ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซู
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซู
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัด
การแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซ”ู
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาวูซู
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซู
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซู
ข้อ ๔ รุ่นอายุ ประเภทและรุ่นน้าหนักการแข่งขัน
๔.๑ การกาหนดรุ่นอายุ แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทประลองยุทธ กาหนด ๒๔ รุ่นน้าหนัก ใน ๓ รุน่ อายุ ชาย ๑๒ รุ่น
หญิง ๑๒ รุ่น ดังนี้
(๑) รุ่นอายุ ๑๔ ปี (ชาย, หญิง)
- รุ่นน้าหนักตั้งแต่ ๓๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๕ กิโลกรัม
- รุ่นน้าหนักเกิน ๓๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
- รุ่นน้าหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม

๒

(๒) รุ่นอายุ ๑๖ ปี(ชาย, หญิง)
- รุ่นน้าหนักตั้งแต่ ๓๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
(๓) รุ่นอายุ ๑๘ ปี (ชาย, หญิง)
- รุ่นน้าหนักตั้งแต่ ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
- รุ่นน้าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๖ กิโลกรัม
๔.๓ ประเภทยุทธลีลา จานวน ๒๔ รายการ (ชาย ๑๒ รายการ, หญิง ๑๒ รายการ) ดังนี้
(๑) รายการยุทธลีลาฉางฉวน
(๒) รายการยุทธลีลาหนานฉวน
(๓) รายการยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน
(๔) รายการยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน
(๕) รายการยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู)่
(๖) รายการยุทธลีลาดาบ (เตาซู่)
(๗) รายการยุทธลีลาพลอง (กุ้นซู่)
(๘) รายการยุทธลีลาทวน (เชียงซู่)
(๙) รายการยุทธลีลาดาบใต้ (หนานเตา)
(๑๐) รายการยุทธลีลาพลองใต้ (หนานกุน้ )
(๑๑) รายการทีม ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป ชายไม่เกินทีมละ ๓ คน,
หญิงไม่เกินทีม ละ ๓ คน
(๑๒) รายการทีม ยุทธลีลาชุดต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไป ชายไม่เกินทีมละ ๓ คน,
หญิงไม่เกินทีมละ ๓ คน
๔.๔ ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ จานวน ๖ รายการ (ชาย ๓ รายการ, หญิง ๓ รายการ)
(๑) ทีมยุทธลีลาราชสีห์รายการ Racing speed ความเร็ว ชายไม่เกินทีมละ ๒ คน,
หญิงไม่เกินทีมละ ๒ คน
(๒) ทีมยุทธลีลาราชสีห์รายการ Obstacles กีดขวาง ชายไม่เกินทีมละ ๒ คน
หญิงไม่เกินทีมละ ๒ คน
(๓) ทีมยุทธลีลาราชสีห์รายการ Traditional ภาคพื้น ชายไม่เกินทีมละ ๖ คน
หญิงไม่เกินทีมละ ๖ คน
หมายเหตุ : ในประเภทยุทธลีลาราชสีห์ ให้เป็นทีมราชสีห์จานวนเดิม ไม่เกิน ๖ คน
ใช้แข่งขันใน ๓ รายการ ห้ามเพิ่มคนในส่วนนี้
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ การแข่งขันประเภทยุทธลีลา จานวน ๒๔ รายการ ชาย ๑๒ รายการ หญิง ๑๒
รายการ ให้นักกีฬาแต่ละโรงเรียน ส่งนักกีฬาลงทาการแข่งขัน ดังนี้
(๑) ประเภทยุทธลีลา ให้ส่งแข่งขันแต่ละรายการได้ นักกีฬาชาย ๑ คน และ
นักกีฬาหญิง ๑ คน

๓

