Thailand Muscle and Physique Championships 2021
หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็ นสิ่ งที่ มีความจาเป็ นสาหรับมนุ ษย์เราทุ กเพศ
ทุกวัย และการมีรูปร่ างที่แข็งแรงสมส่ วนโดยมีองค์ประกอบของกล้ามเนื้ อที่แข็งแรงก็เป็ นสิ่ งสาคัญควบคู่ไป
กับการมีสุขภาพดี การฝึ กเพาะกายและฟิ ตเนสเป็ นวิธีการออกกาลังกายรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งเน้นในเรื่ องของการ
พัฒนามวลกล้ามเนื้ อในร่ างกายของมนุ ษย์ท้ งั เพศชายและหญิ งให้มีลกั ษณะสวยและงามสง่า เป็ นที่ตอ้ งตา
ต้องใจแก่ผไู ้ ด้พบเห็น
สมาคมกี ฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทยจึ งได้ร่วมกับศู นย์การค้ารอยัลการ์ เด้นพลาซ่ า
พัทยาจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายเพื่อเฟ้ นหาผูท้ ี่มีรูปร่ าง สรี ระ และกล้ามเนื้ อที่สวยและสง่างาม ในรู ปแบบ
“Muscle and Physique Championships” ขึ้น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้หนั มาสนใจการออกกาลังกาย
2. เพื่อเป็ นอีกหนึ่งเวทีในการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสหน้าใหม่
3. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการออกกาลังกายและพัฒนาอย่างถูกวิธี
4. เพื่อเปิ ดโลกทัศน์ของการออกกาลังกายด้วยกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสกับลูกค้าที่สนใจ
5. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้บูรณาการร่ วมกัน

กลุ่มเป้ าหมาย

ประชาชนทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่ วมการแข่งขัน

ระยะเวลาจัดงาน

วันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

สถานทีจ่ ัดงาน

ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

รู ปแบบกิจกรรม

1. การแข่งขันโมเดลฟิ สิ คหญิง มี 3 รุ่ นความสู ง คือ
- รุ่ นความสู งไม่เกิน 160 ซม.
- รุ่ นความสู งไม่เกิน 164 ซม.
- รุ่ นความสู งเกิน 164 ซม.
2. การแข่งขันสปอร์ ตฟิ สิ คชาย มี 3 รุ่ นความสู ง คือ
- รุ่ นความสู งไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
- รุ่ นความสู งไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
- รุ่ นความสู งเกิน 175 ซม. – 100 + 2 = น้ าหนักตัว
(ความสู งเกิน 180 ซม.–100 = + 4 กก.)
3. การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิ สิ คชาย มี 3 รุ่ นความสู ง คือ
- รุ่ นความสู งไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก.
- รุ่ นความสู งไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 4 กก.
- รุ่ นความสู งเกิน 175 ซม. – 100 = + 6 กก.

(ความสู งเกิน 180 ซม.–100 = +8 กก.)
4. การแข่งขันโมเดลฟิ สิ คหญิงรุ่ นมาสเตอร์ อายุเกิน 30 ปี
5. การแข่งขันเพาะกายชายมี 6 รุ่ นน้ าหนัก คือ
- รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
- รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
- รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
- รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
- รุ่ นน้ าหนักเกิน 80 กิโลกรัมขึ้นไป
- เพาะกายชายรุ่ นมาสเตอร์ อายุเกิน 45 ปี
6. การแข่งขันโมเดลฟิ สิ คทรานเจนเดอร์ รุ่ นทัว่ ไป Open
(เพาะกายข้ามเพศ)
รางวัลสาหรับผู้ชนะการแข่ งขันในแต่ ละรุ่ น
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
คุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าแข่ งขัน

1. เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบตั ิตามกฎระเบียบกติกา
การแข่งขันของคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้
2. รับสมัครผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
3. จากัดสิ ทธิ ผเู ้ ข้าร่ วมแข่งขันเพียงท่านละหนึ่งประเภทของการแข่งขัน
4. ส าหรับผูเ้ ข้าแข่งขันเพาะกายชายและแอธเลติคฟิ สิ คต้องเตรี ยมเพลง
ส าหรั บ ประกอบการโพส ซึ่ งต้องมี ความยาว 1 นาที มาด้วยหากไม่ มี
คณะกรรมการจะเป็ นผูก้ าหนดเพลงกลางให้แทน

การรับสมัครเข้ าแข่ งขัน

เปิ ดรับสมัครโดยส่ งใบสมัครพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน และใบสู ติ
บัตรสาหรับเยาวชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมรู ป
ถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รู ป

สถานทีต่ ิดต่ อและรับสมัคร

ส่ งเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาที่ E-Mail : reg.tbpa@gmail.com
เท่านั้น (ไม่ รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์) โทรศัพท์ 092-278-6816

***** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 4 มิถุนายน 2564 *****

กฏกติกาการแข่ งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 2021
การแข่ งขันเพาะกายชายทุกรุ่ น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายใส่ กางเกงเพาะกายสี ดา
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิ สิ คชายทุกรุ่ น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ง
ประเทศไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสั้ น (trunks) สี ดาพืน้ ไม่ มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงด้ านข้ างถึงปลาย
ขากางเกง ขนาดประมาณ 1 ฝ่ ามือ(3-4นิว้ ) โดยจะต้ องมีความกระชับ และมีซับใน ไม่ สวมใส่ รองเท้า
ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง นักกีฬาหญิงใส่ ชุดบีกินี่สองชิ้ น สี อิสระ บิกินี่ท่อนล่ างด้ านหน้ าและหลังต้ องปิ ด
ครึ่ งหนึ่ งของสะโพก สวมรองเท้ า ส้ นสู ง – ความสู งของส้ นรองเท้ าด้ า นหน้ าไม่ เกิน 1 ซม. และส้ นเท้ า
ด้ านหลังสู งไม่ เกิน 10 ซม. ตัวรองเท้ ามีแผ่ นคลุมปิ ดหน้ าเท้ า มีสายรั ดส้ น ไม่ อนุ ญาตให้ ใช้ รองเท้ าส้ นตึก
การแข่ งขันสปอร์ ตฟิ สิ คชาย ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกี ฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศ
ไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
- รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ใส่ กางเกงขาสั้ นอิสระ (ชายทะเล) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่ า
ไม่ สวมเสื้ อ ไม่ สวมรองเท้า
การแข่ งขัน Model Physique Transgender (เพาะกายข้ ามเพศ) ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬา
เพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสโลก (WBPF)
- รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ใส่ กางเกงขาสั้ นอิสระ (ชายทะเล) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่ า
ไม่ สวมเสื้ อ ไม่ สวมรองเท้า

หมายเหตุ ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ดและเอกฉันท์

กาหนดการแข่ งขัน
Thailand Muscle and Physique Championships 2021
วันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ.2564
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
***********************
วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564
09.00 – 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 วัดส่ วนสู ง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น.
เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
13.30 – 16.00 น.
รอบคัดเลือก
1. ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสู งไม่เกิน 170 ซม. -100 = + 2 กก.
2. ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสู งไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 4 กก.
3. ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสู งเกิน 175 ซม. -100 = + 6 กก.
4. ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง รุ่ นมาสเตอร์ อายุเกิน 30 ปี
5. ประเภทโมเดลฟิ สิ คทรานเจนเดอร์ รุ่ นทัว่ ไป (เพาะกายข้ามเพศ)
6. ประเภทสปอร์ ตฟิ สิ คชาย ความสู งไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
7. ประเภทสปอร์ ตฟิ สิ คชาย ความสู งไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
8. ประเภทสปอร์ ตฟิ สิ คชาย ความสู งเกิน 175 ซม. – 100+2 = น้ าหนักตัว
18.00
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
18.30 – 21.00 น.
รอบชิงชนะเลิศ
1. ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสู งไม่เกิน 170 ซม. -100 = + 2 กก.
2. ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสู งไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 4 กก.
3. ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสู งเกิน 175 ซม. -100 = + 6 กก.
4. ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง รุ่ นมาสเตอร์ อายุเกิน 30 ปี
5. ประเภทโมเดลฟิ สิ ค รุ่ นทรานเจนเดอร์ (เพาะกายข้ามเพศ)
6. ประเภทสปอร์ ตฟิ สิ คชาย ความสู งไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
7. ประเภทสปอร์ ตฟิ สิ คชาย ความสู งไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น้ าหนักตัว
8. ประเภทสปอร์ ตฟิ สิ คชาย ความสู งเกิน 175 ซม. – 100+2 = น้ าหนักตัว

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564
09.00 – 10.00 น.
ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ตรวจสอบคุณสมบัติผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
10.00 – 10.30 น.
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
10.00 – 12.00 น.
ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น.
เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
13.00 – 16.00 น.
รอบคัดเลือก
1. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
2. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักไม่กิน 70 กิโลกรัม
3. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
4. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
5. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักเกิน 80 กิโลกรัม
6. ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นมาสเตอร์ อายุเกิน 45 ปี
7. ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง ความสู งไม่เกิน 160 ซม.
8. ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง ความสู งไม่เกิน 164 ซม.
9. ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง ความสู งเกิน 164 ซม.
18.00 – 21.00 น.

รอบชิงชนะเลิศ
1. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
2. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักไม่กิน 70 กิโลกรัม
3. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
4. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
5. ประเภทเพาะกายชาย น้ าหนักเกิน 80 กิโลกรัม
6. ประเภทเพาะกายชาย รุ่ นมาสเตอร์ อายุเกิน 45 ปี
7. ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง ความสู งไม่เกิน 160 ซม.
8. ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง ความสู งไม่เกิน 164 ซม.
9. ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิง ความสู งเกิน 164 ซม.

