Tournament rules and regulations
ระเบียบและข้ อบังคับการแข่ งขัน

Presented by
Saturday 20th October 2018
สถานที่แข่งขัน
Location of event
_______________________________________________________

1. การแข่ งขันศิลปะการต่ อสู้แบบผสมผสาน แบบสมัครเล่ นรายการ
“NEO FIGHT AMATEUR MMA TOURNAMENT”
Amateur MMA Tournaments & Junior MMA Tournaments

2. Online Registration / การรั บสมัครนักกีฬาเข้ าร่ วมแข่ งขัน
ระบบออนไลน์ Click on the link below to

REGISTER
http://fightingtkd.com/TKD_WEB2/index.php?MatchId=25
___________________________________________________________________
How to Register / วิธีการสมัคร NEO FIGHT
http://bit.ly/2O1rc3o

(Online registration are considered that participants accept the terms and conditions of the competition)
(การสมัครผ่านระบบออนไลน์ถือว่าเป็ นการยอมรับเงื่อนไขการแข่งขันนี ้)
*** We will not be responsible for participant’s error if wrong information is filled on the online registration
platform. For example filling in wrong weight class, age, gender, etc. ***
***ระบบจะไม่รับผิดชอบในการทีผ่ ้ สู มัครแข่งขันสมัครผิดรุ่น อายุ เพศ ฯลฯ ทุกกรณี***

3. Athletes Qualifications / คุณสมบัตขิ องนักกีฬา
1.1 Athletes must be affiliated or only come from one team / ต้ องเป็ นนักกี ฬ าในสังกัดต่างๆ
เพียงสังกัดเดียวเท่านัน้
1.2 Age Division / ระดับอายุ
1.2.1 Junior Division age of 15-17 year / (Born between years 2001 - 2003) /
เยาวชน อายุ 15-17 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2546)
1.2.2 Adult Division age of 18+ year / Born on year 2000 or before /
ประชาชน อายุ 18 ปี ขึ ้นไป (ต้ องเกิดก่อน พ.ศ. 2543)
*นับอายุจาก พ.ศ.เกิด - ปั จจุบนั เท่านัน้ ไม่นบั เดือน*
*Qualification is counted only by years of birth, months are not counted*

4. Location of competition / สถานที่แข่ งขัน
Stadium One 849/17-18 Soi, Chulalongkorn 6, Banthat Thong Road, Wang mai district
Pathumwan area, Bangkok 10330
Stadium One 849/17-18 ซอย จุฬาลงกรณ์ 6 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

<Map> https://goo.gl/maps/B8vGyamRwqs

5. Weight Category for male and female athletes / การแบ่ ง รุ่ นน า้ หนั ก ของนั ก กี ฬ า
ชาย และ หญิง
FEMALE / หญิ ง
Weight Class / รุ่นน้ำหนัก

Weight in Kilograms / กิ โลกรัม(kg)

1 Special Class / รุน่ พิเศษ

- 43.0 kg

2 Atomweight

43.0 - 47.6 kg

3 Strawweight

47.6 - 52.2 kg

4 Flyweight

52.2 - 56.7 kg

5 Bantamweight

56.7 - 61.2 kg

6 Featherweight

61.2 - 65.8 kg

7 Lightweight

65.8 - 70.3 kg

MALE / ชำย
Weight Class / รุ่นน้ำหนัก

Weight in Kilograms / กิ โลกรัม(kg)