(๒) ประเภทยุทธลีลาทีม ให้ส่งแข่งขันแต่ละรายการได้ นักกีฬาชาย ๑ ทีม และ
นักกีฬาหญิง ๑ ทีม (แต่ละทีมไม่เกิน ๒-๓ คน)
(๓) ประเภทยุทธลีลา ในนักกีฬา ๑ คน สามารถลงทาการแข่งขัน ได้เพียง ๒ รายการ
แต่สามารถลงทาการแข่งขันยุทธลีลารายการชุดต่อสู้ ได้และทาการแข่งขันประเภทยุทธลีลาราชสีห์ได้ ทุก
รายการ
๕.๒ ประเภทยุทธลีลาราชสีห์ ชาย,หญิง ส่งนักกีฬาลงแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม
(ชายไม่เกิน ๖ คน หญิงไม่เกิน ๖ คน)
๕.๓ การแข่งขันประเภทประลองยุทธ (ต่อสู้)ทั้งหมด จานวน ๒๔ รุ่นน้าหนัก แบ่งเป็น
๓ รุ่นอายุ คือ
- รุ่นอายุ ๑๔ ปี ชาย ๔ รุ่น หญิง ๔ รุ่น
- รุ่นอายุ ๑๖ ปี ชาย ๔ รุ่น หญิง ๔ รุ่น
- รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย ๔ รุ่น หญิง ๔ รุ่น
ให้นักกีฬาแต่ละโรงเรียนลงทาการแข่งขันได้รุ่นละ ๑ คน รวมทั้งสิ้นนักกีฬา ๒๔ คน
ชาย ๑๒ คน หญิง ๑๒ คน
๕.๔ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละรุ่นอายุประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนนักกีฬาชาย
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ฝึกสอนนักกีฬาหญิง
จานวน ๑ คน
(๔) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาชาย จานวน ๑ คน
(๕) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาหญิง จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
๖.๑ ประเภทประลองยุทธ ทั้งหญิงและชาย
(๑) รุ่นอายุ ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๕)
(๒) รุ่นอายุ ๑๖ ปี (เกิดในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔)
(๓) รุ่นอายุ ๑๘ ปี (เกิดในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒)
๖.๒ ห้ามนักกีฬาประเภทประลองยุทธลงทาการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาต่อสู้
เกินกว่า ๑ ชนิดกีฬาตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขันตาม หมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัลตาม หมวด ๗ ข้อ ๒๖
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการ
คิดคะแนน ดังนี้
- ชนะเลิศ
ได้ ๓ คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้ ๒ คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้ ๑ คะแนน

๔

๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาวูซูยอดเยี่ยม ให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้
- นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทยุทธลีลาชายและหญิง จานวน ๒ รางวัล
- นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทยุทธลีลาราชสีห์ชายและหญิง จานวน ๒ รางวัล
- นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทประลองยุทธชายและหญิง จานวน ๒ รางวัล
(๒) นักกีฬาวูซูยอดเยี่ยมในประเภทยุทธลีลา พิจารณาจากจานวนเหรียญทอง
ที่ได้รับถ้าในกรณีที่เหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนที่สูงกว่าร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
พิจารณารางวัล
(๓) นักกีฬาวูซูยอดเยี่ยมในประเภทยุทธลีลาราชสีห์ พิจารณาจากทีมที่ได้เหรียญ
