Full Contact Ju jitsu Zendokai Thailand Open E-body Design Cup 2018
ระเบียบการแข่ งขัน ฟูลคอนแทค ยูยติ สู เซนโดไกไทยแลน์ โอเพ่น อีบอดี้ ดีไซน์ คัพ ครั้งที่ 4/2561
(FULL CONTACT JU JITSU Zendokai Thailand E-BODY DESIGN CUP 3st /2016)
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561
1. คุณสมบัติของนักกีฬา
1.1 ต้องเป็ นนักกีฬาที่อยูใ่ นสังกัด หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร ชมรม ศูนย์เยาวชน บริ ษทั ห้างร้าน สมาคมกีฬาจังหวัด เพียง
สังกัดเดียวเท่านั้น
1.2 ประเภทและคุณสมบัติของนักกีฬา
1.2.1 นักกีฬาทัว่ ไป(Full contact Jujitsu ) (ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป) นักกีฬามือใหม่ ต้องเป็ นผูท้ ี่เคยแข่งขันกีฬาในลักษณะของ MMA
1.2.4 นักกีฬาทัว่ ไป(Newaza) ทุกระดับสายสามารถเข้าร่ วมแข่งขันได้
1.3 นักกีฬา
1.3.1 นักกีฬาทาการแข่งขันต่อสู ้ประเภท Full contact/Newaza จะสามารถเข้าแข่งขันได้เพียงระดับอายุและรุ่ นน้ าหนักเดียวเท่านั้น
ระดับอายุ16-45 ปี
Full Contact
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บุคคลชาย
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 73 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 81กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนัก81 กิโลกรัมขึ้นไป

บุคคลหญิง
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 45กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนัก70 กิโลกรัมขึ้นไป

1.4 กติกาที่ใช้ ในการแข่ งขัน (Full contact)
1.4.1 นักกีฬาทัว่ ไป
ในทุกรุ่ นน้ าหนักนักกีฬาต้องทาการแข่งขัน 3 นาที
(ในการต่อสู้บนพื้น (ground fighting) ไม่จากัดเวลาในการต่อสู ้บนพื้นแต่หากทั้สองฝ่ ายไม่สามารถโจมตีกนั ได้ในเวลา 10 วินาทีจะต้องเริ่ มสู ้
ใหม่ หรื อ ตามที่กรรมการสัง่ ให้ยนื สู้ เมื่อสิ้ นสุ ดเวลาในการต่อสู ้บนพื้น (ground fighting) แล้ว คู่แข่งขันจะต้องแยกจากกันและรอคาสัง่
กรรมการให้เริ่ มเข้าต่อสู้กนั ใหม่ในลักษณะเดียวกับการเริ่ มแข่งขัน)
2. การตัดสินการแข่ งขัน
2.1 นักกีฬาทัว่ ไป (ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป) – ผลการแข่งขันจะมาจาก การทาให้น๊อคเอาท์จากการโจมตี การทุ่ม การจับล๊อคควบคุม
การทาให้ยอมแพ้ หรื อ ซับมิชชัน่ (submission)
3. ชุดที่ใช้ในการใส่แข่งขัน
อนุญาตให้ผแู ้ ข่งขันสวมใส่ได้เฉพาะ ชุดคาราเต้ หรื อ ชุดยูโด หรื อ ชุดยูยติ สู เท่านั้น โดยชุดดังกล่าวต้องไม่มีการดัดแปลง ความยาวของแขนเสื้ อ
ต้องไม่ส้ นั กว่าตาแหน่งข้อศอก และความยาวของขากางเกงต้องไม่ส้ นั กว่าครึ่ งหนึ่ งของความยาวจากหัวเข่าถึงข้อเท้า ในกรณี ของนักกีฬาที่มา
จากสานักเซ็นโดไก ต้องใส่ชุดคาราเต้ที่เป็ นของสานักเซ็นโดไกเท่านั้น
4. อุปกรณ์ป้องกัน
4.1 นักกีฬาทัว่ ไป(ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป) ต้องใส่ อุปกรณ์ตามที่กาหนดเท่านั้น คือ
4.1.1 หมวกเฮดเกียร์
4.1.2 ฟันยาง
4.1.3 นวมที่เปิ ดนิ้ว ที่สามารถใช้จบั ในการแข่งขันได้ โดยต้องหนา ขึ้นอยูก่ บั วิจารณญาณของกรรมการและผูจ้ ดั การแข่งขัน
4.1.4 ผูแ้ ข่งขันชายให้ใส่กระจับ (supporter) ด้วย
4.1.5 ห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันที่มีการดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น
7. การชั่งนา้ หนัก
ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถชัง่ น้ าหนักได้ต้ งั แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2561 จะทาการชัง่ น้ าหนัก ณ ชิ นกิโดโจ สาขาพระโขนงโดยจะเริ่ มทาการชัง่ น้ าหนักใน
เวลา 16.00-18.00 น. แต่หากนักกีฬาท่านใดไม่สามารถชัง่ น้ าหนักได้ในเวลาดังกล่าวสามารถชัง่ ได้อีกครั้งในวันที่ 28 ตุลาคม 2561
ห้างสรรพสิ นค้า เกตเวย์ เอกมัย ชั้น M เวลา09.30-10.00 น.
มีรายละเอียดการชัง่ น้ าหนักดังนี้

