ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562
ณ โรงยิมเนเซี่ยม
JOHN PAUL II SPORTS CENTER
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ(บางนา)
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1. หลักการและเหตุผล
กีฬาคาราเต้เป็นกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตั วที่มีคุณค่าต่อเยาวชนและประชาชนซึ่งให้คุณค่าทั้งใน
ด้านการออกกาลังกาย และยังให้ประโยชน์ในด้านการป้องกันตนเองในยามคับขันจากภัยอันตรายต่างๆ
ด้วยกีฬาคาราเต้เหมาะกับคนไทยเพราะเป็นกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุ ธ ซึ่งคนไทยมีความถนัด
อยู่โดยธรรมชาติแล้ว ดังนั้นโอกาสที่คนไทยจะพัฒนาฝีมือทางด้านกีฬาคาราเต้ให้ก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติคง
ไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถ ซึ่งหากมีการจัดการแข่งขันภายในประเทศอย่างเป็นประจาต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแข่งขันในระดับชั้นยอดของประเทศ ก็จะสามารถเสาะหานักกีฬาระดับชั้นเยี่ยมมาเป็นกาลังสาคัญ
ของประเทศในการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศได้
ด้วยเหตุนี้ สมาคมกีฬากีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยจึงจัดให้มี การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจาปี 2562 ทั้งประเภทเยาวชนและประชาชนต่อเนื่องกันเพื่อให้ได้นักกีฬาที่มีศักยภาพสูง
ทั้งระดับเยาวชนและประชาชนในโอกาสเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ เฟ้น หานัก กีฬ าคาราเต้ ที่มีฝีมือ ระดับ ชั้น ยอดของประเทศทั้ง ประเภทเยาวชนและ
ประเภทประชาชนเป็ น ตัว แทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ในระดับนานาชาติ
2.2 เพื่อพัฒนาฝีมือ และมาตรฐาน นักกีฬาคาราเต้ ทั้ งประเภทเยาวชน และประเภทประชาชน
สู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบที่ดี
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาคาราเต้ ได้มีโอกาสแข่งขันสร้างเสริมประสบการณ์ซึ่งกันละกัน
2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาคาราเต้ ในแต่ละสถาบัน
2.5 เพื่อ ให้น ัก กีฬ าที่กาลัง ศึก ษาในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายได้รับ โอกาสทางการศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาตามโครงการทางกีฬา เช่นโครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการแข่งขัน
3.1 ทางสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้นักกีฬาคาราเต้ที่มีความสามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติต่อไป
3.2 นักกีฬาคาราเต้ทั้งระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาความสามารถจากการแข่งขันในครั้งนี้
3.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่นักกีฬาคาราเต้ที่ฝึกฝนในต่างสถาบันและชมรม
3.4 นั กกีฬาที่มีความสามารถทางกีฬามีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามโครงการทางกีฬา
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน เนื่องจากการชนะเลิศ อันดับ 1, 2, 3 สามารถนาใบประกาศนียบัตร
ไปเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้
4. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ได้รับการแต่งตั้งโดย สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
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5. ประเภทการแข่งขัน
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รายการ คือ
5.1 การแข่งขันคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชน ประจาปี 2562
5.2 การแข่งขันคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับประชาชน ประจาปี 2562
6. กาหนดการ
6.1 ระดับเยาวชน
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 19.00 น.
6.2 ระดับเยาวชนและประชาชน
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
7. สถานที่แข่งขัน
JOHN PAUL II SPORTS CENTER มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา)
8. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
8.1 ให้ใช้กติกาการแข่งขันคาราเต้สากล (The World Karate Federation: WKF) ฉบับปัจจุบัน
(Kata and Kumite Competition Rules ) ทีส่ มาคมกีฬาฯรับรอง และประกาศใช้
8.2 การแข่งขันประเภทท่ารา (KATA)
 ในรุ่นอายุ 14-15 ปี , 16-17 ปี และ 18 ปีขึ้นไป ให้ใช้กติกามาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการให้
คะแนนจากผู้ตัดสิน (Score System) ไม่มีตามสาย (Repechage) ห้ามใช้ท่าราซ้าในทุกรอบ
การแข่งขัน
 ในรุ่นอายุต่ากว่า 14 ปี ใช้การให้คะแนนแบบยกธง ไม่มีตามสาย (Repechage)
 ในรุ่ น อายุ 10-11 ปี ,
12-13 ปี ห้ า มใช้ ท่ า ร าซ้ าในทุ ก รอบการแข่ ง ขั น ไม่ มี ต ามสาย