ทองมากสุดในกรณีที่มีเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนการแข่งขันที่มากที่สุดในรายการที่ ๓ หรือ
การทาเวลาได้น้อยที่สุดในรายการ ที่ ๑ และ ๒
(๔) นักกีฬาวูซูยอดเยี่ยมในประเภทประลองยุทธ พิจารณาจากผู้ที่ได้เหรียญทอง
การใช้ทักษะของกีฬาวูซูประเภทประลองยุทธได้โดดเด่นและจานวนรอบที่แข่งขัน ในการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
(๕) ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซูยอดเยี่ยม ให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้
- ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทยุทธลีลา ชายและหญิง จานวน ๒ รางวัล
- ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทยุทธลีลาราชสีห์ ชายและหญิง จานวน
๒ รางวัล
- ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทประลองยุทธ รุ่นอายุ ๑๔ ปี ชายและหญิง
จานวน ๒รางวัล
- ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทประลองยุทธ รุ่นอายุ ๑๖ ปี ชายและหญิง
จานวน ๒ รางวัล
- ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภทประลองยุทธ รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชายและหญิง
จานวน ๒ รางวัล
(๖) ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซูยอดเยี่ยมในแต่ละประเภทพิจารณาจากจานวนเหรียญทองที่
ได้รับถ้าในกรณีที่เหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนของนักกีฬาที่สูงกว่าและการใช้ทักษะความสามารถ
ของกีฬาวูซูได้โดดเด่นกว่า
ข้อ ๘ วิธีจัดการแข่งขัน
๘.๑ การแข่งขันประเภทยุทธลีลา ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกติกาสมาคมวูซู
แห่งประเทศไทยหรือให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ ว่าด้วยการจัด
การแข่งขันกีฬาวูซู
๘.๒ ในรายการชุดต่อสู้(ตุ้ยเลี่ยน)ให้แยก นักกีฬาชายและหญิง ห้ามคละกันระหว่าง
ชายและหญิง ลงสนามครั้งละ ๑ ทีม
๘.๓ ประเภททีมยุทธลีลาราชสีห์ ลงสนามครั้งละ ๑ ทีม ในรายการ Racing speed
(ความเร็ว)และรายการ Obstacles (ข้ามกีดขว้าง) จะมีมโหรีบรรเลงสนับสนุนหรือไม่ก็ได้ แต่ในรายการ
Traditional ภาคพื้น ต้องมีมโหรีบรรเลงสนับสนุนด้วย
๘.๔ การกระทาการจับฉลากสายแข่งขันในประเภทประลองยุทธในประเภทยุทธลีลา
และยุทธลีลาราชสีห์ โดยให้ผแู้ ทนสมาคม วูซูแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
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๘.๕ ในประเภทประลองยทุธ ให้ดาเนินการไปตามกฎระเบียบของการแข่งขันตามกฎ
กติกาของสมาคมวูซูแห่งประเทศไทยหรือระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ ว่า
ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูโดยนักกีฬาจะต้องมารายงานตัวเพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกาย และทาการชั่ง
น้าหนักก่อนวันแข่งขัน ๑ วัน ภายในเวลา ๐๗.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.และจับฉลากแบ่งสายพร้อมประชุม
ผู้จัดการทีมให้เสร็จสิ้นภายใน เวลา ๑๒.๐๐ น.
๘.๖ นักกีฬาใดน้าหนักเกิน ต้องทาการลดน้าหนักให้ได้ภายในเวลา ๑ ชั่วโมงหลังจาก
ขึ้นชั่งน้าหนักครั้งแรกแต่ต้องเสร็จสิ้นก่อนการปิดเครื่องชั่ง ในเวลา ๑๐.๐๐ น.
