โครงการอบรมกติกาการแข่งขันและสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ ประจำปี 2564
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมชัน้ ที่ 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
1. หลักการและเหตุผล
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและผลักดันให้กีฬาคาราเต้โดภายในประเทศ
ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสร้างนักกีฬาในระดับนานาชาติการส่งเสริมบุคคากรได้ด้านผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินให้มี
ศักยภาพในระดับ สากล กีฬ าคาราเต้ เป็ นกีฬ าที่ได้ รับ ความนิย มเป็น อย่างมากในระดับ สากลการที่จะพั ฒ นาให้ นัก กีฬ ามี
ศักยภาพในระดับสากลนั้น ต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาไปควบคู่กันด้วย ผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ก็
เป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะช่วยให้ทีมคาราเต้ของประเทศมีความเข้มแข็งในระดับสากล ดังนั้นการสร้างผู้ตัดสินในประเทศคือ
พื้นฐานของการพัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากล การส่งเสริมให้ผู้ตัดสินภายในประเทศมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าสากลและมี
ความรู้ในกติกาการแข่งขันที่เป็นปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฏกติกาต่างๆของสหพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ตัดสินของสมาคมได้มีการทดสอบตนเองรวมถึงการสร้างผู้ตัดสินหน้าใหม่ให้แก่สมาคม สมาคมจึงเล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ การสอบประเมินผล การสอบเลื่อนขั้นยกระดับคุณวุฒิผู้ตัดสินภายในประเทศให้มีความ
พร้อมสำหรับการพัฒนาไปสู้ผู้ตัดสินระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับการตัดสินใน
ประเทศในทุกระดับของการแข่งขัน สมาคมจึงจำเป็นต้องมีการจัดอบรมและสอบวัดระดับผู้ตัดสินของสมาคมให้ได้เป็นประจำ
ทุกปีและได้อย่างต่อเนื่อง
2.วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรด้านผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
2.2 เพื่อให้ความรู้ในด้านกติกาการแข่งขันแก่ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ในทุกภาคส่วน
2.3 เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ตัดสินสมาคมฯให้มีความเข้าใจในกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2.4 เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในกติกาการแข่งขันไปในทิศทางเดียวกันทั้งผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
2.5 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของ กกท. ในการพัฒนาและขยายฐานบุคคลากรทางการกีฬา
2.6 เพื่อเป็นการสอบเลื่อนระดับผู้ตัดสินสมาคมฯในทุกระดับชั้น
2.7 เพื่ อเป็ นการคัดเลือกผู้ตั ดสินที่ มีคุณ สมบัติ เหมาะสม ในการปฏิบั ติหน้าที่และส่งเข้าสอบเลื่อนระดับในสหพั นธ์
นานาชาติ AKF , WKF
3. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
3.1 ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้หรือผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
3.2 ผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตดั สินกีฬาคาราเต้ ของสมาคมฯ
3.3 สมาชิก ชมรม สโมสรในสังกัดสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
3.4 บุคคลทั่วไปที่มคี วามสนใจในกีฬาคาราเต้
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4.คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ Licence
License
Kumite Judge C
Kumite Judge B
Kumite Judge A
Kumite Referee B
Kumite Referee A
Kata Judge C
Kata Judge B
Kata Judge A

อายุ

คุณวุฒิ

เกณฑ์สอบผ่าน

20 ปี ขึ้นไป
20 ปี ขึ้นไป
21 ปี ขึ้นไป
22 ปี ขึ้นไป
23 ปี ขึ้นไป
22 ปี ขึ้นไป
23 ปี ขึ้นไป
24 ปี ขึ้นไป

ไม่จำกัดคุณวุฒิ
สายดำ 1 Dan ขึ้นไป
สายดำ 1 Dan ขึ้นไป
สายดำ 2 Dan ขึ้นไป
สายดำ 2 Dan ขึ้นไป
สายดำ 1 Dan ขึ้นไป
สายดำ 2 Dan ขึ้นไป
สายดำ 2 Dan ขึ้นไป

