ระเบียบการแข่ งขันกีฬายูโด
การแข่ งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2560
1. ประเภทการแข่ งขัน
1.1 ประเภทบุคคล - ชาย หญิง
2. จานวนนักกีฬาและคุณสมบัติ
2.1 อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย,หญิง ไม่ เกิดก่อน 1 มกราคม 2545
2.2 อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย,หญิง ไม่ เกิดก่อน 1 มกราคม 2542
2.3 นักกีฬาต้องเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ที่สังกัดในสถานศึกษาของจังหวัดศรี สะเกษ เท่านั้น
3. จานวนนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
3.1 ส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้รุ่นละ 1 คน เท่านั้น
3.2 เจ้าหน้าที่ประจาทีม 3 คน ที่ทาหน้าที่ ผูจ้ ดั การทีม 1 คน ผูค้ วบคุมนักกีฬา 1 คน ผูฝ้ ึ กสอน 1 คน
4. การแบ่ งพิกดั รุ่ นนาหนัก

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ใบส่ งรายชื่ อนักกีฬายูโด
การแข่ งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2560
ประเภทบุคคลชาย รุ่ นอายุไม่ เกิน 15 ปี
ชื่อ - สกุล
รุ่ นนา้ หนัก
วัน/เดือน/ปี ลายมือชื่อ
เกิด
ไม่เกิน 38 ก.ก.
38 ก.ก.ไม่เกิน 42 ก.ก.
42 ก.ก.ไม่เกิน 46 ก.ก.
46 ก.ก.ไม่เกิน 50 ก.ก.
50 ก.ก.ไม่เกิน 55 ก.ก.
55 ก.ก.ไม่เกิน 60 ก.ก.
60 ก.ก.ไม่เกิน 66 ก.ก.
เกิน 66 ก.ก.ขึ้นไป

(ลงชื่อ)..........................................ผูฝ้ ึ กสอน
(...........................................................)
ตาแหน่ง................................................

หมาย
เหตุ

(ลงชื่อ)........................................ผูค้ วบคุมทีม
(.....................................................)
ตาแหน่ง....................................................

(ลงชื่อ)..........................................ผูจ้ ดั การทีม
(...............................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ใบส่ งรายชื่ อนักกีฬายูโด
การแข่ งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2560
ประเภทบุคคลหญิง รุ่ นอายุไม่ เกิน 15 ปี
ชื่อ - สกุล
รุ่ นนา้ หนัก
วัน/เดือน/ปี ลายมือชื่อ
เกิด
ไม่เกิน 36 ก.ก.
36 ก.ก.ไม่เกิน 40 ก.ก.
40 ก.ก.ไม่เกิน 44 ก.ก.
44 ก.ก.ไม่เกิน 48 ก.ก.
48 ก.ก.ไม่เกิน 52 ก.ก.
52 ก.ก.ไม่เกิน 72 ก.ก.
57 ก.ก.ไม่เกิน 63 ก.ก.
เกิน 63 ก.ก.ขึ้นไป

(ลงชื่อ)..........................................ผูฝ้ ึ กสอน
(...........................................................)
ตาแหน่ง................................................

หมาย
เหตุ

(ลงชื่อ)........................................ผูค้ วบคุมทีม
(.....................................................)
ตาแหน่ง....................................................

(ลงชื่อ)..........................................ผูจ้ ดั การทีม
(...............................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................

ใบส่ งรายชื่ อนักกีฬายูโด
การแข่ งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2560
ประเภทบุคคลชาย รุ่ นอายุไม่ เกิน 18 ปี
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - สกุล

รุ่ นนา้ หนัก

วัน/เดือน/ปี
เกิด

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ไม่เกิน 50 ก.ก.
50 ก.ก.ไม่เกิน 55 ก.ก.
55 ก.ก.ไม่เกิน 60 ก.ก.
60 ก.ก.ไม่เกิน 66 ก.ก.
6๖ ก.ก.ไม่เกิน 73 ก.ก.
73 ก.ก.ไม่เกิน 81 ก.ก.
81 ก.ก.ไม่เกิน 90 ก.ก.
เกิน 90 ก.ก.ขึ้นไป

(ลงชื่อ)................................................ผูฝ้ ึ กสอน
(...........................................................)
ตาแหน่ง................................................

