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กติกา กติกา KKUUMMIITTEE    

หัวขอที ่ 1 : พ้ืนที่สนามแขง 

1. สนามแขงจะตองเปนพ้ืนที่เรียบเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ 

สนามแขงจะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีตรา WKF รับรอง มีขนาดความกวางและยาว 8 X 8 เมตร เม่ือวัดจาก
ดานนอกของเสนสนาม และมีพ้ืนที่ปองกันอันตรายอีกดานละ 2 เมตร สนามแขงอาจจะยกใหสูงจ

2. 
ากพื้นราบไดไม

4. ขวา จากจุด

5. 
งดานหลังผูแขงขันแตละฝายประมาณ 1 เมตร หันไปทางกรรมการผูชี้ขาด  

6. ลอดภัยเยื้องไปทางซายของกรรมการผูชี้ขาด 

7.  จะน่ังที่โตะควบคุมคะแนนอยูระหวางผู บันทึกคะแนน 

8. พ้ืนที่ปองกันอันตราย 1 เมตร ที่อยูดานนอกจะตองมีสีแตกตางจากสนามแขง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

II  

ที่ไมเคลื่อนไหวไปมาจนเกิดชวงโหว ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูแขงขันได และตองเปนแบบเดียวกับเบาะของ WKF 

หัวขอที ่ 2 : การแตงกาย 

เกิน 1 เมตร รวมแลวสนามแขงจะมีขนาดเทากับ 12 X 12 เมตร เพ่ือความปลอดภัยของผูแขงขัน 

3. ตีเสนตําแหนงของกรรมการผูชี้ขาด(REFEREE) ขาดยาว 0.5 เมตร หางจากจุดศูนยกลางของสนามแขง 2 เมตร 

ตีเสนขนานสองเสนยาว 1 เมตรสําหรับตําแหนงของผูแขงขัน โดยเสนทั้งสองอยูทางซายและ
ศูนยกลาง ของพ้ืนที่แขงขันเปนระยะ 1.5 เมตร และทํามุมฉากกับเสนตําแหนงของกรรมการผูชี้ขาด 

กรรมการผูชวย(JUDGES) ทุกคน จะน่ังในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย กรรมการผูชวยคนหน่ึงจะหันเขาหากรรมการผูชี้ขาด 
และกรรมการผูชวยอีกสองคน จะน่ั
โดยแตละคนจะมีธงแดงและนํ้าเงิน 

กรรมการเทคนิค (ARBITRATOR)จะน่ังอยูดานหลังนอกพื้นที่ป
(REFEREE) โดยมีอุปกรณคือ ธงแดงหรือสัญลักษณและนกหวีด 

หัวหนาผูควบคุมเวลา(SCORE SUPERVISOR)
(SCOREKEEPER) และผูรักษาเวลา(TIMEKEEPER) 

I หามติดตั้งปายโฆษณา, เสา, หรือแผนกระดานภายในระยะ 1 เมตร ของสนามแขง 

เบาะที่ใชปูเปนสนามแขงจะตองไดมาตรฐาน คือ ไมลื่น ดานบนของเบาะตองมีผิวฝดเล็กนอย เบาะตองไมหนา
เกินไป ซึ่งจะไมหนาเหมือนเบาะที่ใชในการแขงขันยูโด และดานลางของเบาะตองเกาะติดกับ พ้ืนเวที ตองอยูกับ

1. ผูแขงขันและผูฝกสอน จะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบที่ระบุไวในกติกาน้ี 

คณะกรรมการควบคุมก2. ารตัดสิน(REFEREE COMMISSION) สามารถไลเจาหนาที่หรือผูแขงที่ไมปฏิบัติตาม

1. มการผูชวย ตองใสเครื่องแบบที่ผานการรับรองโดยคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน 

2. 

ีเงิน 2 เม็ด 

หมุดปกเน็คไท 

สวมที่ใชใสสําหรับใสบนสนามแขง 

ะกรรมการผูชวยหญิง อาจใสที่มัดผมได 

งข

1. 

กฎระเบียบที่ระบุไวได 

คณะกรรมการผูตัดสิน(Referees) 

กรรมการผูชี้ขาดและกรร
ทุกครั้งของการแขงขัน 

เครื่องแบบที่ผานการรับรองมีลักษณะดังน้ี 

- เสื้อนอกสีนํ้าเงินเขมและมีกระดุมส

- ขางในใสเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น 

- เน็คไทที่ไดรับการรับรอง และไมใช

- กางเกงขายาวสีเทาออน ไมพับขา 

- ถุงเทาสีนํ้าเงินเขมหรือสีดําไมมีลวดลาย และสวมรองเทาสีดําแบบ

- กรรมการผูชี้ขาดหญิงแล

ผูแข ัน(Contestants)  

ผูแขงขันจะตองสวมชุดคาราเต(KARATE GI) สีขาวไมมีแถบหรือลวดลาย อนุญาตใหติดสัญลักษณหรือ ธง
ชาติประจําชาติขนาดไมเกิน 12 X 8 เซนติเมตร(ดูภาคผนวกที่ 9) บนหนาอกขางซาย ตราสินคาของ
บริษัทผูผลิตชุดตองติด อยูในตําแหนงที่กําหนด เชน มุมขวาลางของเสื้อคาราเตหรือ บริเวณชวงเอวของ
กางเกง  สวนหมายเลข  ประจําตัวของผูแขงขันที่ กําหนดโดยคณะผูจัดการแขง(ORGANISING 
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ดคนละสี ฝายหน่ึงคาดสายคาด

าว

6. 
AKI), ที่คาดผม, หรือก๊ิบโลหะ  แตในการแขงขันแบบทารํา KATA 

7. ประดับอ่ืนๆ ที่อาจทําฝายตรงขามบาดเจ็บ
ูชี้ขาด และแพทยประจําสนามกอน และผู

รับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF),โดยฝายหน่ึงใสสีแดง และอีกฝายหน่ึงใสสีนํ้าเงิน 

 

หน่ึง

ะจ

อนได แตถามีการบาดเจ็บตองอยูในความ

12. 
รณปองกันที่ไดรับการอนุมัติเทาน้ัน(ในกรณี การแขงขันระดับโซน

นปดแผล, เน่ืองจากการบาดเจ็บ จะตองผานการอนุญาตจากกรรมการผูชี้ขาด ดวย
จําสนาม 

ก

ชจะตองใสชุดวอรม ประจําชาติและแสดงบัตรประจําตัวที่ออกใหสําหรับการแขงตลอดเวลา 

คํา

 

III  ผาพันศีรษะชาวอิสลาม ผูแขงขัน 
จะตองแจงตอ คณะกรรมการควบคุมการตัดสินลวงหนากอนวันเริ่มการแขงขัน เพ่ือพิจารณาการอนุมัติเสมอ ผู
แขงขันจะไมไดรับอนุมัติใหสวมใสสิ่งดังกลาวหากทําการแจงแบบกะทันหัน 

เอวสีแดง อีกฝายหน่ึงคาดสายคาดเอวสีนํ้าเงิน โดยสายคาดเอวตองมีความกวางประมาณ 5 เซนติเมตร 
และเม่ือผูกปมแลวจะตองเหลือปลายสายลงมาอีกประมาณ 15 เซนติเมตร 

2. จากกฎขอที่ 1 ปายตราหรือโลโกของบริษัทผูผลิตชุดหรือสปอนเซอรที่ติดบนเสื้อผูแขงขันน้ันจะตองไดรับ
การอนุมัติจาก คณะผูจัดการแขงกอนเสมอ 

3. หลังจากที่ผูแขงขันสวมเสื้อคาราเตและคาดสายคาดเอวแลว ชายเสื้อจะตองยาวปดสะโพกพอดี และไมย
เกินกวา 3 ใน 4 สวนของตนขาของผูแขงขัน สวนผูแขงขันหญิงก็สามารถใสเสื้อยืดสีขาวขางในได 

4. แขนเสื้อตองยาวไมเกินขอมือ และไมสั้นกวากลางแขน (ระหวางขอมือและขอศอก)และหามพับแขนเสื้อ 

5. กางเกงตองมีความยาวพอที่จะคลุม 2 ใน 3 สวนของหนาแขงผูแขงขัน(ระหวางหัวเขาและขอเทา) และหาม
พับขากางเกง 

ผูแขงขันและตองรักษาความสะอาดของเสนผมและตัดใหอยูในระดับที่ไมเกะกะในระหวางการแขงขัน และ
ไมอนุญาตใหคาดผาคาดศีรษะ(HACHIM
การติดก๊ิบใหเรียบรอยสามารถ อนุโลมได กรรมการผูชี้ขาด มีสิทธิที่จะไลผูแขงขันที่มีผมยาวเกินไป สกปรก 
และไมเรียบรอยออกจาก การแขงขันได 

ผูแขงขันตองตัดเล็บใหสั้น หามใสเครื่องประดับโลหะ หรือเครื่อง
ได การสวมที่รัดฟนโลหะจะตองไดรับการอนุญาตจากกรรมการผ
แขงขันจะ ตองรับผิดชอบเพียงผูเดียวกรณีมีการบาดเจ็บเกิดข้ึน 

8. ผูแขงขันตองบังคับใสอุปกรณเครื่องปองกันตามรายละเอียดดังน้ี 

 8.1 นวมที่ได

 8.2 ฟนยาง 

8.3 เกราะปองกันหนาอกสําหรับผูหญิง ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF) 

8.4 สนับหนาแขง ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF),โดยฝายหน่ึงใสสีแดง และอีกฝายหน่ึง     
ใสสีนํ้าเงิน         

8.5 สนับหลังเทา ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF),โดยฝายหน่ึงใสสีแดง และอีกฝาย
ใสสีนํ้าเงิน  

กร ับปองกันไมบังคับใส แตถาตองการใสจะตองไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF) 

9. หามสวมแวนตาขณะแขง สามารถใสคอนแทคเลนสแบบอ
รับผิดชอบ ของผูใสเอง 

10. หามใสชุดแตงกายหรือใชอุปกรณปองกันที่ไมไดรับการอนุมัติ 

11. อุปกรณปองกันทุกชนิดจะตองไดมาตรฐานตามที่ WKFกําหนดไว 

เปนหนาที่ของ กรรมการเทคนิค(KANSA) ตรวจสอบกอนจะเริ่มรุนการแขงขันหรือคูการแขงขันน้ัน โดยผู
แขงขันจะตองใสชุดแตงกายหรือใชอุปก
ทวีป, ระดับนานาชาติ, หรือ ระดับชาติ ควรจะใชอุปกรณที่ไดการรับรองจาก WKF และตองไดรับความ
เหน็ชอบกอนโดยไมสามารถปฎิเสธได 

13. การใชผายืดพันแผล, แผ
คําแนะนํา ของแพทยประ

ผูฝ สอน/โคช(Coach) 

1. ผูฝกสอนหรือโค

อธิบายเพ่ิมเติม 

I ผูแขงขันจะตองคาดสายคาดเอว(OBI) เพียงเสนเดียวเทาน้ัน คือสีแดงสําหรับ AKA หรือสีนํ้าเงินสําหรับ AO
(หามคาดสายคาดเอวที่แสดงวิทยฐานะ) 

II ฟนยางจะตองพอดี ไมอนุญาตใหใสกระจับพลาสติกแบบสวมบริเวณขาหนีบ ผูแขงขันที่ละเมิดกฎและถูกตรวจ
พบ จะตองถูกลงโทษ 

การสวมใสสิ่งอ่ืนๆ อันเน่ืองจากการนับถือหรือความเชื่อทางศาสนา เชน
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IV มกฎ จะตองทําการแตงกายใหมใหเรียบรอยโดยเร็ว ภายในเวลา 1 นาที มิเชนน้ัน จะ

V กรรมการผูชี้ขาดสามารถถอดเสื้อนอกออกไดถาไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน 

หัวขอที ่ 3 : การจัดการแขงขันคาราเต 

ถาผูแขงขันแตงตัวไมถูกตา
ถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 

1. 

แนกตามพิกัดนํ้าหนัก หรือเปนการแขงขันแบบไมจํากัดนํ้าหนักก็ได และในแตละพิกัด

4. าชิก 7 คน ลงแขงเพียง 5 คนในแตละรอบ ทีมหญิงประกอบดวย

6. 
หลังจากที่ไดรายงาน และ

7. าแขงโดยพลการ โดยไมมีการเขียนยื่นคํารองกอนการ
แขงขันรอบน้ัน ทีมน้ันจะถูก ตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขัน 

คําอธิบาย 

I “

งแบบพบกันหมด (MATRIX 

II นการเรียกขาน ดังน้ันควรใชหมายเลขประจําตัวแก ผู

III ั้นที่จะมายืนเขาแถวกอนการแขงขัน สมาชิกในทีมทานอ่ืนรวมทั้งโคชจะตองน่ัง 

IV ย 3 คนและทีมหญิงตองมีสมาชิกอยางนอย 2 คน หากนอยกวาทีมจะถูกตัดสิทธ์ิ

V 

ื่อของผู

VI 
ีกเลี่ยงความผิดพลาดดังกลาวในแตละรอบ ผูชนะควรตรวจสอบชัยชนะที่โตะควบคุมกอนออกจาก 

พ้ืนที่แขงขัน 

หัวขอที ่ 4 : กลุมกรรมการผูตัดสิน (REFEREE PANEL) 

การแขงขันคาราเตอาจประกอบดวยการแขงขัน 2 ประเภท คือ การแขงขันแบบตอสู KUMITE และ/หรือ การ
แขงขันแบบทารํา KATA  สําหรับการแขงขันแบบ KUMITE สามารถแบงเปนประเภททีมหรือประเภทบุคคล ซึ่ง
ประเภทบุคคลอาจ จํา
นํ้าหนักก็จะแบงออกคู 

2. ผูแขงขันไมสามารถเปลี่ยนตัวหรือแทนที่กันในการแขงขันประเภทบุคคลได 

3. ผูแขงขันหรือทีมที่ไมแสดงตนเมื่อถูกประกาศชื่อใหถือวา ผูแขงขันหรือทีมน้ันสละสิทธิ(KIKEN) จากการแขงขัน 

การแขงขันประเภททีม ทีมชายประกอบดวยสม
สมาชิก 4 คน ลงแขงเพียง 3 คนในแตละรอบ 

5. ผูแขงขันทุกคนคือสมาชิกทั้งหมดของทีมโดยไมมีการกําหนดตัวสํารอง 

กอนการแขงขันประเภททีม ตัวแทนของแตละทีมจะตองสงรายชื่อสมาชิกในทีม พรอมทั้งลําดับการตอสูของ แต
ละคน ซึ่งในแตละรอบการแขงขันน้ัน ผูแขงขันสามารถเปลี่ยนลําดับการตอสูได แต
เสนอชื่อของการแขงขันรอบน้ันตอเจาหนาที่แลว จะไมมีการเปลี่ยนลําดับการตอสูอีก 

ทีมใดที่ผูแขงขันหรือผูฝกสอนเปลี่ยนลําดับหรือชื่อผูเข

หน่ึงรอบของการแขง” คือข้ันของการแยกการแขงประเภทหน่ึง เพ่ือใหไดผูชนะในการแขงแบบคัดออก โดย
หน่ึงรอบจะลดจํานวนผูแขงใหเหลือเพียงครึ่งเดียว ซึ่งจะนับรวมผูไมเขาแขงดวย(กรณีสละสิทธ์ิการแขง) ใน
ความหมายน้ีจะใชกับการแขงแบบคัดออกรอบแรก(REPECHAGE) สวนในการแข
OR ROUND ROBIN) หน่ึงรอบหมายถึงการที่ผูแขงทุกคนไดมีโอกาสลงสูหน่ึงครั้ง 

การใชชื่อจริงของผูแขงขันอาจไมสะดวกและเปนอุปสรรคใ
แขงขัน เพ่ือใชแทนการเรียกชื่อนามสกุลจริงของผูแขงขัน 

เฉพาะผูแขงขันที่จะลงแขงเทาน
อยูในบริเวณที่กําหนดใหเทาน้ัน 

ทีมชายตองมีสมาชิกอยางนอ
ออกจากการแขงขัน (KIKEN) 

ผูฝกสอน/โคชหรือผูแขงที่ไดรับการแตงตั้งจากทีมจะตองยื่นแบบฟอรมลําดับของผูแขงขัน ถาโคชเปนผูยื่น
แบบฟอรม จะตองแสดงบัตรประจําตัวดวยไมเชนน้ันแบบที่ยื่นจะถือเปนโมฆะ ในแบบฟอรมจะประกอบดวยชื่อ
ประเทศ หรือชื่อสโมสร สีของสายสําหรับการแขงในรอบน้ัน และลําดับการตอสูของผูแขงขัน พรอมช
แขงขัน และหมายเลขประจําตัวผูแขงใหชัดเจน พรอมดวยลายเซ็นของโคชหรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง 

ถาหากเกิดการผิดพลาดในตารางการแขงหรือผูแขงลงแขงผิดในรอบใดก็ตาม การแขงขันในรอบน้ันถือเปนโมฆะ 
ดังน้ันเพ่ือหล

1. การผูชี้ขาด(SHUSHIN) 1 ทาน, กรรมการผูชวย 

3. , ผู
บันทึกคะแนน(RECORD KEEPERS, และหัวหนาผูควบคุมคะแนน(SCORE SUPERVISORS)ควรถูกแตงตั้งข้ึน 

 

กลุมกรรมการผูตัดสินในแตละการแขงขันประกอบดวย กรรม
(FUKUSHIN)  3 ทาน และกรรมการเทคนิค(KANSA) 1 ทาน 

2. กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยในการแขงขัน KUMITE ตองไมมีสัญชาติเดียวกันกับผูเขาแขงขัน 

เพ่ือการอํานวยความสะดวกในการแขงขัน ผูรักษาเวลา(TIMEKEEPERS), โฆษก(CALLER ANNOUNCERS)
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คํา

 

ชี้ขาดคนใหม 
ื้นที่แขงขันในทางเดียวกัน 

ียงคนเดียว กรรมการผูชวยคนใหมเดินเขามาหากรรมการผูชวยคนเกา 
พรอมกับโคงกันกอนทําการเปลี่ยนตําแหนง 

หัวข

อธิบายเพ่ิมเติม 

I ในการเริ่มแขง KUMITE กรรมการผูชี้ขาดจะยืนเขาแถวอยูนอกสนามแขงขัน โดยดานซายมือของกรรมการ ผูชี้
ขาด จะมีกรรมการผูชวยคนที่ 1 และคนที่ 2 อยู สวนดานขวามือจะมีกรรมการเทคนิคและถัดไป ก็จะเปน 
กรรมการผูชวยคนที่ 3 

II หลังจากที่กลุมกรรมการผูตัดสินทั้งหมดและผูแขงโคงทําความเคารพซึ่งกันและกัน กรรมการผูชี้ขาดจะถอยหลัง
ออกมาหน่ึงกาว ตอจากน้ันกรรมการผูชวยและกรรมการเทคนิคหันเขามาทางกรรมการผูชี้ขาด ทําความเคารพ 
ใหกัน เสร็จแลวแยกยายไปประจําตําแหนงของตนเอง 

III กรณีที่มีการเปลี่ยนกลุมกรรมการผูตัดสินทั้งหมด กลุมกรรมการผูตัดสินชุดเกาจะกาวเทาไปขางหนาแลว กลับ
หลังหัน หันหนามายังกลุมกรรมการผูตัดสินชุดใหมและโคงใหกัน โดยการสั่งของกรรมการผู กอนที่
กลุมกรรมการผูตัดสินชุดเกาจะเดินออกจากพ

IV กรณีที่มีการเปลี่ยนตัวกรรมการผูชวยเพ

อที ่ 5 : เวลาในการแขงขัน 

1. ITE การแขงขันของฝายชายไมวาจะเปนการแขงประเภททีมหรือบุคคลใชเวลา 3 นาที สวนการ
เยาวชน, หรือผูฝกใหมใชเวลา 2 นาที 

 

ผูรักษาเวลาควรใหสัญญาณนกหวีดหรือกดออดที่เสียงดังชัดเจน เพ่ือบอกวาเหลือเวลาอีก 30 วินาที และ เม่ือ

 

หัวขอท ห

ในการแขง KUM
แขง ของผูหญิง, 

2. เวลาในการแขงจะเริ่มตนตอเมื่อกรรมการผูชี้ขาดใหสัญญาณเริ่ม และจะหยุดการแขงขัน เม่ือกรรมการผูชี้ขาดสั่งวา
“YAME (หยุด)” 

3. 
หมดเวลาการแขงขัน 

ี ่ 6 : การใ คะแนน 

1. กา ับตอไปน้ี : 
 

คะแนน 

2. คะ

็ว 
ลับ 

การจูโจม 
: ระยะของการจูโจม 

3. การใหคะแนน

ดวยการจูโจมเทคนิคทีท่ําคะแนน 

4. กา

คอ 
ละเทคนิคสามารถทาํคะแนนได 

5. การใหคะแนน ี่นักกีฬา 
A) ใชการตอยระดบัลําตัว (CHUDAN) หรือระดับสูง (JODAN) 

รใหคะแนนสามารถใหไดตามระด
A) SANBON 3 คะแนน 
B) NIHON 2 คะแนน 
C) IPPON 1 

แนนจะถูกใหไดตอเมื่อการจูโจมน้ันมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 ีA) GOOD FORM : การจูโจมดวยทาทางที่ด

UDE  B) SPORTING ATTIT : ทัศนคตทิางกีฬา
C) VIGOROUS APPLICATION : การใชพลังและความเร
D) AWARENESS (ZANSHIN) : การระวังการจูโจมก
E) GOOD TIMING : จังหวะ
F) CORRECT DISTANCE 

 SANBON เกิดจากการที่นักกีฬา 
A) เตะสูง หรือ (JODAN KICK) 
B) กวาดขา หรือเหวี่ยงคูตอสูลมลง และตาม

รใหคะแนน NIHON เกิดจากการที่นักกีฬา 
A) การเตะระดับลาํตัว (CHUDAN KICKS) 
B) ชกดานหลังของคูตอสู รวมถึงศีรษะและ
C) ใชเทคนิคการตอสูดวยมือเปนชุดซึ่งแต
D) ทําใหคูตอสูเสยีหลัก แลวจึงทําคะแนน 

 IPPON เกิดจากการท
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มือ (UCHI) 

 

6. ผูแ ารถโจมตีสวนตาง ๆ ของคูตอสูไดเฉพาะบริเวณดังตอไปน้ี คือ 

 

ีคนใดคนหน่ึงใชเทคนิคการโจมตีอยางสมบูรณขณะอยูในพ้ืนที่แขง และ กรรมการผูชี้ขาด 
” เพ่ือหยุดการแขงขันกรรมการผูชี้ขาดสามารถพิจารณาใหคะแนน ผูแขงขันคนน้ันได 

CHI) ผูแขงขันทั้งสองก็จะไมไดคะแนน  

คําอธิบา ิม 

ในการให ผูแขงขัน เทค

 

B) ใชหลัง

ขงขันสาม
A) ศีรษะ 
B) หนา
C) คอ 
D) ทอง 
E) อก 
F) หลัง 
G) ขางลําตัว 

7. การใชเทคนิคหรือโจมตีคูตอสูเสร็จสมบูรณในขณะหมดเวลาพอดีถือวาใชได แตถาผูแขงขันยังโจมตีหลังจาก 
หมดเวลาการแขงขันแลว หรือหลังจากคําสั่งหยุดของกรรมการผูชี้ขาดถือวาไมไดคะแนน และอาจถูกลงโทษ ได
เน่ืองจากเปนการเอาเปรียบคูตอสู  