๘.๗ ไม่อนุญาตให้นักกีฬาปรับเปลี่ยนรุ่นน้าหนัก ในวันที่ชั่งน้าหนักเข้ารุ่น
๘.๘ นักกีฬาในประเภทประลองยทุธทุกคนต้องเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนสิ้นสุด
รอบสุดท้ายตามรุ่น ที่ตนเองได้ลงสมัครเข้าแข่งขัน หากไม่เข้าทาการแข่งขันตามกาหนด หรือถอนตัวโดยไม่มี
สาเหตุ อันควรคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมดและแจ้งประธาน
อนุกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อทราบและปรับโทษนักกีฬาผู้นั้น ตามพฤติกรรมดังกล่าว
๘.๙ ในประเภทประลองยุทธไม่มีการชิงอันดับ ๓ แต่ให้ครองอันดับ ๓ ร่วมกัน
๘.๑๐ ประเภทยุทธลีลาใน ข้อที่ ๔.๓ ให้นักกีฬาทุกคน ต้องส่งทะเบียนท่ายากของ
ยุทธลีลาทุกประเภท ที่ตนลงแข่งขัน และรวมถึงประเภทยุทธลีลาราชสีห์ให้กับคณะผู้ตัดสินก่อนการแข่งขัน
๑ วัน คือภายในเวลา ๑๒.๐๐ น ของวันประชุมผู้จัดการทีม หากพ้นเวลา ที่กาหนด กรรมการไม่รับพิจารณา
การส่งทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้นและผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมต้องลงนามกากับใบทะเบียนท่ายากของนักกีฬาของตน
๘.๑๑ ทะเบียนท่ายาก เมื่อคณะอนุกรรมการลงรับแล้วห้ามเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
หรือตัดออกเองโดยพลการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมท่ายากที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้จะไม่มีคะแนนใดๆ
บวกให้แต่หากการแสดงท่ายากได้ไม่ครบตามจานวนที่ได้ลงทะเบียนไว้จะถูกตัดคะแนนท่าละ ๐.๒ คะแนน
๘.๑๒ การใช้ทะเบียนท่ายาก ต้องลงให้ถูกต้องตามชนิดและสายมวยของยุทธลีลาตาม
รายชื่อท่าบังคับหรือท่ายากที่มีปรากฏในกติกากีฬาวูซู จะใช้ท่าบังคับหรือท่ายากต่างประเภทกันไม่ได้และต้อง
ลงให้ถูกต้องตาม ขั้นตอนของยุทธลีลาด้วย หากลงผิดขั้นตอนฯ จะถูกตัดคะแนนเพราะถือว่าในขั้นตอนนั้น ๆ
ไม่มี และการปรากฏท่ายากจากการแสดงในขั้นตอนอื่น ถือว่าเป็นท่ายากที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะไม่มีคะแนน
ใดบวกให้
๘.๑๓ การแสดงท่ายาก อนุโลมให้มีท่ายากซ้ากันได้ไม่เกิน ๒ ครั้งหากปรากฏเป็น
ครั้งที่ ๓ ก็จะไม่มีคะแนนใดบวกให้
๘.๑๔ การกระทาเฉพาะท่ารับ โดยไม่มีท่ายากนาย่อมไม่มีผลต่อการได้คะแนน
จากท่าที่กระทานั้นๆ
๘.๑๕ ห้ามการแสดงยุทธลีลาในประเภทชุดต่อสู้ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางจริยธรรม
ของสังคมใน ลักษณะที่ไม่เหมาะสม เซ่นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๘.๑๖ ห้ามนักกีฬาแสดงชุดต่อสู้ด้วยการปัดอาวุธให้กระเด็นออกห่างจากจุดการแสดง
ต่อสู้ไปในทิศทางต่างๆ หรือแสดงการหลุดของอาวุธไปยังขอบสนาม ซึ่งอาจเกิด อันตรายต่อผู้อื่น
๘.๑๗ หากมีการกระทาอาวุธใดๆ หลุดกระเด็นไปยังโต๊ะผู้ตัดสิน ให้ผู้ตัดสินยกเลิกผลการแข่งขันของ นักกีฬา
ผู้นั้น หรือทีมนั้นในส่วนเฉพาะรายการแข่งขันนั้น
๘.๑๘ เวลาในการแข่งขันประเภทยุทธลีลารายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๐ ต้องใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นาที และรายการที่ ๑๑ และ ๑๒ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕๐ วินาทีในชุดต่อสู้ ประเภท
