การจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2020
หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นสาหรับมนุษย์เราทุกเพศ
ทุกวัย และการมีรูปร่ างที่แข็งแรงสมส่วนโดยมีองค์ประกอบของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็เป็ นสิ่ งสาคัญควบคู่ไป
กับการมีสุขภาพดี การฝึ กเพาะกายและฟิ ตเนสเป็ นวิธีการออกกาลังกายรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งเน้นในเรื่ องของการ
พัฒนามวลกล้ามเนื้ อในร่ างกายของมนุษย์ท้ งั เพศชายและหญิงให้มีลกั ษณะสวยและงามสง่า เป็ นที่ตอ้ งตา
ต้องใจแก่ผไู ้ ด้พบเห็น
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา จังหวัด
ขอนแก่ น จัด การแข่ ง ขันกี ฬ าเพาะกายเพื่ อ เฟ้ น หาผู ้ที่ มีรู ปร่ า ง สรี ร ะ และกล้า มเนื้ อ ที่ส วยและสง่างาม
ในรายการ “Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2020” ขึ้น
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รูปแบบกิจกรรม

1. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ได้หันมาสนใจการออกกาลังกาย
2. เพื่อเป็ นอีกหนึ่งเวทีในการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสหน้าใหม่
3. เพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายและพัฒนาอย่างถูกวิธี
4. เพื่อเปิ ดโลกทัศน์ของการออกกาลังกายด้วยกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสกับลูกค้าที่สนใจ
5. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้บูรณาการร่ วมกัน
ประชาชนทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่ วมการแข่งขัน
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563
ขอนแก่นฮอล ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
1. การแข่งขันโมเดลฟิ สิคหญิง มี 3 รุ่ นความสูงคือ
รุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
รุ่ นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
รุ่ นความสูงเกิน 164 ซม.
2. การแข่งขันสปอร์ตฟิ สิคชาย มี 3 รุ่ นความสูงคือ
รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
(น้ าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 )

รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
(น้ าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 + 1 กิโลกรัม)
รุ่ นความสูงเกิน 175 ซม.
(น้ าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 + 2 กิโลกรัม)
3. การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิ สิคชายมี 3 รุ่ นความสูงคือ
รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
(น้ าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 + 2 กิโลกรัม)
รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
(น้ าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 + 3 กิโลกรัม)
รุ่ นความสูงเกิน 175 ซม.
(น้ าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 + 4 กิโลกรัม)
4. การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิ สิ คหญิง มี 1 รุ่ นทัว่ ไป
5. 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 ขึ้นไป
7. การแข่งขัน Fitness Physique ชาย มี 1 รุ่ นทัว่ ไป Open
8. การแข่งขัน Fitness Physique หญิง มี 1 รุ่ นทัว่ ไป Open
รางวัลสาหรับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น
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

คุณสมบัติผ้สู มัครเข้าแข่งขัน

1. เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบตั ิตามกฎระเบียบกติกา
การแข่งขันของคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้
2. รับสมัครผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ

3. จากัดสิ ทธิ ผเู ้ ข้าร่ วมแข่งขันเพียงท่านละหนึ่งประเภทของการแข่งขัน
4. สาหรับผูเ้ ข้าแข่งขันประเภทเพาะกายชายและแอธเลติคฟิ สิคต้องเตรี ยม
เพลงสาหรับประกอบการโพส ซึ่งต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วย
หากไม่มี คณะกรรมการจะเป็ นผูก้ าหนดเพลงกลางให้แทน
การรับสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน กรอกใบสมัครพร้อมสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
พร้อมรู ปถ่าย 2 นิ้ว ส่งเอกสารไปที่
1. Email : Reg.tbpa@hotmail.com
2. ส่ ง ไปรษณี ย์ / ส่ ง เอกสารด้ ว ยตนเองที่ สมาคมกี ฬ าเพาะกาย
และฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ถ.รามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-170-9601,092-2786816
*** หมดเขตรับสมัคร วันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม 2563 ***
กฏกติกาการแข่งขัน Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2020
การแข่งขันเพาะกายชายทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายใส่ กางเกงเพาะกายสีดา
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิ สิคชายทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ ง
ประเทศไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสั้น (trunks) สีดาพื้น ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงด้านข้างถึงปลาย
ขากางเกง ขนาดประมาณ 1 ฝ่ ามือ(3-4นิ้ว) โดยจะต้องมีความกระชับ และมีซับใน ไม่สวมใส่ รองเท้า
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิ สิคหญิงทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ง
ประเทศไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาหญิงนักกีฬาจะสวมใส่ ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น สวมใส่ รองเท้ าส้ นสู ง ลักษณะของบิกินีที่ใช้ เหมือนกับกีฬา
เพาะกายหญิง แต่อาจมีการตกแต่งได้บ้างเล็กน้ อย แต่ต้องไม่มากเกินไป
ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาหญิงใส่ ชุดบีกีนสี่ องชิ้นสีอิสระ สวมรองเท้าส้ นสู ง