8. กรณีผูแขงขันทั้งสองทําการตอสูนอกพื้นที่แขง ทั้งสองจะไมไดคะแนนถึงแมวาสามารถใชเทคนิคโจมตีไดอยาง 
สมบูรณ แตในกรณีที่ม
ยังมิไดประกาศ “YAME

9. ถาผูแขงขันทั้งสองสามารถใชเทคนิคที่ทําคะแนนไดในเวลาเดียวกัน(AIU

ยเพ่ิมเต

คะแนนแก นิคที่ใชจะตองเปนไปตามกติกาที่กําหนดไว 

คําศัพท เทคนิคการทําคะแนน 
  
Sanbon  

 การจูโจมทีท่าํคะแนน 3 คะแนน
1. เตะบริเวณใบหนา ศีรษะ และลําคอ (Jodan) 
2. กวาดขา หรือ เหวี่ยงคูตอสูลมลงและตามดวย

  

Nihon  
2 คแนน 

1. เตะบริเวณทอง อก หลังและขางลําตัว (Chudan) 
2. ชกดานหลังของคูตอสู รวมถึงศีรษะและคอ 

ที่กําหนด 7 จดุ 
ทําคะแนน 

3. การจูโจมเปนชดุในบริเวณ
4. ทําใหคูตอสูเสยีหลักแลวเขา

  
Ippon  
1 คะแนน 

1. ตอยในจดุที่กําหนด 7 จุด 
2. ใชหลังมือในทีกํ่าหนด 7 จุด 

เพ่ือความปลอดภัย การทุมคูตอสูในลักษณะตอไปนI) ี้ หามกระทําและจะถูกเตือนหรือปรับโทษ การทุมคูตอสูโดย
อยกเวน ในการทุมคูตอสูที่
อสู (DE ASHI-BARAI, KO 

 

II) งขามจะไดคะแนนตามปรกติ  

 

IV) มีความตั้งใจที ่จะปองรายหรอื

V) 

รใหคะแนน 
ัง

มิไดยึดเหน่ียว, หรือที่เปนอันตราย, หรือแกนการหมุนอยูเหนือระดับสะโพก แตมีข
สามารถใชไดคือ เทคนิคการปดเทาคาราเตแบบด้ังเดิม ซึ่งไมตองมีการจับยึดคูต
UCHI GARI, KAUI WAZA, ETC) การทําคะแนนหลังจากทุมคูตอสู: กรรมการผูชี้ขาดจะใหเวลาประมาณ 2-3
วินาที หลังจากการทุม เพ่ือใหโอกาสเขาทําคะแนน 

หากผูแขงขันถูกทําคะแนนขณะที่เสียหลักเอง ฝายตร

III) การจูโจมดวยทาทางที่ดี (GOOD FORM) หมายถึง การจูโจมที่มีลักษณะตรงตามบรรทัดฐานของคาราเตดั้งเดิม 

ทัศนคติทางกีฬา (SPORT ATTITUDE) หมายถึง การจูโจมดวยทาทางที่ดี และไม
มุงราย ตอคูตอสูในขณะที่ใชเทคนิคจูโจมทําคะแนน 

การใชพลังและความเร็ว (VIGOROUS APPLICATION) หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงพลังและความเร็ว ในการ
ใชเทคนิคจูโจมและแสดงความตั้งใจอยางมุงมั่นที่ตองการใหการจูโจมสําเร็จ 

VI) การระวังการจูโจมกลับ AWARENESS (ZANSHIN) เปนบรรทัดฐานหน่ึงที่ไมคอยไดนํามาประกอบกา
ซึ่งจะเปนสภาวะตอเน่ืองจากการโจมตี โดยที่ผูเขาแขงขันตองรักษาระดับสมาธิ, การสังเกตคูตอสู, และการระว
ความเปนไปไดของการถูกโจมตีกลับจากคูตอสูขณะที่ตนเองเขาทําการจูโจม เชน ไมหันหนาหนีจากคูตอสู 
ขณะที่ทําการจูโจมคูตอสู 
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VII) 

VIII) 

 

ําคอ (JODAN PUNCH) ซึ่งมีระยะการหยุดที่เหมาะสมและคูตอสูไมไดแสดงถึงความพยายาม

X) นน 

XII)  

ิ


ถใหเกินจากจุดน้ันไดอีกโดยจะไดจากคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน 

นไปไดนอยมาก ไมเพียงแตทั้งสองจะโจมตีพรอมกันแตตองใชเทคนิค ทาํ
ิคอาจจะทําพรอมกันแตนอยมากที่จะมีประสิทธิภาพตอการทําคะแนน เทา

: หลักการตดัสิน 

จังหวะการจูโจม (GOOD TIMING) หมายถึง ไดทําการจูโจมคูตอสู ณ ชวงเวลาที่มีโอกาสมากที่สุด 

ระยะการจูโจม (CORRECT DISTANCE) หมายถึง การจูโจมคูตอสูในระยะที่เหมาะสม ทําใหการจูโจม มี
ประสิทธิผลสูงสุด หากทําการจูโจมขณะคูตอสูกําลังถอยหลังอยางเร็วน้ัน ผลการจูโจมก็จะลดลง  

IX) ระยะหยุด (DISTANCING) หมายถึง เม่ือสิ้นสุดการจูโจมอวัยวะที่ใชในการจูโจม เชนการเตะหรือชกใบหนา ควร
หยุดลงเม่ือสัมผัสผิวเปาหมาย หรืออาจมีระยะหางประมาณ 2-5 เซนติเมตรจากเปาหมายแตหากเปน การตอย
บริเวณศีรษะและล
ที่จะปด หรือหยุด หรือหลบหลีกใดๆ คะแนนสามารถใหได ทั้งน้ีการจูโจมตองไดมาตรฐานการจูโจมในขออ่ืนดวย 

เทคนิคการจูโจมที่ไรคา คือการใชเทคนิคการจูโจมที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการใหคะแนน จะไมไดรับ คะแ
ไมวาการจูโจมน้ันจะกระทําในรูปแบบใดหรือถูกเปาหมายใด เชน การจูโจมที่ขาดทาทางที่ดี หรือขาดพลังและ
ความเร็ว 

XI) การโจมตีที่ต่ํากวาสายคาดเอวยังอาจไดคะแนนถาการโจมตีน้ันกระทําบริเวณที่สูงกวากระดูกบริเวณหัวเหนา, คอ 
และคอหอยก็เปนเปาหน่ึงถาผูแขงขันสามารถโจมตีไปยังจุดดังกลาวได โดยไมโดนหรือสัมผัสก็จะไดคะแนน 

การโจมตีคูตอสูอยางสวยงามบริเวณเหนือบาอาจทําใหผูโจมตีไดคะแนน จุดโจมตีที่จะไมไดคะแนนคือตําแหนง
บริเวณชวงตอระหวางกระดูกแขนกับหัวไหล และกระดูกไหปลารา 

XIII) สัญญาณกระดิ่งหมดเวลาดังข้ึนหมายถึงวาความเปนไปไดที่จะทําคะแนนจบลง แมวากรรมการผูชี้ขาดยังไมยุต
การแขงโดย ไมตั้งใจในทันทีก็ตามและ การที่เวลาหมดไมไดหมายความวาการลงโทษจะไมสามารถใหได แต
การลงโทษ ยังสามารถใหไดจากคณะกรรมการผูชี้ขาดจนกวาจะถึงจุดที่ผูแขงขันทั้งสองออกจากพื้นที่การ
แขงขัน แตการให โทษก็ยังสามาร

XIV) การเขาโจมตีพรอมกัน(AIUCHI) จะเป
คะแนนอยางสมบูรณ ทั้งสองเทคน
เทียมกัน หลักการตัดสินผูชนะการแขงขัน กรรมการผูชี้ขาดจะตองหามไมสั่ง “AIUCHI” ในกรณีที่มีเพียงฝาย
เดียวเปนผูทําคะแนนไดที่แทจริง 

หัวขอที ่ 7 

ผลกา ะแนนหางจากคูตอสูถึง 8 คะแนน, เม่ือเวลา 
ุด

หรือ 

1. 

2. ใน  สามารถตอเวลาการแขง(ENCHO-SEN) ไป
ได นในการแขงขันในยกที่แลวยังถือวามีผลอยู ผูแขงขันที่ 
สา ถ ีใครทําคะแนนไดในชวงตอเวลา กลุมกรรมการผูตัดสิน 
(R ั้นสุดทาย โดยการประกาศขอคําตัดสิน “HANTEI” และมีหลักการพิจารณาผู

 

3. 

4. นะมากกวา หากมีจํานวนคนที่ชนะเทากัน ใหทีมที่มีคะแนนรวมสูงกวาเปนทีมชนะ 

5. ผูชนะและคะแนนเทากัน จะมีการตอเวลาการแขงขันอีก 1 คูไมเกิน 1 นาที(ENCHO-SEN) 
อนจะเปนผูชนะ ในกรณีที่ไมมีฝายใดทําคะแนนได กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวย 3 

คน

6. กา

คํา

รตัดสินของคูแขงน้ันจะไดก็ตอเม่ือผูแขงคนใดคนหนึ่งสามารถทําค
สิ้นส ลงแลวมีผูไดคะแนนสูงสุด, การขอคําตัดสิน(HANTEI), หรือจากโทษที่มีไมวาจะเปน HANSOKU, SHIKKAKU 

KIKEN 

หลังจบการแขงขันแลัวผูแขงขันมีคะแนนเทากันหรือไมมีคะแนนทั้งคู กรรมการผูชี้ขาดจะตัดสินใหเสมอกัน 
(HIKIWAKE)หลังจากน้ันจะเริ่มการแขงขันตอเวลา (ENCHO-SEN) 

การแขงประเภทบุคคลหากมีคะแนนเทากันเม่ือสิ้นสุดการแขงยกนั้น
อีกไมเกิน 1 นาทีซึ่งการปรับโทษและการเตือนที่เกิดข้ึ
มาร ทําคะแนนแรกไดกอนถือวาเปนผูชนะ แตหากไมม
EFEREE PANEL)จะเปนผูตัดสินข

แขงขันดังตอไปน้ี 
A) ทัศนคต,ิ จิตใจนักตอสู, การแสดงถึงพลังและความแข็งแกรง 
B) ผูทีใ่ชเทคนิคหรือกลยทุธที่เหนือกวาฝายตรงขาม
C) ผูทีร่ิเริ่มการจูโจมที่มากกวา 

ในการแขงขันประเภททีม จะไมมีการตอเวลาการแขงขัน(ENCHO-SEN)ในคูที่เสมอกัน ยกเวนในกรณีขอ 5 

ทีมที่ชนะคือทีมที่มีจํานวนคนช
การนับคะแนนตองพิจารณาทั้งที่ไดและเสียคะแนนดวย 

หากทั้ง 2 ทีมมีจํานวน
ฝายใดที่ทําคะแนนไดก

 จะเปนผูตัดสิน (HANTEI) 

รแขงขันประเภททีม หากทีมชายชนะนําหางไปแลว 3 คู หรือ 2 คูในกรณีทีมหญิงจะถูกประกาศใหชนะในทันที  

อธิบายเพ่ิมเติม 

I) ในกรณีที่จะมีการขอคําตัดสิน(HANTEI)หลังจากการตอเวลาแขงขัน(ENCHO-SEN) สิ้นสุดลง กรรมการผูชี้ขาด
จะออกไปนอกพื้นที่แขงและประกาศ “HANTEI” ตามดวยการ เปานกหวีด 2 ระดับเสียง กรรมการผูชวยจะใชธง
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ปนฝายชนะ หลังจากน้ัน กรรมการผูชี้ขาดจะยกแขนดานที่อยูขางผูชนะ 
จากนั้นเปานกหวีดสั้นๆใหกรรมการผูชวยยกธงลง และกลับไปยัง ตําแหนงเดิมเพ่ือประกาศผูชนะ 

ูชี้ขาดประกาศวา “HIKIWAKE(เสมอ)”  โดยกรรมการผูชี้ขาดจะกลับเขาประจํา
ิม ก เพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนความเห็นของตนเองที่จะตัดสิน แลวจึงยกแขน

ปย

เปนสัญลักษณเลือกใหฝายหน่ึงฝายใดเ

II) ในกรณีที่มีการเสมอ กรรมการผ
ตําแหนงเด  วางแขนขางหน่ึงบนหนาอ
ไ ังดานที่เห็นวาควรเปนผูชนะ หลังจากน้ันจึงประกาศผูชนะตามวิธีปกติ 
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หัวขอท : ี ่ 8 พฤติกรรมตองหาม 

พฤติกรร

ป GORY  1 ) 

มตองหามแบงเปน 2 ประเภท 

ระเภทท่ี 1 (CATE  
.

