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เทควนัโด ไดฤ้กษจ์ดัแข่งขนัชงิแชมป์ประเทศไทยสนามแรก

     

เปิดคลงัซปุเปอรค์ารส์ดุ เอริธ์
วศิววทิ

สาวเชยีงใหม่ผงะ… ดว่น! 29 ส.ส.รฐับาล รอด
คดถีอืหุน้สื�อ

"โฆษก ส.บอล"… ทรมัป์หาเสยีงในพื �นที�โค
วดิ-19 ระบาดหนัก

คนขา
สลาก

 Matichon  21 ช ั�วโมงที�ผ่านมา

© Matichon  ภาพประกอบขา่ว

เทควนัโด ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 จนตอ้งยกเลกิ หรอืเลื�อนการแขง่ขนัมาตลอดเกอืบ
ทั�งปี ลา่สดุเตรยีมกลบัมาแขง่คร ั�งแรกชว่งเดอืนพ.ย.นี�

เทควนัโด เตรยีมจดัประลองอยา่งยิ�งใหญ ่ระหวา่งวนัที� 20-22 พ.ย.63 ที�อาคารนันทนาการ มหาวทิยาลยัรงัสติ “บิ �กเอ”พมิล ศรวีกิรม ์นายกเทควนัโดฯ ไฟ

เขยีวใหนั้กกฬีาทมีชาตลิงแขง่ใหต้น้สงักดัตวัเองได ้เช ื�อปีนี�คกึคกันักเทควนัโดจากทั�วประเทศมารว่มประลองเป็นจาํนวนมากอยา่งแน่นอน เพราะตลอดทั�งปี

ศกึใหญร่ะดบัชาต ิทั�งเยาวชนแหง่ชาต,ิ กฬีาแหง่ชาต ิและกฬีานักเรยีนนักศกึษาแหง่ประเทศไทย ไม่มกีารแขง่ขนัเกดิขึ �นเลย เวทนีี�จงึเป็นรายการแรกของ

ชาวเทควนัโดในปีนี� โดยปฏบิตัติามมาตราการป้องกนัของรฐัทกุประการ

เกาะตดิขา่ว กดตดิตามไลน ์ขา่วสด
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ผศ.พมิล ศรวีกิรม ์นายกสมาคมกฬีาเทควนัโดแหง่ประเทศไทย กลา่ววา่ ตลอดเดอืบปี พ.ศ.2563 กฬีาเทควนัโดในประเทศไทย ระดบัชาต ิยงัไม่มกีาร

แขง่ขนัรายการใดเกดิขึ �นเลย เพราะสถานการณโ์รคโควดิ-19 ที�ทาํใหก้ารแขง่ขนัหยดุชะงกัมาตลอดหลายเดอืน แตใ่นชว่ง 2 เดอืนสดุทา้ย สมาคมกฬีาเท

ควนัโดแหง่ประเทศไทย เตรยีมจดัการแขง่ขนั ศกึใหญ ่2 รายการ เร ิ�มตั�งแต ่เดอืนพฤศจกิายน จะมกีารชงิชยัรายการ จเีอชแบงค ์เทควนัโดชงิชนะเลศิแหง่

ประเทศไทย ประเภท พุมเซ ่หรอืประเภททา่ราํ ระหวา่งวนัที� 20-22 พ.ย.63 ที�อาคารนันทนาการ มหาวทิยาลยัรงัสติ สว่นเดอืน ธนัวาคม จะมกีารแขง่ขนั จี

เอชแบงค ์เทควนัโดชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ประเภทตอ่สู ้ที� ศนูยก์ารคา้ เทอมนิอล 21 จงัหวดันครราชสมีา ระหวา่งวนัที� 21-24 ธ.ค.63

“การแขง่ขนัรายการแรก ประเภทพุมเช ่ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ถอืวา่เป็นรายการระดบัชาต ิรายการแรกของนักกฬีาเทควนัโดทกุรุน่ทกุวยัไดแ้สดง

ความสามารถ เพราะตลอดทั�งปี ไม่มกีารแขง่ขนัเทควนัโดรายการใดเ้ลย ทั�งกฬีาเยาวชนแหง่ชาต,ิ กฬีาแหง่ชาต ิหรอืกฬีานักเรยีนนักศกึษาแหง่ประเทศไทย

ทาํให ้รายการ จเีอชแบงค ์เทควนัโด พุมเซ ่ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย จงึเป็นเวทปีระลองที�ยิ�งใหญท่ี�สดุของปีนี� โดยเชื�อวา่นักกฬีาจากทกุสโมสร ทกุยมิส ์

จะมาสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัจาํนวนมาก มากวา่ทกุปีอยา่งแน่นอน และที�สาํคญั ปีนี�ทางสมาคมจะเปิดใหนั้กเทควนัโดพุมเซท่มีชาตไิทย ลงแขง่ขนัใหต้น้