(Repechage)
 ในรุ่นอายุ 6-7 ปี, 8-9 ปี สามารถใช้ท่าราซ้าได้ในรอบที่ไม่ต่อเนื่องกัน เช่น ใช้ท่า
3 ไม่มีตามสาย (Repechage)
8.3 การแข่งขันประเภทต่อสู้ (KUMITE)
 ในรุ่นอายุ 14-15 ปี , 16-17 ปี และ 18 ปีขึ้นไป ใช้กติกาและข้อกาหนดการแข่งขันของ สมาคม
กีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF) มีการแข่งขันชิงที่ 3 ตามสาย (Repechage)
 การแข่งขันระดับเยาวชน รุ่นอายุต่ากว่า 14 ปี ไม่มีตามสาย (Repechage)
8.4 ให้ใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการรับรองโดย World Karate Federation (WKF) หรือสมาคม
กีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย Thailand Karate Federation(TKF) ให้การรับรอง
8.5 ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันต้องระบุชื่อผู้ฝึกสอนเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องเป็นผู้ฝึกสอนที่ สมาคมกีฬา
คาราเต้แห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง และสามารถตรวจสอบได้
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8.6 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาตามที่สมาคมกีฬา คาราเต้ แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการดาเนิ น การแข่งขัน กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และยิน ยอมให้ทาง สมาคมกีฬาฯ และคณะ
กรรมการฯ ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในกรณี บาดเจ็ บ และ/หรื อ อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการแข่ ง ขั น
ในการแข่งขันประเภทต่อสู้ นักกีฬาจะต้องสวมฟันยางทุกครั้ง ถ้าไม่สวมจะไม่สามารถแข่งขันได้และปรับ
เป็นแพ้ทันที กรณีที่นักกีฬาสวมเหล็กจัดฟัน หากไม่สามารถถอดออกและสวมใส่ฟันยางนักกีฬาจะต้อง
รับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น
8.7 ในการแข่งขันทุกรายการ จะต้องมีบุคคลสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ต่ากว่า 3 คน หากน้อยกว่าจะ
จัดให้มแี ข่งขันและอาจอยู่นอกเงื่อนไข รวมถึงการนับคะแนนที่มีผลต่อรางวัลต่างๆ และหากมีความจาเป็นที่จะต้อง
มีการงดการแข่งขันรายการใด คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณาว่าอาจจะนาไปแข่งขันรวมกับ
รุ่นอื่น และหรือไม่มีการแข่งขันในรุ่นนั้น
9. สถานฝึกที่มีสิทธิส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นชมรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ หรือ อาจารย์ผู้สอนของสถานฝึกต้องได้รับการรับรองจากสมาคม
กีฬาคาราเต้โดโกจูริว สมาคมโชโตกันคาราเต้โดประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยให้การรับรอง
10. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน
10.1 คุณวุฒิคาราเต้โดที่นักกีฬาใช้ในการสมัครเข้าแข่งขัน จะต้องเป็นระดับสายที่ได้รับการรับรอง
จาก สมาคมไทยคาราเต้โด โกจูไก และ สมาคมโชโตกันคาราเต้โด ประเทศไทย หรือสถาบันที่สมาคมกีฬา
คาราเต้แห่งประเทศไทยรับรอง
10.2 การแข่งขันคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชน ประจาปี 2562
- ในแต่ละรุ่นอายุ ทั้งแบบต่อสู้ (KUMITE) และแบบท่ารา (KATA) นับอายุตามปีที่แข่งขัน
- นักกีฬาหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันในแบบต่อสู้ (KUMITE) และ แบบท่ารา (KATA)
10.3 การแข่งขันคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับประชาชน ประจาปี 2562
- นักกีฬา ทั้งแบบต่อสู้ (KUMITE) และแบบท่ารา (KATA) ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับอายุตาม
ปีที่แข่งขัน
- นักกีฬาหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันในแบบต่อสู้ (KUMITE) และแบบท่ารา (KATA)
11. หลักฐานการสมัคร
ผู้ สมั ครแข่ งขั นต้องน าส่ งหลั กฐาน คื อ ส าเนาบั ตรประจ าตั วประชาชนหรื อส าเนาใบสู ติ บัตร โดย
Upload เป็นไฟล์ภาพถ่ายลง online ตาม Link ที่ใช้สมัคร เพื่อแสดงตัวตนจริง และเพื่อการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ถ้านักกีฬาที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามที่ได้สมัครไว้จะถือเป็นโมฆะ
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12. ค่าสมัครเข้าแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- จานวน 500 บาท สาหรับการแข่งขัน 1 รายการ
- จานวน 800 บาท สาหรับการแข่งขัน 2 รายการ
13. ขั้นตอนการรับสมัคร และกาหนดวันรับสมัคร
นักกีฬาของแต่ละทีม จะต้องสมัครทางออนไลน์ โดย Click ที่ Link ด้านล่าง หรือ Copy Link
ด้านล่างนี้ไปวางบน Browser Website กด Enter แล้วกรอกข้อมูลการสมัคร Online ให้ครบถ้วน
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยเท่านั้น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd83FO-M-GF_D-okv5VmDjVuq3SHGKktMCMWNq-H1nkDd2zA/viewform?usp=pp_url

เริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น.
14. การชาระเงินค่าสมัครและส่งหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร
14.1 โอนเงินที่เข้าบัญชีในนาม (ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562)
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
ธนาคาร กรุงไทย สาขา การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 986-3-85758-0
14.2 โดยส่งเอกสารการโอน เงินมาที่
โทรสาร : 02-136-1272
อีเมล์ : allthailandkarate@gmail.com
Line official : http://nav.cx/3jG6dvS หรือ แอดไลน์มาที่ : @171gxkjz
Scan Here
** กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.
15. กาหนดการจับสลาก แบ่งสาย และประกบคู่แข่งขัน
15.1 ดาเนินการจับสลากแบ่งสาย โดยคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
15.2 การประกาศสายแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 10 กันยายน 2562 และสามารถตรวจสอบผลการจับสลากได้ทางเว็บไซต์ สมาคมฯ, Line official
และ Facebook ของสมาคมฯ หากมีความผิดพลาดในการจับสลากแบ่งสายทางผู้จัดการแข่งขันจะเป็น
ผู้ดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562
15.3 การแก้ไขสายการแข่งขันหลังจากจับสลากไปเรียบร้อยแล้ว สามาถทาได้ ในกรณีที่เกิดจาก
ความผิดพลาดจากการลงทะเบียนของฝ่ายการจัดการแข่งขันเท่านั้น
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15.4
เพื่อให้ การดาเนินการแข่งขันเป็นไปโดยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกาหนดเวลา
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันจึงขอกาหนดอัตราค่าปรับต่อรายการ จานวน 500 บาท ต่อรายการ ต่อบุคคล
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของผู้สมัคร หรือต้องการเพิ่ม หรือสลับรุ่น หลังจากการจับสลากแบ่งสายไปแล้ว โดย
การใช้มติของโค้ชหรือผู้จัดการทีมในรุ่นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ให้การยอมรับอนุญาตเปลี่ยนแปลงได้ และผู้ขอ
ต้องชาระค่าปรับในการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนั้นๆ
15.5 สาเหตุที่ผู้แข่งขันจะต้องเสียค่าปรับ
- บุคคล ที่ยื่นความจานงเข้าแข่งขันขอถอนตัวสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายหลังการจัดคู่
แข่งขัน และแบ่งสายการแข่งขัน โดยไม่มีเอกสาร หรือคาวินิจฉัยจากแพทย์ ที่ระบุว่า อาการป่วย หรือบาดเจ็บ
ของผู้แข่งขันที่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ หรือ อาการบาดเจ็บอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้แข่งขัน
- ผู้ที่ยื่นความจานงเข้าแข่งขันไม่มาแสดงตัว ใน วัน และ เวลา ของกาหนดการแข่งขัน ซึ่งได้
มีการประกาศอย่างชัดแจ้ง ก่อน หรือ ระหว่ างการแข่งขัน ซึ่งการประกาศอาจเป็นในรูปแบบเอกสาร หรือ
ด้วยวาจา โดยการประกาศด้วยวาจาอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาการแข่งขันแต่ละรายการนั้น
จะต้องเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมีตัวแทนสถาบันทุกสถานฝึกสอนหรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของสถานฝึกสอนที่ส่งผู้แข่งขันเข้าแข่งขันในรายการนั้นๆ มาแสดงตัวรับทราบก่อน
16. การชั่งน้าหนัก