7.1.1 หากผูแ้ ข่งขันมีน้ าหนักต่างไปจากรุ่ นที่ลงแข่งขันสามารถชัง่ น้ าหนักได้อีก 1 ครั้งในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมงหลังจากชัง่ น้ าหนักครั้งแรก หาก
น้ าหนักต่างไปจากรุ่ นที่ลงแข่งขันจะถูกห้ามลงแข่งขัน โดยจะไม่มีการคืนค่าสมัครการแข่งขัน และถือว่าการชัง่ น้ าหนักครั้งสุ ดท้ายนั้นเป็ นอัน
สิ้นสุด
7.1.2 ในการชัง่ น้ าหนักสามารถถอดเสื้ อได้
7.2 นักกีฬามือใหม่ (ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป) มีรายละเอียดการชัง่ น้ าหนักดังนี้
7.2.1 7.2.1 หากผูแ้ ข่งขันมีน้ าหนักต่างไปจากรุ่ นที่ลงแข่งขันสามารถชัง่ น้ าหนักได้อีก 1 ครั้งในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมงหลังจากชัง่ น้ าหนักครั้งแรก
หากน้ าหนักต่างไปจากรุ่ นที่ลงแข่งขันจะถูกห้ามลงแข่งขัน โดยจะไม่มีการคืนค่าสมัครการแข่งขัน และถือว่าการชัง่ น้ าหนักครั้งสุ ดท้ายนั้นเป็ น
อันสิ้นสุด
7.2.2 ในการชัง่ น้ าหนักสามารถถอดเสื้ อได้
7.3.3 ทางผูจ้ ดั การแข่งขันไม่ตอ้ งการให้ผแู้ ข่งขันลดน้ าหนักก่อนการแข่งขันเพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการแข่งขัน เนื่ องจากเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพของผูแ้ ข่งขันซึ่ งเป็ นยุวชนและเยาวชนอยู่
8. กรรมการ
8.1 นักกีฬา (ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป)
8.1.1 บนเวทีการแข่งขันจะใช้ระบบ 3 กรรมการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและยุติธรรมที่สุดสาหรับผูแ้ ข่งขัน
8.1.2 กรรมการในการแข่งขันต้องผ่านการอบรมกรรมการจากสมาคมเซ็นโดไกหรื อตัวแทนของสมาคมเซ็นโดไกเท่านั้น
8.2 นักกีฬามือใหม่ (ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป
8.2.1 บนเวทีการแข่งขันจะใช้ระบบ 3 กรรมการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและยุติธรรมที่สุดสาหรับผูแ้ ข่งขัน
8.2.2 กรรมการในการแข่งขันต้องผ่านการอบรมกรรมการจากสมาคมเซ็นโดไกหรื อตัวแทนของสมาคมเซ็นโดไกเท่านั้น

