
  
 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเทควันโดรายการ SAT 

VIRTUAL (NEW NORMAL) TAEKWONDO POOMSAE เพื่อให้นักกีฬาได้ทำกิจกรรมและออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจัดเป็นการแข่งขันในประเภทออนไลน์ นักกีฬาสามารถ

ฝึกซ้อมและแสดงทักษะด้านกีฬาเทควันโดในสถานท่ีส่วนตัวได้ 
 

โดยมรีุ่นท่ีเปิดแข่งขัน ได้แก่ พุมเซ่บุคคลเด่ียว  

รุ่นอาย ุ
นักกีฬาส่งคลิปวิดีโอทุกคน เฉพาะนักกีฬาเข้ารอบ 8 คน 

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ 
-9 ปี (U9) 

พ.ศ.2555 ขึ้นไป 
Taeguek 3 Taeguek 5 Taeguek 7 

10-11 ปี (U11) 
พ.ศ.2553-2554 

Taeguek 4 Taeguek 6 Taeguek 8 

12-14 ปี (U14) 
พ.ศ.2550-2552 

Taeguek 4 Taeguek 7 Koryo 

15-17 ปี (U17) 
พ.ศ.2549-2547 

Taeguek 5 Taeguek 8 Keumgang 

+18 ปี (18+) 
พ.ศ.2546 ลงไป 

Taeguek 7 Taeback Pyongwon 

รายละเอียด คัดนักกีฬาเข้ารอบครึ่งหนึ่ง คัดเลือกนักกีฬา 8 คน ชิงชนะเลิศอันดับท่ี 1-4 
 

1. วิธีจัดการแข่งขัน 

1.1 ใช้ระบบการเรียงลําดับคะแนน Cut off system มีผู้ตัดสิน 5 Judge 

1.2 รอบท่ี 1 คัดนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขัน รอบท่ี 2 โดยคัดเหลือนักกีฬาครึ่งหนึ่งจากจำนวนนักกีฬาท้ังหมด 

รอบท่ี 2  คัดเลือกนักกีฬา 8 คน  

รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศอันดับ 1-4 จากนักกีฬา ท่ีเข้ารอบ 8 คน (ครองอันดับท่ี 3 ร่วม) 

      1.3 นักกีฬาจะต้องอัปโหลดวิดิโอจำนวน 2 คลิป รอบท่ี 1  1คลิป และรอบท่ี 2  1คลิป เมือ่ประกาศผลในรอบ

ชิงชนะเลิศให้นักกีฬาท่ีเข้ารอบอัปโหลดคลิปรอบชิงชนะเลิศ 1 คลิป 

  



  
 

1.4 การตั้งช่ือไฟล์ VDO ในการอัพโหลด 

รูปแบบช่ือไฟล์ รหัสนักกีฬา_ชื่อนักกีฬา_ Taeguek3 หรือ Taeguek5 

ตัวอย่าง  07985_SAM_ Taeguek3 คือ VDO นายSAM พุมเซ Taeguek 3 

ตัวอย่าง  07985_SAM_ Taeguek5 คือ VDO นายSAM พุมเซ Taeguek 5 

1.5 การอัปโหลดไฟล์วิดีโอ ให้อัปโหลดผ่านระบบ gmacscore เท่านั้น (อปัโหลดรอบท่ี1-รอบท่ี2 ภายในวันท่ี 8 

ตุลาคม 2564 เวลา 24.00น. และ รอบชิงชนะเลิศ ภายในวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 เวลา 24.00น. ) 

 

2. กติกาการแข่งขัน 

2.1 ใช้กติกาของ WT (World Taekwondo) หรือกติกาท่ีสมาคมกีฬาเทควันโดประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน 

2.2 กติกาเพิ่มเติมการแข่งขันประเภทออนไลน์ 

2.2.1 หากส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้เข้าแข่งขันหลุดออกจากวิดีโอจะถูกตัดคะแนน 0.3 คะแนน โดยจะตัด

ทุกครั้งท่ีออก 

2.2.2 หากผู้เข้าแข่งขันหลุดออกนอกเฟรมวิดีโอโดยไม่เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเลย ตัด 0.6 

คะแนน โดยตัดคะแนนในทุกจังหวะการเคล่ือนไหว 

2.3 การถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน (DSQ) 