2.

3.

4.

ประเภทท

1  การจูโจมซึ่งมีการสัมผัสรุนแรงเกินไป และการจูโจมที่สัมผัสบริเวณคอหอยคูตอสู 

 การจูโจมที่ แขน, ขา, ขาหนีบ, ขอตอ, หลังเทา 

 การจูโจมที่ ใบหนา โดยใชเทคนิค แบมือ 

 การทุมที่อันตรายและถูกหามซึ่งอาจทําใหคูตอสูบาดเจ็บ 

ี่ 2  (CATEGORY 2)  
1.

2.

3.

4.

5. ีความพยายามท

6. มาย

.

ํา

I) 
บแรงกระแทกไดดีพอสมควร เชน หนาทอง แตบริเวณ ศีรษะ, ใบหนา, ลําคอ, 

การสั
II) 


ิดข้ึนอีกจะถูกปรับโทษทันที(KEIKOKU) และ IPPON(1 คะแนน) จะ

หากเหต มเก ทษ  

การสั

 

VI) าชาอาจทําใหเกิดเลือดกําเดา 

V) การบาดเจ็บที่มีอยูแลวน้ันอาจบิดเบือนความรุนแรงของการสัมผัสได ฉะน้ันกรรมการผูชี้ขาดตองคํานึงถึงขอน้ี 
ดวยถาจะปรับโทษผูแขงขัน เชน การสัมผัสที่ไมรุนแรงอาจทําใหคูตอสูไมสามารถแขงขันตอ เน่ืองจากไดรับ 
บาดเจ็บสะสมมาจากการตอสูยกกอนๆ และกอนการแขงทุกครั้งผูควบคุมพ้ืนที่แขงขัน(MACH AREA 
CONTROLLERS)  ตองตรวจสอบใบรายงานแพทยและรับรองวาผูแขงวาสามารถลงแขงขันได กรรมการผูชี้ขาด
ตองไดรับรายงาน หากผูแขงขันไดรับการปฐมพยาบาลมากอนหนาน้ี 

 เสแสรงการบาดเจ็บ, แสดงการบาดเจ็บเกินความจริง 

 ออกนอกบริเวณพ้ืนที่ แขงขัน (JOGAI) บอยครั้งเกินไป 

 ตอสูโดยขาดการระมัดระวัง หรือขาดการปองกันตนเองซึ่งอาจนําไปถึงอันตรายตอตนเองได (MUBOBI)  

 หลีกเลี่ยงการตอสู เพ่ือมิใหคูตอสูมีโอกาสทําคะแนน 

 การหนวงเหน่ียว, การปล้ํา, การผลัก, การจับยึด  โดยไมม ี่จะใชการจูโจมตามมา 

 การใชเทคนิคจูโจมที่ไมสามารถควบคุมความปลอดภัย หรืออันตรายใหแกคูตอสู ไมวาจะจูโจมถูกเปาห
หรือไม 

7. การจูโจมโดยใช ศีรษะ, หัวเขา, และขอศอก 

8  ใชคําพูดยั่วยุคูตอสู, ไมปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการผูชี้ขาด, ไมสุภาพตอกรรมการอ่ืน, หรือการไรมารยาท
อ่ืนๆ  

ค อธิบายเพ่ิมเติม 

ในการแขงขันคาราเตเพ่ือการกีฬา หามนําการจูโจมซึ่งอันตรายมาใช และเทคนิคทั้งหมดจะตองมีการควบคุม
บางสวน ของรางกาย ใหสามารถรั
ขาหนีบ, และขอตอที่ยังออนไหว ฉะน้ันการจูโจมที่ตั้งใจซึ่งกอใหเกิดการบาดเจ็บอาจถูกปรับโทษ ยกเวนเกิดข้ึน
จาก ผูถูกกระทําเอง ผูแขงขันตองจูโจมดวยการควบคุมที่ดี และทาทางที่ดี มิฉะน้ันอาจถูกปรับโทษได 

มผัสบริเวณใบหนา (Senior และ Junior) 
การจูโจมดวยการสัมผัสเบาๆ ณ บริเวณใบหนา, ศีรษะ, ลําคอ อนุญาตได(แตหามทําที่คอหอย) หากกรรมการผูชี้
ขาดเห็นวาการสัมผัสรุนแรงไป แตไมถึงข้ันที่ปดโอกาสใหผูถูกกระทํายังสามารถชนะได   กรรมการผูชี้ขาดจะให
คําเตือน(CHUKOKU) หากเหตุการณเดิมเก
ถูกใหแกผูถูกกระทํา ุการณเดิ ิดข้ึนอีก เปนหนที่ 3จะถูกปรับโ  (HANSOKU CHUI) และ
NIHON(2 คะแนน)  จะถูกใหผูถูกกระทํา และหากยังเกิดข้ึนอีก จะถูกปรับแพทันที (HANSOKU) 

มผัสบริเวณใบหนา (Cadet) ผูฝกใหม 
III) สําหรับผูที่เพ่ิมเริ่มฝกฝนคาราเต การจูโจมที่ใบหนา, ศีรษะ, และลําคอจะตองมีการควบคุมอยางดี หากนวม

สัมผัสเปา จะไมไดคะแนนจากกลุมกรรมการผูตัดสิน สําหรับการเตะที่ศีรษะ, ใบหนา, ลําคอ น้ัน สามารถสัมผัส
ผิวหนัง ไดอยางแผวเบาเทาน้ัน ในกรณีที่ทางเทคนิคเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาเปนการสัมผัสดวยนวมกับผิวหนัง
รุนแรงกวาปกติ กลุมกรรมการผูตัดสินอาจจะทําการตักเตือนหรือลงโทษ สวนเทคนิคอ่ืนที่ใบหนา, ศีรษะ, หรอืคอ
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการบาดเจ็บไมสําคัญวาจะถูกเบาเพียงใด จะถูกตักเตือนหรือลงโทษ ยกเวนการสัมผัส
เหลาน้ันเกิดจากฝายตรงขามเอง 

กรรมการผูชี้ขาดตองหม่ันสังเกตและตรวจสอบผูที่ไดรับบาดเจ็บ การตรวจสอบที่ล
ไหลได การตรวจสอบยังสามารถบงบอกถึงเจตนาของผูแขงขันวาตองการย้ําจุดบาดเจ็บ เพ่ือประโยชน ในการ
แขงขันหรือไม เชน ชกจมูกที่บาดเจ็บแลวอยางรุนแรง หรือถูใบหนาคูตอสูอยางรุนแรง 
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็บเกินกวาเหตุ เพ่ือตองการไดรับคะแนนจากโทษปรับ เชน การเอามือกุมหนาเดิน
โซเซ หรือ ลมโดยไมจําเปน น้ันอาจถูกเตือนหรือ ถูกปรับโทษทันที 

V ็บ  
ศวา “SHIKKAK

ัดเจนสนับสน
การเตือนหรือปรับโทษ

V ะกาศว 
พทยสน 

คณะกรรมการตัดสินพิจ
เขารวมการแขงขันอีกตลอดช

I วนที่เปราะบา
ผูถูกกระทําเปนผูกระทํา

X ารทุมแบงเปน ก
 BARI, KO U

จับถูกตัวกอน และการท
การใชเทคนิคการเขาจ
แกนการหมุนของการท
สําหรับการทุมเหนือไห
สังเวย(SACRIFICE)” ูตอสูบาดเจ็บจากเทคนิค การทุม กลุม

ปนผูตัดสิน วาควรมีการปรับโทษหรือไม 

XI) หามใชการจูโจมดวยเทคนิคแบบ “แบมือ” ไปยังบริเวณใบหนาของคูตอสู เน่ืองจากอันตรายตอการมองเห็น 

 ยกเวน

XIII) 

ทันที  แตหากAO กนอกพ้ืนที่

งยกการ
น อนหมดเวลาการแข

0 

XVI) 

ไมมีการควบคุมหรือการจูโจม ที่อันตราย ซึ่งหากเปนเชนน้ัน ผูจูโจมจะถูกเตือนหรือปรับโทษได  

ยเพ่ือดึงดูดความสนใจของกรรมการผูชี้ขาดตอการจูโจมที่ไดกระทําไป การกระทํา
ํา MUBOBI เอง ไดรับบาดเจ็บ ใหถือวาเปนความผิดของ

ผูกระทํา MUBOBI เองและกรรมการผูชี้ขาดสามารถปฏิเสธการปรับโทษคูตอสูได 

XVIII) การประพฤติอยางไรมารยาทจากสมาชิกของกลุมตัวแทนอยางเปนทางการ (OFFICIAL DELEGATES) สามารถ 
นําไปสู การตัดสิทธิแขงขันของผูแขงขัน, หรือทีมแขงขัน, หรือตัวแทนใหออกจากการแขงขัน 

VI) ผูแขงขันที่แสดงอาการบาดเจ

II) การแกลงทําวาบาดเจ ทั้งที่ไมมีอะไรเปนเหตุมากอน ซึ่งถือวาเปนการผิดระเบียบอยางรุนแรงน้ัน ผูแขงขันจะถูก
ประกา
หลักฐานช

U(ใหออกจากการแขง)” ตัวอยางเชนการลมลงหรือกลิ้งไปมาบนพ้ืนที่แขงโดยไมมี 
ุนจากแพทยสนาม สวนการทําใหการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนดูเกินเลยความเปนจริงน้ันไดรับ

 

III) ผูแขงขันที่ถูกปร
คณะกรรมการแ

า “SHIKKAKU” จากการแกลงบาดเจ็บ จะตองออกจากสนามแขงทันที และถูกสงตัวให
ามของ WKF ตรวจวินิจฉัยผูแขงขันกอนการชิงชนะเลิศจะจบลง ทั้งน้ี เพ่ือเปนขอมูลให
ารณา หากพบวาผูแขงขันแกลงบาดเจ็บจริงจะถูกปรับโทษสถานหนักที่สุดอาจถึงข้ันหาม

พีหากมีการแกลงบาดเจ็บซ้ําอีกในอนาคต 

X) คอเปนส งที่สุดแมโดนกระทบเพียงเล็กนอยก็จะตองถูกเตือนหรือถูกปรับโทษ ยกเวนกรณีที่ 
เอง 

) เทคนิคก
DE ASHI

 2 แบบ คือ “ทาสามัญทั่วไป(CONVENTIONAL)” ใชเทคนิค วาดขาแบบคาราเต เชน 
CHI GARE ฯลฯ  โดยคูตอสูจะโดนกวาดขาใหเสียการทรงตัว หรือโดนทุมโดยไมมี การ
ุมที่กําหนดวาจะตองรัดหรือโอบกอดคูตอสูเวลาทุม ซึ่งการทุมแบบน้ีจะทําได ก็ตอเมื่อมี
ูโจมแบบคาราเตจริงๆกอน หรือเปนการตอบโตการจูโจมและพยายามทุม หรือจับตัวและ
ุมตองไมอยูเหนือระดับสะโพก และตองจับตัวคูตอสูไวตลอดเวลาเพื่อ ความปลอดภัย
ล เชน SEIO NAGE, KATA GARUMAฯลฯ  น้ันหามกระทํา เชนเดียวกับ “การทุมแบบ
เชน TOMEO NAGE, SUMI GAESHIฯลฯ  ถาค

กรรมการผูตัดสินจะเ

XII) JOGAI (ออกนอกสนาม) คือสถานการณซึ่งเทาหรือสวนอ่ืนของผูแขงขันสัมผัสสวนนอกของพ้ืนที่แขงขัน
กรณีที่ผูแขงขัน ถูกผลักหรือถูกทุมออกจากพื้นที่แขงขันโดยผูแขงขันอีกฝายหน่ึง 