สงักดัตวัเองได ้ซ ึ�งสมาคมจะเปิดรบัสมคัรตั�งแตว่นันี�ไปจนถงึวนัที� 12 พ.ย. จะแบง่การแขง่ขนัเป็น 9 รุน่ คอือาย ุ9 ปี, 10-11 ปี, 12-14 ปี, 15-17 ปี

ประชาชน 18-30 และ 31-40 ปี”

“บิ �กเอ”พมิล ศรวีกิรม ์นายกเทควนัโดฯยงักลา่วตอ่อกีวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศของกระทรวงการทอ่งเที�ยวและกฬีา สมาคมกฬีาเทควนัโดแหง่

ประเทศไทย จงึขอใหเ้จา้หนา้ที� ผูต้ดัสนิ ผูฝึ้กสอน ผูช้ม และนักกฬีาที�เขา้รว่มการแขง่ขนั ตลอดจนผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทกุทา่นในการแขง่ขนั GH Bank เท

ควนัโดชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ประจาปี 2563 ประเภทพุมเซ ่ในระหวา่งวนัที� 20-22 พฤศจกิายน 2563 ที�อาคารนันทนาการ มหาวทิยาลยัรงัสติ ปฏบิตัิ

ตามมาตรการ การป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชื �อไรรสัโควดิ-19 อยา่งเครง่ครดั

สาํหรบัรายละเอยีดของมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดมดีงัตอ่ไปนี�

1. นักกฬีา ผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสนิและเจา้หนา้ที�ทางานแตล่ะฝ่าย จะตอ้งมไีอดกีารด์เทา่นั�น ถงึจะสามารถเขา้สนามแขง่ขนัได,้ 2. จากดัผูเ้ขา้ชมการแขง่ขนั คดิ

ตามสดัสว่นนักกฬีา 1 คน ตอ่ผูป้กครองหรอืผูต้ดิตาม 1 คน สมาคมฯ จะแจกสายรดัขอ้มอืให ้ตามจานวนนักกฬีาที�สมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนั และแยกสี

สายรดัขอ้มอืตามวนัเขา้แขง่ขนั ใหนํ้ามาใหเ้จา้หนา้ที�ตดิใหห้นา้งานกอ่นเขา้สนามแขง่ขนั กรณีทาสายรดัขอ้มอืหายหรอืชารดุจะไม่สามารถเขา้สนาม

แขง่ขนัได ้

3. นักกฬีาสามารถเขา้สนามแขง่ขนัไดเ้ฉพาะวนัที�ตวัเองแขง่ขนัเทา่นั�น โดยจะแบง่ไอดกีารด์เป็นสตีามวนัแขง่ขนั, 4. ไม่อนุญาตใหย้มืไอดกีารด์ของ

นักกฬีาหรอืผูฝึ้กสอน เพื�อเขา้สนามแขง่ขนั ในกรณีที�ตรวจเจอทางสมาคมฯ จะตดัสทิธิ �ในการเขา้ชมของผูช้มในทมีทกุคน, 5. กาหนดใหส้นามแขง่ขนัมี

ทางเขา้หนึ�งจดุ และทางออกหนึ�งจดุ เทา่นั�นและอนุญาตใหเ้ขา้สนาม การแขง่ขนัตั�งแตเ่วลา 07.00 น.เป็นตน้ไป

6. มมีาตรการคดักรองวดัไขแ้ละอาการเสี�ยงกอ่นเขา้สนามแขง่ขนั และผูท้ี�จะเขา้สนามแขง่ขนัจะตอ้งสแกนควิอารโ์คดหรอืลงทะเบยีน กอ่นเขา้สนามแขง่ขนั

ทกุคน, 7. ในบรเิวณสนามการแขง่ขนัจะมกีารวางเจลแอลกฮอลไ์วต้ามจดุตา่งๆ, 8. ผูท้ี�อยูใ่นสนามแขง่ขนัจะตอ้งสวมหนา้กากผา้หรอืหนา้กากอนามยั

ตลอดเวลา ยกเวน้นักกฬีาที�ลงทาการแขง่ขนั

9. ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารเขา้ไปรบัประทานภายในบรเิวณสนามแขง่ขนัโดยเด็ดขาด, 10. สาหรบัผูท้ี�ไม่สามารถเขา้สนามแขง่ขนัได ้สามารถรบัชมการ

แขง่ขนัผ่านทางไลฟ์สดทางเพจสมาคมฯ ไดท้กุสนามการแขง่ขนั

ศบค. อนุญาตแฟนบอลเขา้ชมเกมไทยลกี 50 เปอรเ์ซน็ต ์เร ิ�มสปัดาหนี์�
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