(ลงชื่อ).........................................ผูค้ วบคุมทีม
(.....................................................)
ตาแหน่ง....................................................

(ลงชื่อ)..........................................ผูจ้ ดั การทีม
(...............................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ใบส่ งรายชื่ อนักกีฬายูโด
การแข่ งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2560
ประเภทบุคคลหญิง รุ่ นอายุไม่ เกิน 18 ปี
ชื่อ - สกุล
รุ่ นนา้ หนัก
วัน/เดือน/ปี
ลายมือ
เกิด
ชื่อ
ไม่เกิน 42 ก.ก.
42 ก.ก.ไม่เกิน 45 ก.ก.
45 ก.ก.ไม่เกิน 48 ก.ก.
48 ก.ก.ไม่เกิน 52 ก.ก.
52 ก.ก.ไม่เกิน 57 ก.ก.
57 ก.ก.ไม่เกิน 63 ก.ก.
63 ก.ก.ไม่เกิน 70 ก.ก.
เกิน 70 ก.ก. ขึ้นไป

(ลงชื่อ)................................................ผูฝ้ ึ กสอน
(...........................................................)
ตาแหน่ง................................................

หมายเหตุ

(ลงชื่ อ).......................................ผูค้ วบคุมทีม
(.....................................................)
ตาแหน่ง....................................................

(ลงชื่อ)..........................................ผูจ้ ดั การทีม
(...............................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................

5. การดาเนินการแข่ งขัน
5.1 แข่งขันระหว่างวันที่ 19 - 20 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560
5.2 สถานที่แข่งขัน หอประชุ มแม่ฟ้าหลวง โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ศรี สะเกษ
5.3 จัดแข่งขันแบบ Single Repechages
5.4 การตรวจร่ างกายนักกีฬาให้ผคู ้ วบคุมนานักกีฬาไปตรวจร่ างกายตามสถานที่ที่กาหนด นักกีฬาคน ใดไม่
ไปตรวจร่ างกายหรื อไม่ผา่ นการตรวจร่ างกายไม่มีสิทธิ์ เข้าแข่งขัน
5.5 การจัดน้ าหนักและนักกีฬาเข้ารุ่ นให้ผคู ้ วบคุมนารายชื่อนักกีฬา ส่ งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อจับ
สลากและชัง่ น้ าหนักประกบคู่แข่งขัน
5.6 การชัง่ น้าหนักเข้าแข่งขันจะเริ่ มชัง่ จากรุ่ นเบาจนถึงรุ่ นหนัก นักกีฬาคนใดที่ไม่สามารถทาน้ าหนักตัว ใน
รุ่ นที่ตนสมัครเข้าแข่งขันได้ จะหมดสิ ทธิ์ เข้าทาการแข่งขันในวันแข่งขัน นักกีฬาคนใดที่มีชื่อเข้าแข่งขันตาม
กาหนดการแข่งขัน ต้องมาชัง่ น้ าหนัก ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น. ก่อนวันแข่งขัน 1 วัน ถ้าไม่มาชัง่
น้ าหนักไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
5.7 กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาของสหพันธ์ยโู ดสากลซึ่ งกรมพลศึกษาและสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ
ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั หรื อตามที่ประชุมกาหนดตามความเหมาะสม
5.8 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเชิญผูค้ วบคุม และหรื อผูฝ้ ึ กสอนร่ วมทาการจับสลากจัดคู่แข่งขันใน
วันที่ 4 สิ งหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดอยตุง โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์
ศรี สะเกษ
5.9 ในวันแข่งขันผูค้ วบคุมทีมจะต้องนานักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันไปถึงสนามแข่งขันอย่างน้อย 1 ชม. นักกีฬา
คนใดไปถึงสนามแข่งขันไม่ทนั ตามเวลาในการกาหนดการแข่งขัน จะถือว่านักกีฬาผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ์
5.10 เวลาในการแข่งขันแต่ละคู่ใช้เวลาแข่งขัน 4 นาที ยกเว้นคู่ชิงชนะเลิศใช้เวลาการแข่งขันคู่ละ 5 นาที
6. การแข่ งขันสาหรับในวันชิงชนะเลิศให้ ถือปฏิบัติดังนี้
6.1 ชนะเลิศ ได้ 5 คะแนน
6.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ 3 คะแนน
6.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ 1 คะแนน
7. การแต่ งกาย
7.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องสวมชุ ดยูโดสี ขาวหรื อสี น้ าเงิน
7.2 เสื้ อจะต้องยาวพอที่จะคลุมสะโพกและคาดเข็มขัดแขนเสื้ อจะต้องหลวมและยาวเกินครึ่ งของปลายแขน
(โฟร์ อาร์ม)ต้องกว้างเกิน 3 – 5 ซม.โดยวัดจากส่ วนสุ ดของปลายแขน(โฟร์ อาร์ม)
7.3 กางเกงต้องหลวมและยาวพอที่จะคลุมเกินหน้าแข้งลงไปและจะต้องกว้างเกินกว่า 5-8 ซม.โดยวัดจาก
บริ เวณที่ใหญ่ที่สุดจากปลายน่อง
7.4 เข็มขัดต้องคาดเป็ นปมสี เหลี่ยมแน่นพอที่จะไม่รุ่มร่ ามมากเกินไป และเข็มขัดนี้จะต้องยาวพอที่จะพันตัว
ได้ 2 รอบ เมื่อผูกคาดแล้วจะมีปลาย 2 ข้างยาวออกมาประมาณ 20 – 30 ซม.
7.5 ห้ามไว้หนวดเครา ทรงผมต้องให้เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน
8. การสมัครเข้ าแข่ งขัน และหลักฐานการสมัคร