ถาผูแขงขันที่ทําคะแนนไดสําเร็จ ออกนอกพ้ืนที่กอนกรรมการสั่ง “YAME(หยุด)” จะไดคะแนนและไมถูกปรับ
โทษออกนอกสนาม (JOGAI) 

XIV) การออกนอกพ้ืนที่แขงขันไมควรถูกปรับโทษ ถา AO (ฝายนํ้าเงิน) ออกนอกพ้ืนที่แขงขันทันที หลังจาก AKA 
(ฝายแดง) จูโจมทําคะแนนสําเร็จ และการสั่ง “YAME” เกิดข้ึน ณ ชวงทําคะแนน
การแขงขัน ขณะที่ AKA ทําคะแนนได (โดยที่ AKA ยังอยูในพ้ืนที่แขงขัน) AKA จะไดคะแนน และ AO จะถูก
ปรับโทษออกนอกสนาม (JOGAI) 

XV) ผูแขงที่ถอยอยางเดียวโดยไมพยายามสูกลับ กอดโดยไมจําเปน หรือ จงใจออกนอกสนาม น้ันเปนการไมเปด
โอกาสใหคูตอสูจูโจมทําคะแนน จะตองถูกเตือนหรือปรับโทษ เหตุการณน้ีจะเกิดข้ึนบอยครั้งเม่ือเวลาขอ
แขงขันใกลสิ้นสุดลง หากการกระทําดังกลาวมาเบ้ืองต เกิดข้ึนก งขันเกิน 10 วินาที 
กรรมการผูชี้ขาดจะเตือนผูกระทําผิด ถาหากมีการกระทําผิดตามพฤติกรรมตองหามประเภท 2 มากอนผูกระทํา
ผิดจะไดรับการปรับโทษครั้งตอไปตามข้ันการปรับโทษ อยางไรก็ตาม หากเหลือเวลาการแขงขันนอยกวา 1
วินาที กรรมการผูชี้ขาดจะลงโทษผูกระทําผิดดวย KEIKOKU (ไมวาจะถูกลงโทษดวย CHOKOKU มากอน
หรอืไม)  สวนฝายตรงขามจะได 1 คะแนน  

หากเคยถูกลงโทษดวย KEIKOKU มาแลว กรรมการผูชี้ขาดจะลงโทษดวย HANSOKU CHUI สวนฝายตรงขาม
จะได 2 คะแนน อยางไรก็ตามกรรมการผูชี้ขาดตอง มั่นใจวาการลาถอยของผูแขงขันน้ัน มิไดเกิดข้ึนจากการถูกคู
ตอสูจูโจมแบบ

 ตัวอยางหน่ึงของ MUBOBI เกิดข้ึนทันทีที่ผูแขงขันจูโจมคูตอสู โดยมิไดระวังความปลอดภัยของตนเอง เชน ผู
แขงขันบางคน จูโจมโดย REVERSE PUNCH ระยะยาว และไมสามารถปองกันการจูโจมกลับของคูตอสู การจู
โจมแบบเปดหนาเชนน้ีคือ MUBOBI และจะไมไดคะแนน นอกจากน้ันผูแขงขันบางคนยังใชเทคนิค การแสดง
ความโออวดโดยการหันหลังใหคูตอสูทันทีหลังจากทําการจูโจม บางทีมีการลดแขนปองกันลง และ ละเลยการ
ระวังคูตอสู ทั้งน้ีมีเปาหมา
เชนน้ีถือวาเปน MUBOBI อยางชัดเจน และหากผูกระท
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หัวขอที ่ 9 : การลงโทษ 

CH งในกรณีที่เปนความผดิพลาดครั้งแรกและผิดพลาดเพียงเล็กนอย 

HA
แขงทีผ่านมาหรือ สามารถ

HA ลงโทษในความผิดที่รุนแรงมากหรือเมื่อมีการลงโทษ HANSOKU-CHUI มากอน ซึ่ง

SH ภท 

ูแขงขันมุงราย, ไมเชื่อฟง กรรมการผูชี้

ค ิ่มเติม 

I) 

II)  

ัมผัสรุนแรงเปนครั้งที่ 2 

III ื่อเห็นไดวามีการละเมิดกฎเพียงเล็กนอย แตความสามรถของผูแขงที่จะชนะการแขงขัน ไม
ลดนอยลงจากความผิดของฝายตรงขาม (ในความเห็นของกลุมกรรมการผูตัดสิน) 

VI)  
นศูนยไปแลว 

ผูควบคุม 

ิทธิจากการแขงทันทีและ/หรือตัดสิทธิในการแขง 

VIII) 
ี่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอ 

ฤติกรรมมุงราย 

โทษ SHIKKAKU ตองถูกประกาศตอหนา สาธารณชน 

 

UKOKU(การเตือน)  กรรมการจะเตือนผูแข

KEIKOKU การลงโทษโดยฝายตรงขามไดคะแนน IPPON(1คะแนน) และเปนการตักเตือนสําหรบั 
ความผิดพลาดเล็กนอย ซึ่งกรรมการไดทําการวากลาวตักเตือนไปแลว ในยกแขงขันน้ี 
หรือกรณีทีค่วามผิดพลาดดังกลาวไมรุนแรงพอที่จะสั่งลงโทษ HANSOKU CHUI ได 

NSOKU-CHUI การลงโทษโดยทีฝ่ายตรงขามไดคะแนน NIHON (2 คะแนน) และมักเกิดเม่ือ กรรมการ
ไดกลาวตักเตือนและลงโทษแบบ KEIKOKU ไปแลวในการ
ใชปรับโทษดังกลาว โดยข้ันการกระทําผิดที่รนุแรงแตไมถึงข้ัน HANSOKU 

NSOKU การ
มีผลใหผูแขงขันถูกตัดสทิธิการแขงขันทันท ี ในกรณีแขงขันประเภททีม ผูแขงขันที่ 
บาดเจ็บจะไดเพ่ิม 8 คะแนน ขณะที่คะแนนของฝายตรงขามจะถูกปรับเปน 0  

IKKAKU การลงโทษโดยการตดัสิทธ์ิออกจากการแขงขันตลอดรายการ หรือแคการแขงประเ
น้ัน หรือคณะกรรมการตัดสินจะตองรวมปรึกษาและกําหนดขอบเขตของ SHIKKAKU 
การลงโทษ SHIKKAKU ซึ่งมักใชลงโทษกรณีผ
ขาด หรือละเมิดกฎการแขงและทําใหเสียเกียรติของกีฬาคาราเต หากเปน การแขง
ประเภททีม ถาสมาชิกของทมีไดรับ SHIKKAKU  คูตอสูจะไดรับคะแนน 8 คะแนน 
ขณะที่คะแนนของฝายตรงขามจะถูกปรับเปน 0  

ําอธิบายเพ

การกระทําความผิดตามพฤติกรรมตองหามประเภท 1 และประเภท 2 น้ันไมสามารถสะสมขามประเภทได 

การปรับโทษสามารถใหไดเม่ือมีการกระทําผิดกฎ แตเม่ือปรับโทษแลวหากมีการกระทําความผิดในประเภทเดิม
ซ้ําอีก จะตองปรับโทษรุนแรงเพิ่มข้ึนดวยและจะไมมีการเตือน หรือลงโทษสําหรับการสัมผัสที่รุนแรงเกินเหตุ อัน
สมควร แลวหลังจากน้ันยังมีการเตือนอีก ถามีการส

) CHUKOKU เกิดข้ึนเม

IV) KEIKOKU อาจใหโดยตรงไดทันทีไมตองมีการใหการเตือนกอนซึ่งการให KEIKOKU น้ัน กลุมกรรมการ ผูตัดสิน 
เห็นวาผูแขงขันที่ถูกละเมิดกฎน้ันมีแนวโนมที่จะสามารถชนะการแขงขันน้ันนอยลง  

V) HANSOKU CHUI อาจใชปรับโดยตรงไดทันทีหรือใชหลังจากการเตือนแลว หรือหลังจาก KEIKOKU ทั้งน้ีใน
สายตาของกลุมกรรมการผูตัดสินผูแขงที่ถูกละเมิดกฎมีแนวโนมนอยมากที่จะสามารถชนะการแขงขันได 

HANSOKU อาจใชปรับโทษโดยตรงในกรณีมีการละเมิดกฎอยางรุนแรง หรือจากการเพ่ิมโทษทีละข้ันข้ึนมาก็ได
ซึ่งจะถูกใชเม่ือกลุมกรรมการผูตัดสินเห็นวา โอกาสที่ผูแขงที่ถูกละเมิดกฎจะชนะการแขงขันน้ันเป

VII) ผูแขงที่ไดรับโทษ HANSOKU จากการกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือในกรณีที่กลุมกรรมการผูตัดสิน และ
พ้ืนที่แขงขัน (MATCH AREA CONTROLLERS) เห็นวาผูแขงขันทานน้ันไดกระทําการที่เสี่ยง เปนอันตราย 
หรือไมสามารถควบคุมการจูโจมตามขอกําหนดการแขงของ WKF ได น้ัน จะถูกทํารายงานเสนอตอ 
คณะกรรมการตัดสิน เพ่ือพิจารณาวาผูแขงดังกลาวควรถูกตัดส
ตลอดรายการ 

SHIKKAKU สามารถนํามาปรับโทษกับผูแขงขันโดยตรงได โดยไมจําเปนตองมีการใหการเตือนกอนซึ่งอาจเกิด 
ข้ึน จากการท่ีผูฝกสอนหรือเพ่ือนรวมทีมของผูแขงขันน้ันๆ ประพฤติตนในทางท
เกียรติยศของกีฬาคาราเต หรืออาจเกิดจากการที่กรรมการผูชี้ขาดเชื่อมั่นวาผูแขงขันดังกลาวมีพ
หรือประสงครายโดยไมจําเปนที่การบาดเจ็บจะตองเกิดข้ึนจริง หากเปนเชนน้ีการปรับโทษ SHIKKAKU เปนโทษ
ที่สมควร กวา HANSOKU 

IX) 
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หัวขอที ่ 10 : การไดรับบาดเจ็บและอุบัติเหตุในการแขงขัน 

1. KIKEN คือ การที่ผูแขงขันไมปรากฏตัวเม่ือถูกเรียกลงแขงขัน, ไมสามารถลงแขงตอได, การละทิ้งการแขงขัน 
เน่ืองจากการบาดเจ็บของผูแขงขันเองซึ่งมิไดเกิดจากการกระทําของฝายตรงขาม, หรือถูกถอนชื่อออกจากการ
แขง โดยการตัดสินของกรรมการตัดสินชี้ขาด 

2. กรณีที่ผูแขงขันทั้งสองคนไดรับการบาดเจ็บในเวลาเดียวกัน หรือเปนการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนมากอนแลวและไดรับ 
การตัดสินยืนยันจากแพทยสนาม สงผลใหผูแขงขันทั้งสองไมสามารถทําการแขงขันตอไปได ผูแขงขันที่ทํา
คะแนน ไดสูงที่สุดขณะน้ันก็จะเปนผูชนะโดยปริยาย แตในกรณีที่ผูแขงขันทั้งสองมีคะแนนเทากัน การตัดสินผูแพ

3. รับบาดเจ็บมากและแพทยสนามตัดสินใจใหเลิกการแขงขัน ผูแขงดังกลาวก็ไมสามารถลงแขงได

4. 
รับชัยชนะเนื่องจากการบาดเจ็บอีกเปนครั้งที่สอง 

5. ี้ขาดจะตองใหสัญญาณหยุดการแขงขันทันที เพ่ือทําการเรียก แพทย
หการปฐมพยาบาลแกผูแขงขันดังกลาว 

. 
รถป

ถูกทุมและไมสามารถยืนทรงตัวไดภายใน 10 วินาที ถือวามีสภาพไมเหมาะสมที่จะแขงตอไป 

ยาบาล และผูรักษาเวลา จะหยุดนาฬิกา

 

