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ระเบียบการแข่งขัน
EGAT ยกน้าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ้าปี 2563
ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครังที่ 3
ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2563
ณ โรงยิมเนเซียม 4.000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
****************
1. ข้อมูลทั่วไป สมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดนครสวรรค์ และเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ก้ า หนดจั ด การแข่ ง ขั น EGAT ยกน้ า หนั ก ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย ประจ้ า ปี 2563
ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครังที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน
2563 ณ โรงยิมเนเซียม 4.000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2. สถานที่แข่งขัน, ฝึกซ้อม และที่พัก
2.1 สถานที่แข่งขัน : ณ โรงยิมเนเซียม 4.000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
2.2 สถานที่ฝึกซ้อมประจ้าวัน : ณ โรงยิมเนเซียม 4.000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
2.3 สถานที่พักนักกีฬา: ณ โรงยิมเนเซียม 4.000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
3. การจัดการแข่งขัน แยกประเภทหญิง, ชาย และแบ่งรุ่น ดังนี
3.1 ประชาชนหญิง: แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 รุ่น คือ 3.2 ประชาชนชาย: แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 รุ่น คือ
3.1.1 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 45 กิโลกรัม
3.2.1 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 55 กิโลกรัม
3.1.2 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 49 กิโลกรัม
3.2.2 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 61 กิโลกรัม
3.1.3 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 55 กิโลกรัม
3.2.3 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 67 กิโลกรัม
3.1.4 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 59 กิโลกรัม
3.2.4 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 73 กิโลกรัม
3.1.5 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 64 กิโลกรัม
3.2.5 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 81 กิโลกรัม
3.1.6 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 71 กิโลกรัม
3.2.6 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 89 กิโลกรัม
3.1.7 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 76 กิโลกรัม
3.2.7 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 96 กิโลกรัม
3.1.8 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 81 กิโลกรัม
3.2.8 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 102 กิโลกรัม
3.1.9 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 87 กิโลกรัม
3.2.9 รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 109 กิโลกรัม
3.1.10 รุ่นน้าหนักตัวเกิน 87 กิโลกรัม
3.2.10 รุ่นน้าหนักตัวเกิน 109 กิโลกรัม
4. คุณสมบัติของนักกีฬา, ทีม และการสมัครเข้าแข่งขัน
4.1 นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาในสังกัดของสโมสรสมาชิก (สมาคม, สโมสรหรือชมรม)
ที่ขึนทะเบียนไว้กับสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
4.2 อนุ ญ าตให้ ส โมสรหรื อ สมาคมหรื อ ชมรมกี ฬ ายกน้ า หนั ก ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก (นิ ติ บุ ค คล)
ของสมาคมกีฬายกน้าหนักฯ เข้าร่วมการแข่งขันได้ ทังนีให้ขึนอยู่กับดุลพินิจของประธานฝ่ายเทคนิค
4.3 ก้าหนดอายุของนักกีฬาต้องมีอายุตังแต่ 16 ปี ขึนไป (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2547)
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4.4 ในแต่ละทีม แต่ละประเภท ให้มีจ้านวนเจ้าหน้าที่ประจ้าทีมและคุณสมบัติ ดังนี
