ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดกีฬายูยิตสู
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ 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 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู”
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 กีฬายูยิตสู
ข้อ ๓ ระเบีย บและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้าหนักการแข่งขัน
๔.๑ ประเภทต่อสู้บุคคลชาย (Fighting system) จานวน ๗ รุ่นน้าหนักดังนี้
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๖ ก.ก.
(๒) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๖ กก. แต่ไม่เกิน ๖๒ กก.
(๓) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๒ กก. แต่ไม่เกิน ๖๙ กก.
(๔) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๙ กก. แต่ไม่เกิน ๗๗ กก.
(๕) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๗๗ กก. แต่ไม่เกิน ๘๕ กก.
(๖) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๘๕ กก. แต่ไม่เกิน ๙๔ กก.
(๗) รุ่นน้าหนักเกิน ๙๔ ก.ก.ขึ้นไป
๔.๒ ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง (Fighting system) จานวน ๕ รุ่นน้าหนักดังนี้
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๙ ก.ก.
(๒) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๔๙ กก. แต่ไม่เกิน ๕๕ กก.
(๓) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๕ กก. แต่ไม่เกิน ๖๒ กก.

๒
(๔) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๒ กก. แต่ไม่เกิน ๗๐ กก.
(๕) รุ่นน้าหนักเกิน ๗๐ ก.ก.ขึ้นไป
๔.๓ ประเภทจับล็อคบุคคลชาย (Ne-waza) ๗ รุ่นน้าหนักดังนี้
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๖ ก.ก.
(๒) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๖ กก. แต่ไม่เกิน ๖๒ กก.
(๓) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๒ กก. แต่ไม่เกิน ๖๙ กก.
(๔) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๙ กก. แต่ไม่เกิน ๗๗ กก.
(๕) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๗๗ กก. แต่ไม่เกิน ๘๕ กก.
(๖) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๘๕ กก. แต่ไม่เกิน ๙๔ กก.
(๗) รุ่นน้าหนักเกิน ๙๔ ก.ก.ขึ้นไป
๔.๔ ประเภทจับล็อคบุคคลหญิง (Ne-waza) ๕ รุ่นน้าหนักดังนี้
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๙ ก.ก.
(๒) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๔๙ กก. แต่ไม่เกิน ๕๕ กก.
(๓) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๕ กก. แต่ไม่เกิน ๖๒ กก.
(๔) รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๒ กก. แต่ไม่เกิน ๗๐ กก.
(๕) รุ่นน้าหนักเกิน ๗๐ ก.ก.ขึ้นไป
๔.๕ ประเภทการแสดงศิล ปะป้องกันตัว (Duo) ๓ ประเภทดังนี้
(๑) คู่ชาย (Man Show)
(๒) คู่หญิง (Woman Show)
(๓) คู่ผสม (Mixed Show)
หมายเหตุ นักกีฬา ๑ คนสามารถทาการแข่งขันได้ ๓ ประเภท
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
(๑) นักกีฬาประเภทบุคคลสามารถส่งนักกีฬาได้รุ่นละ ๑ คนเท่านั้น (ไม่มีนักกีฬา
สารอง) นักกีฬาจะมีชื่อลงทาการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้
(๒) ประเภทต่อสู้ (Fighting system) ประเภทบุค คลชาย และบุคคลหญิง
ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาชาย และหญิงเข้าแข่งขันได้รุ่นละ ๑ คน นักกีฬา ๑ คน จะเข้าทาการแข่งขัน
หลายรุ่นไม่ได้
(๓) ประเภทจับล็อค (Ne-waza) ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง ให้แต่ละ
วิทยาเขตส่งนักกีฬาชาย และหญิงเข้าแข่งขันได้รุ่นละ ๑ คน นักกีฬา ๑ คน จะเข้าทาการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้
(๔) นักกีฬาประเภทการแสดงศิล ปะป้อ งกัน ตัว (Duo) สามารถส่งนักกีฬาได้
ประเภทละ ๒ คนเท่านั้น (ไม่มีนักกีฬาสารอง) นักกีฬาจะมีชื่อลงทาการแข่งขันหลายประเภทไม่ได้
(๕) ประเภทการแสดงศิล ปะป้องกันตัว (Duo) ประเภทคู่ชาย คู่หญิง และ
คู่ผสม ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาชาย และหญิง เข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๒ คน