II) นแรงข  
อไปผูชนะคนเดิมไดรับชัยชนะจากการ ที่

การใชพฤติกรรมตองหามประเภท 1 ซ้ําอีกรอบ ก็จะทําใหผูชนะ ดังกลาว

III) 

IV) จะมีเพียงแพทยสนามเทาน้ันที่จะทําการรับรองความปลอดภัยในการแขงตอของผูแขงขัน เน่ืองจากแพทยสนาม 

ําหรับกฎ 10 วินาที ควรจะถูกแตงตั้งเปนพิเศษ 
ีที่ 10 วินาที ผูรักษาเวลาจะเริ่มจับเวลา เม่ือกรรมการผู

ูชี้ขาดยกมือข้ึน 

VII) 

 

 

 

 

หรือ ชนะจะข้ึนอยูกับการประกาศขอคําตัดสินของกรรมการผูชี้ขาด ในกรณีประเภททีม ตองแขงขันตอเวลากอน 
(ENCHO-SEN) หากยังไมสามารถหาผูชนะได จึงจะขอคําตัดสินจากกรรมการผูชี้ขาด 

กรณีที่ผูแขงได
อีก ในเกมการแขงขันนัดน้ัน 

ผูแขงที่ไดรับชัยชนะจากการบาดเจ็บในการแขงขันใดก็ตาม จะไมสามารถทําการแขงขันไดอีก นอกจากไดรับการ 
ยินยอมจากแพทยสนาม แตถาผูแขงขันดังกลาวลงแขงขันและได
ผูแขงขันดังกลาวจะถูกถอนชื่อออกจากการแขงขันคุมิเตะ และไมสามารถลงแขงขันไดอีกในการแขงขันนัดน้ัน 

เม่ือผูแขงทานใดไดรับบาดเจ็บ กรรมการผูช
สนามมาตรวจสอบ วินิจฉัย และใ

6 ผูแขงที่ไดรับบาดเจ็บขณะแขงขันอยูและมีความจําเปนที่จะตองไดรับการปฐมพยาบาล สามารถขอเวลา 3 นาที 
เพ่ือทําการปฐมพยาบาลได หากไมสามา ฐมพยาบาลใหเสร็จภายใน 3 นาที กรรมการผูชี้ขาดตองตัดสินวา ผู
แขงขันดังกลาวควรถูกประกาศวาไมพรอมเขาแขงขันตอ (ตามหัวขอ 13 ขอ 9D) หรือขยายเวลาปฐมพยาบาล
ออกไป  

7. ผูแขงคนใดที่ลมหรือ
และจะถูกถอดชื่อจากการแขงคุมิเตะทั้งหมดในการแขงนัดดังกลาว กรณีผูแขงคนใดลมหรือถูกทุมและไมสามารถ 
ยืนข้ึนทันที กรรมการผูชี้ขาดจะสงสัญญาณใหผูรักษาเริ่มจับเวลาโดยการเปานกหวีด 1 ครั้ง เพ่ือเริ่มการนับถอย
หลัง 10 วินาที ขณะเดียวกันหากจําเปนก็จะเรียกแพทยสนามเขามาปฐมพ
เม่ือกรรมการผูชี้ขาดใหสัญญาณหยุดโดยยกแขนข้ึน 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) เม่ือแพทยสนามประกาศวาผูแขงไมเหมาะสมที่จะแขงขันตอไป จะตองมีการบันทึกบนบัตรตรวจสอบผูแขงขัน
(MONITORING CARD) สวนระดับข้ันของความไมพรอมของผูแขงตองถูกแสดงอยางชัดเจนตอกลุมกรรมการผู
ตัดสิน  

ผูแขงอาจชนะจากการที่คูตอสูถูกตัดสิทธ์ิแขงขันเพราะมี โทษปรับสะสมแบบไมรุ องพฤติกรรมตองหาม
ประเภท 1 ซึ่งผูชนะอาจไมไดรับบาดเจ็บมากมาย แตหากวาในรอบตอต
คูตอสูถูกตัดสิทธิแขงจากโทษปรับ โดย
ถูกถอดถอนออกจากการแขงในนัดดังกลาว แมวาผูชนะน้ันจะสามารถทําการแขงขันตอไดก็ตาม 

กรรมการผูชี้ขาดควรเรียกแพทยสนาม เม่ือผูแขงขันไดรับบาดเจ็บและตองการการปฐมพยาบาลเทาน้ัน 

เปนผูที่จะบริหารทางการแพทยใหกับการแขงขันโดยเฉพาะ 

V) สําหรับการใชกฎ 10 วินาที(TEN SECOND RULE) ผูรักษาเวลาส
โดยจะมีสัญญาณเตือนที่ 7 วินาทีและจะใหสัญญาณอีกท
ชี้ขาดใหสัญญาณเริ่ม และจะหยุดเมื่อผูแขงยืนตรงแลวกรรมการผ

VI) กลุมกรรมการผูตัดสินจะทําการตัดสินผูชนะบนพ้ืนฐานของ KIKEN, HANSOKU หรือ SHIKKAKU 

ในการแขงขันประเภททีม หากสมาชิกคนใดในทีมไดรับ KIKEN คะแนนของผูน้ันจะถูกปรับเปน 0 สวนฝายตรง
ขามจะไดรับเพ่ิม 8 คะแนน 
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านผลการตัดสิน หัวขอที ่ 11 : การคัดค

1. 

2. 

ห็นดวยกับผลการตัดสิน สามารถทําไดโดยการเขียนรายงานทันทีหลังการแขงขันสิ้นสุดลง 

5. การประทวงหรือคัดคานใดอันเน่ืองมาจากการใชกฎกติกาการแขงขันน้ัน ตัวแทนอยางเปนทางการของทีม หรือผู
รายงานตามขั้นตอนที่กรรมการกลางแหงสหพันธคาราเตโลก (WKF EC) กําหนดพรอมทั้ง

ใหตัวแทนอยางเปนทางการของทีมหรือผูแขงขันเซ็นชื่อปดทาย 

ผู
คัด

7.องคประกอบของกลุมคณะอุทธรณ

ไมอนุญาตใหประทวงผลการตัดสินตอกลุมกรรมการตัดสินในขณะที่กําลังทําหนาที่ตัดสินอยู 

หากข้ันตอนการปฏิบัติงานของกรรมการผูชี้ขาดขัดกับกฎระเบียบ ผูที่มีสิทธ์ิคัดคาน คือประธานของสหพันธ/ 
สโมสร/ชมรม/ทีมน้ันๆ หรือ ผูแทนอยางเปนทางการของทีมเทาน้ัน 

3. การคัดคานหรือไมเ
(ยกเวนการคัดคานที่เก่ียวกับความผิดพลาดของเจาหนาที่บริหารจัดการการแขงขัน โดยใหแจงตอผูควบคุมพ้ืนที่ 
การแขง เพ่ือทําการแกไขไดทันทวงที) 

4. ผูคัดคานสามารถเสนอรายงานตอตัวแทนของคณะอุทธรณ(APPEALS JURY) จากน้ันคณะอุทธรณพิจารณาจาก 
สภาพแวดลอมและขอมูลที่มีอยู  รายงานผลการตัดสินจะถูกจัดทําข้ึนและถูกประกาศเพ่ือบังคับใชตามที่คณะ
อุทธรณลงมต ิ

แขงขันจะตองนําเสนอ

6. ที่ทําการคัดคานจะตองชําระเงินประกันสําหรับคาคัดคานจํานวนหน่ึงตามที่ WKF EC เห็นสมควร และเอกสารการ
คานน้ันจะถูกสงใหตัวแทนคณะอุทธรณ 

 

 ค
ค บคุมการตัดสิน (RC) และสมาชิกของคณะไมสามารถเลือกมาจากประเทศเดียวกันได 
คณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(RC) ควรจะแตงตั้งสมาชิกข้ึนอีก 3 ทาน จากอันดับ 1-3 เพ่ือที่จะสามารถทดแทน
คณ

8.การพิจารณาคําอุทธรณ

ณะอุทธรณประกอบดวยตัวแทน 3 ทานจากกรรมการผูชี้ขาดอาวุโส(SENIOR REFEREE) ที่ถูกแตงตั้งโดย
ณะกรรมการคว

ะอุทธรณชุดเกาได ในกรณีที่หน่ึงในกรรมการคณะอุทธรณ มีความเก่ียวของหรือเปนชาติเดียวกับผูยื่นคัดคาน 

 

 เป ชอบของผูที่รับคํารองการประทวง คัดคาน ที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการอุทธรณ และเรียกเก็บเงิน
ประก าการประทวง คัดคานคําตัดสิน ที่ฝายการเงิน/เหรัญญิก  

 คณ ช ทธรณ ั้
คําต ิ  โดยจะไมมีการงดการออกเสียง 

9.การปฎ

นความรับผิด
ันสําหรับค

ะอุทธรณ จะรีบดําเนินการสอบสวนทันทีและสมา ิกของคณะอุ  ทง 3 ทานจะตองแสดงความคิดเห็นหรือ
ัดสน ของการประทวงคัดคานคําตัดสินดังกลาว

ิเสธ การประทวง คัดคานการตัดสิน 

 ถาการประทวง คัดคานการตัดสิน ถูกพิจารณาวาไมถูกตอง คณะอุทธรณจะพิจารณาแตงตั้งสมาชิกหน่ึงทาน ให
านการตัดสิน วารายงานการประทวง คัดคานการตัดสินที่ยื่นมาน้ันถูกการปฏิเสธ 

โดยมีเครื่องหมายคําวา “DECLINED” และมีลายมือชื่อของสมาชิกในคณะอุทธรณรับรองบนเอกสารการประทวง
เหรัญญิก เพ่ือที่จะดําเนินการสงเรื่อง

ก

แจงกับผูที่ทําการประทวง คัดค

คัดคานคําตัดสินดังกลาว กอนที่จะยึดเงินประกันมอบใหกับ ฝายการเงิน/
ตอไปยัง เลขาธิการสหพันธคาราเต (SECRETARY GENNERAL) ตอไป 

10. ารยอมรับ การประทวง/คัดคานการตัดสิน 

ถาการประทวง คัดคานการตัดสิน ถ ูกพิจารณายอมรับ คณะอุทธรณจะทําการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการจัดการ

ติกาครั้งกอน 

บคุมและพิจารณาการดําเนินการใดๆซึ่งจะ

วง คัดคาน กอนที่จะมอบใหกับฝายการเงิน/เหรัญญิก ผูที่จะดําเนินการคืนเงินประกัน
ราเต 

(SECRETARY GENNERAL) ตอไป 

แขงขัน(OC) และคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(RC) เพ่ือที่จะหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน โดยอาจใชวิธี
ดังน้ี: 

• ทําการพิจารณาคําตัดสินใหมอีกครั้ง จากการตัดสินที่ผิดตามกฎก

• ระงับผลการแขงขันที่มีผลกระทบของรอบการแขงขันน้ัน  

• จัดรอบการแขงขันที่มีผลกระทบข้ึนใหมอีกครั้ง 

• เสนอใหคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(RC) พิจารณากรรมการผูชี้ขาด(REFEREES) ที่มีสวนเก่ียวของ
ในการตัดสิน 

 เปนหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอุทธรณที่จะมีบทบาทในบริหารคว
รบกวนโปรแกรมการแขงขันในกรณีใดก็ตาม และในการพิจารณาคําตัดสินใหมน้ัน ควรเปนทางเลือกสุดทายเพ่ือ
รักษาผลตัดสินใหมีความยุติธรรม                                                                                                                      

 คณะอุทธรณจะพิจารณาแตงตั้งสมาชิกหน่ึงทาน ใหแจงกับผูที่ทําการประทวง คัดคานการตัดสิน วารายงานการ
ประทวง คัดคานการตัดสินน้ันถูกยอมรับ โดยมีเครื่องหมายคําวา “ACCEPTED” และลายมือชื่อของสมาชิกในคณะ
อุทธรณ บนรายงานการประท
ใหแกผูยื่นคําประทวง คัดคานการตัดสินและดําเนินการสงเอกสารการดังกลาวใหกับเลขาธิการสหพันธคา
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11. รายงานเหตุการณที่เกิดข้ึน 

 หลังจากที่ไดจัดการกับการประทวง คัดคานการตัดสินที่เกิดข้ึน ดังที่กลาวมาแลว กลุมคณะอุทธรณ จะดําเนินการ
ประชุมและเขียนรายงานผลของการคัดคาน อธิบายเหตุการณและแจงเหตุผลสําหรับการยอมรับหรือปฏิเสธที่

ารประทวงคัดคานน้ัน และในรายงานจะตองมีลายมือชื่อของสมาชิกในคณะอุทธรณ ทั้ง 3 ทานรับรอง
านใหกับเลขาธิการสหพันธคาราเต (SECRETARY GENNERAL) ตอไป 

. 