60 %
70 %
70 %
80 %
90 %
70 %
80 %
90 %

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาหรือผูฝ้ ึกสอนกีฬาคาราเต้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีคุณวุฒิตั้งแต่ 2 Dan ขึ้นไป ในการสอบครั้งแรก สามารถสอบขั้นแรกที่ Judge B ได้ทันที
5.จำนวนผู้เข้าอบรม
5.1 ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือตัวแทนจากสถาบันต่างๆ จำนวน 20 คน (หรือมากกว่า)
5.2 ผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ในระดับต่างๆ จำนวน 20 คน (หรือมากกว่า)
6.ระยะเวลา/สถานที่ จัดอบรม
6.1 อบรมระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2564 จำนวน 3 วัน
6.2 สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม
7.1 ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมอบรม 1,000 บาท/คน
7.2 ค่าธรรมเนียมในการสอบ
500 บาท/คน
7.3 ค่าเอกสารกติกาการแข่งขัน 200 บาท/เล่ม (สำหรับผู้ที่แจ้งในใบสมัคร)
7.4 ค่าเน็คไทผู้ตดั สิน เส้นละ 500 บาท (สำหรับผู้สอบผ่านใหม่)
7.5 ค่าสมุดพกผู้ตดั สิน เล่มละ 300 บาท (สำหรับผู้สอบผ่านใหม่)
8.สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
8.1 ใบ Certificate สำหรับผูเ้ ข้าอบรม
8.2 ใบ License Judge or Referee สำหรับผู้สอบผ่าน License ผู้ตดั สิน
8.3 ที่พักฟรี 2 คืน สำหรับผูเ้ ข้าอบรมที่มาจากต่างจังหวัด (คืนวันที่ 8-9 มกราคม 2564) ณ อาคาร 300 เตียง (การกีฬา
แห่งประเทศไทย) หรือที่พักใกล้เคียง
8.4 อาหารกลางวันฟรีสำหรับผู้เข้าอบรมและสอบทุกคน
8.5 การขึ้นทะเบียนเป็นผูต้ ัดสินกีฬาคาราเต้ของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
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9. หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
9.1 การส่งใบสมัครขอให้สแกนหรือถ่ายรูปส่งตามที่อยู่และวันที่ ที่กำหนดไว้ท้ายใบสมัคร
9.2 ผู้สมัครต้องโอนค่าธรรมเนียมการอบรมและสอบเข้าบัญชีธนาคารของสมาคมฯ ตามเวลาที่กำหนด
9.3 ใบสมัครตัวจริงให้นำมายื่นในวันอบรม
9.4 ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรม ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด ถึงมีสิทธิได้รับใบ
Certificate
9.5 ผู้เข้าสอบต้อง ผ่านการสอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ
9.6 ผู้ที่ไม่ส่งใบสมัครและโอนค่าสมัครตามกำหนด จะมีค่าปรับในการส่งใบสมัครล่าช้า 20% ของค่าสมัคร
10. สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
10.1 ชุดผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ มาตรฐาน ( ชาย , หญิง )
✓ เสื้อสูท สีกรมท่า
✓ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว มีกระเป๋าเสือ้ ด้านหน้า
✓ เน็คไทผูต้ ัดสิน
✓ กางเกงขายาวทรงสแลค สีเทาดำ
✓ รองเท้าหนังสีดำ พื้นเรียบไม่มสี ้น
✓ ถุงเท้าสีดำ
✓ นกหวีด พร้อมสายคล้องคอสีขาว
10.2 ชุดคาราเต้ สำหรับการสอบปฏิบัติ ท่ารำ
10.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมต้องศึษษากติกาการแข่งขันกีฬาคาราเต้มาให้พร้อมสำหรับการ
สอบ โดยสามารถดาวโหลด เอกสารกติกาการแข่งขัน WKF Competition Rule Version 1.1.2020 ได้ตาม Link
ด้านล่าง
o กติกาการแข่งขันภาษาไทย โหลดได้ในเว็บไซต์สมาคมฯ www.thailandkarate.com
o กติกาการแข่งขันภาษาอังกฤษ https://www.wkf.net/pdf/WKF_Competition%20Rules_2020_EN.pdf
o ข้อสอบ Kumite https://www.wkf.net/pdf/allquestionskumite_eng2019.pdf
o ข้อสอบ Kata https://www.wkf.net/pdf/allquestionskata_eng.pdf
(Download เอกสาร โดย Copy Link ด้านบนไปวางในเว็บเบราว์เซอร์ ของคอมพิวเตอร์ของท่าน)
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หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม
1) ผู้เข้ารับการอบรมควรควรเตรียมความพร้อมโดยอ่านกติกาการแข่งขัน Version ใหม่ และฝึกทำข้อสอบทั้งประเภท
Kumite และ Kata มาให้ชำนาญ
2) ผู้เข้ารับการอบรมควรฝึกฝนท่าทางและคำสั่งในการตัดสินมาให้ชำนาญ
3) การอบรมกติกาเป็นการอบรมแบบสรุปเนื้อหาสำคัญๆในกติกา ผู้เข้าอบรมต้องทำความเข้าใจมาแล้วในทุกๆส่วน
4) เตรียมข้อซักถามในกติกาที่เราสงสัยหรือยังตีความไม่ได้มาให้พร้อม
5) ผู้ตัดสินที่ต้องการไปสอบในระดับนานาชาติ AKF , WKF ต้องเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย
ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ และมีการแจ้งกับทางสมาคมฯอย่างเป็นทางการ จึงจะได้รับสิทธิในการพิจารณาส่งสอบ
6) หากต้องการให้สมาคมจัดเตรียมคู่มือกติกาการแข่งขันให้ ขอให้ระบุในใบสมัคร
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