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ประกาศสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
เรื่อง การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อขึน้ ทะเบียน ประจำปี 2563

------------------------เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานของสมาคมฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย สำหรับการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล และการเตรีย ม
ความพร้อมสำหรับ รายการแข่งขัน ต่างๆ ประจำปี 2563 ทุกๆ รายการที่สมาคมฯ เตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกครั้งต่อไป ในปี ค.ศ. 2022 ณ กรุงดาร์ก้า ประเทศเซเนกัล ซึ่ง
ต้องมีการเตรียมนักกีฬากลุ่มเป้าหมายระยะยาวและต่อเนื่อง
ดังนั้นสมาคมฯ จึง ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อขึ้นทะเบียนประจำปี 2563 เพื่อเป็นการคัดเลือก
นักกีฬาตัวแทนทีมชาติรุ่นใหม่และนักกีฬาชุดปัจจุบัน ในทุกรายการตลอดปี 2563 เพื่อให้การคัดเลือกตัวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประจำปี ดังนี้

1. สถานที่คัดเลือก
- ห้องประชุมชัน้ 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบพระชนมพรรษา , การกีฬาแห่งประเทศไทย

2. วันและเวลาในการคัดเลือก / กำหนดการคัด
- วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
(แข่งขันรอบคัดเลือก ทุกรุ่นการแข่งขัน)
- วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
(แข่งขันแบบพบกันหมด สำหรับผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ )

3. รุ่นการแข่งขันที่คัดเลือก
3.1 นักกีฬารุ่น Senior/U21 ( Age +18) อายุ 18 ปีข้นึ ไป
Male

Ind. Kata

Team Kata

Ind. -55 kg.

Ind. -60 kg.

Ind. -67 kg. Ind. -75 kg. Ind. -84 kg.

Female

Ind. Kata

Team Kata

Ind. -50 kg.

Ind. -55 kg.

Ind. -60 kg. Ind. -68 kg. Ind. +68 kg.

Ind. +84 kg.
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3.2 นักกีฬารุ่น Junior (Age 16/17) อายุ อยู่ระหว่าง 16 ปี และ 17 ปี นับตามปีท่เี กิด
Male

Ind. Kata

Team Kata

Ind. -55 kg.

Ind. -61 kg.

Ind. -68 kg.

Ind. -76 kg.

Female

Ind. Kata

Team Kata

Ind. -48 kg.

Ind. -53 kg.

Ind. -59 kg.

Ind. +59 kg.

Ind. +76 kg.

3.3 นักกีฬารุ่น Cadet ( Age 14/15 ) อายุ อยู่ระหว่าง 14 ปี และ 15 ปี นับตามปีท่เี กิด
Male

Ind. Kata

Ind. -52 kg.

Ind. -57 kg.

Ind. -63 kg.

Female

Ind. Kata

Ind. -47 kg.

Ind. -54 kg.

Ind. +54 kg.

Ind. -70 kg.

Ind. +70 kg.

หมายเหตุ :
• หากมีการส่งแข่งขันในรุ่น U21 จะคัดเลือกจากนักกีฬาในรุ่น Senior
• ประเภทท่ารำทีม จะคัดเลือกจากทีมที่ดีที่สุดหรือนำนักกีฬาประเภทบุคคลมารวมเป็นทีม

4. คุณสมบัตินักกีฬา
4.1 มีสัญชาติไทย
4.2 อายุและน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่สมาคมฯประกาศคัดเลือก ( น้ำหนักตามพิกัด +- ได้ 0.200 กิโลกรัม)
4.3 มีผลงานในระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ์ของ กกท. ( สำหรับมหกรรม ที่ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะ เช่น
เหรียญทองซีเกมส์ ได้สิทธิแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ เป็นต้น )
4.4 เคยเข้าร่วมและมีผลงานอันดับที่ 1-3 ในรายการแข่งขันที่สมาคมฯ รับรอง
4.5 นักกีฬาที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 4.4 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมฯ
4.6 ผ่านเกณฑ์ทดสอบทางด้านร่างกาย
4.7 ไม่เป็นนักกีฬาที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ โดยสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย
4.8 ไม่เคยมีประวัติทางคดีอาญา