4.4.1 ผู้จัดการทีม 1 คน
4.4.2 ผู้ฝีกสอน 1 คน
4.4.3 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
4.4.4 เจ้าหน้าที่ประจ้าทีม 1 คน
4.4.5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ “ห้ามเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬายกน้าหนัก ”
โดยค้าสั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬายกน้านักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือ
สหพันธ์ยกน้าหนักนานาชาติ (IWF)
4.4.6 บุคคลตามข้อ 4.4.2 และ 4.4.3
- ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้าหนักขันพืนฐาน” (ยกเว้นผู้ฝึกสอน
อาวุโส)
- ห้ามมิให้ สมัครเป็ นนักกีฬาเข้าแข่งขันในประเภทและประเภทที่ตนเป็นผู้ ฝึกสอน หรือเป็น
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4.4.7 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนักกีฬามากกว่าหนึ่งทีม ให้ได้รับเกียรติบัตร (ถ้ามี) เพียงฉบับเดียว
4.5 แบบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
4.5.1 หนังสือสมัครเข้าแข่งขันของสโมสรสมาชิกให้ระบุจ้านวนประเภท, จ้านวนทีม, จ้านวนนักกีฬา
และจ้านวนเจ้าหน้าที่ประจ้าทีม และต้องลงนามหนังสือโดยนายกสมาคม หรือประธานสโมสร
หรือประธานชมรม หรือเลขาธิการ ฯ หรือเลขานุการ ฯ เท่านัน
4.5.2 แบบใบส่งชื่อนักกีฬาการสมัครเข้าร่ว มการแข่งขัน ประเภททีมหญิง -ทีมชาย (ให้ใช้แบบใบส่ ง
รายชื่อนักกีฬาที่ส่งมาด้วยนีเท่านั น) จะต้องระบุรายชื่อนักกีฬาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ตัวพิมพ์ใหญ่) รุ่ นแข่งขัน วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจ้าตัวประชาชน และสถิติโ ตเติลเข้า
แข่งขัน (Entry Total) ให้ครบถ้วนอย่างชัดเจน ด้วยการพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง หากข้อมูลของ
นักกีฬาคนใดไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่รับสมัครชื่อนักกีฬาคนนัน
4.5.3 รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิว จ้านวน 1 รูป ให้เขียนชื่อตัว, ชื่อสกุล, รุ่นการแข่งขัน และสังกัดทีม
ไว้ด้านหลังรูปและบรรจุถุงหรือซองแยกเป็นทีม ๆ และน้าส่งก่อนหรือในวันประชุมผู้จัดการทีม
ณ สถานที่ประชุม
4.5.4 บัตรประจ้าตัวประชาชน ให้นักกีฬาน้าไปแสดงในวันและเวลาชั่งน้าหนักตัวเท่านัน (ไม่มีบัตร
ไม่มีสิทธิ์)
4.6 ข้อมูลในแบบเอกสารการสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ต้องถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากสโมสร
ใดแจ้งหรือแสดงข้อมูล หรือหลักฐานอันเป็นเท็จ เมื่อคณะกรรมการแข่งขันตรวจสอบพบให้ลงโทษโดย
การตัดทีมกีฬานัน ออกจากการแข่งขันทันที ไม่ว่าจะมีการตรวจพบก่อนหรือระหว่างการแข่งขัน หรือ
การแข่งขันเสร็จสินไปแล้ว (1ปี) ให้พิจารณาและด้าเนินการท้านองเดียวกันตามข้อ 7.2
4.7 สโมสรสมาชิก ตามข้อ 4.1, 4.2 มีสิทธิ์ส่งนักกีฬาในแต่ละประเภท แต่ละประเภทได้ไม่จ้ากัดจ้านวนทีม
โดยมีจ้านวนนักกีฬาในแต่ละทีม
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4.7.1 ประเภทประชาชนหญิง : แต่ละทีมจะส่งชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน ให้เป็นทีมชาติปัจจุบันไม่เกิน 4 คน
4.7.2 ประเภทประชาชนชาย : แต่ละทีมจะส่งชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน ให้เป็นทีมชาติปัจจุบันไม่เกิน 4 คน
4.7.3 นักกีฬาในแต่ละทีม จะเข้าแข่งขันในรุ่นเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน ทังนีจ้านวนรวมของนักกีฬา
ที่แข่งขันจริงของแต่ละทีม จะต้องไม่เกินจ้านวนรุ่นที่ก้าหนดแข่งขันในแต่ละประเภท (หญิงไม่
เกิน 10 คน ชายไม่เกิน 10 คน)
4.7.4 การแข่งขันรายการนี นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันในระดับประชาชนแล้ว ไม่อนุญาตให้สมัครเข้า
แข่งขันในระดับยุวชน
4.8 นักกีฬาที่จะย้ายสโมสรจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จ และแจ้ง ขึนทะเบียนตามระเบียบของสมาคม
กีฬายกน้าหนัก ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
