอ้ง) 
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยใด โปรดติดต่อสอบถามได้กับผู้ประสานงานตามรายชื่อระบุไว้ข้างตน้ 
 
ส านักงานเลขาธิการสมาคมฯ 

15 สิงหาคม 5265 
 
 

 

 

 