1

Atomweight

- 47.6 kg

2

Strawweight

47.6 - 52.2 kg

3

Flyweight

52.2 - 56.7 kg

4

Bantamweight

56.7 - 61.2 kg

5

Featherweight

61.2 - 65.8 kg

6

Lightweight

65.8 - 70.3 kg

7

Welterweight

70.3 - 77.1 kg

8

Middleweight

77.1 - 83.9 kg

9

Light-heavyweight

10 Heavyweight

83.9 kg - 93.0 kg
+93.0 kg

6. Tournament Format / วิธีการจัดการแข่ งขัน
6.1 The competition is an elimination tournament (There are two 3 rd place position with
prize) / การแข่งขันใช้ แบบแพ้ คดั ออก (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล )
6.2 International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF) and Thai Mixed Martial Arts
Federation (TMMAF) rule set and regulations are in used separated into two levels / ใช้ ก ติ ก าของ
สมาพันธ์ ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนานาชาติ( IMMAF) และ สมาคมสมาพันธ์ ศิลปะการต่อสู้แบบ
ผสมผสาน (TMMAF) โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
1. Intermediate Level MMA Rules / กติกา MMA ระดับ Intermediate
IMMAF Amateur MMA Rules / ใช้ กฎกติกา MMA สมัครเล่นของ IMMAF
2. Beginner Level MMA Rules / กติกา MMA ระดับ Beginner
IMMAF Amateur MMA Rules but disallow use hand strikes to the head /
ใช้ กฎกติกาเดียวกับ IMMAF แต่ไม่อนุญาตให้ ใช้ มือโจมตีที่ศีรษะในทุกกรณี
6.3 Competition Category / ประเภทของการแข่งขัน
- Beginner for Junior (Only age of 15-17 years / เฉพาะเยาวชน อายุ 15-17 ปี )
disallow use hand strikes to the head / ไม่อนุญาตให้ ใช้ มือโจมตีที่ศีรษะในทุกกรณี
- Beginner for Adult (Only age of 18+ year / ประชาชน อายุ 18 ปี ขึน้ ไป)
disallow use hand strikes to the head / ไม่อนุญาตให้ ใช้ มือโจมตีที่ศีรษะในทุกกรณี
- Intermediate for Adult only (Age of 18 or more / ประชาชน อายุ 18 ปี ขึน้ ไป)
IMMAF Amateur MMA Rules / ใช้ กฎกติกา MMA สมัครเล่นของ IMMAF

* Athletes in junior division aged between 15-17 years, is able to participate in Adult tournament both in
Beginner and Intermediate level if athlete have enough experince. The following athlete must inform the event
organizer , we will consider this as a special case and consider for each case requested individually
*นักกีฬาระดับเยาวชนอายุ 15 – 17 ปี สามารถขอแข่งขันในระดับอายุ 18 ปี ขึ ้นไป ทัง้ Beginner และ Intermediate ได้
ถ้ านักกีฬานันมี
้ ประสบการณ์เพียงพอ โดยต้ องติดต่อสอบถามกับผู้จดั เพื่อแจ้ งความจานง เป็ นกรณีพิเศษ*

6.4 For every competition category and weight class the fight round consist of 3minutes
of 2 rounds and 1 minute rest between rounds / ทุก Class ใช้ เวลาในการแข่ง ขัน 3 นาที 2 ยก พัก
ระหว่างยก 1 นาที
( In case the fight results in a draw, the fight will go to the 3rd round. / ถ้ ามี ก ารเสมอ
เกิดขึ ้น จะทาการแข่งขันต่อในยกที่ 3 )
*3 minutes of 3 rounds and 1 minutes rest between rounds is preserved for the final
rounds of the tournament / เฉพาะคูช่ ิงชนะเลิศ ใช้ เวลาในการแข่งขัน 3 นาที 3 ยก พักยกละ 1 นาที
6.5 Athletes Coaches or anyone related to the athlete’s affiliated team must obey to the
rules and regulation of the federations, any case of age fraud will lead to legal proceedings /
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้เกี่ ยวข้ องของทีมที่ส่งเข้ าการแข่งขันต้ องปฏิบตั ิตามตามกฎระเบียบของสมาคมโดย
เคร่งครัด และหากมีการโกงอายุจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
6.6 The competition will be held on TATAMI Judo mats, with the length and width of 10
meter x 10 meter, ropes, edges and cages are not used. / สนามของการแข่ ง ขั น เป็ น พื น้ ยู โ ด
TATAMI ความกว้ างขนาด 10 เมตร X 10 เมตร ไม่มีเชือก ขอบ หรื อกรงกัน้