4.9 ส้าหรับนักกีฬาที่สโมสรหรือชมรม สร้างขึนใหม่ แต่ยังไม่ได้ส่งขึ นทะเบียน ให้ส่งเข้าร่วมแข่งขันได้ใน
สังกัดของตนเองเท่านัน และส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันถูกต้องตามระเบียบการแข่งขัน (เฉพาะการ
แข่งขันครังนีเท่านัน)
4.10 วิธีส่งใบสมัครอนุญาตให้ส่งใบสมัครและใบรายชื่อนักกีฬาให้ทันตามก้าหนดในข้อ 4.11.2 โดยส่งทาง
โทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และให้ส่งฉบับจริง พร้อมหลักฐานอื่น ๆ โดยทางไปรษณีย์ถึง
สมาคมฯ ทันที
4.11 ก้าหนดการเปิดรับสมัคร
4.11.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
สมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ห้อง 2 ชัน 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึก 25 ชัน) เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถนนรามค้าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9461 โทรสาร 0-2170-9462 มือถือ 08-6334-9108 หรือ
E-mail : tawa@tawa.or.th
4.11.2 เปิดรับสมัคร ตังแต่บัดนีถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เท่านัน
5. การบริหารและวิธีด้าเนินการแข่งขัน
5.1 การแข่งขันจะด้าเนินไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์ยกน้าหนักนานาชาติ (IWF) ฉบับภาษาไทย
ซึ่งรับ รองโดยสมาคมกีฬายกน้ าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ กติกา
การตัดสิน ให้คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (Jury) เป็นผู้ชีขาด
5.2 ผู้มีอ้านาจชีขาดด้านเทคนิค : ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากประธานฝ่ายเทคนิคฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ มีอ้านาจเต็มในการตัดสินชีขาด
ด้านเทคนิคและปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน
5.3 ในกรณีที่นักกีฬาในรุ่นใดมีจ้านวนมาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแบ่งนักกีฬาออกเป็น 2 กลุ่ม
หรือมากกว่าแล้วแต่กรณี ทังนี ให้พิจารณาจาก “สถิติโตเติลเข้าแข่งขัน” (Entry Total) ของนักกีฬา
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครและยืนยันในวันประชุมผู้จัดการทีม และให้ผู้ฝึกสอนลงลายมือชื่อไว้รับรองทุกครัง
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5.4 การชั่งน้าหนักตัวของนักกีฬาให้ด้าเนินการตามวันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในก้าหนดการแข่งขัน อนุญาตให้
ผู้ฝึกสอนเพศเดียวกันเข้าไปสังเกตการณ์การชั่งน้าหนักได้ 1 คน และให้นักกีฬาแสดงหลักฐานของ
ตัวเองต่อกรรมการชั่งน้าหนัก รวม 2 รายการ คือ
(1) “บัตรประจ้าตัวประชาชน” หรือเอกสารที่ราชการออกให้แสดงวัน เดือน ปี เกิด และ
(2) “บัตรประจ้าตัวนักกีฬา” (A.D. Card) ของการแข่งขันครังนี
5.5 การรายงานตัวเพื่อเข้าแข่งขัน และการแนะน้าตัวบนเวทีจะกระท้าตรงตามเวลาแข่งขันของแต่ละรุ่น ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน หากนักกีฬาคนใดไม่มารายงานตัวและขึนแนะน้าตัวบนเวที เมื่อพิธีกร
ประกาศชื่อของตนผ่านไปแล้ว นักกีฬาผู้นันจะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน (Disqualified)
5.6 นักกีฬาคนใด มีความผิดปกติของข้อศอกที่ไม่สามารถเหยียดยืดได้ตรงสุดตามปกติ ให้ผู้ฝึกสอนน้า
นั ก กี ฬ าคนนั นไปแจ้ ง และแสดงให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม การแข่ ง ขั น และผู้ ตั ด สิ น เพื่ อ พิ จ ารณา
(หลังจากการแนะน้าตัวแล้วเสร็จ)
5.7 ในวันแข่งขัน นักกีฬาแต่ละคน ต้องยกบาร์เบลแข่งขันตามเกณฑ์ ทัง 2 ข้อ ดังนี
(1) ต้องยกบาร์เบลแข่งขันครังแรกของท่าสแนทช์และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค น้าหนักรวมกันต้องไม่
น้อยกว่า “สถิติมาตรฐานขันต่้า” (ตามข้อ 10)
(2) ต้องยกบาร์เบลแข่งขันครังแรกของท่าสแนทช์และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค น้าหนักรวมกันต้องไม่น้อย
กว่า “สถิติโตเติลเข้าแข่งขัน (Entry Total)” ที่แต่ละคนแจ้งไว้ แต่อนุญาตให้ลดลงได้ ดังนี