๓
(๖) นักกีฬาทุกประเภท ทุกรุ่น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรุ่นน้าหนักได้
๖.๗ เจ้าหน้าที่ทีม
ให้ แต่ ละวิ ทยาเขตส่ งรายชื่ อเจ้ าหน้ าที่ ที มเข้ าร่ วมการแข่ งขั นได้ ไม่ เกิ น ๔ คน
ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน
๗.๑ ระบบการจัดการแข่งขัน
(๑) นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ทุกรุ่น จัดการแข่งขันโดยใช้ระบบ
ซิงเกิลเรเปชาร์ท (Singer Reperchage) และให้มีตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ครองร่วมกัน
(๒) การแข่งขันประเภทต่อสู้ (Fighting system) ประเภทบุคคลชาย และบุคคล
หญิง ทุกรอบทุกยก ยกละ ๓ นาที หากหมดเวลาการแข่งขันผลคะแนนเท่ากัน ให้พัก ๑ นาที และแข่งหนึ่ง
ยก ๆ ละ ๒ นาที หากหมดเวลาการแข่งขันผลคะแนนเท่ากันคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
(๓) การแข่งขันประเภทจับล็อค (Ne-waza) ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง
ทุกรอบทุกยก ๆ ละ ๖ นาที หากหมดเวลาการแข่งขันผลคะแนนเท่ากันคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
(๔) การแข่งขันประเภทการโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system)
ให้นักกีฬาทาการโชว์ศิล ปะการต่อสู้ ๑๐ ท่า
(๕) การจัดการแข่งขัน จะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔
วิทยาเขต และในแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตที่สมัคร และลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าทาการแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการ
ประลอง
(๖) การชั่งน้าหนัก และการจับฉลากแบ่งสาย ให้จับฉลากแบ่งสาย และการชั่ง
น้าหนัก ก่อนทาการแข่งขัน ๑ วัน
๗.๒ กาหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจาเป็น
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ถือการตั ดสินของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน และกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นข้อสิ้นสุด
๘.๒ ผู้เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีม ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๓ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๔ ในการชั่งน้าหนักให้ผู้เข้าแข่งขันชายสวมกางเกงขาสั้น ผู้เข้าแข่งขันหญิงสวม
กางเกงขาสั้นและเสื้อยึดคอกลมแขนสั้น ผู้เข้าแข่งขันจะขั้นชั่งน้าหนักอย่างเป็นทางการได้เพียงครั้งเดียว ผู้เข้า
แข่งขันที่ไม่ชั่งน้าหนัก ให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน

๔
๘.๕ ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนนาผู้เข้าแข่งขันมาทาการตรวจวัดชุดแข่งขัน และแลก
สายแบ่งฝ่ายก่อนถึงการแข่งขัน ๓ คู่ และเมื่อแลกสายมาแล้วผู้เข้าแข่งขันจะต้องนั่งประจาที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้
ให้ทุกครั้ง
๘.๖ ผู้ฝึกสอนที่นั่งประจาที่ข้างสนามต้องแต่งกายสุภาพ หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์ม
ไม่สวมรองเท้าเตะ
๘.๗ กาหนดให้ผู้แข่งขันต้องใส่ กระจับและฟันยางทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน
๘.๘ ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีมตามกาหนดการ
ประชุมผู้จัดการทีม ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนดไว้ทุกครั้ง หากไม่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวให้ถือว่าผู้ควบคุมหรือ
ผู้ฝึกสอนยอมรับตามมติของที่ประชุมในคราวนั้น ๆ
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขั น
๙.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดหาเครื่องแต่งกายในการแข่งขันตาม
กติกาของสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทยให้การรับรองกาหนดไว้ ดังนี้
(๑) ชุดยูยิตสู
(๒) สนั บมือ สี แดง และสีน้าเงิน
(๓) สนั บแข้ง สีแดง และสีน้าเงิน
(๔) กระจับ
(๕) ฟันยาง
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
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
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่ง ขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจ ของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบั นการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

๕
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้ อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