***** Decisions made by the committee are final decisions*****
***** การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันถือเป็ นข้ อยุติ *****

7. Equipment and Apparels used / อุปกรณ์ และชุดในการแข่ งขัน
7.1 Apparels used in the competitions will follow the regulations of TMMAF / ชุด แข่ง ขัน MMA
เป็ นไปตามระเบียบที่สมาคมสมาพันธ์ศลิ ปะการต่อสู้แบบผสมผสาน(TMMAF)
Apparels / กาหนด คือ
1. Must use Rash guards either long or short sleeves is allowed / ต้ องเป็ นเสื อ้ รั ด
กล้ ามเนื ้อ (Rash guard) แขนสันหรื
้ อยาวก็ได้
2. Must be boxing or MMA shorts. Must not contain zippers, buttons, plastics or
any type of metal. Compression Shorts are allowed / กางเกงเป็ นกางเกงมวย/MMA ขาสัน้ ที่
ไม่มีซิป กระดุมพลาสติกหรื อโลหะ หรื อเป็ นกางเกงรัดกล้ ามเนื ้อขาสัน้
3. Women must wear Sports bra underneath Rash Guards* / ผู้หญิ ง ต้ องใส่ Sports
bar ทุกครัง้ ก่อนใส่เสื ้อรัดกล้ ามเนื ้อ (Rash guard)*
7.2 Athletes must wear Mouth Guard and Groin protectors while in competition (Athletes
must bring their own) / ในการแข่งขัน MMA นักกีฬาทุกคน ต้ องใส่ ฟั นยางและกระจับทุกครัง้ ที่ทาการ
แข่งขัน (เตรี ยมมาเอง)
7.3 Equipment used in competition / อุปกรณ์ที่ใช้ ในการแข่งขัน
1. 7 - 8 oz open fingers MMA gloves , Can be any brand, Red or Blue color only.
Knuckle part of the gloves must be thicker than normal professional MMA gloves. /
นวม MMA เปิ ดนิว้ แบบ 7 - 8oz ยี่ห้ออะไรก็ได้ สีแดง/นา้ เงิน สันหมัดจะมีความหนาเป็ นพิเศษกว่านวม
MMAอาชีพ

**Reference**

2. Shin guards only Red/ Blue color: Shin guard must only be wear by insertion
through the leg, must not contain any type of metals or hooks on. /
สนับแข้ ง สีแดง/น ้าเงิน : เป็ นแบบสวม ห้ ามมีเหล็กหรื อมีตะขอ

**Reference**

(Athletes can prepare and use their own gloves and shin guards)
(นักกีฬาสามารถเตรี ยมอุปกรณ์ นวม MMA สนับแข้ ง ที่ใช้ ในการแข่งขันมาเองได้ )
*** There are 7oz MMA glove and shin guards provided by our staff, athletes can bring their own
equipment to use for the competition. Equipment bring by athletes must be approved and allowed to use by
the referee committee before in used at the competition.
*** นวม MMA 7oz และ สนั บ แข้ ง ทางที ม งานมี ให้ ยื ม ใช้ จ านวนจ ากั ด ถ้ า นั ก กี ฬ าท่ า น ใดสะดวก
สามารถนาอุปกรณ์ ส่วนตัวมาเองได้ แต่ ต้องให้ ได้ รับการยืนยันและอนุ ญาตจากกรรมการก่ อนถึงสามารถใช้ ใน
การแข่ งขันได้

8. Schedule / กาหนดการ
Athlete weight in / การชัง่ น ้าหนัก
20 of October 2018 at Active Box Stadium One Building, weight in time 06.00AM – 8.00AM /
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร Active box Stadium One เวลา 06.00 – 8.00 น.
Meetings on rules and regulation for athletes, team managers and coaches. /
ประชุมกฎกติกานักกีฬา ผู้จดั การทีม และโค้ ช
20 of October 2018 at Active Box Stadium One Building, around 09.30AM
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร Active box Stadium One เวลา 09.30 น.