- ประเภทหญิง ลดลงไม่เกิน 20 กก.
- ประเภทชาย ลดลงไม่เกิน 20 กก.
หมายเหตุ ถ้าลดลงเกิน ข้อก้ าหนดนี ให้ ถือว่า การยกครังนีและการยกครังที่ 1 และหรือ ครังที่ 2
ที่ผ่านมาเป็นโมฆะ (เฉพาะท่ายกนันๆ)
5.8 การขอเปลี่ยนแปลงน้าหนักของบาร์เบลก่อนการยกแต่ละครัง
(1) การขอเปลี่ยนแปลงน้าหนักของบาร์เบลก่อนการยกครังที่ 1, 2 หรือ 3 ให้กระท้าได้ไม่เกิน 2 ครัง
(2) วิธีการและขันตอนการขอเปลี่ยน ฯ ให้ปฏิบัติตามกติกาและหรือมติของที่ประชุมผู้จัดการทีม
ทังนีให้ผู้ฝึกสอนเป็นผู้เขียนตัวเลขน้าหนักของบาร์เบล และลงลายมือชื่อทุกครัง
5.9 ในห้วงเวลาขณะท้าการแข่งขัน ณ บริเวณพืนที่อบอุ่นร่างกาย (Warm-Up Area) อนุญาตให้เฉพาะ
ผู้ติดตามนักกีฬาที่คล้องคอด้วย “บัตรผ่านฟลอร์วอร์ม” ของรุ่นที่ก้าลังแข่งขันเท่านัน ที่จะเข้าไปได้
5.10 การบันทึกคะแนนรวมทีม เพื่อมีสิทธิรับรางวัลตามข้อ 11.3
5.10.1 ประเภทหญิงจะคิดคะแนนจากผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมละไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
5.10.2 ประเภทชายจะคิดคะแนนจากผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมละไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
5.11 ในพิธีมอบเหรี ยญให้ แก่นักกีฬา สมาคมฯ ก้าหนดให้ มีพิธีเชิญธงประจ้าสโมสร ของนักกีฬาที่ได้
ต้าแหน่ง ที่ 1, ที่ 2 และที่ 3 ของผลแข่งขันสถิติโตเติล เพื่อเป็นการฉลองชัยให้แก่นักกีฬาและสโมสร
ต้ น สั ง กั ด ในกรณี ที่ มี ส โมสรต่ า งประเทศใช้ ธ งชาติ ข องตน ที ม สโมสรของไทยให้ ใ ช้ ธ งชาติ ไ ทย
สมาคมฯ อนุญาตให้แต่ละสโมสรใช้ธงของโรงเรียน, วิทยาลัย, สถาบันที่มีธงต้นสังกัดใช้อยู่แล้วถ้า
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สโมสรใด จะจัดท้าขึนใหม่ ให้เป็นไปตามที่สมาคมกีฬายกน้าหนักฯ ก้าหนด และหากสโมสรใดไม่มี
ธงของสโมสรในพิธีเชิญธงฉลองชัย ถือว่าเข้าข่ายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างยิ่ง
6. อุปกรณ์การแข่งขัน
6.1 อุปกรณ์ชุดบาร์เบลส้าหรับการแข่งขัน : ใช้ชุดยกน้าหนักซึ่งได้รับการรับรองจากสหพันธ์ยกน้าหนักนานาชาติ(IWF)
6.2 อุปกรณ์ชุดบาร์เบลส้าหรับวอร์ม : ใช้ชุดเหล็กยกน้าหนัก TAWA หรืออื่น ๆ
6.3 อุปกรณ์ชุดบาร์เบลส้าหรับฝึกซ้อม : ใช้ชุดเหล็กยกน้าหนัก TAWA
7. การควบคุมการใช้สารต้องห้ามและบทลงโทษ
7.1 สมาคมกีฬายกน้าหนักฯ ร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย มีอ้านาจหน้าที่ ที่จะ
ด้าเนินการการเดินทางไปสุ่มตรวจสารต้องห้าม นักกีฬายกน้าหนักที่มีชื่อสมัครเข้าแข่งขันทังก่อนและหลังการ
แข่งขัน โดยสโมสรต้นสังกัดจะต้องให้ความร่วมมือ ด้วยการแจ้งชื่อ สนามฝึกซ้อมประจ้าวัน ที่พักค้างแรมคืน
ประจ้าวัน และวันหยุด (ตามแบบเอกสารของสมาคมฯ) ให้สมาคมฯ ทราบก่อนวันประชุมผู้จัดการทีมไม่น้อย
กว่า 30 วัน สโมสรใดไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวของนักกีฬาคนใด นักกีฬาคนนันจะไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
7.2 ในระหว่ า งการแข่ ง ขั น จะมี ก ารตรวจการใช้ ส ารต้ อ งห้ า มในนั ก กี ฬ าโดยความร่ ว มมื อ จากฝ่ า ย
วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย วิธีการเลือกตรวจสารต้องห้ามของนักกีฬาให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของประธานฝ่ายเทคนิคสมาคม ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฝ่ายเทคนิค
สมาคมกีฬายกน้าหนัก ฯ
7.3 นักกีฬาที่ตรวจพบว่ามีการใช้สารต้องห้าม นอกจากจะถูกลงโทษแล้ว สมาคมฯ จะด้าเนินการดังนี
7.3.1 ลบชื่อนักกีฬาคนนันออกจากใบบันทึกผลการแข่งขันและระบบการแข่งขัน
7.3.2 เลื่อนต้าแหน่งล้าดับที่ของนักกีฬาในรุ่นนันใหม่ และประกาศรับรองการจัดอันดับที่ของนั กกีฬา
เหรียญรางวัล และสรุปคะแนนรวมทีมใหม่
7.3.3 ประกาศผลการพิจารณารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมใหม่ ถ้าผู้ใช้สารต้องห้าม
มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลดังกล่าว