เกิดข้ึนในก
และสงรายง

 12 อํานาจและขอบเขต 

 การตัดสินของคณะอุทธรณน้ันถือเปนการตัดสินสุดทายและจะสามารถถูกขามกฎ
พิเศษ (EXECUTIVE COMMITTEE) เทาน้ัน 

กติกาไดโดย คณะกรรมาธิการ

รณาลงโทษได หนาที่ของคณะอุทธรณคือการพิจารณา การ
ข้ึนและนําเสนอแนวทางขอปฏิบัติตอคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(RC) และ

องตามกฎกติกาเทาน้ัน 

ค  

ั้นจะตองเสนอชื่อผูแขงขัน, กลุมกรรมการผูตัดสินที่ทําการตัดสิน และรายละเอียดของการคัดคาน 

การคัดคานข้ึนอยูกับผูรองทุกข 

าน คณะอุทธรณอาจใชเทป 
าที่ตางๆ วัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบอยางเปนกลางวาใหรับคํา

ณเห็นดวยกับการคัดคาน จะดําเนินการที่เหมาะสมตอไป และจะมีมาตรการเพิ่มเติม เพ่ือ
อ ําหรับเงินมัดจําที่ไดชําระไวน้ันจะถูกคืนกลับโดยฝายการเงิน 

IV) ร น้ันจะถูกปฏิเสธและเงินมัดจําที่ชําระไวน้ัน จะถูกยึด 

V) ื่อ ดําเนินตอไปไดโดยไมมีการชะลอเวลาแขง จะเปนหนาที่ของกรรมการเทคนิคที่จะ
แล ตามกฎการแขงขัน 

VI) ณ ึ้น โคชควรแจงโดยตรงตอผูควบคุมพ้ืนที่ การ
ง

หัวข ี่ 12 :  

 คณะอุทธรณไมสามารถเขาแทรกแซงหรือพิจา
ประทวง คัดคานคําตัดสิน ที่เกิด
คณะกรรมการจัดการแขงขัน(OC) เพ่ือที่จะดําเนินการแกไขการตัดสินที่ไมถูกต

ําอธิบายเพ่ิมเติม

I) ในการคัดคานน
แตผูคัดคานไมสามารถฟองรอง หรือคัดคานเก่ียวกับมาตรฐานการตัดสินโดยทั่วไป หนาที่ในการพิสูจนความจริง
ของ

II) การคัดคานจะถูกพิจารณาโดยคณะอุทธรณจะศึกษาจากหลักฐานที่สงมากับคําคัดค
บันทึกภาพ(VIDEO TAPE)และสอบถามเจาหน
คัดคานหรือไม 

III) ในกรณีที่คณะอุทธร
ป งกันมิใหเกิดซ้ําอีกในการแขงในอนาคต ส

ก ณีที่คณะอุทธรณไมเห็นดวยกับการคัดคาน การคัดคาน
โดย W.K.F. 

เพ ใหมั่นใจวาการแขงขันจะ
ดู  ใหการแขงยังคงเปนไป

กร ีที่มีการผิดพลาดเกิดข้ึนมาจากฝายบริหารจัดการแขงขันเกิดข
แข  เพ่ือนําแจงกรรมการผูข้ีขาดตอไป 

อท อํานาจหนาที่ 

Referee Commission (คณะกรรมการผูควบคุมการตัดสิน) 

มาะสมเพ่ือดูแลความเรียบรอยในพ้ืนที่แขงขัน พรอมทั้งสํารวจขอบกพรอง รวมทั้งใหรายละเอียด ตางๆ หรือ
งดวย 

3. ควบคุมและประสานงานทั้งหมดของเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปนกรรมการตางๆ 

หาเจาหนาเพ่ิมเติมในตําแหนงหนาที่ตางๆ ในกรณีที่จําเปน 

5. สอบสวนและย่ืนเรื่องเพ่ือพิจารณาการตัดสินในเน้ือหาของการตัดสินอยางเปนทางการ มีอํานาจตัดสินเด็ดขาด กับ
ปญหาดานเทคนิค ที่เกิดข้ึนในการแขงขันและมิไดมีการระบุไวในกฎกติกาการแขงขัน 

roller (กรรมการควบคุมพื้นท่ีแขงขัน) 

1. บริหาร, แตงตั้ง, และแบงงานกรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวย ในขอบเขตภายใตการควบคุมดูแลของ 
กร

2. ดูแ
มอ

3. สั่งใหกรรมการผูชี้ขาดระงับการแขงขันเม่ือกรรมการเทคนิคใหสัญญาณวามีการขัดแยงกับกฎของการแขงขัน 

1. ตรวจสอบความถูกตองในการจัดเตรียมการของทุกการแขงขัน โดยปรึกษารวมกับคณะผูจัดการแขงเก่ียวกับ การ
จัดการพ้ืนที่แขงขัน, การจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องใชที่จําเปนตางๆ, การบริหารจัดการการแขงขัน, และการเฝา
ระวังรักษาความปลอดภัย เปนตน 

2. กําหนดและแตงตั้งกรรมการผูควบคุมพ้ืนที่แขงขัน(MATCH AREA CONTROLLER)/หัวหนากรรมการ ตามความ
เห
ดําเนินการทั้งน้ี อาจจะใหกรรมการควบคุมพ้ืนที่แขงขันทํารายงานส

4. จัด

Match Area Cont

รมการควบคุมพ้ืนที่แขงขัน 

ลประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการผูชี้ขาด และกรรมการผูชวยวาปฏิบัติหนาที่สมบูรณตามบทบาทที่ได รับ
บหมายไวหรือไม 
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4. รา
รา การผูตัดสิน  

R

1. กร
แข

ให

ให
ถา

กา

รับ

6. ป

ํา

8. ป

ป

กรรมการผ
ดว

11. กรรมการผ

Judges ( ูชวย : FUKUSHIN) 

อ

การแขงขัน อยางละเอียดและสงสัญญาณใหกรรมการผูชี้ขาด ในกรณีดังตอไปน้ี 

A) เม่ือผูแขงขันไดคะแนน 

C) เม่ือผูแขงขันไดรับบาดเจ็บหรือปวย 

D) เม่ือผูแขงขันคนใดคนหน่ึง หรือทั้งสองออกนอกบริเวณพ้ืนที่แขงขัน (JOGAI) 

ชวยก นและยกที่การแขงขันดําเนินอยู หากวาการตัดสินของ 

กดออ
ขอผิด

จะทํา
คะแน

 

ค

I) มือนกันหรือทําใหรูวาไดใหคะแนนแกผูแขงคนเดียวกัน 
 

ยงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายใตความรับผิดชอบประจําวัน พรอมทั้งเสนอใหความคิดเห็น(ถามี) เพ่ือ
ยงานตอคณะกรรม

eferees (กรรมการผูช้ีขาด) 

รมการชี้ขาด(SHUSHIN) มีอํานาจในการควบคุมการแขงขัน (ตั้งแตการประกาศเริ่มการแขงขัน, การสั่งพักการ
งขัน, และประกาศการสิ้นสุดการแขงขัน) 

2. คะแนน 

3. คําอธิบายรายละเอียดแกกรรมการควบคุมพ้ืนที่แขงขันและคณะกรรมการควบคุมการแขงขัน หรือคณะอุทธรณ 
จําเปนเก่ียวกับบรรทัดฐานการใหคะแนน 

4. รใหคําตักเตือนและบทลงโทษแกผูแขงขันกอน, ระหวาง, และหลังการแขงขัน 

5. และพิจารณาความคิดเห็นของกรรมการผูชวย 

ระกาศการตอเวลาการแขงขัน 

7. ด เนินการขอคําตัดสิน (HANTEI) ของกลุมกรรมการผูตัดสิน และประกาศผล 

ระกาศการเสมอกัน 

9. ระกาศผูชนะ 

10. ูชี้ขาดไมไดมีอํานาจควบคุมดูแลเฉพาะพ้ืนที่การแขงขัน หากมีอํานาจในการควบคุมดูแลพ้ืนที่ขางเคียง
ย 

ูชี้ขาดเปนผูใหสัญญาณและประกาศการใหคําสั่งตางๆ รวมทั้งผลการตัดสิน 

กรรมการผ

ํานาจกรรมการผูชวยมีดังน้ี 

1. ชวยกรรมการผูชี้ขาดโดยใชสัญญาณธง 

2. ลงคะแนนใหความคิดเห็นในกรณีที่ตองการการตัดสิน 

กรรมการผูชวย จะสังเกตการณ

B) เม่ือผูแขงขันละเมิดกติกาและ/หรือใชเทคนิคที่ผิดในการตอสู 

E) ในกรณีอ่ืนๆ ที่กรรมการผูชวยเห็นวาสมควรรายงานตอกรรมการผูชี้ขาด 

Arbitrator (กรรมการเทคนิค : KANSA) 

รรมการผูควบคุมพ้ืนที่แขงขันโดยตรวจตราการแขงขั
กรรมการผูชี้ขาดและ/หรือกรรมการผูชวยไมเปนไปตามกฎของการแขงขัน กรรมการเทคนิคจะยกสัญญาณธงสีแดงหรือ 

ดทันที กรรมการผูควบคุมพ้ืนที่แขงขันจะสั่งใหกรรมการผูชี้ขาดระงับการแขงขันหรือยกของการแขงขันและ แกไข
พลาด บันทึกของการแขงขันที่จะเก็บไวเปนหลักฐานอยางเปนทางการตองไดรับการรับรองโดยกรรมการเทคนิค 

 

Score Supervisors (หัวหนาผูควบคุมคะแนน) 

การเก็บบันทึกคะแนนที่ใหโดยกรรมการผูชี้ขาด และยังทําหนาที่ตรวจตราการทํางานของผูรักษาเวลา และผูบันทึก
น 

ําอธิบายเพ่ิมเติม 

เม่ือกลุมกรรมการผูชวยทั้ง 3 ทานใหสัญญาณเห
กรรมการผูชี้ขาดจะหยุดการแขงขันและกระทําตามเสียงสวนใหญ     หากวากรรมการผูชี้ขาดไมระงับการแขงขัน
ทันที กรรมการเทคนิคจะยกสัญญาณธงสีแดง หรือกดออด 
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II) ื่อ ใหคะแนนแกผูแขงขันคนเดียวกัน กรรมการ ผู
ปฏิเสธที่จะระงับการแขงขันถาไมเห็นดวย กับ

III) อยา มื่อมีการหยุดการแขงขัน และกรรมการผูชี้ขาดมีความเห็นขัดแยงการใหคะแนนกับเสียงสวนใหญ 
ร ตกรรมการผูชี้ขาด ไม

ี่ 3 

IV) เม่ือ ทางฝงที่ไดคะแนน 

V) ไมจึงใหหรือ
ใ

VI) อละเมิดกฎ  

VII) ื่อ ทานมีความคิดเห็นที่ไมเหมือนกัน กรรมการผูชี้ขาดอาจใหคําตัดสิน แตตองไดรับการ
วย 1 ทานกอน 

