การจัดการแข่ งขันกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ
Asia Pacific Bodybuilding Championship
หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นสาหรับมนุษย์เราทุกเพศทุกวัย และการมีรูปร่ างที่
แข็งแรงสมส่ วนโดยมีองค์ประกอบของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็เป็ นสิ่ งสาคัญควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดี การฝึ กเพาะกายและฟิ ตเนส
เป็ นวิธีการออกกาลังกายรู ปแบบหนึ่ งซึ่งเน้นในเรื่ องของการพัฒนามวลกล้ามเนื้อในร่ างกายของมนุษย์ท้งั เพศชายและหญิงให้มี
ลักษณะสวยและงามสง่า เป็ นที่ตอ้ งตาต้องใจแก่ผไู้ ด้พบเห็น
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดการแข่งขัน
กีฬาเพาะกายเพื่อเฟ้ นหาผูท้ ี่มีรูปร่ าง สรี ระ และกล้ามเนื้อที่สวยและสง่างาม ในรายการ “Asia Pacific Bodybuilding Championship”
ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ได้หันมาสนใจการออกกาลังกาย
2. เพื่อเป็ นอีกหนึ่งเวทีในการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสหน้าใหม่
3. เพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายและพัฒนาอย่างถูกวิธี
4. เพื่อเปิ ดโลกทัศน์ของการออกกาลังกายด้วยกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสกับลูกค้าที่สนใจ
5. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้บรู ณาการร่ วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่ วมการแข่งขัน

ระยะเวลาจัดงาน

วันที่ 17 - 18 สิ งหาคม 2562

สถานทีจ่ ัดงาน

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 กรุ งเทพมหานคร

รูปแบบกิจกรรม

1. การแข่งขันโมเดลฟิ สิคหญิง มี 2รุ่ นความสูงคือ
รุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
รุ่ นความสูงเกิน 160 ซม.
2. การแข่งขันสปอร์ตฟิ สิคชาย มี 3 รุ่ นความสูงคือ
รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
รุ่ นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
3. การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิ สิคชายมี 3 รุ่ นความสูงคือ
รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก.
รุ่ นความสู งไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก.
รุ่ นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = +4 กก.
4. การแข่งขันโมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นมาสเตอร์อายุ 30 ปี ข้ ึนไป Open
5. การแข่งขันโมเดลฟิ สิคหญิง ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 28 ปี ) Open

6. การแข่งขันเพาะกายชายมี 6 รุ่ นคือ
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
รุ่ นน้ าหนักเกิน 80 กิโลกรัม
รุ่ นมาสเตอร์อายุเกิน 45 ปี ข้ ึนไป
7. การแข่งขัน Fitness Physique ชาย มี 1 รุ่ นทัว่ ไป Open
8. การแข่งขัน Fitness Physique หญิง มี 1 รุ่ นทัว่ ไป Open
รางวัลสาหรับผู้ชนะการแข่ งขันในแต่ละรุ่น
รางวัลชนะเลิศ

เงินสนับสนุน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสนับสนุน 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสนับสนุน 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสนับสนุน 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินสนับสนุน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
คุณสมบัตผิ ู้สมัครเข้ าแข่ งขัน 1. เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบตั ิตามกฎระเบียบกติกา
การแข่งขันของคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้
2. รับสมัครผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
3. จากัดสิ ทธิผเู้ ข้าร่ วมแข่งขันพียงท่านละหนึ่งประเภทของการแข่งขัน
4. สาหรับผูเ้ ข้าแข่งขันประเภทเพาะกายชายและแอธเลติคฟิ สิคต้องเตรี ยม
เพลงสาหรับประกอบการโพส ซึ่งต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วย
หากไม่มี คณะกรรมการจะเป็ นผูก้ าหนดเพลงกลางให้แทน
การรับสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
เปิ ดรับสมัครโดยส่ งใบสมัครพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน และใบสูติบตั รสาหรับ
เยาวชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
สถานทีต่ ดิ ต่อและรับสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย
ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่ งประเทศไทย
ถ.รามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์/แฟกส์ 02-170-9601
E-Mail : reg.tbpa@gmail.com
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย
ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่ งประเทศไทย

ถ.รามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-170-9601
E-Mail : reg.tbpa@gmail.com
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 สิงหาคม 2562
กฏกติกาการแข่ งขัน Asia Pacific Bodybuilding Championship
การแข่ งขันเพาะกายชายทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย และสหพันธ์กีฬาเพาะ
กายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายใส่ กางเกงเพาะกายสีดา
การแข่ งขันเพาะกายแอธเลติคฟิ สิคชาย ทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส แห่ งประเทศไทยและ
สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายใส่ กางเกงว่ายนา้ แบบเต็มตัว ไม่อนุญาตให้ ใส่ กางเกงเพาะกาย
การแข่ งขันโมเดลฟิ สิคหญิง ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะ
กายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาหญิง ใส่ ชุดบีกนี ี่สองชิ้นสีอสิ ระ ห้ ามสวมใส่ จีสตริง สวมรองเท้า
การแข่ งขันโมเดลฟิ สิคชาย ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะ
กายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
รอบทีห่ นึ่ง ใส่ กางเกงว่ายนา้ แบบเต็มตัว ไม่สวมรองเท้า
รอบทีส่ อง ใส่ กางเกงขาสั้นอิสระ ไม่สวมรองเท้า
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ดและเอกฉันท์

กาหนดการจัดการแข่ งขันกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ
Asia Pacific Bodybuilding Championship 2018
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
***********************
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.30 น.
13.00 น.

17.00 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ตรวจสอบคุณสมบัติผเู้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสูง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 65 กก.
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 70 กก.
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 75 กก.
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 80 กก.
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นความสูงเกิน 160 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิงระดับอุดมศึกษา
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นมาสเตอร์อายุ 30 ปี ข้ ึนไป
รอบชิงชนะเลิศ
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 65 กก.
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 70 กก.
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 75 กก.
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 80 กก.
เพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นความสูงเกิน 160 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิงระดับอุดมศึกษา
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นมาสเตอร์อายุ 30 ปี ข้ ึนไป

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.30 น.
13.00 น.

17.00 น.

20.00 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ตรวจสอบคุณสมบัติผเู้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสูง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
เพาะกายชาย มาสเตอร์อายุ 45 ปี ข้ ึนไป
Fitness Physique ชาย รุ่ นทัว่ ไป Open
Fitness Physique หญิงรุ่ นทัว่ ไป Open
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก.
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก.
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = +4 กก.
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
รอบชิงชนะเลิศ
เพาะกายชาย มาสเตอร์อายุ 45 ปี ข้ ึนไป
Fitness Physique ชาย รุ่ นทัว่ ไป Open
Fitness Physique หญิงรุ่ นทัว่ ไป Open
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก.
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก.
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = +4 กก.
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
เสร็ จสิ้ นการแข่งขัน