ยุทธลีลาราชสีห์ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๘ นาทีและใช้เวลาไม่เกิน ๑๒ นาที ประเภทประลองยุทธใช้เวลาใน
การแข่งขัน ๒ นาทีพักระหว่างยก ๑ นาที เวลาหยุดและเริ่มตามคาสั่งผู้ตัดสินบนสนามแข่งขันทาการแข่งขัน
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แข่งขัน ๒ ยกใน ๓ ยก หากมีการเสมอกันเกิดขึ้นให้ชั่งน้าหนัก ณ เวลานั้นตัดสินแพ้ชนะ นักกีฬาที่มีน้าหนักตัว
น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ นักกีฬาวูซูที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโรงเรียนกีฬา ต้องสวมใส่ชุดนักกีฬาตาม
ประเภทของรายการ นั้นๆให้ถูกต้อง ตามกติกาของสมาคมวูซูแห่งประเทศไทย หากทาผิดกติกา ให้หัก ๑ คะแนน
หรือห้ามลงสนามแข่งขันทั้งนี้ ผู้ตัดสินฝ่ายตรวจสอบ อุปกรณ์และรายงานตัวนักกีฬาเป็นผู้ตรวจสอบ
๑๐.๒ การใช้อุปกรณ์ประเภทสนามแข่งขัน อุปกรณ์ประเภทสนามแข่งขันมี ๓ ประเภท
คือ สนามแข่งขันยุทธลีลา (สนามปูพรมขนาด ๘x๑๔ เมตร) และสนามแข่งขันประลองยุทธ ขนาด ๘x๘ (เวที
ยกพื้นสูง ๖๐ เซ็นต์) ทั้งนี้ อุปกรณ์เพื่อการแข่งขันดังกล่าว ต้องได้ มาตรฐานตามข้อกาหนดในกติกาวูซู
นานาชาติ ปี ๒๐๐๕ หรือได้รับการเห็นชอบจากประธานจัดการแข่งขัน ส่วนอุปกรณ์ ในประเภททีมยุทธลีลา
ราชสีห์ ให้ใช้อุปกรณ์กลางตามที่เจ้าภาพจัดให้ และต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามกติกายุทธลีลาราชสีห์
ปี ๒๐๐๕ หรือได้รับการเห็นชอบจากประธานจัดการ แข่งขัน
๑๐.๓ กรณีนักกีฬาใช้อุปกรณ์ผิดประเภทหรือไม่ได้มาตรฐานหากนักกีฬาใด
ใช้อุปกรณ์ประจาตัวที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือผิดประเภทเพื่อลงแข่งขัน ให้ฝ่ายตรวจสอบและ รายงานตัวนักกีฬา
ในรายการนั้น ๆ ทาการตักเตือนและเปลี่ยนให้ถูกต้อง หากนักกีฬาไม่สามารถเปลี่ยนให้ถูกต้องได้ให้ฝ่าย
ตรวจสอบและรายงานตัวนักกีฬาในรายการนั้นๆ ระงับการลงสนามแข่งขัน หรือเพิกถอนชื่อออกจากการ
แข่งขันในรายการของผู้นั้นเสีย
๑๐.๔ ภาษาใช้ในการแข่งขัน นอกเหนือจากคาศัพท์ทางเทคนิคของการแข่งขันที่ต้อง
ใช้ภาษาจีน นอกนั้นให้เป็นภาษาไทย
๑๐.๕ ในประเภทการแข่งขันประลองยทุธ และยุทธลีลาราชสีห์ ต้องมีแพทย์สนาม
ประจาสนามทุกครั้ง
๑๐.๖ นักกีฬาต้องได้รับการตรวจร่างกายรับรองสุขภาพจากคณะแพทย์ส่วนกลาง
หรือแพทย์สนามโดยให้กระทาก่อนการชั่งน้าหนักในขณะนั้น ๆ
๑๐.๗ ในการชั่งน้าหนักและตรวจรับรองสุขภาพนักกีฬา ต้องมีผู้แทนฝ่ายเทคนิคของ
สมาคมหรือคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง
๑๐.๘ ต้องมีห้องชั่งน้าหนักและตรวจร่างกายสาหรับนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงให้
เหมาะสม
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
๑๒.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการประกาศ
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
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ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