5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ทดสอบร่างกาย
5.2 คัดเลือกโดยการแข่งขันตามกติกามาตรฐาน แบบพบกันหมดหรือแบบแพ้คัดออก เพื่อเลือกผูช้ นะที่ดีท่สี ุด
5.3 คัดเลือกภายในโดยการพิจารณาของคณะผู้ฝึกสอนทีมชาติ
5.4 คัดเลือกจากคุณสมบัติเฉพาะ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
5.5 คัดเลือกรุ่นการแข่งขันที่มีโอกาส สร้างผลงานได้ในแต่ละรายการ
5.6 คัดเลือกนักกีฬาจากผลงานสะสมที่ดีที่สุด และมีโอกาสที่สุด
5.7 คัดเลือกนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ ขึน้ ทะเบียนไว้สำหรับการคัดเลือกเพื่อส่งแข่งขันประจำปี 2563
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6. เกณฑ์การพิจารณานักกีฬาเพื่อส่งแข่งขัน ในแต่ละรายการ
6.1 พิจารณาจำนวนรุ่น จากงบประมาณประจำปี
6.2 พิจารณาจากผู้ท่ไี ด้อันดับและแสดงทักษะได้ดีท่สี ุดในการคัดเลือกแต่ละรุ่น
6.3 พิจารณารุ่นที่ดีที่สุด และมีโอกาสที่สุด
6.4 พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาในระดับนานาชาติ
6.5 พิจารณาจากผลการฝึกซ้อมในช่วงเก็บตัว
6.6 พิจารณาจากความประพฤติและวินัยในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อม
6.7 พิจารณาจากระยะเวลาการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องตามแผนงานของทีมผู้ฝึกสอนทีมชาติ
6.8 พิจารณาจากผลงานในการแข่งขันมหกรรมภายในประเทศล่าสุด
6.9 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกอาจได้รับสิทธิในการส่งแข่งหรือไม่ได้รับก็ได้ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของสมาคมฯ
6.10 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก ที่ไม่ได้รับเลือกส่งแข่งขัน สามารถขอเข้าร่วมแข่งขันโดยใช้ งบประมาณส่วนตัวได้
หากรุ่นนั้นๆสมาคมฯมิได้ส่งผูใ้ ดเข้าร่วม
6.11 พิจารณาคัดเลือกภายในจากกลุ่มนักกีฬาที่ฝกึ ซ้อมตามโครงการต่อเนื่อง
6.12 การพิจารณาคัดเลือกของคณะผู้ฝกึ สอนทีมชาติถือเป็นที่สิ้นสุด
6.13 อื่นๆ แล้วแต่สมาคมฯเห็นสมควร

7. การเก็บตัวฝึกซ้อม
7.1 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่ทางสมาคมกำหนด
7.2 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมตามโปรแกรม ที่ทางสมาคมกำหนด
7.3 นักกีฬาต้องพร้อมสำหรับการเข้าร่วมเก็บตัว ตามระยะเวลาและสถานที่ ที่ทางสมาคมกำหนด
7.4 นักกีฬาต้องอยู่ในกฎระเบียบที่ทางสมาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด
7.5 ในการเก็บตัวอาจมีเบี้ยเลี้ยงหรือไม่มีเบี้ยเลี้ยง ขึ้นอยู่กับงบประมาณในแต่ละรายการ นักกีฬาต้องเตรียมพร้อม
สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ในการเก็บตัวฝึกซ้อม
7.6 การฝึกซ้อมอาจเป็นการเรียกซ้อมในส่วนกลางหรือให้โปรแกรมกลับไปฝึกซ้อม ณ ต้นสังกัด

8. รายการแข่งขัน ประจำปี 2563
8.1 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ/ชิงแชมป์อาเซียน รายการ 9th SEAKF Championship 2020
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
8.2 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ/เยาวชนชิงแชม์เอเชีย รายการ 19th AKF Cadet, Junior and U 21 Championship
2020 ณ เมืองคูเวตซิตี้ ประเทศคูเวต
8.3 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ/ชิงแชมป์เอเชีย รายการ 17th AKF Senior Championship 2020
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย
8.4 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รายการ Thailand Open 2020 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
8.5 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ/ชิงแชมป์โลก รายการ 25th WKF Senior World Championship 2020
ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต
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8.6 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ / Karate 1 Premier League , Series A , Youth League
8.7 รายการอื่นๆ ที่สมาคมเห็นสมควร

9. สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับนักกีฬา ในการสมัครคัดเลือก
9.1 เอกสารการสมัคร
9.2 ชุดและอุปกรณ์แข่งขันประจำตัว
9.3 ชุดและอุปกรณ์ฝกึ ซ้อมประจำตัว
9.4 ประกันอุบัติเหตุ (ส่วนบุคคลหรือของสถานศึกษา)
9.5 ประวัติส่วนตัวและผลงาน (อย่างย่อ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ)
9.6 ใบสมัคร ขอให้ส่งภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ
❖ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในประกาศนีโ้ ดย
ไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
❖ ผลการคัดเลือกที่ทางสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วถือเป็นที่สน
ิ้ สุด
❖ การคัดเลือกตัวครั้งนี้ถอ
ื เป็นการคัดเลือกอย่างเป็นทางการครั้ งเดียว ส่วนการพิจารณาเลือกตัวนักกีฬาที่จะ
ส่งแข่งขันในแต่ละรายการตลอดปี 2563 สมาคมจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในหัวข้อที่ 6 ของประกาศนี้
❖ นักกีฬาที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมคัดเลือกตัวได้ตามวันเวลาที่กำหนด ขอให้ส่งหนังสือชีแ้ จง
อย่างเป็นทางการมาที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยพร้อมใบสมัครเข้าร่วมคัดตัว และประวัติผลงาน
ก่อนวันคัดเลือกตัว สมาคมฯจะพิจารณาขึน้ ทะเบียนตามความเหมาะสม
❖ ผู้ที่ไม่เข้าร่วมการคัด เลือ กและไม่ส่ งเอกสารชี้แจงไม่ มีสิทธิ์ใดๆ ในการขอรับการพิจารณาจากสมาคมฯ
ตลอดปี 2563
❖ นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่สมาคมประกาศเพื่อให้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อม
โดยไม่มีเหตุจำเป็นและไม่มีหนังสือชีแจงอย่างเป็นทางการ ถือว่าขาดคุณสมบัติสำหรับการรับการพิจารณา
ในครั้งต่อๆไปตลอดปี 2563
❖ นักกีฬาที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีผลงานโดดเด่นสามารถยื่นเอกสารขอเข้าร่วมคัดเลือกและขึ้นทะเบียนสำรองได้
โดยผ่านการอนุมัติจากสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย (สำหรับการเป็นตัวแทนในรายการที่ไม่ต้องใช้
สัญชาติไทย)
❖ การพิจารณาคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติไทยถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของสมาคมกีฬาคาราเต้แ ห่งประเทศ
ไทย การคัดเลือกนักกีฬาเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างบุคคลากรทางการกีฬาของสมาคมในอนาคต ดังนั้น
นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีวินัยและอยู่ในกฎระเบียบของสมาคม และสามารถเป็นผู้ที่จะมาสร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่สมาคมต่อไป
❖ กีฬาคาราเต้เป็นกีฬาต่อสู้ที่ต้องมี การปะทะ สามารถเกิดอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมและแข่งขันได้ตลอดเวลา
นักกีฬาทุกคนจำเป็นต้องมีประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ของตนเอง
❖ นักกีฬาทีมชาติชุดโครงการ Road To Tokyo 2020 ไม่ต้องคัดเลือกตัวใหม่ในครั้งนี้
❖ การบาดเจ็บใดๆที่เกิดขึน้ จากการแข่งขัน นักกีฬาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
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คณะกรรมการคัดเลือก
1. ดร.อนิวธั ติ์
2. นายวรพจน์
3. Mr.Fujikiyo
4. นายอัศวิน
5. นายดุลยรัตน์
6. นายธีระภาพ
7. นายพลวศิน
8. น.ส.ญาณิศา
9. น.ส.มนต์วดี

ศิรเิ ดชวราวงศ์
ด้วงพิบูลย์
Omura
ปุณศรี
รัตนพันธ์
เธียรธัญญกิจ
สารธรรม
ต่อรัตนวัฒนา
ยันต์ตระกูล

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

(ดร.อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์)
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
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