16.1 นักกีฬาที่เข้าทาการแข่งขันประเภทต่อสู้ที่จะต้องชั่งน้าหนัก ให้เข้าชั่งน้าหนักได้ในวันที่ทาการ
แข่งขัน ตั้งแต่ เวลา 07.30 - 08.30 น.
16.2 ชั่งน้าหนัก ชั่งได้ 1 ครัง้ แต่หากไม่ผ่าน สามารถชั่งได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาก่อนปิดรับการชั่ง
น้าหนัก ถ้าไม่ผ่าน ปรับเป็นแพ้ และไม่สามารถเลื่อนไปแข่งในรุ่น น้าหนักที่สูงหรือต่ากว่าได้ (ควรตรวจสอบ
น้าหนัก และพิจารณาให้ดีก่อนสมัครลงแข่งขันในแต่ละรุ่น) โดยเกณฑ์ในการชั่งน้าหนัก อนุโลมให้ บวก ลบได้
ไม่เกิน 200 กรัม
17. ข้อกาหนดในการแต่งกายของนักกีฬา
ผู้เ ข้า แข่ง ขัน จะต้อ งใส่ชุด แข่ง ขัน ตามกติก าการแข่ง ขัน ของสหพัน ธ์ค าราเต้โ ลก (WKF) และ
สมาคมกีฬ าคาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF) โดยอนุญาตให้ติดสัญลักษณ์ของสถานฝึกสอนและหรือ สมาคม
กีฬาที่สังกัด โดยห้า มติด ธงชาติห รือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงสานัก หรือสไตล์ของคาราเต้ ป้ายสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตชุด หรือผู้อุปถัมภ์ ที่ติดบนเสื้อผู้แข่งขันนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
แข่งขัน
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18. รายการและรุ่นการแข่งขัน
18.1 การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับประชาชน ประจาปี 2562
แบ่งเป็น 13 รายการ ดังนี้
การแข่งขันแบบท่ารา (KATA) รวม 2 รายการ ( ปีเกิดไม่เกิน ปี 2546)
1. ท่าราบุคคลชาย
(Male Individual Kata )
2. ท่าราบุคคลหญิง (Female Individual Kata)
การแข่งขันต่อสู้ (KUMITE) รวม 11 รายการ คือ
1. การแข่งขันต่อสู้บุคคลชาย (Male Individual Kumite ) รวม 6 รายการ
1.1 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 55 ก.ก. (Below 55 Kgs. )
1.2 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 60 ก.ก. (Below 60 Kgs.)
1.3 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 67 ก.ก. (Below 67 Kgs.)
1.4 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 75 ก.ก. (Below 75 Kgs.)
1.5 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 84 ก.ก. (Below 84 Kgs.)
1.6 รุ่นน้าหนักมากกว่า 84 ก.ก. (Above 84 Kgs.)
2. การแข่งขันต่อสู้บุคคลหญิง (Female Individual Kumite ) รวม 5 รายการ
2.1 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 50 ก.ก. (Below 50 Kgs. )
2.2 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 55 ก.ก. (Below 55 Kgs.)
2.3 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 61 ก.ก. (Below 61 Kgs.)
2.4 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 68 ก.ก. (Below 68 Kgs.)
2.5 รุ่นน้าหนักมากกว่า 68 ก.ก. (Above 68 Kgs.)
18.2 การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน ประจาปี 2562
แบ่งออกเป็น 41 รายการ ดังนี้
การแข่งขันท่ารา (KATA) รวม 12 รายการ
1. การแข่งขันท่าราเยาวชนชาย (Boy Individual Kata) รวม 6 รายการ
1.1 รุ่นอายุ 6-7 ปี (6–7 Year)
(พ.ศ.2555-2556)
1.2 รุ่นอายุ 8-9 ปี (8–9 Year)
(พ.ศ.2553-2554)
1.3 รุ่นอายุ 10-11 ปี (10–11 Year)
(พ.ศ.2551-2552)
1.4 รุ่นอายุ 12-13 ปี (12–13 Year)
(พ.ศ.2549-2550)