7.3.4 ให้ส่งคืนทังเหรียญรางวัล เงินรางวัล และถ้วยรางวัล ที่นักกีฬาและสโมสรต้นสังกัดได้รับจากการ
แข่งขันในครังนี หากไม่สามารถเรียกคืนเหรียญรางวัล และเงินรางวัลทังสินจากนักกีฬาดังกล่าวได้
ให้ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ประธานสโมสร ประธานชมรม หรือ นายกสมาคม ต้นสังกัดของนักกีฬา
นัน เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามจ้านวนเงินที่สมาคมฯ เรียกเก็บ
8. การบริหารการแข่งขัน
8.1 สมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบด้าเนินการและจัดการแข่งขัน
8.2 คณะกรรมการฝ่ ายเทคนิ ค สมาคมกีฬายกน้า หนัก สมัครเล่ นแห่ งประเทศไทยจะเป็นผู้ แ ต่งตั ง
คณะกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิคในการแข่งขัน
8.3 การประชุมผู้จัดการทีม (เพื่อยืนยันรายชื่อนักกีฬา (ตัวจริง -ตัวส้ารอง) และสถิติโตเติลเข้าแข่งขัน)
ในวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม 4.000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
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8.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ จะตัดรายชื่อนักกีฬาส้า รอง (ถ้ามี) และชื่อนักกีฬาที่ขอถอนตัวไม่
แข่งขัน (ถ้ามี) ออกจากระบบทางเทคนิคการแข่งขันหลังเสร็จสิน การประชุมผู้จัดการทีม และจะไม่
อนุญาตให้นักกีฬาที่ขาดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันหรือประลอง
9. การควบคุมมารยาทและวินัยของนักกีฬา
9.1 นักกีฬาที่ไม่เคยเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไม่อนุญาตให้ประดับธงชาติไทยที่ชุดแข่งขัน และไม่อนุญาตให้
นักกีฬาทุกประดับธงชาติต่างประเทศที่ชุดแข่งขัน
9.2 ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ้าทีมทุกคนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการ
เป็น “นักกีฬาที่ด”ี คือเป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าและให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน ต้องปฏิบัติตามกติกา และแนวปฏิบัติในการแข่งขันตามที่สมาคมฯ ก้าหนด ยอมรับผลการ
ตัดสินของกรรมการ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน หากนักกีฬาหรือ
เจ้าหน้าที่ประจ้าทีมใด คนใดกระท้าการใดๆ ที่มีพฤติกรรมในท้านองประท้วงหรือ เสียมารยาทอย่าง
ร้ายแรง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อพิจารณา
ลงโทษ และแจ้งผลการลงโทษให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
10. สถิติมาตรฐานขันต่้า
10.1 ประเภทประชนชนหญิง
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 45 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 90 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 49 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 95 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 55 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 100 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 59 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 105 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 64 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 105 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 71 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 76 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 81 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 87 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวเกิน 87 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลกรัม
10.2 ประเภทประชนชนชาย