การแข่ งขันสปอร์ ตฟิ สิ คชาย ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศ
ไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
- รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ใส่ กางเกงขาสั้นอิสระ (ชายทะเล) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่า
ไม่สวมเสื้อ ไม่สวมรองเท้า
ประเภทฟิ ตเนส ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทยและสหพันธ์
กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
การแข่งขันฟิ ตเนสฟิ สิคชายทุกรุ่ น
- รอบพิจารณาสรี ระ นักกีฬาชายต้องสวมชุด Trunks ( กางเกงแข่งขัน ) ที่มีขอ้ กาหนด
เหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขันด้านข้าง จะต้องมีความหนา 15 cm
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ ข่งขันจะเลือกเครื่ องแต่งกายที่เหมาะสมกับรู ปแบบของ
เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน เสื้ อที่ใส่อย่างน้อยต้องมีลกั ษณะเป็ นเสื้ อกล้าม ห้ามถอดเสื้ อ
การแข่งขันฟิ ตเนสฟิ สิคหญิง
- รอบพิจารณาสรี ระ นักกีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น สวมใส่รองเท้าส้นสูงใช้บิกินี่
หลากสี ที่มีการตกแต่งได้ และสามารถใส่เครื่ องประดับได้
หมายเหตุ : ชุดบิกินี่ที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะต้องถูกต้องตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น
โดยบิกินี่ ท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้อ งปิ ดครึ่ งนึ งของสะโพก และบิกินี่ท่อ นบน
จะต้องดูกระชับปกปิ ดมิดชิด หากบิกินี่ที่สวมใส่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะไม่ให้เข้าร่ วมทา
การแข่งขัน รองเท้าสวมใส่ คทั ชูหรื อส้นสู งที่มีแผ่นปิ ดด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความ
สู งของส้นรองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสู งของส้นรองเท้าด้านหลังไม่เกิน 10
ซม. ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึกหรื อส้นเตารี ด
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ ข่งขันจะเลือกเครื่ องแต่งกายที่เหมาะสมกับรู ปแบบของ
เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน เสื้ อที่ใส่อย่างน้อยต้องมีลกั ษณะเป็ นเสื้ อกล้าม
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สิ้นสุ ดและเอกฉันท์

กาหนดการจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2020
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563
ณ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.30 - 12.30 น.
13.00 -16.00 น.

18.00 - 18.30 น.
18.30 - 21.00 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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 นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นความสูงเกิน 164 ซม.
แอธเลติคฟิ สิคหญิง รุ่ นทัว่ ไป
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
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 นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
โมเดลฟิ สิคหญิงรุ่ นความสูงเกิน 164 ซม.
แอธเลติคฟิ สิคหญิง รุ่ นทัว่ ไป

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
12.30 – 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

18.00 - 21.00 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
เพาะกายชาย มาสเตอร์อายุ 45 ปี ขึ้นไป
Fitness Physique ชาย รุ่ นทัว่ ไป Open
Fitness Physique หญิงรุ่ นทัว่ ไป Open
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงเกิน 175 ซม.
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงเกิน 175 ซม.

รอบชิงชนะเลิศ
เพาะกายชาย มาสเตอร์อายุ 45 ปี ขึ้นไป
Fitness Physique ชาย รุ่ นทัว่ ไป Open
Fitness Physique หญิงรุ่ นทัว่ ไป Open
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
แอธเลติคฟิ สิคชายรุ่ นความสูงเกิน 175 ซม.
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
สปอร์ตฟิ สิคชายรุ่ นความสูงเกิน 175 ซม.

