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เทควันโดพร้อมจัด2ศึกใหญ่ปทท.-ไฟเขียว
ทีมชาติบู๊ได้

ศึก จีเอชแบงก์ เทควันโด พุมเซ่ ชิงแชมป�ประเทศไทย หลัง
จากชะงักมานานเกือบป� จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
เตรียมจัดประลองอย่างยิ�งใหญ่ ระหว่างวันที� 20-22

พ.ย.63 ที� อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต "บิ�กเอ"

พิมล ศรีวิกรม์ นายกเทควันโดฯ ไฟเขียวให้นักกีฬาทีมชาติ
ลงแข่งให้ต้นสังกัดตัวเองได้ เชื�อป�นี�คึกคักนักเทควันโดจาก
ทั�วประเทศมาร่วมประลองเป�นจํานวนมากอย่างแน่นอน
เพราะตลอดทั�งป� ศึกใหญ่ระดับชาติ ทั�งยช.แห่งชาติ, กีฬา
แห่งชาติ และกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ไม่มี
การแข่งขันเกิดขึ�นเลย โดยปฏิบัติตามมาตรการป�องกัน
ของรัฐทุกประการ
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    ผศ.พิมล ศรวีกิรม � นายกสมาคมกฬีาเทควนัโดแห�งประเทศไทย กล�าวว�า ตลอดเดอืบปี
พ.ศ.2563 กฬีาเทควนัโดในประเทศไทย ระดบัชาต ิยงัไม�มีการแข�งขนัรายการใดเกดิขึน้
เลย เพราะสถานการณ �โรคระบาด 
ไวรสัโควดิ-19 ทีท่าํให �การแข�งขนัหยดุชะงกัมาตลอดหลายเดอืน แต�ในช�วง 2 เดอืนสดุท �าย
สมาคมกฬีาเทควนัโดแห�งประเทศไทย เตรยีมจดัการแข�งขนั ศกึใหญ� 2 รายการ เริม่ตัง้แต�
เดอืนพฤศจกิายน จะมีการชงิชยัรายการ จเีอชแบงก � เทควนัโดชงิชนะเลศิแห�งประเทศไทย
ประเภท พมุเซ� หรอืประเภทท�ารํา ระหว�างวนัที ่20-22 พ.ย.63 ณ อาคารนันทนาการ
มหาวทิยาลยัรงัสติ ส�วนเดอืน ธนัวาคม จะมีการแข�งขนั จเีอชแบงก � เทควนัโดชงิชนะเลศิแห�ง
ประเทศไทย ประเภทต�อสู � ที ่ศนูย �การค �า เทอมินอล 21 จงัหวดันครราชสมีา ระหว�างวนัที่
21-24 ธ.ค.63

    "โดยการแข�งขนัรายการแรก ประเภทพมุเซ� ชงิชนะเลศิแห�งประเทศไทย ถอืว�าเป็น
รายการระดบัชาต ิรายการแรกของนักกฬีาเทควนัโดทกุรุ�นทกุวยัได �แสดงความสามารถ
เพราะตลอดทัง้ปี ไม�มีการแข�งขนัเทควนั 
โดรายการใดเลย ทัง้กฬีาเยาวชนแห�งชาต,ิ กฬีาแห�งชาต ิหรอืกฬีานักเรยีนนักศกึษาแห�ง
ประเทศไทย ทาํให � รายการ จเีอชแบงก � เทควนัโด พมุเซ� ชงิชนะเลศิแห�งประเทศไทย จงึเป็น
เวทปีระลองทีย่ิง่ใหญ�ทีส่ดุของปีนี ้โดยเชือ่ว�านักกฬีาจากทกุสโมสร ทกุยมิ จะมาสมคัรเข �า
ร�วมการแข�งขนัจาํนวนมาก มากกว�าทกุปีอย�างแน�นอน และทีส่าํคญั ปีนีท้างสมาคมจะเปิดให�
นักเทควนัโดพมุเซ�ทมีชาตไิทย ลงแข�งขนัให �ต �นสงักดัตวัเองได � ซึง่สมาคมจะเปิดรบัสมคัร
ตัง้แต�วนันีไ้ปจนถงึวนัที ่12 พ.ย.นี ้โดยจะแบ�งการแข�งขนัเป็น 9 รุ�น คอื อาย ุ9 ปี, 10-11 ปี,
12-14 ปี, 15-17 ปี ประชาชน 18-30 และ 31-40 ปี" พิมล กล�าว 