9. หากจานวนผูแ้ ข่งขันในแต่ละรุ่ นอายุและน้ าหนักมีจานวนผูแ้ ข่งขันน้อยกว่า 4 คน ทางผูจ้ ดั การแข่งขันจะจับเข้าร่ วมแข่งขันกับรุ่ นอื่นที่
ใกล้เคียงกัน โดยจะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของกรรรมการและผูจ้ ดั การแข่งขัน และถือว่าผูแ้ ข่งขันยอมรับและไม่ขดั ข้องด้วยประการใดๆ
10. ผลการแข่งขัน
การชนะในการแข่งขันจะได้มาจากวิธี
1. อิปปงกาจิ คือ
- น๊อคเอาท์ (KO) หรื อ
- เทคนิคเคิลน๊อคเอาท์ (TKO) หรื อ

- ได้วาซาอาริ 2 ครั้ง หรื อ
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาผิดกติกาเกิน 3 ครั้ง หรื อ ทาผิดกติกาอย่างรุ นแรง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้อิปปงกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ นของ
กรรมการเป็ นสิ ทธิ์ ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน หรื อ
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถป้ องกันตัวเองได้จากการโจมตี หรื อ มีลกั ษณะของการหนี การต่อสู ้อย่างชัดเจน เป็ นระยะเวลา 6 วินาที จะ
ถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้อิปปงกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ นของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งออกนอกเวทีการแข่งขัน 7 ครั้ง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้อิปปงกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ นของกรรมการเป็ น
สิ ทธิ์ขาด
2. วาซาอาริ กาจิ คือ
- น๊อคเอาท์ในลักษณะที่นอ้ ยกว่า 3 วินาที
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถป้องกันตัวเองได้จากการโจมตี หรื อ มีลกั ษณะของการหนี การต่อสู ้ อย่างชัดเจน เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6
วินาที จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้วาซาอาริ กาจิ โดยถือเอาการตัดสิ นของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาผิดกติกาไม่เกิน 2 ครั้ง หรื อ ทาผิดกติกาอย่างรุ นแรง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้วาซาอาริ กาจิ โดยถือเอาการ
ตัดสิ นของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งออกนอกเวทีการแข่งขัน เรี ยกว่า โจไกฮันโซกุ 5 ครั้ง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้อิปปงกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ น
ของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ขาด
3. ยูเซกาจิ คือ
- มีการได้ 1 วาซาอาริ ร่ วมกับ 3 โจไกฮันโซกุ
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาผิดกติกาไม่เกิน 1 ครั้ง หรื อ ทาผิดกติกาอย่างรุ นแรง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยเู ซกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ น
ของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน
10.2 นักกีฬามือใหม่ (ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป)
การชนะในการแข่งขันจะได้มาจากวิธี
1. อิปปงกาจิ คือ
- น๊อคเอาท์ (KO) หรื อ
- เทคนิคเคิลน๊อคเอาท์ (TKO) หรื อ
- ได้วาซาอาริ 2 ครั้ง หรื อ
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาผิดกติกาเกิน 3 ครั้ง หรื อ ทาผิดกติกาอย่างรุ นแรง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้อิปปงกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ นของ
กรรมการเป็ นสิ ทธิ์ ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน หรื อ

- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถป้องกันตัวเองได้จากการโจมตี หรื อ มีลกั ษณะของการหนี การต่อสู้อย่างชัดเจน เป็ นระยะเวลา 6 วินาที จะ
ถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้อิปปงกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ นของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งออกนอกเวทีการแข่งขัน 7 ครั้ง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้อิปปงกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ นของกรรมการเป็ น
สิ ทธิ์ขาด
2. วาซาอาริ กาจิ คือ
- น๊อคเอาท์ในลักษณะที่นอ้ ยกว่า 3 วินาที
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถป้องกันตัวเองได้จากการโจมตี หรื อ มีลกั ษณะของการหนี การต่อสู ้ อย่างชัดเจน เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6
วินาที จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้วาซาอาริ กาจิ โดยถือเอาการตัดสิ นของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาผิดกติกาไม่เกิน 2 ครั้ง หรื อ ทาผิดกติกาอย่างรุ นแรง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้วาซาอาริ กาจิ โดยถือเอาการ
ตัดสิ นของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งออกนอกเวทีการแข่งขัน เรี ยกว่า โจไกฮันโซกุ 5 ครั้ง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้อิปปงกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ น
ของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ขาด
3. ยูเซกาจิ คือ
- มีการได้ 1 วาซาอาริ ร่ วมกับ 3 โจไกฮันโซกุ
- ผูแ้ ข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาผิดกติกาไม่เกิน 1 ครั้ง หรื อ ทาผิดกติกาอย่างรุ นแรง จะถูกตัดสิ นให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยเู ซกาจิ โดยถือเอาการตัดสิ น
ของกรรมการเป็ นสิ ทธิ์ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน
10.3 นักกีฬาเด็ก (อายุต้งั แต่ 3-15 ปี )
การชนะในการแข่งขันจะได้มาจากวิธี
1. อิปปงกาจิ คือ การได้คะแนน 7 คะแนน หรื อ น๊อคเอาท์ (KO) หรื อเทคนิคเคิลน๊อคเอาท์ (TKO) โดยถือเอาการตัดสิ นของกรรมการเป็ น
สิ ทธิ์ขาด เพื่อความปลอดภัยของผูแ้ ข่งขัน
2. ยูเซกาจิ คือ การได้คะแนนมากกว่าเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน
11. เทคนิ คในการแข่งขัน
11.1 นักกีฬามือเก่า (ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป)
- เทคนิคที่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันลักษณะการยืนได้คือ การชก การเตะ การตีเข่า การทุ่ม การทาให้ลม้ (take down) การทาให้ยอมแพ้แบบ
โช้ค (choking submission) และการทาให้ยอมแพ้ แบบล็อกข้อต่อ (joint locking submission)
- เทคนิคที่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันในลักษณะการนอนต่อสู ้ (ground fighting) ได้คือ การทาให้ยอมแพ้แบบโช้ค (choking submission) และ
การทาให้ยอมแพ้แบบล็อกข้อต่อ (joint locking submission) การโจมตีจากข้างบนด้วยการชก การเตะ การตีศอก การตีเข่า โดยห้ามตีศอกใน
แนวดิ่ง (spiking elbow) ห้ามเตะหรื อตีเข่าที่ศีรษะ * ในกรณี ของรุ่ นหญิงและรุ่ นอายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป ห้ามต่อยที่หน้าหรื อศีรษะ

- เทคนิคที่จะเป็ นอิปปงกาจิ แบบน๊อคเอาท์ หรื อ เทคนิคเคิลน๊อคเอาท์ จะเป็ นไปตามการตัดสิ นของกรรมการ

