ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโ ด
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 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด ”
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 กีฬายูโด
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้ งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน กีฬายูโด
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้าหนักการแข่งขัน
๔.๑ ประเภทบุคคลชาย แบ่งออกเป็น ๙ รุ่นน้าหนักดังนี้
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๐ ก.ก.
(๒) รุ่นน้าหนักเกิน ๕๐ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๕๕ ก.ก.
(๓) รุ่นน้าหนักเกิน ๕๕ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๖๐ ก.ก.
(๔) รุ่นน้าหนักเกิน ๖๐ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๖๖ ก.ก.
(๕) รุ่นน้าหนักเกิน ๖๖ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๗๓ ก.ก.
(๖) รุ่นน้าหนักเกิน ๗๓ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๘๑ ก.ก.
(๗) รุ่นน้าหนักเกิน ๘๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๙๐ ก.ก.
(๘) รุ่นน้าหนักเกิน ๙๐ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ก.ก.
(๙) รุ่นน้าหนักเกิน ๑๐๐ ก.ก.
๔.๒ ประเภทบุคคลหญิง แบ่งออกเป็น ๙ รุ่นน้าหนักดังนี้
(๑) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๒ ก.ก.
(๒) รุ่นน้าหนักเกิน ๔๒ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๔๕ ก.ก.
(๓) รุ่นน้าหนักเกิน ๔๕ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๔๘ ก.ก.

๒
(๔) รุ่นน้าหนักเกิน ๔๘ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๕๒ ก.ก.
(๕) รุ่นน้าหนักเกิน ๕๒ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๕๗ ก.ก.
(๖) รุ่นน้าหนักเกิน ๕๗ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๖๓ ก.ก.
(๗) รุ่นน้าหนักเกิน ๖๓ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๗๐ ก.ก.
(๘) รุ่นน้าหนักเกิน ๗๐ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๗๘ ก.ก.
(๙) รุ่นน้าหนักเกิน ๗๘ ก.ก.
๔.๓ ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ดังนี้
(๑) คู่ชาย NAGE-NO-KATA (๕ ชุด)
(๒) คู่หญิง JU–NO-KATA (๓ ชุด)
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
- ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาได้ดังนี้ นักกีฬาชายไม่เกิน ๑๓ คน นักกีฬาหญิง ไม่เกิน
๑๓ คน
- นักกีฬาประเภทบุคคลสามารถส่งนักกีฬาได้รุ่นละ ๑ คนเท่านั้น (ไม่มีนักกีฬาสารอง )
นักกีฬาจะมีชื่อลงทาการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้
๖.๒ ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน สามารถนานักกีฬาประเภทบุคคลเข้าแข่งขันได้ และแต่ละ
วิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ดังนี้
(๑) ประเภทคู่ชาย NAGE-NO-KATA จานวน ไม่เกิน ๒ คู่ (๔ คน)
(๒) ประเภทคู่หญิง JU-NO-KATA จานวน ไม่เกิน ๒ คู่ (๔ คน)
๖.๓ จานวนเจ้ าหน้าที่ทีม ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้จั ดการทีม จานวน ๑คน
(๒) ผู้ฝึ กสอนทีมชาย จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ฝึ กสอนทีมหญิง จานวน ๑ คน
(๔) ผู้ช่วยผู้ฝึ กสอนทีมชาย จานวน ๑ คน
(๕) ผู้ช่วยผู้ฝึ กสอนทีมหญิง จานวน ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน
๗.๑ ระบบการจัดการแข่งขัน
(๑) ประเภทบุคคลที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ คน และ ๕ คน ใช้จัดการ
แข่งขันแบบพบกันหมด
(๒) ประเภทบุคคลที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ ๖ คนขึ้นไปให้จัดการ
แข่งขันแบบใช้การแข่งขันระบบ ซิงเกิล รีเปชาร์ท ( Single Repechage ) มีรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒
สองคนร่วมกัน
(๓) ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ให้แบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒
สาย และรอบชิงชนะเลิศให้นาที่ ๑ ในแต่ละสายมาแข่งขัน โดยที่ ๒ ในแต่ละสายได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ
๒ สองทีมร่วมกัน

๓
๗.๒ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
(๑) ประเภทบุคคลชาย ทุกรอบทุกยก ยกละ ๕ นาที
(๒) ประเภทบุคคลหญิง ทุกรอบทุกยก ยกละ ๔ นาที
(๓) ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน คู่ละไม่เกิน ๑๐ นาที
๗.๓ การชั่งน้าหนัก
(๑) กาหนดการชั่งน้าหนัก เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ก่อนวันทาการแข่งขัน
ของรุ่นนั้น ๆ หนึ่งวัน
(๒) นักกีฬาต้องมีน้าหนักตัวอยู่ในรุ่นที่สมัครเท่านั้น และในการชั่งน้าหนักอนุญาต
ให้นักกีฬาชายสวมใส่เฉพาะกางเกงชั้นในเท่านั้น นักกีฬาหญิงสวมใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อยืดนักกีฬาที่ไม่มาชั่ง
น้าหนักตามเวลาที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
๗.๔ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทาการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ กรณี ทีม ใด เจ้ า หน้ า ที่ และหรื อ นั กกี ฬ าละเมิ ดระเบีย บสถาบั น การพลศึ ก ษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดี งาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่ งขัน ให้พิจารณา
เป็นไปตามหมวด ๙ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬ าสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเครื่องแต่งกายในการลงแข่งขัน ตามกติกาของสมาคมยูโด
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายขาวใส่ชุดสีขาว และฝ่ายน้าเงินใส่ชุดสีน้าเงิน
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้มาตรฐาน และทาการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล
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

๔
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั 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
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา ว่า ด้ว ยการจัด การ
แข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ดการแข่ง ขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