1.5 รุ่นอายุ 14-15 ปี (14–15 Year)
(พ.ศ.2547-2548)
1.6 รุ่นอายุ 16-17 ปี (16–17 Year)
(พ.ศ.2545-2546)
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2. การแข่งขันท่าราเยาวชนหญิง (Girl Individual Kata) รวม 6 รายการ
2.1 รุ่นอายุ 6-7 ปี (6–7 Year)
(พ.ศ.2555-2556)
2.2 รุ่นอายุ 8-9 ปี (8–9 Year)
(พ.ศ.2553-2554)
2.3 รุ่นอายุ 10-11 ปี (10–11 Year)
(พ.ศ.2551-2552)
2.4 รุ่นอายุ 12-13 ปี (12–13 Year)
(พ.ศ.2549-2550)
2.5 รุ่นอายุ 14-15 ปี (14–15 Year)
(พ.ศ.2547-2548)
2.6 รุ่นอายุ 16-17 ปี (16–17 Year)
(พ.ศ.2545-2546)
การแข่งขันต่อสู้ (KUMITE) รวม 29 รายการ คือ
1. การแข่งขันต่อสู้เยาวชนชาย (Boy Individual Kumite) รวม 16 รายการ
1.1 รุ่นอายุ 6-7 ปี (6–7 Year)
1.2 รุ่นอายุ 8-9 ปี (8–9 Year)
1.3 รุ่นอายุ10-11 ปี(10–11 Year)
1.3.1 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 43 ก.ก. (Below 43 kg.)
1.3.2 รุ่นน้าหนักมากกว่า 43 ก.ก. (Above 43 kg.)
1.4 รุ่นอายุ12-13 ปี (12–13 Year)
1.4.1 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 48 ก.ก. (Below 48 kg.)
1.4.2 รุ่นน้าหนักมากกว่า 48 ก.ก. (Above 48 kg.)
1.5 รุ่นอายุ 14-15 ปี (Cadet Male Individual Kumite 14-15 Year)
1.5.1 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 52 ก.ก. (Below 52 kg.)
1.5.2 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 57 ก.ก. (Below 57 kg.)
1.5.3 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 63 ก.ก. (Below 63 kg.)
1.5.4 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 70 ก.ก. (Below 70 kg.)
1.5.5 รุ่นน้าหนัก มากกว่า 70 ก.ก. (Above70 kg.)
1.6 รุ่นอายุ 16-17 ปี (Junior Male Individual Kumite 16-17 Year)
1.6.1 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 55 ก.ก. (Below 55 kg.)
1.6.2 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 61 ก.ก. (Below 61 kg.)
1.6.3 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 68 ก.ก. (Below 68 kg.)
1.6.4 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 76 ก.ก. (Below 76 kg.)
1.6.5 รุ่นน้าหนัก มากกว่า 76 ก.ก. (Above 76 kg.)
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2. การแข่งขันต่อสู้เยาวชนหญิง (Girl Individual Kumite) รวม 13 รายการ
2.1 รุ่นอายุ 6-7 ปี (6–7 Year)
2.2 รุ่นอายุ 8-9 ปี (8–9 Year)
2.3 รุ่นอายุ 10-11 ปี (10–11 Year)
2.3.1 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 38 ก.ก. (Below 38 kg.)
2.3.2 รุ่นน้าหนักมากกว่า 38 ก.ก. (Above 38 kg.)
2.4 รุ่นอายุ 12-13 ปี (12–13 Year)
2.4.1 รุ่นน้าหนักต่ากว่า 43 ก.ก. (Below 43 kg.)
2.4.2 รุ่นน้าหนักมากกว่า 43 ก.ก. (Above 43 kg.)
2.5 รุ่นอายุ 14-15 ปี (Cadet Female Individual Kumite 14-15 Year)
2.5.1 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 47 ก.ก. (Below 47 kg.)
2.5.2 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 54 ก.ก. (Below 54 kg.)
2.5.3 รุ่นน้าหนัก มากกว่า 54 ก.ก (Above 54 kg.)
2.6 รุ่นอายุ 16-17 ปี (Junior Female Individual Kumite 16-17 Year)