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 55 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 135 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 61 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 140 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 67 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 145 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 73 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 150 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 81 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 155 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 89 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 160 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 96 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 165 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 102 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 165 กิโลกรัม
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รุ่นน้าหนักตัวไม่เกิน 109 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 165 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักตัวเกิน 109 กิโลกรัม ไม่ต่้ากว่า 165 กิโลกรัม
หมายเหตุ : สถิ ติ ม าตรฐานขั นต่้ า นี ให้ คิ ด จากน้ า หนั ก รวมของการยกครั งแรกของท่ า สแนทช์ และ
ท่าคลีนด์แอนเจอร์ค
11. เงินรางวัล
11.1 รางวัลนักกีฬาประชาชนหญิง-ชาย ที่สร้างสถิติประเทศไทยและท้าสถิติได้ดีกว่าสถิติเอเชียหรือสถิติโลก
(เฉพาะท่าสแนทช์และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค ให้ได้รับทุกคน)
(1) รางวัลนักกีฬาที่สร้างสถิติใหม่ “สถิติประชาชน ปทท.” ได้รับ กิโลกรัมละ 3,000 บาท
(2) รางวัลนักกีฬาที่สร้างสถิติใหม่ “สถิติประชาชนเอเชีย” ได้รับ กิโลกรัมละ 20,000 บาท
(3) รางวัลนักกีฬาที่สร้างสถิติใหม่ “สถิติประชาชนโลก” ได้รับ กิโลกรัมละ 50,000 บาท
11.2 รางวัลส้าหรับนักกีฬาประชาชนหญิง-ชาย ที่ชนะการแข่งขัน
ก. รางวัลชนะเลิศ
(1) ท่าสแนทช์ ได้รับเหรียญกะไหล่ทอง, ประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
(2) ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค ได้รับเหรียญกะไหล่ทอง, ประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
(3) สถิติโตเติล ได้รับเหรียญกะไหล่ทอง, ประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษา 2,500 บาท
ข. รางวัลรองชนะเลิศ
(1) ท่าสแนทช์ ได้รับเหรียญกะไหล่เงิน,ประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษา 1,500 บาท
(2) ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค ได้รับเหรียญกะไหล่เงิน,ประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษา 1,500 บาท
(3) สถิติโตเติล ได้รับเหรียญกะไหล่เงิน, ประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
ค. รางวัลต้าแหน่งที่ 3
(1) ท่าสแนทช์ ได้รับเหรียญกะไหล่ทองแดง, ประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท
(2) ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค ได้รับเหรียญกะไหล่ทองแดง,ประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท
(3) สถิติโตเติล ได้รับเหรียญกะไหล่ทองแดง, ประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษา 1,500 บาท
11.3 รางวัลส้าหรับทีมที่ชนะคะแนนรวมทีม
ก. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีม ประชาชนหญิง-ชาย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และเหล็ก TAWA จ้านวน 2 ชุด
ข. รางวัลที่ 2 คะแนนรวมทีมผสมประชาชนหญิง-ชาย ได้เหล็ก TAWA จ้านวน 1 ชุด (ชายหรือหญิง)
ค. รางวัลที่ 3 คะแนนรวมทีมผสมประชาชนหญิง-ชาย ได้แผ่นเหล็ก TAWA 25 กก., 20 กก.,15 กก.,
10 กก. และ 5 กก. อย่างละ 2 แผ่น
ง. รางวัลคะแนนรวมทีมประชาชนหญิง (6 รางวัล)
- ชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนหญิง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 10,000 บาท
- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนหญิงอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 9,000 บาท
- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนหญิงอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 8,000 บาท

