Thailand Muscle and Physique Championships 2019
หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเพื่อให้ ร่างกายมีสขุ ภาพแข็งแรงเป็ นสิง่ ที่มีความจาเป็ นสาหรับมนุษย์เราทุกเพศ
ทุกวัย และการมีรูปร่างที่แข็งแรงสมส่วนโดยมีองค์ประกอบของกล้ ามเนื ้อที่แข็งแรงก็เป็ นสิ่งสาคัญควบคูไ่ ป
กับการมีสขุ ภาพดี การฝึ กเพาะกายและฟิ ตเนสเป็ นวิธีการออกกาลังกายรู ปแบบหนึง่ ซึง่ เน้ นในเรื่ องของการ
พัฒนามวลกล้ ามเนื ้อในร่างกายของมนุษย์ทงเพศชายและหญิ
ั้
งให้ มีลกั ษณะสวยและงามสง่า เป็ นที่ต้องตา
ต้ องใจแก่ผ้ ไู ด้ พบเห็น
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้ ร่วมกับ ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ นพลาซ่า
พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีรูปร่าง สรี ระ และกล้ ามเนื ้อที่สวยและสง่า
งาม ในรูปแบบ “Muscle and Physique Championships” ขึ ้น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ได้ หนั มาสนใจการออกกาลังกาย
2. เพื่อเป็ นอีกหนึง่ เวทีในการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสหน้ าใหม่
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายและพัฒนาอย่างถูกวิธี
4. เพื่อเปิ ดโลกทัศน์ของการออกกาลังกายด้ วยกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสกับลูกค้ าที่สนใจ
5. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้ บูรณาการร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจเข้ าร่วมการแข่งขัน
ระยะเวลาจัดงาน
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จดั งาน
ณ ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ นพลาซ่า พัทยา จังหวัดชลบุรี
รูปแบบกิจกรรม
1. การแข่งขันโมเดลฟิ สิคหญิง มี 3รุ่นความสูงคือ
- รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
- รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
- รุ่นความสูงเกิน 164 ซม.
2. การแข่งขันสปอร์ ตโมเดลฟิ สคิ ชาย มี 3 รุ่นความสูงคือ
- รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น ้าหนักตัว
- รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนักตัว
- รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนักตัว
3. การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิ สคิ ชายมี 3 รุ่นความสูงคือ
- รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก.
- รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก.
- รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = +4 กก.
4. การแข่งขันโมเดลฟิ สคิ หญิงรุ่นมาสเตอร์ อายุ 30 ปี ขึ ้นไป

5. การแข่งขันเพาะกายชายมี 6 รุ่นน ้าหนักคือ
- รุ่นน ้าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
- รุ่นน ้าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
- รุ่นน ้าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
- รุ่นน ้าหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
- รุ่นน ้าหนักเกิน 80 กิโลกรัมขึ ้นไป
- เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์ อายุเกิน 45 ปี ขึ ้นไป
รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวดในแต่ ละรุ่น
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัลและประกาศนียบัตร
คุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าแข่ งขัน 1. เป็ นผู้ที่มี สุขภาพร่ า งกายแข็ง แรง และยิน ดีป ฏิบัติตามกฎระเบีย บ
กติกาการประกวดของคณะกรรมการจัดการประกวดได้
2. รับสมัครผู้เข้ าประกวดทังคนไทยและคนต่
้
างประเทศ
3. จ ากั ด สิ ท ธิ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มประกวดเพี ย งท่ า นละหนึ่ ง ประเภทของการ
ประกวด
4. สาหรับผู้เข้ าประกวดเพาะกายชายและแอธเลติคฟิ สคิ ต้ องเตรี ยมเพลง
สาหรับ ประกอบการโพส ซึ่งต้ องมี ความยาว 1 นาที มาด้ วยหากไม่มี
คณะกรรมการจะเป็ นผู้กาหนดเพลงกลางให้ แทน
การรับสมัครเข้ าประกวด
เปิ ดรับสมัครโดยส่งใบสมัครพร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชน และใบสูติ
บัตรสาหรับเยาวชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรู ป
ถ่ายขนาด 2 นิ ้ว 1 รูป
สถานที่ติดต่ อและรับสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย
ชัน19
้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์/แฟกส์ 02-170-9601
E-Mail : reg.tbpa@gmail.com