8.1 ใบสมัครเข้าแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคนจานวน 1 ชุด โดยติดรู ปถ่ายที่ใบสมัคร 1 รู ป
8.2 ทะเบียนรู ปถ่ายของผูส้ มัครเข้าแข่งขันตามทะเบียนของนักกีฬาแต่ละชนิดลงนามโดยผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษานั้น ๆ
8.3 ใบแยกประเภทการแข่งขันตามแต่ละชนิ ดกีฬานั้น ๆ
8.4 หลักฐานประกอบการเข้าแข่งขันให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
9. กาหนดส่ งใบสมัครพร้ อมหลักฐาน วันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2560

กาหนดการแข่ งขันกีฬายูโด
การแข่ งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี ปี 2560
ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิ งหาคม 2560
ณ หอประชุ มแม่ ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริ นทร์ ศรีสะเกษ
*************************************************************************************
4 สิ งหาคม 2560
10.00 – 12.00 น.
- ประชุมผูฝ้ ึ กสอน
- จับสลากแบ่งสาย
18 สิ งหาคม 2560
15.00 – 17.00 น.
ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา
- อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทบุคคลชาย ทุกรุ่ นน้ าหนัก
- อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคลหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
19 สิ งหาคม 2560
09.00 น. เป็ นต้นไป เริ่ มแข่งขัน
- อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทบุคคลชาย ทุกรุ่ นน้ าหนัก
- อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคลหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
15.00 น
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
15.00 – 17.00 น.

20 สิ งหาคม 2560
09.00 น. เป็ นต้นไป

ชัง่ น้ าหนักนักกีฬา
- อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทบุคคลหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
- อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคลชาย ทุกรุ่ นน้ าหนัก

เริ่ มแข่งขัน
- อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทบุคคลชาย ทุกรุ่ นน้ าหนัก
- อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคลหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
15.00 น
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
หมายเหตุ การชัง่ น้ าหนักและการเข้าร่ วมทาการแข่งขันใช้บตั รประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อบัตรที่มี
รู ปถ่าย ระบุ วัน เดือน ปี เกิด และเลข 13 หลัก ชัดเจน ที่ทางราชการออกให้ เท่านั้น