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
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8จ ก9

- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนหญิงอันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 7,000 บาท
- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนหญิงอันดับ 4 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 7,000 บาท
- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนหญิงอันดับ 5 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 7,000 บาท
จ. รางวัลคะแนนรวมทีมประชาชนชาย (6 รางวัล)
- ชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนชาย ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 10,000 บาท
- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนชายอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 9,000 บาท
- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนชายอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 8,000 บาท
- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนชานอันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 7,000 บาท
- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนชนอันดับ 4 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 7,000 บาท
- รองชนะเลิศคะแนนรวมทีมประชาชนชายอันดับ 5 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินบ้ารุงทีม 7,000 บาท
11.4 รางวัลนักกีฬาประชาชนหญิง-ชายยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท
12. ก้าหนดการแข่งขัน
วันที 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม ณ โรงยิมเนเซียม 4.000 ที่นั่ง สนามกี ฬา
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วัน / เดือน / ปี
เวลาชั่งน้าหนัก เวลาแข่งขัน
รุ่นน้าหนัก
ประเภท/กลุ่ม
หมายเหตุ
20 กันยายน 2563
07.00-08.00
09.00
55 กก.
ชาย B
09.00-10.00
11.00
45,49 กก
หญิง B
11.00-12.00
13.00
45 กก.
หญิง A
15.00
พิธีเปิดการแข่งขัน
14.00-15.00
16.00
55
ชาย A
15.30-16.30
17.30
49
หญิง A
21 กันยายน 2563
07.00-08.00
09.00
61,67 กก.
ชาย B
09.00-10.00
11.00
55,59 กก.
หญิง B
11.00-12.00
13.00
61 กก.
ชาย A
12.30-13.30
14.30
55 กก.
หญิง A
14.00-15.00
16.00
67 กก.
ชาย A
15.30-16.30
17.30
59 กก.
หญิง A
22 กันยายน 2563
07.00-08.00
09.00
64,71 กก.
หญิง B
09.00-10.00
11.00
73,81 กก.
ชาย B
11.00-12.00
13.00
64 กก.
หญิง A
12.30-13.30
14.30
73 กก.
ชาย A
14.00-15.00
16.00
71 กก.
หญิง A
15.30-16.30
17.30
81 กก.
ชาย A
23 กันยายน 2563
07.00-08.00
09.00
89,96 กก.
ชาย B
09.00-10.00
11.00
76 กก.
หญิง B
11.00-12.00
13.00
89 กก.
ชาย A
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24 กันยายน 2563