2.6.1 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 48 ก.ก. (Below 48 kg.)
2.6.2 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 53 ก.ก. (Below 53 kg.)
2.6.3 รุ่นน้าหนัก ต่ากว่า 59 ก.ก. (Below 59 kg.)
2.6.4 รุ่นน้าหนัก มากกว่า 59 ก.ก. (Above 59 kg.)
19. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน การแข่งขันต่อสู้ (Kumite)
19.1 เยาวชน รุ่นอายุ 6 – 9 ปี ให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 1.00 นาที
19.2 เยาวชน รุ่นอายุ 10 – 13 ปี ให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 1.30 นาที
19.3 เยาวชน รุ่นอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ทั้งหญิงและชายใช้เวลาในการแข่งขัน 2 นาที
19.4 ประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป นักกีฬาชาย 3 นาที นักกีฬาหญิง 3 นาที
20. อุปกรณ์การแข่งขัน
20.1 นักกีฬารุ่นอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ต้องสวม นวม, สนับแข้ง, สนับหลังเท้า และเกราะป้องกัน
ลาตัว ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาคาราเต้ แห่งประเทศไทย (TKF) หรือ สหพันธ์คาราเต้โลก (WKF)
20.2 ให้นักกีฬาต้องใส่ฟันยางในการแข่งขันประเภทต่อสู้ด้วยในทุกรุ่น (ยกเว้น รุ่น 6-7 ปี, 8-9 ปี)
20.3 ชุดแข่งขันและสายคาดเอว ไม่อนุญาตให้ปักชื่อหรือตราใด ยกเว้นตราผู้ผลิต
20.4 อุปกรณ์ป้องกันทุกชนิดต้องได้มาตรฐานตามที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF)
และ สหพันธ์คาราเต้โลก (WKF) กาหนดไว้ โดยนักกีฬาเป็นผู้จัดเตรียมมาเองทั้งหมด
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21. การประท้วง
ผู้มีสิทธิประท้วงผลการแข่งขัน คือ โค้ชหรือผู้จัดการทีม ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการของทีมกีฬานั้นๆ
ให้ยื่นคาประท้วงต่อกรรมการหัวหน้าสนามที่นักกีฬาของตนแข่งขันในรุ่นที่ต้องการประท้วง ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐาน คือ
1. ยื่นความประสงค์ในการประท้วงภายใน 1 นาที หลังสิ้นสุดการแข่งในรุ่นที่ต้องการประท้วง
2. รับเอกสารใบประท้วงเพื่อไปเขียนคาประท้วง และเขียนส่งภายใน 4 นาที พร้อมยื่นเงินค่า
ประท้วง
3. คณะลูกขุนอุทธรณ์จะพิจารณาคาประท้วงจากข้อความและหลักฐานในใบประท้วง และแจ้งผล
ผู้ประท้วง ภายใน 5 นาที หลังจากรับคาประท้วง
ผู้ประท้วงต้องยื่นเงินสาหรับการประท้วงจานวน 3,000 บาท หากคาประท้วงสาเร็จจะได้รับเงินค่า
ประท้วงคืน หากไม่สาเร็จเงินค่าประท้วงจะถูกเก็บเข้าฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยผลการพิจารณาของคณะลูกขุน
ถือเป็นที่สิ้นสุด
22. รางวัลการแข่งขัน
21.1 รุ่นเยาวชน(ทุกรุ่นอายุ) และรุ่นประชาชน(อายุ 18 ปีขึ้นไป)
เหรียญรางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รางวัล (พร้อมถ้วยรางวัล)
เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
จานวน 1 รางวัล
เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
จานวน 2 รางวัล
21.2 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ทุกรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง (จานวน 14 รางวัล)
- รุ่นอายุ 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, Cadet, Junior, Senior (ชาย , หญิง)
นักกีฬา
ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท
ผู้ฝึกสอน
ใบประกาศนียบัตร ผู้ฝึกสอนของนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมกรอบ
21.3 รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
- รุ่นยุวชน (อายุ6 -13 ปี) ,รุ่นนักเรียน (อายุ 14 – 15 ปี) ,รุ่นเยาวชน (อายุ16 – 17 ปี) และ
รุ่นประชาชน(อายุ 18 ปีขึ้นไป) (จานวน 8 รางวัล)
- ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท
หมายเหตุ : พิจารณารางวัลจากผลการแข่งขันและเหรียญรางวัลที่ได้รับ (พิจารณาจากเหรียญทอง,
เงิน และทองแดงตามลาดับ) และคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีมติเห็นสมควรได้รับรางวัล
21.5 รางวัลทีมยอดเยี่ยมคะแนนรวม
- ทีมชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลและเงิน 20,000 บาท
- ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1
ถ้วยรางวัลและเงิน 10,000 บาท
- ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2
ถ้วยรางวัลและเงิน 5,000 บาท
- ทีมรางวัลชมเชย ( 2 รางวัล )
ถ้วยรางวัล
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หมายเหตุ : พิจารณารางวัล ด้วยการนับคะแนนดังต่อไปนี้
1) รุ่นการแข่งขันที่มีนักกีฬาตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป จะนับคะแนนดังนี้
- เหรียญทอง
10
คะแนน
- เหรียญเงิน
5
คะแนน
- เหรียญทองแดง
3
คะแนน
2) รุ่นการแข่งขันที่มีนักกีฬาไม่เกิน 3 คน จะนับคะแนนดังนี้
- เหรียญทอง
3
คะแนน
- เหรียญเงิน
1
คะแนน
3) รวมคะแนนทั้งประเภทเยาวชนและประชาชน
ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากเหรียญทอง ,เงิน และทองแดงตามลาดับ ถ้ายังเท่ากันให้รับรางวัล
ร่วมกัน
หมายเหตุ : ทุกรางวัลแจกพร้อมใบประกาศนียบัตร
- การให้รางวัลพิจารณาจากนักกีฬา/ทีม ที่เข้าร่วมทาการแข่งขัน โดยพิจารณาจากผลการแข่งขันไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาในระหว่างการแข่งขัน รวมถึงมารยาทที่ดีและมีน้าใจนักกีฬาตามวัฒนธรรมประเพณีของคาราเต้ โดย
22. บทเฉพาะกาล
คณะกรรมาธิ
การผู้ตัดสิน เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
เพื่อประโยชน์
ในการแข่
นที่จ่ยะด
การได้ตามวัตถุประสงค์สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศ
- รางวั
ลต่างๆ อาจมี
การปรังบขัเปลี
นได้าเนิ
เพืน่อความเหมาะสม
ไทย และคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสามารถแก้ไขระเบียบและกาหนดการ การ23.
23. บทเฉพาะกาล
เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันที่จะดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสามารถแก้ไขระเบียบและกาหนดการ การแข่งขันคาราเต้โด
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชน ประจาปี 2562 และ การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ระดับประชาชน ประจาปี 2562 ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะได้มีการประกาศอย่างแจ้งชัด ก่อน หรือ
ระหว่างการแข่งขัน ซึ่งการประกาศอาจเป็น ในรูปแบบเอกสาร หรือ ด้วยวาจาก็ได้
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ภาคผนวก
วิธีการแบ่งกลุ่มและจานวนท่าราที่ใช้ (สาหรับการแข่งแบบ Score System)
1. ประเภทท่ารา
จานวนผู้เข้าแข่งขัน