12. การต่อสู้บนพื้น (ground fighting)
การต่อสู้จะเริ่ มขึ้นเมื่อผูแ้ ข่งขันฝ่ ายหนึ่ งมีส่วนรางกายนอกเหนื อจากฝ่ าเท้าสัมผัสติดพื้น หลังจากมีการทุ่มหรื อการทาให้ลม้ (take down) หรื อ ผุ้
แข่งขันฝ่ ายหนึ่ งมีการจับดึงคู่ต่อสู้ลงพื้นในลักษณะที่ไม่ใช่การทาให้ลม้ (take down)
13. การออกนอกสนามแข่ง
13.1 นักกีฬาทัว่ ไป (ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป)
- หากผูแ้ ข่งขันออกจากขอบเขตสนาม ให้ถือเป็ นการผิดกติกาแบบโจไกฮันโซกุ
- หากผูแ้ ข่งขันออกจากขอบเขตสนามแข่งขณะที่เป้นการต่อสู้บนพื้น กรรมการจะสัง่ หยุดการแข่งขันชัว่ คราวด้วยวิธีดอนท์มูฟ (don’t move) คือ
ให้ผแู้ ข่งขันทั้งสองกลับเข้ามาอยูใ่ นขอบเขตสนามแข่งขันในลักษณะท่าที่เหมือนกับตอนที่ถูกสัง่ ให้หยุด เพื่อเป็ นการยุติธรรมกับผูแ้ ข่งขันที่
ได้เปรี ยบในการต่อสู้บนพื้นในขณะนั้น
14. การทาผิดกติกา
14.1 นักกีฬามือเก่า (ผูใ้ หญ่อายุระหว่าง 16-45 ปี ขึ้นไป)
- การโจมตีเข้าที่หว่างขา
- การตีศอก หรื อ ใช้หวั โขกที่หน้า
- การโจมตีที่ดา้ นบน หรื อ ด้านหลังของศีรษะ
- การโจมตีที่แนวกระดูกสันหลัง
- การทุ่มหรื อการทาให้ลม้ (take down) ที่ต้ งั ใจให้ศีรษะของคู่ต่อสู ้กระแทกพื้น
- การกัด
- การจับหรื อจิกผมคู่ต่อสู ้
- การจับยึดหมวกหรื ออุปกรณ์ป้องกันของคู่ต่อสู ้
- การใช้สายโอบิรัดคอคู่ต่อสู้
- การโจมตีซ้ าคู่ต่อสู ้ที่ลม้ ลงแล้ว
- การโจมตี หรื อ การทาร้ายที่นิ้วของคู่ต่อสู ้อย่างตั้งใจ
- การไม่ทาตามที่กรรมการสัง่

- การทากริ ยาต่างๆ ที่ไม่สุภาพ
• การทาผิดกติกาต่างๆ จะนับโดย
- มีการผิดกติกาครั้งแรก เรี ยกว่า ฮันโซกุอิชิ
- มีการผิดกติกาครั้งที่สอง เรี ยกว่า ฮันโซกุนิ
- มีการผิดกติกาครั้งที่สาม เรี ยกว่า ฮันโซกุซงั จะมีการให้คู่แข่งได้วาซาอาริ เรี ยกว่า เก็งเต็ง
- หากมีการทาผิดกติกาต่อเนื่ องหลายอย่างพร้อมกัน จะถูกปรับแพ้ทนั ที
- หากมีการแสดงกริ ยาที่ไม่สุภาพนอกสนามการแข่งขัน (โดยไม่ได้เกิดขึ้นจากผุแ้ ข่งขัน หรื อ พี่เลี้ยงของผูแ้ ข่งขัน) กรรมการสามารถหยุดการ
แข่งขันชัว่ คราวและเชิ ญผูก้ ระทาไม่สุภาพออกจากสถานที่แข่งขัน
- หากมีการทาผิดกติกาต่อเนื่ องหลายอย่างพร้อมกัน จะถูกปรับแพ้ทนั ที
16. สถานที่จดั การแข่งขัน
ณ ห้างสรรพสิ นค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น M
17.ค่าสมัครแข่งขันคนละ 900 บาท
18.หลักฐานการสมัคร
ใบสมัคร รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1นิ้ว บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัญชี รายชื่ อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่พร้อมแผงรู ปส่ งวันที่27
ตุลาคม 2561 ก่อนชัง่ น้ าหนัก
17. กาหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่28 ตุลาคม พ.ศ. 2561
9:00 น. –รวมตัวนักกีฬาเตรี ยมความพร้อม
10:30 น. – เริ่ มทาการแข่งขัน
17:00 น. – พิธีมอบรางวัล
18:00 น. – พิธีปิดการแข่งขัน
18. เหรี ยญและถ้วยรางวัล
สาหรับนักกีฬา
- ชนะเลิศ เหรี ยญกระไหล่ทองและประกาศนี ยบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรี ยญกระไหล่เงินและประกาศนี ยบัตร

- รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรี ยญกระไหล่ทองแดงและประกาศนี ยบัตร
ถ้วยรางวัลสาหรับทีม
- คะแนนรวมประเภททีมทั้งหมด จะนับจากจานวนเหรี ยญทองเป็ นหลักโดยทีมที่ได้เหรี ยญทองมาก