12.30-13.30
14.00-15.00
15.30-16.30
07:00-08.00
09:00-10.00
11:00-12.00
13:00-14.00

14.30
16.00
17.30
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00

96 กก.
ชาย A
76 กก.
หญิง A
102 กก.
ชาย A
81,87
หญิง A
109
ชาย A
+87
หญิง A
+109
ชาย A
พิธีปิดการแข่งขัน มอบถ้วยพระราชทานฯ
งานสังสรรค์แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลต่างๆ

หมายเหตุ : 1.ตารางการแข่งขันนี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามจ้านวนของนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
จะยืนยันก้าหนดการในการประชุมผู้จัดการทีม
2. เมื่อเสร็จสินการแข่งขันของแต่ละรุ่น (กลุ่ม A) จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
สมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

AP.002/1

ใบส่ งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้ าแข่ งขัน
การแข่ งขัน EGAT ยกนา้ หนักชิงแชมป์ ปะเทศไทย ประจาปี 2563
ระดับประชาชน ชิงถ้ วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ครั้งที3่

ทีมหญิง

ชื่อทีม.....................................................................................<ภาษาอังกฤษ>............................................................................................................ (.................) ส่ งชื่อหญิง................ คน
เลขที่............................ ถนน............................. อาเภอ................................. จังหวัด.................................. รหัสไปรษณี ย.์ .......................... โทรศัพท์............................ โทรสาร..................................
สถิติ
คนที่ รุ่ น โตเติล้
เข้าแข่งขัน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 ผูจ้ ดั การทีม
2 ผูฝ้ ึ กสอน
3 ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
หมายเหตุ

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ชื่อตัว - ชื่อสกุล (ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

(ชื่อภาษาไทย ตัวบรรจง)

NAME - SURNAME

TEAM MANAGER
COACH
ASS. COACH
1. ให้เขียนด้วยตัวบรรจง ชัดเจน อ่านง่าย หรื อพิมพ์หลักฐาน ต้องกรอกให้จดั เจน ครบทุกช่อง
2. ให้เขียนรายชื่ อนักกีฬา เรี ยงจานวนตามลาดับรุ่ น กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง(วดป. เกิด, สถิติโตเติ้ล) หรื อ √
( * แนบเอกสารนี้ ถ่ายสาเนาได้)

วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขประจาตัวประชาชน

ลงชื่ อ
ลงชื่ อ
ลงชื่ อ

โทร
โทร
โทร

AP.002/2

ใบส่ งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้ าแข่ งขัน
การแข่ งขัน EGAT ยกนา้ หนักชิงแชมป์ ปะเทศไทย ประจาปี 2563

ทีมชาย

ระดับประชาชน ชิงถ้ วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ครั้งที3่

ชื่อทีม.....................................................................................<ภาษาอังกฤษ>............................................................................................................ (.................) ส่ งชื่อชาย................ คน
เลขที่............................ ถนน............................. อาเภอ................................. จังหวัด.................................. รหัสไปรษณี ย.์ .......................... โทรศัพท์............................ โทรสาร..................................
สถิติ
คนที่ รุ่ น โตเติล้
เข้าแข่งขัน

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ชื่อตัว - ชื่อสกุล (ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

(ชื่อภาษาไทย ตัวบรรจง)

NAME - SURNAME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 ผูจ้ ดั การทีม
TEAM MANAGER
2 ผูฝ้ ึ กสอน
COACH
3 ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
ASS. COACH
หมายเหตุ
1. ให้เขียนด้วยตัวบรรจง ชัดเจน อ่านง่าย หรื อพิมพ์หลักฐาน ต้องกรอกให้จดั เจน ครบทุกช่อง

2. ให้เขียนรายชื่ อนักกีฬา เรี ยงจานวนตามลาดับรุ่ น กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง(วดป. เกิด, สถิติโตเติ้ล) หรื อ √
( * แนบเอกสารนี้ ถ่ายสาเนาได้)

วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขประจาตัวประชาชน

ลงชื่ อ
ลงชื่ อ
ลงชื่ อ

โทร
โทร
โทร