    "บิก๊เอ" พิมล ศรวีกิรม � นายกเทควนัโดฯ ยงักล�าวต�ออกีว�า เพื่อให �เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงการท�องเทีย่วและกฬีา สมาคมกฬีาเทควนัโดแห�งประเทศไทย จงึขอให�เจ �าหน�าที ่ผู �
ตดัสนิ ผู �ฝึกสอน ผู �ชม และนัก 
กฬีาทีเ่ข �าร�วมการแข�งขนั ตลอดจนผู �มีส�วนเกีย่วข �องทกุท�านในการแข�งขนั GH Bank เท
ควนัโดชงิชนะเลศิแห�งประเทศไทย ประจาํปี 2563 ประเภทพมุเซ� ในระหว�างวนัที ่20-22
พฤศจกิายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวทิยาลยัรงัสติ ปฏบิตัติามมาตรการ การ
ป�องกนัการแพร�ระบาดของเชือ้ไรรสัโควดิ-19 อย�างเคร�งครดั ตามรายละเอยีดดงัต�อไปนี้

    1. นักกฬีา ผู �ฝึกสอน ผู �ตดัสนิและเจ �าหน�าทีท่าํงานแต�ละฝ� าย จะต �องมีไอดกีาร �ดเท�านัน้ ถงึ
จะสามารถเข �าสนามแข�งขนัได � 2. จาํกดัผู �เข �าชมการแข�งขนั โดยคดิตามสดัส�วนนักกฬีา 1
คน ต�อผู �ปกครองหรอืผู �ตดิตาม  
1 คน โดยสมาคมจะแจกสายรดัข �อมือให � ตามจาํนวนนักกฬีาทีส่มคัรเข �าร�วมการแข�งขนั และ
แยกสสีายรดัข �อมือตามวนัเข �าแข�งขนั โดยให�นํามาให�เจ �าหน�าทีต่ดิให �หน�างานก�อนเข �าสนาม
แข�งขนั กรณีทาํสายรดัข �อมือหายหรอืชาํรดุจะไม�สามารถเข �าสนามแข�งขนัได � 3. นักกฬีา
สามารถเข �าสนามแข�งขนัได �เฉพาะวนัทีต่วัเองแข�งขนัเท�านัน้ โดยจะแบ�งไอดกีาร �ดเป็นสตีาม
วนัแข�งขนั 4. ไม�อนุญาตให�ยมืไอดกีาร �ดของนักกฬีาหรอืผู �ฝึกสอน เพื่อเข �าสนามแข�งขนั ใน
กรณีทีต่รวจเจอ ทางสมาคมจะตดัสทิธิใ์นการเข �าชมของผู �ชมในทมีทกุคน 5. กาํหนดให�
สนามแข�งขนัมีทางเข �าหน่ึงจดุ และทางออกหน่ึงจดุ เท�านัน้และอนุญาตให�เข �าสนาม การ
แข�งขนัตัง้แต�เวลา 07.00 น.เป็นต �นไป

    6. มีมาตรการคดักรองวดัไข �และอาการเสีย่งก�อนเข �าสนามแข�งขนั และผู �ทีจ่ะเข �าสนาม
แข�งขนัจะต �องสแกนควิอาร �โค �ดหรอืลงทะเบยีน ก�อนเข �าสนามแข�งขนัทกุคน 7. ในบรเิวณ
สนามการแข�งขนัจะมีการวางเจ 
ลแอลกอฮอล �ไว �ตามจดุต�างๆ 8. ผู �ทีอ่ยู�ในสนามแข�งขนัจะต �องสวมหน�ากากผ�าหรอืหน�ากาก
อนามยัตลอดเวลา ยกเว �นนักกฬีาทีล่งทาํการแข�งขนั 9. ไม�อนุญาตให�นําอาหารเข �าไปรบั
ประทานภายในบรเิวณสนามแข�งขนัโดยเด็ดขาด 10. 

    สาํหรบัผู �ทีไ่ม�สามารถเข �าสนามแข�งขนัได � สามารถรบัชมการแข�งขนัผ�านทางไลฟ�สดทาง
เพจสมาคมได�ทกุสนามการแข�งขนั

อกีหน่ึงช�องทางในการตดิตามข�าวสาร 
Add friend ที ่@Siamsport 
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