***Competition starts at 10.30AM***
***เริ่มแข่ งขันเวลา 10.30 น. เป็ นต้ นไป***

9. Registration fees / ค่ าสมัครแข่ งขัน
Entry fee, Payment methods
• Early registration : 700 TH baht (Early registration will be closed on 10th of October)
Send your transaction receipt to the TMMAF official Facebook inbox TMMAF:

https://www.facebook.com/ThaiMMAFederation/
*** นักกีฬาที่สมัครและชาระเงินภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 700 บาท
ส่งสลิปยืนยันการโอน inboxTMMAF: https://www.facebook.com/ThaiMMAFederation/
For early registrations, please transfer the registration fee into the account information of TMMAF
listed below. Early registration will be closed on the 10th of October.
*Note: Please keep and send your transaction receipt to the TMMAF official Facebook inbox or
email account as evidence of transaction

*** นักกีฬาที่สมัครและมาชาระเงินหน้ างาน (วันที่ 20 ตุลาคม 2561) 1000 บาท
*** For athletes who wishes to pay on the event day (20th October 2018) 1000 TH Baht
•

Pay on event day : 1000 TH baht

10. Payment Details / รายละเอียดการชาระเงิน
Bank: Kasikorn Bank , Branch: Ladprao 99 ,
Account NO. : 044-8-64739-0
Saving Account: สมาคมสมาพันธ์ศลิ ปะการต่อแบบสู้ผสมผสาน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้ าว 99 ,
เลขที่บญ
ั ชี 044-8-64739-0
ชื่อบัญชี สมาคมสมาพันธ์ศลิ ปะการต่อสู้แบบผสมผสาน
For athletes paid before or on the 10th of October 2018
Send your transaction receipt to the TMMAF official inbox TMMAF :
https://www.facebook.com/ThaiMMAFederation/
นักกีฬาที่สมัครและชาระเงินภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ส่ งสลิปยืนยันการโอน inbox TMMAF: https://www.facebook.com/ThaiMMAFederation/

11. Required document for Registration / หลักฐานการสมัคร
- Online registration http://fightingtkd.com/TKD_WEB2/index.php?MatchId=25
- Must attach Identification Card / Birth Certificate / PASSPORT before weight in
- Must provide Medical Certification before weight ins
- ใช้ การสมัครแบบออนไลน์ http://fightingtkd.com/TKD_WEB2/index.php?MatchId=25
- ต้ องแสดงสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สูตบิ ัตร / PASSPORT ก่อนชัง่ น ้าหนัก
- ต้ องมีใบรับรองแพทย์ แสดงก่อนชัง่ น ้าหนัก
How to Register / วิธีการสมัคร NEO FIGHT
http://bit.ly/2O1rc3o

12. Registration date / กาหนดการรั บสมัคร
From today until - Last day of registration is the 16th of October 2018
ตังแต่
้ วนั นี ้เป็ นต้ นไป - ปิ ดรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2561(วันสุดท้ าย)
Online Registration link below / สมัครแข่ งขันออนไลน์ ท่ นี ่ ี
http://fightingtkd.com/TKD_WEB2/index.php?MatchId=25

How to Register / วิธีการสมัคร NEO FIGHT
http://bit.ly/2O1rc3o

13. Prize and Award of the tournament / รางวัลการแข่ งขัน
Compete to win prizes and Awards with overall valued at more than 20,000 TH baht
ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
Prize for Athletes / รางวัลสาหรับนักกีฬา
- 1st Place in tournament, Medal, Tournament Certification and NEO FIGHT shirts
ชนะเลิศ
เหรี ยญรางวัล และประกาศนียบัตร พร้ อมเสื ้อ NEO FIGHT
- 2nd Place in tournament, Medal, Tournament Certification
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรี ยญรางวัล และประกาศนียบัตร
- 3rd Place in tournament , Medal, Tournament Certification
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรี ยญรางวัล และประกาศนียบัตร
Best Athlete Awards / รางวัลสาหรับนักกีฬายอดเยี่ยม
- Trophy for NEO Fight’s, Junior Men division best athlete /
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเยาวชนชาย
- Trophy for NEO Fight’s, Junior Women division best athlete /
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเยาวชนหญิง
- Trophy for NEO Fight’s, Beginner Men division best athlete /
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประชาชนชาย ระดับ Beginner
- Trophy for NEO Fight’s, Beginner Women division best athlete /
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประชาชนหญิง ระดับ Beginner
- Trophy for NEO Fight’s, Intermediate Men division best athlete /
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประชาชนชายระดับ Intermediate
- Trophy for NEO Fight’s, Intermediate Women division best athlete /
ถ้ วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประชาชนหญิงระดับ Intermediate

Team Awards Trophy / รางวัลสาหรับทีม
Trophy for overall score in each competition category / รางวัลถ้ วยคะแนนรวมทุกประเภททุกรุ่นอายุ
- Trophy for 1st place Team and 5,000 TH Baht prize money /
ถ้ วยคะแนนรวมชนะเลิศ

1 รางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท

- Trophy for 2nd place Team and 3,000 TH Baht prize money /
ถ้ วยคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ1

1 รางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท

- Trophy for 3rd place Team and 2,000 TH Baht prize money /
ถ้ วยคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ2

1 รางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท

Awards for best coaching / รางวัลสาหรั บผู้ฝึกสอน
- Trophy for Best Coaching Awards and 2,000 TH Baht prize money
ถ้ วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

1 รางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท

Best Team Spirit Award / ถ้ วยรางวัลสาหรับทีมสีสัน
- Trophy for Best Team Spirit Award and 2,000 TH Baht prize money
ถ้ วยรางวัลสาหรับทีมสีสนั

1 รางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท

*Voted by organizers, referee and judge committee / โหวตจากทีมงานผู้จดั และคณะกรรมการตัดสิน
The Judgment Criterion will be based on / มีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้ :
1. Athletes although in amateur level, competes with professional attitudes. Is enjoying
the fight , good sportsmanship / การแข่ง ขัน ด้ วยความเป็ นมื อ อาชี พ สนุกสนาน มี นา้ ใจ
นักกีฬา และเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
2. Team Image (How team are dressed, performance and professionalism of the team
members) / ภาพลักษณ์ของทีม(การแต่งกาย การปฏิบตั ติ วั ในการเป็ นทีมงานมืออาชีพ)
3. The team positioned between the ranks of 1 - 10 during the competition. / มี ผลงาน
ทีมอยูใ่ นลาดับ 1 – 10 ของการแข่งขัน
4. Teamwork between team members and a helping hand with other outside of team. /
มีการช่วยเหลือกันภายในทีม และบุคคลภายนอกทีมอย่างเห็นได้ ชดั Team work

14. Summary of overall team score / การนับคะแนนรวม
* * * Summed up by numbers of Golden Medals, if result is draw Silver Medals will be
counted too, if draw again Bronze Medal will be counted / ถ้ วยคะแนนรวมนับ จากเหรี ยญทอง ถ้ า
เท่ากัน นับเหรี ยญเงิน ถ้ าเท่ากัน นับเหรี ยญทองแดง

***We will not be responsible for any case of accidents or injuries caused on
athletes, while participating in the competition***
Since the competition is considered is a full-contact combat sport that allows striking
and grappling, athletes should be well informed before registering that there are risk
of injuries while participating in the event.
***ทางฝ่ ายจัดการแข่ งขันจะไม่ รับผิดชอบในอุบตั เิ หตุท่ ีเกิดจากการแข่ งขันในทุกกรณี***
เนื่องจากเป็ นกีฬาประเภทต่ อสู้ ผู้สมัครแข่ งขันควรจะพิจารณาก่ อนสมัครแข่ งขัน

*** Any misinformation of athlete’s qualifications given to the organizer intentionally will be
considered corrupted leading to legal proceedings ***
***ทีมใดให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จในด้ านคุณสมบัตนิ กั กีฬา ให้ ถือว่ามีเจตนาทุจริ ต***

