Thailand International Elite Physique Championships

หลักการและเหตุผล
การออกกําลังกายเพือ่ ให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็ นสิ่งที่มีความจําเป็ นสําหรับมนุษย์เราทุกเพศ
ทุกวัย และการมีรูปร่ างที่แข็งแรงสมส่วนโดยมีองค์ประกอบของกล้ามเนื้ อที่แข็งแรงก็เป็ นสิ่งสําคัญควบคู่ไป
กับการมีสุขภาพดี การฝึ กเพาะกายและฟิ ตเนสเป็ นวิธีการออกกําลังกายรู ปแบบหนึ่งซึ่งเน้นในเรื่ องของการ
พัฒนามวลกล้ามเนื้อในร่ างกายของมนุษย์ท้งั เพศชายและหญิงให้มีลกั ษณะสวยและงามสง่า เป็ นที่ตอ้ งตา
ต้องใจแก่ผไู ้ ด้พบเห็น
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้
ร่ วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
และสมาคมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายเพือ่ เฟ้ นหาผูท้ ี่มีรูปร่ าง สรี ระ และกล้ามเนื้ อที่
สวยและสง่างาม ในรู ปแบบ “Thailand International Elite Physique Championships” ขึ้น
วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ได้หนั มาสนใจการออกกําลังกาย
2. เพือ่ เป็ นอีกหนึ่งเวทีในการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสหน้าใหม่
3. เพือ่ เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการออกกําลังกายและพัฒนาอย่างถูกวิธี
4. เพือ่ เปิ ดโลกทัศน์ของการออกกําลังกายด้วยกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสกับลูกค้าที่สนใจ
5. เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้บูรณาการร่ วมกัน
กลุ่มเป้ าหมาย
ประชาชนทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่ วมการแข่งขัน
ระยะเวลาจัดงาน
วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม2561
สถานที่จัดงาน
บริ เวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
รู ปแบบกิจกรรม
1. การแข่งขันโมเดลฟิ สิคหญิงมี 3รุ่ นความสูงคือ
รุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
รุ่ นความสูงไม่เกิน 164ซม.
รุ่ นความสูงเกิน 164ซม.
2. การแข่งขันสปอร์ตโมเดลฟิ สิคชายมี 3 รุ่ นความสูงคือ
รุ่ นความสูงไม่เกิน
170 ซม. –100 = นํ้าหนักตัว
รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = นํ้าหนักตัว
รุ่ นความสูงเกิน 175ซม. – 100 = นํ้าหนักตัว
3. การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิ สิคชายมี 3 รุ่ นความสูงคือ
รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก.
รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก.
รุ่ นความสูงเกิน
175 ซม. –100= +4 กก.
4. การแข่งขันโมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นมาสเตอร์ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
5. การแข่งขันเพาะกายชายมี 6รุ่ นนํ้าหนักคือ

รุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
รุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
รุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 75กิโลกรัม
รุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
รุ่ นนํ้าหนักเกิน 80 กิโลกรัมขึ้นไป
เพาะกายชายรุ่ นมาสเตอร์ อายุเกิน 45 ปี ขึ้นไป
รางวัลสํ าหรับผู้ชนะการประกวดในแต่ ละรุ่น
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 8,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 6,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
เงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ าแข่ งขัน
1. เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบตั ิตามกฎระเบียบกติกา
การประกวดของคณะกรรมการจัดการประกวดได้
2.
รับสมัครผูเ้ ข้าประกวดทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
3.จํากัดสิทธิผเู ้ ข้าร่ วมประกวดเพียงท่านละหนึ่งประเภทของการประกวด
4. สําหรับผูเ้ ข้าประกวดเพาะกายชายและแอธเลติคฟิ สิคต้องเตรี ยมเพลง
สําหรับประกอบการโพสซึ่งต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วยหากไม่มี
คณะกรรมการจะเป็ นผูก้ าํ หนดเพลงกลางให้แทน
การรับสมัครเข้ าประกวด
เปิ ดรับสมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนและใบสูติ
บัตรสําหรับเยาวชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมรู ป
ถ่ายขนาดโปสการ์ด1 รู ป
สถานที่ติดต่ อและรับสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย
ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์/แฟกส์02-170-9601
E-Mail : reg.tbpa@gmail.com
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย
ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-170-9601
E-Mail : reg.tbpa@gmail.com

