การจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2022
หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นสาหรับมนุษย์เราทุกเพศ
ทุกวัย และการมีรูปร่างที่แข็งแรงสมส่วนโดยมีองค์ประกอบของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็เป็นสิ่งสาคัญควบคู่ไป
กับการมีสุขภาพดี การฝึกเพาะกายและฟิตเนสเป็นวิธีการออกกาลังกายรูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นในเรื่องของการ
พัฒนามวลกล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ทั้งเพศชายและหญิงให้มีลักษณะสวยและงามสง่า เป็นที่ต้องตา
ต้องใจแก่ผู้ได้พบเห็น
สมาคมกี ฬ าเพาะกายและฟิ ต เนสแห่ ง ประเทศไทยจึ ง ได้ ร่ ว มกั บ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า Big C
จังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีรูปร่าง สรีระ และกล้ามเนื้อที่สวยและสง่างาม
ในรายการ “Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2022” ขึ้น
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รูปแบบกิจกรรม

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ได้หันมาสนใจการออกกาลังกาย
2. เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีในการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสหน้าใหม่
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายและพัฒนาอย่างถูกวิธี
4. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของการออกกาลังกายด้วยกีฬาเพาะกายและฟิตเนสกับลูกค้าที่สนใจ
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้บูรณาการร่วมกัน
ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565
ห้างสรรพสินค้า Big C ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ
1. การแข่งขันโมเดลฟิสิคหญิง มี 3 รุ่นความสูงคือ
รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
รุ่นความสูงเกิน 164 ซม.
2. การแข่งขันสปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่นความสูงคือ
รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
(น้าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 )
รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
(น้าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 )

รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.
(น้าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 + 2 กิโลกรัม)
(ความสูงเกิน 180 ซม. - 100 + 4 กิโลกรัม)
3. การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายมี 3 รุ่นความสูงคือ
รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
(น้าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 + 2 กิโลกรัม)
รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
(น้าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 + 4 กิโลกรัม)
รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.
(น้าหนักตัวไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง - 100 + 6 กิโลกรัม)
/ สูงเกิน 180 ซม. - 100 + 8 กิโลกรัม
4. การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิสิคหญิง มี 1 รุ่นทั่วไป
5. การแข่งขันเพาะกายชายมี 6 รุ่นคือ
รุ่นน้าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
รุ่นน้าหนักเกิน 80 กิโลกรัม
รุ่นมาสเตอร์อายุเกิน 45 ปีขึ้นไป
7. การแข่งขัน Fitness Physique ชาย มี 1 รุ่นทั่วไป Open
8. การแข่งขัน Fitness Physique หญิง มี 1 รุ่นทั่วไป 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
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน 1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกา
การแข่งขันของคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้
2. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
3. จากัดสิทธิผู้เข้าร่วมแข่งขันเพียงท่านละหนึ่งประเภทของการแข่งขัน
4. สาหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทเพาะกายชายและแอธเลติคฟิสิคต้องเตรียม
เพลงสาหรับประกอบการโพส ซึ่งต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วย
หากไม่มี คณะกรรมการจะเป็นผู้กาหนดเพลงกลางให้แทน

5. จะต้องปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ของสมาคมกีฬาเพาะกายและ
ฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ส่งเอกสารที่

1. ใบสมัคร
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว
Google Form Link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPP8m9c3f3EtIV4RpE
01CxN2NcRCRL6l_AsDTIQ2Sm5-LdTA/viewform
*** หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ***

กฏกติกาการแข่งขัน Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2022
การแข่งขันเพาะกายชายทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีดา
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสั้น (trunks) สีดาพื้น ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงด้านข้างถึงปลาย
ขากางเกง ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ(3-4นิ้ว) โดยจะต้องมีความกระชับ และมีซับใน ไม่สวมใส่รองเท้า
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคหญิงทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น สวมใส่รองเท้าส้นสูง ลักษณะของบิกินีที่ใช้เหมือนกับกีฬาเพาะกาย
หญิง แต่อาจมีการตกแต่งได้บ้างเล็กน้อย แต่ต้องไม่มากเกินไป
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)

ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง นักกีฬาหญิงใส่ชุดบีกินี่สองชิ้น ตามระเบียบของการแข่งขัน สวมใส่รองเท้าส้นสูง
ใช้บิกินี่หลากสีที่มีการตกแต่งได้ และสามารถใส่เครื่องประดับได้
การแข่งขันสปอร์ตฟิสิคชาย ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศ
ไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)
- รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ใส่กางเกงขาสัน้ อิสระ (ชายทะเล) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่า
ไม่สวมเสือ้ ไม่สวมรองเท้า
ประเภทฟิตเนส ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและสหพันธ์
กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)
การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคชายทุกรุ่น
- รอบพิจารณาสรีระ นักกีฬาชายต้องสวมชุด Trunks (กางเกงแข่งขัน) ที่มี
ข้อกาหนดเหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขันด้านข้าง
จะต้องมีความหนา 15 cm
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผู้แข่งขันจะเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับ
รูปแบบของเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน เสื้อที่ใส่อย่างน้อยต้องมีลักษณะเป็น
เสื้อกล้าม ห้ามถอดเสื้อ
การแข่งขันฟิตเนสฟิสิคหญิง
- รอบพิจารณาสรีระ นักกีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น สวมใส่รองเท้าส้นสูง
ใช้บิกินี่หลากสีที่มีการตกแต่งได้ และสามารถใส่เครื่องประดับได้
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผู้แข่งขันจะเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับ
รูปแบบของเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน เสื้อ ที่ใส่อย่างน้อ ยต้อ งมีลักษณะเป็นเสื้อ
กล้าม
ข้อกาหนดชุดบิกินี่ทใี่ ช้ในการแข่งขัน
ชุดบิกินี่ที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬาหญิงทุกประเภท จะต้อ งถูกต้องตามระเบียบของสมาคม
เท่านั้น โดยบิกินี่ท่อนล่างด้านหน้ าและด้านหลังต้อ งปิดครึ่งนึงของสะโพก และบิกินี่ท่อ นบนจะต้อ งดู
กระชับปกปิดมิดชิด หากบิกินี่ที่สวมใส่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะไม่ให้เข้าร่วมทาการแข่งขัน รองเท้าสวม
ใส่คัทชูหรือส้นสูงที่มีแผ่นปิดด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความสูงของส้นรองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม.
และความสูงของส้นรองเท้าด้านหลังไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึกหรือส้นเตารีด
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นทีส่ ิ้นสุดและเอกฉันท์

กาหนดการจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2022
วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้างสรรพสินค้า Big C ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
09.00 - 10.00 น.
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.

18.00 - 18.30 น.
18.30 - 21.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม.
เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์อายุ 45 ปีขึ้นไป
Fitness Physique ชาย รุ่นทั่วไป
Fitness Physique หญิง รุ่นทั่วไป
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม.
พิธีเปิดการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ
แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม.
เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์อายุ 45 ปีขึ้นไป
Fitness Physique ชาย รุ่นทั่วไป
Fitness Physique หญิง รุ่นทั่วไป
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม.

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
09.00 - 10.00 น.
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.

18.00 - 21.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักไม่เกิน 65 กก.
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักไม่เกิน 70 กก.
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักไม่เกิน 75 กก.
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักไม่เกิน 80 กก.
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป
โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม.
แอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป
รอบชิงชนะเลิศ
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักไม่เกิน 65 กก.
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักไม่เกิน 70 กก.
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักไม่เกิน 75 กก.
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักไม่เกิน 80 กก.
เพาะกายชายรุ่นน้าหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป
โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม.
แอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป