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย
ชัน19
้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-170-9601 E-Mail : reg.tbpa@gmail.com
กฏกติกาการแข่ งขัน Thailand Muscle and Physique Championships
การแข่ งขั นเพาะกายชาย ทุ กรุ่ น ใช้ กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกี ฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ง
ประเทศไทย และสหพันธ์ กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายใส่ กางเกงเพาะกายสีดา
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิ สิคชาย ทุกรุ่น ใช้ กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ต
เนส แห่งประเทศไทยและสหพันธ์ กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสัน้ (trunks) สีดาพืน้ ไม่ มลี วดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงด้ านข้ าง
ถึงปลายขากางเกง ขนาดประมาณ1 ฝ่ ามือ (3-4นิว้ ) โดยจะต้ องมีความกระชับ และมีซับใน ไม่
สวมใส่ รองเท้ า
ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง ใช้ กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศ
ไทยและสหพันธ์ กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาหญิงใส่ ชุดบีกีน่ ีสองชิน้ สีอิสระ สวมรองเท้ าส้ นสูง
การแข่ งขันโมเดลฟิ สิคชาย ใช้ กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศ
ไทยและสหพันธ์ กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
- รอบคัดออก สวมกางเกง trunks สีดาพืน้ ไม่ มีลวดลาย ชนิดเต็มตัว ซึ่งมีขอบกางเกง
ด้ านข้ าง กว้ างประมาณ 5 - 6 นิว้ ที่มีความกระชับ และต้ องมีซับในให้ เรียบร้ อย ไม่ สวม
ใส่ รองเท้ า
- รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ใส่ กางเกงขาสัน้ อิสระ ไม่ สวมรองเท้ า
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็ นที่สิน้ สุดและเอกฉันท์
***** หมดเขตรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2562 *****

กำหนดกำรแข่ งขัน
Thailand Muscle and Physique Championships 2019
วันที่ 16 - 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562
ณ ศูนย์ กำรค้ ำรอยัลกำร์ เด้ นพลำซ่ ำ พัทยำ จังหวัดชลบุรี
วันเสำร์ ที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
9.00 – 10.00 น.
ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ตรวจสอบคุณสมบัติผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
10.00 – 10.30 น.
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
10.30 – 12.00 น.
ชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น.
นักกีฬาเตรี ยมความพร้อมสาหรับทาการแข่งขัน
13.00 – 16.00 น.
การแข่งขันรอบคัดเลือก
1. ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 65 กก.
2. ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 70 กก.
3. ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 75 กก.
4. ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 80 กก.
5. ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักเกิน 80 กก.
6. ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความไม่สูงเกิน 160 ซม.
7. ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความไม่สูงเกิน 164 ซม.
8. ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความสูงเกิน 164 ซม.
18.00 น.
18.30 – 21.00 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พิธีเปิ ดการแข่งขัน
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน
ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 65 กก.
ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 70 กก.
ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 75 กก.
ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 80 กก.
ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นน้ าหนักเกิน 80 กก.
ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความไม่สูงเกิน 160 ซม.
ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความไม่สูงเกิน 164 ซม.
ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความสูงเกิน 164 ซม.

วันอำทิตย์ ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
9.00 – 10.00 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ตรวจสอบคุณสมบัติผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นักกีฬาเตรี ยมความพร้อมสาหรับทาการแข่งขัน
การแข่งขันรอบคัดเลือก

10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
12.30 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
18.00 – 21.00 น.

ประเภทแอธเลติคฟิ สิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนัก+2
ประเภทแอธเลติคฟิ สิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนัก+3
ประเภทแอธเลติคฟิ สิคชายความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนัก+4
ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นมาสเตอร์ อายุเกิน 45 ปี
ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นมาสเตอร์อายุเกิน 30 ปี
ประเภทสปอร์ตฟิ สิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนัก
ประเภทสปอร์ตฟิ สิคชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนัก
ประเภทสปอร์ตฟิ สิคชาย ความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนัก
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเภทแอธเลติคฟิ สิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนัก+2
ประเภทแอธเลติคฟิ สิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนัก+3
ประเภทแอธเลติคฟิ สิคชายความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนัก+4
ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นมาสเตอร์ อายุเกิน 45 ปี
ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นมาสเตอร์อายุเกิน 30 ปี
ประเภทสปอร์ตฟิ สิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนัก
ประเภทสปอร์ตฟิ สิคชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนัก
ประเภทสปอร์ตฟิ สิคชาย ความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนัก

