ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาคาราเต้ โ ด
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมคาราเต้ โดแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้ โด
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้าหนักการแข่งขัน
๔.๑ ประเภทการแข่งขัน
๔.๑.๑ ประเภทท่ารา (KATA)
(๑) บุคคลชาย
(๒) บุคคลหญิง
(๓) ทีมชาย
(๔) ทีมหญิง
๔.๒ ประเภทต่อสู้ (KUMITE)
๔.๒.๑ บุคคลชาย
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
(๒) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
(๓) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๗ กิโลกรัม
(๔) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม
(๕) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๔ กิโลกรัม
(๖) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๘๔ กิโลกรัม

๒
๔.๒.๒ บุคคลหญิง
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
(๒) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
(๓) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๑ กิโลกรัม
(๔) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๘ กิโลกรัม
(๕) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๘ กิโลกรัม
๔.๒.๓ ทีมชาย
๔.๒.๔ ทีมหญิง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
๕.๑ ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด ๕ ข้ อ ๑๘ ข้ อ ๑๙ และข้ อ ๒๐ แห่ ง ระเบี ย บสถาบั น
การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ นั ก กีฬ าที่เ ข้าร่ ว มแข่ง ขัน ต้องไม่เ ป็น นักกี ฬามวยไทยอาชีพที่ ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ทีม
๖.๑ จานวนนักกีฬา
๖.๑.๑ประเภททีม
(๑) ประเภทท่า ราทีม ในแต่ล ะวิท ยาเขตส่ง นัก กีฬ าเข้า ร่ว มแข่ง ขัน ได้
ประเภทละไม่เกิน ๑ ทีม และในแต่ละทีมประกอบด้ว ยนักกีฬา ๓ คน และในแต่ล ะทีมอาจประกอบด้ว ย
นัก กีฬ าคาราเต้โ ดประเภทท่า ร าในนามผู ้แ ทนประเทศไทยได้ไ ม่เ กิน ประเภทละ ๑ คน และต้อ งแจ้ง
คุณสมบัติดังกล่ าวในเอกสารการสมัครให้ชัดเจน
(๒) ประเภทต่อสู้ทีม
(๒.๑) ทีมชายให้แ ต่ล ะวิท ยาเขตส่ง นัก กีฬ าเข้าแข่งขันได้ป ระเภทละ
ไม่เ กิน ๑ ทีม และในแต่ล ะทีม ประกอบด้ว ยนักกีฬ า ๗ คน แต่ล ะรอบลงแข่ง ได้เ พียง ๕ คน แต่ไ ม่น้อ ย
กว่า ๓ คน
(๒.๒) ทีม หญิงให้แต่ล ะวิท ยาเขตส่ง นักกีฬ าเข้า แข่ง ขันได้ประเภทละ
ไม่เ กิน ๑ ทีม และในแต่ล ะทีม ประกอบด้ว ยนักกีฬ า ๔ คน แต่ล ะรอบลงแข่ง ได้เ พียง ๓ คน แต่ไ ม่น้อ ย
กว่า ๒ คน
(๒.๓) ในแต่ล ะทีม อาจประกอบด้ว ยนัก กีฬ าคาราเต้โ ดประเภทต่อ สู้
ในนามผู้แทนประเทศไทยได้ไม่เ กิน ทีมละ ๑ คน และต้องแจ้งคุณสมบัติดังกล่าวในเอกสารการสมัค รให้
ชัดเจน
๖.๑.๒ ประเภทบุค คลให้ แ ต่ล ะวิท ยาเขตส่ง นัก กีฬ าเข้า แข่ง ขัน ได้ป ระเภท
หรือน้าหนักละ ๑ คน
๖.๒ จานวนเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอน
จานวน ๒ คน
๖.๒.๓ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
๗.๑ ให้ค ณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน โดยความเห็น ชอบของคณะอนุก รรมการ
จัดการแข่งขัน กาหนดวิธีจัดการแข่งขัน ตามความเหมาะสม

๓
๗.๒ จัดการแข่งขันประเภทต่อสู้ให้จัดการแข่งขันแบบตามสาย (Repeat Chart) ในแต่
ละรุ่นน้าหนัก
๗.๓ การตรวจร่างกายและชั่งน้าหนักให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันดาเนินการ
ตรวจร่างกายและชั่งน้าหนักนักกีฬา ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ก่อนวันแข่งขันในรุ่นนั้นๆ ๑ วัน โดยให้
ชั่งเพียงครั้งเดียวหรืออาจให้โอกาสชั่งซ้าได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากนักกีฬาผู้ใดมาตรวจ
ร่ า งกายและชั่ ง น้ าหนั ก ไม่ทั น เวลาที่ ก าหนดให้ ถื อ ว่ าหมดสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ในประเภทหรื อ
รุ่นน้าหนักนั้นแต่มีสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ทีม
๗.๔ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องชั่งน้าหนัก ในสภาพที่ไม่มีหรือมีเครื่องแต่งกายน้อยชิ้นที่สุด
๗.๕ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ประเภทต่อสู้
(๑) บุคคลชาย คู่ละ ๓ นาที
(๒) บุคคลหญิง คู่ละ ๒ นาที
๗.๖ การจั ดการแข่งขั นจะต้องมี วิทยาเขตสมัครเข้าร่ ว มการแข่ง ขันไม่ น้อยกว่า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ ผู้เข้าร่ว มการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิ น และให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่จัดการแข่งขันของกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๒ ผู้เข้าร่ว มการแข่งขันตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้ เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้
สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอน หรือพี่เลี้ยงต่างสถาบันปฏิบัติหน้าที่แทนกันโดยเด็ดขาด
ไม่ว่ากรณีใดๆ
๘.๔ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ผู้ฝึกสอน หรือพี่เลี้ยงปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง ๑ คน ในการ
นานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เช่น ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงยีนส์
กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีปก และเสื้อไม่มีแขน ฯลฯ
๘.๕ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ระเบี ย บสถาบั น การพลศึ ก ษา ประพฤติ ต นไม่ เ หมาะสมต่ อ หน้ า ที่
และมารยาทอันดีงาม รวมถึงฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ให้ใช้ชุดแข่งขัน ตามกติกาการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย กาหนด
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ที่ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง เช่น กระจับ สนับแข้ง สนับหลังเท้า นวม
เกราะป้องกันลาตัว ต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
๙.๓ อุปกรณ์การแข่งขันอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร

๔
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่ง ขัน วั น เวลา และสถานที่ ใ นการแข่ ง ขั น ให้ ค ณะกรรมการจั ด
การแข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อ ยู่ใ นดุล ยพินิจ ของคณะอนุก รรมการฝ่า ยเทคนิค กีฬ า โดยผ่า นความเห็น ชอบ
ของคณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบั นการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่งระเบีย บสถาบันการพลศึก ษา ว่าด้ว ยการแข่งขันกี ฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้ อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบี ยบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