จานวนกลุ่ม

จานวนท่ารา

จานวนผู้แข่งขัน

ที่ต้องใช้เพื่อชนะ

ในรอบสอง

2 คน

1

1

ไม่มี

3 คน

1

1

ไม่มี

4 คน

2

2

รอบชิงเหรียญ

5 คน ถึง 10 คน

2

2

รอบชิงเหรียญ

11 คน ถึง 24 คน

2

3

8 คน

25 คน ถึง 48 คน

4

4

16 คน

49 คน ถึง 96 คน

8

4

32 คน

97 คนขึ้นไป

16

5

64 คน

สาหรับกติกาการแข่งขันท่ารา (Kata) จะใช้กติกาในรูปแบบใหม่ตามกฏการแข่งขันของสหพันธ์
คาราเต้โลก (WKF)
1. นักกีฬาไม่เกิน 3 คน จะทาการแข่งขันโดยให้นักกีฬาแสดงท่าราเพียงท่าเดียว ซึ่งจะทราบผลแพ้ชนะ
จากการให้คะแนนของผู้ตัดสิน นักกีฬาคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือผู้ชนะลาดับที่ 1 และเรียงลาดับไปตามคะแนน
แต่หากนักกีฬาลาดับใดมีผลคะแนนเท่ากันจะต้องทาการแข่งขันรอบพิเศษโดยนักกีฬาจะต้องทาการแข่งขันอีก
ครั้งและไม่ใช้ท่าราซ้ากับรอบก่อนหน้า
2. หากมีนักกีฬาตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป จะมีการจับฉลากแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 2 กลุม่
สาหรับกรณีที่มีนักกีฬาตั้งแต่ 4 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นักกีฬาจะแสดงท่าราเพียงสองรอบ โดยรอบแรกจะเป็น
รอบคัดเลือก คนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 คน
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กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 1

คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 1

คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 2

คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 2

คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 3

คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 3

ลาดับแรกของแต่ละกลุ่ มจะได้เข้าไปแข่งขันต่อในรอบถัดไป คนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่ ม
จะต้องแข่งขันเพื่อชิงเหรียญทอง สาหรับเหรียญทองแดงจะเป็นการแข่งขันระหว่าง คนที่มีคะแนนเป็นลาดับที่
2 ของกลุ่มที่ 1 พบกับ คนที่มีคะแนนเป็นลาดับที่ 3 ของกลุ่มที่ 2 และ คนที่มีคะแนนเป็นลาดับที่ 3 ของกลุ่มที่
1 พบกับ คนที่มีคะแนนเป็นลาดับที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 ดังรูป
หมายเหตุ: นักกีฬาที่มีคะแนนเท่ากัน จะต้องทาการแข่งขันรอบพิเศษจนกว่าจะได้นักกีฬาที่มีคะแนน
มากกว่า และสาหรับท่าราทีมในรอบชิงเหรียญที่ต้องมีการแสดงความหมายของท่ารา หากนักกีฬาทั้งสองทีมมี
คะแนนที่เท่ากัน จะต้องทาการแสดงท่าราและความหมายของท่าราอี กครั้งหรือจนกว่าจะมีผู้ ชนะโดยจะไม่
อนุญาตให้ใช้ท่าราซ
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กาหนดการ
วันที่ 10 กันยายน 2562
เวลา

โปรแกรม

สถานที่

16.00 - 17.00 น.

จับสลากแบ่งสาย

TKF

18.00 น.

ประกาศผลจับสลาก

เว็บไซน์ สมาคมและสื่ออื่นๆ

โปรแกรม
จับสลากแก้ไขสายแข่งขัน (ถ้ามี)
ประกาศผลจับสลากแก้ไข (ถ้ามี)

สถานที่
TKF
เว็บไซน์ สมาคมและสื่ออื่นๆ

เวลา

โปรแกรม

สถานที่

07.30 - 08.30

ชั่งน้าหนัก ประเภทต่อสู้

JOHN PAUL II SPORTS CENTER

วันที่ 12 กันยายน 2562
เวลา
16.00 - 17.00 น.
18.00 น.
วันที่ 14 กันยายน 2562

การแข่งขัน ท่ารา รุ่นอายุ 6-7 , 8-9 , 10-11 , 12-13
14-15 ทั้งหญิงและชาย
09.00 - 19.00 น.

การแข่งขัน ต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ
รุ่นอายุ 6-7 , 8-9 , 10-11 , 12-13 , 14-15
ทุกรุ่นน้าหนัก ทั้งชายและหญิง

วันที่ 15 กันยายน 2562
เวลา
07.30 - 08.30

JOHN PAUL II SPORTS CENTER

โปรแกรม

สถานที่

ชั่งน้าหนัก ประเภทต่อสู้

JOHN PAUL II SPORTS CENTER

การแข่งขัน ท่ารา รุ่นอายุ 16-17 และ +18 ปี
ทั้งหญิงและชาย
09.00 - 19.00 น.

การแข่งขัน ต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ

JOHN PAUL II SPORTS CENTER

รุ่นอายุ 16-17 , และ +18 ปี
ทุกรุ่นน้าหนัก ทั้งชายและหญิง
กาหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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