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อา่นเพิ�มเตมิ

เทควันโด ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จนต้องยกเลิก
หรอืเลื�อนการแข่งขันมาตลอดเกือบทั�งป� ล่าสดุเตรยีมกลับมาแข่งครั�งแรก
ชว่งเดือนพ.ย.นี�

เทควันโด เตรียมจัดประลองอย่างยิ�งใหญ่ ระหว่างวันที� 20-22 พ.ย.63 ที�อาคารนันทนาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต “บิ�กเอ”พิมล ศรีวิกรม์ นายกเทควันโดฯ ไฟเขียวให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งให้ต้น
สังกัดตัวเองได้ เชื�อป�นี�คึกคักนักเทควันโดจากทั�วประเทศมาร่วมประลองเป�นจํานวนมากอย่าง
แน่นอน เพราะตลอดทั�งป� ศึกใหญ่ระดับชาติ ทั�งเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาแห่งชาติ และกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งประเทศไทย ไม่มีการแข่งขันเกิดขึ�นเลย เวทีนี�จึงเป�นรายการแรกของชาวเทควันโดใน
ป�นี� โดยปฏิบัติตามมาตราการป�องกันของรัฐทุกประการ

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด 

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดเดือบป� พ.ศ.2563
กีฬาเทควันโดในประเทศไทย ระดับชาติ ยังไม่มีการแข่งขันรายการใดเกิดขึ�นเลย เพราะ
สถานการณ์โรคโควิด-19 ที�ทําให้การแข่งขันหยุดชะงักมาตลอดหลายเดือน แต่ในช่วง 2 เดือน
สุดท้าย สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขัน ศึกใหญ่ 2 รายการ เริ�มตั�งแต่
เดือนพฤศจิกายน จะมีการชิงชัยรายการ จีเอชแบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประเภท พุมเซ่ หรือประเภทท่าราํ ระหว่างวันที� 20-22 พ.ย.63 ที�อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัย
รังสิต ส่วนเดือน ธันวาคม จะมีการแข่งขัน จีเอชแบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประเภทต่อสู้ ที� ศูนย์การค้า เทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที� 21-24 ธ.ค.63
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“การแข่งขันรายการแรก ประเภทพุมเช่ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถือว่าเป�นรายการระดับชาติ
รายการแรกของนักกีฬาเทควันโดทุกรุ่นทุกวัยได้แสดงความสามารถ เพราะตลอดทั�งป� ไม่มีการ
แข่งขันเทควันโดรายการใด้เลย ทั�งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย ทําให้ รายการ จีเอชแบงค์ เทควันโด พุมเซ่ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จึงเป�น
เวทีประลองที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของป�นี� โดยเชื�อว่านักกีฬาจากทุกสโมสร ทุกยิมส์ จะมาสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันจํานวนมาก มากว่าทุกป�อย่างแน่นอน และที�สําคัญ ป�นี�ทางสมาคมจะเป�ดให้นักเทควัน
โดพุมเซ่ทีมชาติไทย ลงแข่งขันให้ต้นสังกัดตัวเองได้ ซึ�งสมาคมจะเป�ดรับสมัครตั�งแต่วันนี�ไปจนถึง
วันที� 12 พ.ย. จะแบ่งการแข่งขันเป�น 9 รุ่น คืออายุ 9 ป�, 10-11 ป�, 12-14 ป�, 15-17 ป� ประชาชน
18-30 และ 31-40 ป�”

“บิ�กเอ”พิมล ศรีวิกรม์ นายกเทควันโดฯยังกล่าวต่ออีกว่า เพื�อให้เป�นไปตามประกาศของกระทรวง
การท่องเที�ยวและกีฬา สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงขอให้เจ้าหน้าที� ผู้ตัดสิน ผู้
ฝ�กสอน ผู้ชม และนักกีฬาที�เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทุกท่านในการแข่งขัน
GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาป� 2563 ประเภทพุมเซ่ ในระหว่างวันที� 20-
22 พฤศจิกายน 2563 ที�อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ปฏิบัติตามมาตรการ การป�องกัน
การแพร่ระบาดของเชื�อไรรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สาํหรับรายละเอียดของมาตรการป�องกันการแพร่ระบาดมีดังต่อไปนี�

1. นักกีฬา ผู้ฝ�กสอน ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที�ทางานแต่ละฝ�าย จะต้องมีไอดีการ์ดเท่านั�น ถึงจะ
สามารถเข้าสนามแข่งขันได้, 2. จากัดผู้เข้าชมการแข่งขัน คิดตามสัดส่วนนักกีฬา 1 คน ต่อผู้
ปกครองหรือผู้ติดตาม 1 คน สมาคมฯ จะแจกสายรัดข้อมือให้ ตามจานวนนักกีฬาที�สมัครเข้าร่วม
การแข่งขัน และแยกสีสายรัดข้อมือตามวันเข้าแข่งขัน ให้นํามาให้เจ้าหน้าที�ติดให้หน้างานก่อนเข้า
สนามแข่งขัน กรณีทาสายรัดข้อมือหายหรือชารุดจะไม่สามารถเข้าสนามแข่งขันได้

3. นักกีฬาสามารถเข้าสนามแข่งขันได้เฉพาะวันที�ตัวเองแข่งขันเท่านั�น โดยจะแบ่งไอดีการ์ดเป�นสี
ตามวันแข่งขัน, 4. ไม่อนุญาตให้ยืมไอดีการ์ดของนักกีฬาหรือผู้ฝ�กสอน เพื�อเข้าสนามแข่งขัน ใน
กรณีที�ตรวจเจอทางสมาคมฯ จะตัดสิทธิ�ในการเข้าชมของผู้ชมในทีมทุกคน, 5. กาหนดให้สนาม
แข่งขันมีทางเข้าหนึ�งจุด และทางออกหนึ�งจุด เท่านั�นและอนุญาตให้เข้าสนาม การแข่งขันตั�งแต่
เวลา 07.00 น.เป�นต้นไป

6. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี�ยงก่อนเข้าสนามแข่งขัน และผู้ที�จะเข้าสนามแข่งขันจะ
ต้องสแกนคิวอาร์โคดหรือลงทะเบียน ก่อนเข้าสนามแข่งขันทุกคน, 7. ในบริเวณสนามการแข่งขัน
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จะมีการวางเจลแอลกฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆ, 8. ผู้ที�อยู่ในสนามแข่งขันจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักกีฬาที�ลงทาการแข่งขัน

9. ไม่อนุญาตให้นาํอาหารเข้าไปรับประทานภายในบริเวณสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด, 10. สาหรับผู้
ที�ไม่สามารถเข้าสนามแข่งขันได้ สามารถรับชมการแข่งขันผ่านทางไลฟ�สดทางเพจสมาคมฯ ได้ทุก
สนามการแข่งขัน

ศบค. อนุญาตแฟนบอลเข้าชมเกมไทยลีก 50 เปอร์เซ็นต์ เริ�มสัปดาห์นี�
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