2.3.1 มีการดัดแปลงหรือแก้ไขวิดีโอ / ตัดต่อ / เพิ่มความเร็ว / ใส่เสียงเพิ่ม 

2.3.2 กรณีวิดีโอท่ีอยู่นอกเหนือข้อกำหนดของการบันทึกวิดีโอเพื่อการแข่งขัน 

2.3.3 กรณีส่งวิดีโอการแข่งขัน ผิดพุมเซ, นักกีฬาผิดคน หรืออัปโหลดวิดีโอผิดไฟล์  

2.3.4 นักกีฬาท่ีถูก DSQ จะไม่ถูกนำมาแสดงในวันออกอากาศ และคะแนน Ranking จะเป็น 0.00 

*** DSQ = Disqualification (ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่ง) 

 

3. ข้อกำหนดการบันทึกวิดีโอเพื่อการแข่งขัน 

3.1 วิดีโอมีความละเอียด 1080P (Full HD) หรือขั้นต่ำ 720P (HD) เท่านั้น ไม่รองรับวิดีโอ 4K (ULTRA HD), 

4K (HDR) 

3.2 การบันทึกภาพจะต้องเป็นแนวนอน กล้องควรอยูห่่างจากนักกีฬาประมาณ 7 เมตรส่วนของสายคาดเอว

ควรอยู่กึ่งกลางของจอ การบันทึกภาพแนวต้ังมีผลทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 

3.3 ห้ามซูมวิดีโอเข้าออกหรือขยับขึ้นลง หรือแพนกล้องซ้าย ขวา 

3.4 กรณีบันทึกภาพด้วยกล้องหน้าวิดีโอจะทำให้วิดีโอกลับด้าน มีผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 



  
 

3.5 ให้ผู้ฝึกสอนขานช่ือ, ทีม และรหัสนักกีฬา จากนั้นออกคำส่ัง “Cha-ryeot” และ “Kyeong nye” ตาม

ด้วย “Joon-bi” – “Shi-Jak” เพื่อเป็นการเริ่มรำ เมื่อรำจบให้ผู้ฝึกสอนออกคำส่ัง “Ba-ro” และ 

“Kyeong nye” 

3.6 กรณีนักกีฬาไม่มีผู้ฝึกสอน ให้ขานช่ือ และออกคำส่ังด้วยตนเอง 

3.7 นักกีฬาจะต้องแต่งกายในชุดเทควันโดมาตรฐาน WT (ชุดสีขาว หรือชุดพุมเซ)่ ให้เรียบร้อยไม่สวมใส่

รองเท้าในการแข่งขัน 
 

4. กำหนดการแข่งขัน 

วันเวลา รายละเอียด 
28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 รับสมัครแข่งขัน และอัปโหลดวิดีโอ 

12 ตุลาคม 2564 ประกาศผลรอบแรก 
15 ตุลาคม 2564 ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ 

16 - 19 ตุลาคม 2564 นักกีฬาเข้ารอบชิงชนะเลิศ อัปโหลดวิดีโอ 
24 ตุลาคม 2564 ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ 

 

5. วิธีการสมัคร 

5.1 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด ออนไลน์   

 

 

5.2 นักกีฬาต้องอัปโหลดเอกสาร บัตรประชาชน/สำเนาสูติบัตร เพื่อยืนยันตัวตนเม่ือลงทะเบียนนักกีฬาใน

เว็บไซต์ นักกีฬาที่ขึ้นว่ายืนยันตัวตนแล้วไม่ต้องยืนยันซ้ำ (หากมีนักกีฬาลงทะเบียนในระบบอยู่แล้ว

กรุณาอัปโหลดเอกสาร) 

5.3 อปัโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  

5.4 อปัโหลดวิดีโอแข่งขันเข้าระบบ www.gmacscore.com 

5.5 สอบถามการใช้งานระบบและการอัปโหลดวิดีโอ ติดต่อทาง Line@ : @gmacscore 

5.6 ติดตามผลการแข่งขันรอบคัดเลือกทาง YouTube Channel: GMAC Studio 
5.7 นักกีฬาต้องใส่ช่ือท่ีอยู่ให้ชัดเจน ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ (มีช่องให้บันทึกหลังการเลือกรุ่นแข่งขัน

เสร็จส้ิน) 
 

6. ค่าสมัครแข่งขัน - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

หรือสแกนผ่าน QR Code  