กฏกติกาการแข่ งขัน Thailand Muscle and Physique Championships
การแข่ งขันเพาะกายชาย ทุกรุ่นใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งเอเชีย (ABBF)
นักกีฬาชายใส่ กางเกงเพาะกายสี ดํา
การแข่ งขันเพาะกายแอธเลติคฟิ สิ คชาย ทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
แห่งประเทศไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งเอเชีย (ABBF)
นักกีฬาชายใส่ กางเกงว่ ายนํ้าแบบเต็มตัว ไม่ อนุญาตให้ ใส่ กางเกงเพาะกาย
การแข่ งขันโมเดลฟิ สิ คหญิง ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศ
ไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งเอเชีย (ABBF)
นักกีฬาหญิง ใส่ ชุดบีกีนี่สองชิ้นสี อิสระ ห้ ามสวมใส่ จีสตริง สวมรองเท้ า
การแข่ งขันโมเดลฟิ สิ คชาย ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งเอเชีย (ABBF)
รอบที่หนึ่ง ใส่ กางเกงว่ ายนํ้าแบบเต็มตัว ไม่ สวมรองเท้ า
รอบที่สอง ใส่ กางเกงขาสั้ นอิสระ ไม่ สวมรองเท้ า

หมายเหตุ ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็ นที่สิ้นสุ ดและเอกฉันท์

กําหนดการแข่ งขัน
Thailand International Elite Physique Championships
วันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ ศูนย์ การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย
***********************
วันเสาร์ ที่ 19พฤษภาคม พ.ศ. 2561
14.00 – 15.00น. ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการ
แข่งขัน
ตรวจสอบคุณสมบัติผเู ้ ข้าร่ วม
การแข่งขัน
15.00 –16.00 น. ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู ้ ข้าร่ วม
การแข่งขัน
ชัง่ นํ้าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
16.00 – 17.30น. เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วม
การแข่งขัน
17.30น. รอบคัดเลือก
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 65 กก.
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน
70 กก.
แอธเลติคฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100+2 กก.
= นํ้าหนักตัว
แอธเลติคฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100+3 กก. = นํ้าหนักตัว
แอธเลติคฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงเกิน 175 ซม.-100+4 กก. = นํ้าหนักตัว
โมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความสูงไม่เกิน 165 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความสูงเกิน 165 ซม.
20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 65 กก.
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน
70 กก.
แอธเลติคฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100+2 กก.
= นํ้าหนักตัว
แอธเลติคฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100+3 กก. = นํ้าหนักตัว
แอธเลติคฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงเกิน 175 ซม.-100+4 กก. = นํ้าหนักตัว
โมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความสูงไม่เกิน 165 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิง รุ่ นความสูงเกิน 165 ซม.

วันอาทิตย์ ที่ 20พฤษภาคม พ.ศ. 2561
14.00 – 15.00น. ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการ
แข่งขัน
ตรวจสอบคุณสมบัติผเู ้ ข้าร่ วม
การแข่งขัน
15.00 – 16.00 น. ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู ้ ข้าร่ วม
การแข่งขัน
ชัง่ นํ้าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
16.00 – 17.30น. เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วม
การแข่งขัน
17.30 น. รอบคัดเลือก
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 75 กก.
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 80 กก.
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักเกิน80 กก.
เพาะกายชายรุ่ นมาสเตอร์อายุ 45 ปี ขึ้นไป
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นมาสเตอร์อายุ 35 ปี ขึ้นไป
สปอร์ตฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100
=นํ้าหนักตัว
สปอร์ตฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100=นํ้าหนักตัว
สปอร์ตฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงเกิน 175 ซม. – 100= นํ้าหนักตัว
20.00น. รอบชิงชนะเลิศ
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 75 กก.
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักไม่เกิน 80 กก.
เพาะกายชายรุ่ นนํ้าหนักเกิน 80 กก.
เพาะกายชายรุ่ นมาสเตอร์อายุ 45 ปี ขึ้นไป
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นมาสเตอร์อายุ 35 ปี ขึ้นไป
สปอร์ตฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100
=นํ้าหนักตัว
สปอร์ตฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100=นํ้าหนักตัว
สปอร์ตฟิ สิคชาย รุ่ นความสูงเกิน 175 ซม. – 100= นํ้าหนักตัว