VIII) ียง และในกรณีที่ ตอ
สิทธิออกเสียงชี้ขาด 

IX) คะแนนไดตอเมื่อเห็นการกระทําอยางชัดเจน หากไมมั่นใจวาผูแขงขันไดจูโจมถึงพ้ืนที่ ที่ได
ผูชวยตัดสินควรใหสัญญาณวาไมเห็น(MIENAI) 

 
 

XII)  
รควบคุมการตัดสิน หรือคณะอุทธรณฟงเทาน้ัน และไมพูดใหผูอ่ืน ที่ไม

เก่ียวของฟงเด็ดขาด 

เม กรรมการผูชวย 2 ทาน ใหสัญญาณเหมือนกันหรือทําใหรูวาได
ชี้ขาดจะพิจารณาความเห็นของกรรมการผูชวยทั้ง 2 ทาน แตอาจ
ความเห็นดังกลาว 

งไรก็ตามเ
กร มการผูชี้ขาดอาจขอใหกรรมการผูชวยทั้ง 2 ทาน พิจารณาความคิดเห็นอีกครั้ง แ
สามารถตัดสินขัดกับคําตัดสินของกรรมการผูชวยทั้ง 2 ทาน ยกเวนจะไดรับการสนับสนุนจากกรรมการผูชวยทาน
ท

กรรมการผูชี้ขาดเห็นวามีการทําคะแนนเกิดข้ึน จะสั่ง YAME และยกแขนไป

หากคําตัดสินของกรรมการไมเปนเอกฉันท กรรมการผูชี้ขาดจะตองแสดงสัญญาณเพื่ออธิบายวา ทํา
ไม หคะแนนแกผูแขงขัน    

กรรมการผูชี้ขาดอาจขอใหกรรมการผูชวยไตรตรองคําตัดสินอีกครั้ง หากเชื่อวาคําตัดสินน้ันผิดหรื

เม กรรมการผูชวยทั้ง 3 
สนับสนุนโดยกรรมการผูช

ในกรณี HANTEI กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยแตละทานจะมีสิทธิออกเสียง 1 เส
เวลาแลวยังมีการเสมออีก กรรมการผูชี้ขาดถึงจะใช

กรรมการผูชวยจะให
คะแนนจริง กรรมการ

X) บทบาทของกรรมการเทคนิค คือตองทําใหมั่นใจวาการแขงขันหรือยกแขงขันจะตองถูกดําเนินไปตามกฎ ของ
การแขงขัน กรรมการเทคนิคมิใชกรรมการตัดสินอีกทาน กรรมการเทคนิคไมมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง ตัดสิน
เชนจะใหคะแนนหรือไม หรือวา JOGAI ไดเกิดข้ึนหรือไม  หนาที่หลักของกรรมการเทคนิค จะเกี่ยวกับเรื่องของ
ข้ันตอนตางๆเทาน้ัน 

XI) ในกรณีที่กรรมการผูชี้ขาดไมไดยินเสียงระฆังหมดเวลา หัวหนาผูควบคุมคะแนน(SCORE SUPERVISOR) จะเปา
นกหวีด 

เม่ือตองมีการอธิบายบรรทัดฐานการใหคะแนนของคณะกรรมการผูชี้ขาดหลังการแขงขัน จะตองพูดใหกรรมการ
ผูควบคุมพ้ืนที่แขงขัน หรือคณะกรรมกา

 

หัวขอที ่ 13 : การเร่ิม การหยุดพัก และ การสิ้นสดุการแขงขนั 

1. การใชคําพูดและสัญญาณของกรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยจะแสดงไวในภาคผนวกที่ 1 และ 2 

2. กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยจะเขาประจําตําแหนงที่กําหนดไว และตามดวยการโคงคํานับแลกเปลี่ยน แก
กันของผูแขงขัน จากนั้นกรรมการผูชี้ขาด จะประกาศวา “SHOBU HAJIME” เพ่ือเริ่มการแขงขัน 

3. กรรมการผูชี้ขาดสามารถหยุดการแขงขันโดยประกาศวา “YAME” และถาจําเปนกรรมการผูชี้ขาดจะสั่งใหผูแขงขัน 
ทั้งสอง กลับเขาประจําตําแหนงเดิม(MOTO NO ICHI) 

4. เม่ือกรรมการผูชี้ขาดกลับเขาไปยืนที่ตําแหนงของตน กรรมการผูชวยจะใหความเห็นโดยการใชสัญญาณธง ถามี
การใหคะแนน กรรมการผูชี้ขาดจะประกาศผลการตัดสินโดยใชสัญญาณมือ บงบอกฝายที่ไดคะแนน (AKA หรือ 
AO) ตําแหนงที่ถูกจูโจม (CHUDAN หรือ JODAN) เทคนิคที่ทําใหไดคะแนน (TSUKI, UCHI หรือ KERI) แลว
กรรมการผูชี้ขาดจะใหคะแนน โดยใชทาทางตามที่ไดอธิบายไว หลังจากน้ันกรรมการผูชี้ขาด สามารถเริ่มการ
แขงขันอีกครั้งโดยประกาศวา “TSUZUKETE HAJIMEI”  

5. เม่ือผูแขงขันทานใดทานหน่ึงไดคะแนนนําคูแขงเกิน 8 แตมในรอบนั้น กรรมการผูชี้ขาด จะประกาศ “YAME” 
เพ่ือใหผูแขงขันทั้งสอง กลับไปประจําตําแหนงเริ่มตน หลังจากน้ันกรรมการผูชี้ขาดจะประกาศผูชนะ โดยการยก
มือทางดานผูชนะข้ึน และประกาศวา “AO (AKA) NO KACHI” แลวการแขงขันก็จะสิ้นสุดลง 

6. เม่ือเวลาการแขงขันไดสิ้นสุดลง ผูแขงขันที่ไดคะแนนมากกวาจะถูกประกาศวาเปนผูชนะ กรรมการผูชี้ขาดจะ 
ประกาศ โดยยกมือทางดานผูชนะข้ึนและประกาศวา “AO (AKA) NO KACHI” แลวการแขงขันก็จะสิ้นสุดลง 

7. เม่ือเวลาการแขงขันไดสิ้นสุดลง แตคะแนนของผูแขงขันทั้งสองเสมอกัน หรือไมมีใครไดคะแนน กรรมการผูชี้ขาด 
จะประกาศ “YAME” เพ่ือใหทุกคนกลับไปประจําตําแหนงเริ่มตน พรอมประกาศผลการแขงขันวา เสมอ 
HIKIWAKE แลวตอเวลาการแขงขัน “ENCHO-SEN”  

8. กรรมการผูชวยและกรรมการผูชี้ขาดมีคนละ 1 เสียงในการ HANTEI ยกเวนถายังตัดสินผลไมไดหลัง ENCHO-
SEN แลว กรรมการผูชี้ขาดจะเปนผูตัดสินเพียงคนเดียวเพื่อเปนการยุติการแขงขันที่อาจจะเสมอกันอีก 
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ะกาศ “YAME” หยุดการแขงขันชั่วคราว เม่ือมีกรณีดังตอไปน้ีเกิดข้ึน 

ู ือทั้งคูออกนอกพ้ืนที่แขงขัน 

B) เม่ือกรรมการผูชี้ขาดตองการสั่งใหผูแขงขันทานใดทานหน่ึงจัดชุดแขง หรืออุปกรณ ในการปองกันตัวให

าการแขงขัน  

E) เม่ือกรรมการผูชี้ขาดเห็นวาผูแขงขันทานใดทานหน่ึงหรือทั้งคู ไมสามารถที่จะทําการแขงขัน ตอไปได 
ดรับบาดเจ็บ, ปวย, หรือดวยสาเหตุอ่ืน หลังจากถามความเห็นจาก แพทยสนาม กรรมการผูชี้ขาด
ดสินวาผูแขงขันดังกลาวสามารถทําการแขงขัน ตอไปไดหรือไม 

านหน่ึง หรือทั้งคูถูกทุมหรือลมลงและไมมีการใชเทคนิคการตอสู ภายใน 2 – 3 วินาที 

มลงหรือพยายามทุมและเริ่มมีการปลุกปล้ํากัน 

ีการท

งสองเขาประจําตําแหนงเริ่มตน ถาผูแขงขันเขามา ภายใน
ื่อแสดงความเคารพ (การ
ียกใหผูแขงขัน ทั้งสอง

าณมือดังที่แสดงในภาคผนวกที่ 2 เม่ือไมมีการเคารพกัน 

II) กอนที่กรรมการผูชี้ขาดประกาศเริ่มการแขงขันใหมอีกครั้ง กรรมการผูชี้ขาดตองตรวจดูวาผูแขงขันทั้งสอง 

ข

9. กรรมการผูชี้ขาดจะปร

A) เม่ือผแขงขันทานใดทานหน่ึง หร

เรียบรอย 

D) เม่ือกรรมการผูชี้ขาด เห็นวาผูแขงขันทานใดทานหน่ึงไดกระทําผิดกติก

เน่ืองจากไ
จะเปนผูตั

F) เม่ือผูแขงเขาจับคูตอสูแตไมไดใชเทคนิคอ่ืนเพ่ือทําการตอสู จูโจมหรือทุมภายใน 2 – 3 วินาที 

G) เม่ือผูแขงขันทานใดท

H) เม่ือเทาของผูแขงขันทั้งคูไมแตะพ้ืนจากการล

I) เม่ือม ําคะแนน 

J) เม่ือกรรมการผูชวย 3 ทานใหสัญญาณเหมือนกัน หรือใหคะแนนผูแขงขันฝายเดียวกัน 

K) เม่ือมีการขอรองโดยผูควบคุมพ้ืนที่การแขงขัน 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) เม่ือเริ่มการแขงขัน กรรมการผูชี้ขาดจะเรียกผูแขงขันทั้
พ้ืนที่แขงขันกอนเวลาเริ่ม จะถูกเชิญใหออกนอกพ้ืนที่ ผูแขงขันจะโคงใหกันและกันเพ
ผงกหัวนิดหนอยๆเปนการไมสุภาพและไมเหมาะสมอยางยิ่ง) กรรมการผูชี้ขาด สามารถเร
แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน โดยการใชสัญญ

กลับไปประจําตําแหนงที่เสนของตนเรียบรอยหรือไม, ผูแขงขันที่เคลื่อนไหวไปมาจะตองถูกสั่งใหอยูน่ิงๆ และอยู
ในทาพรอมที่จะทําการแขงขันใหม โดยกรรมการผูชี้ขาดจะพยายามเริ่มการแขงขันโดยเร็ว เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยง
การเสียเวลาในการแขงขันใหนอยที่สุด 

หัว อที่ 14 : การเปลี่ยนแปลงแกไข 

ผูที่จะ
(WKF
WKF 

สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขกฎ กติกาการแขงขันคาราเต ไดแก คณะกรรมการกีฬาของสหพันธคาราเตโดโลก 
 SPORT COMMISSION) โดยการยินยอมเห็นชอบจาก คณะกรรมการกลาง (DIRECTING COMMITTEE) ของ  
เทาน้ัน 
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กติกา กติกา KKAATTAA    

หัวขอที ่ 1 : พ้ืนที่การแขงขัน 

1. พ้ืนที่การแขงขั บ

2. พ้ืนที่การแขงขันค ียงพอเพื่อไมใหมีการรบกวนการแสดง KATA 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

I. เพื่อความเหมาะสมในการแสดง KATA พื้นที่ที่แขงขัน นพื้นเรียบมีผิวหน ่ําเสมอ ยทั่วไป สามารถใชเบาะ

สําหรับแขง KUMITE ก็ได 

นจะตองเปนพ้ืนที่เรีย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ 

วรมีขนาดเพ

ตองเป าสม โด

หัวขอที ่ 2 : การแตงกายของเจาหนาที่ 

1. ผูเขาแขงขันและกลุมกรรมการผูตัดสินจะตองแตงเครื่องแบบตามที่ระบุไวในหัวขอที่ 2 ของกติกาของ KUMITE  

ผูใดที่ไมปฏิบัติตามกฎที่ระบุไวอาจถูกขับไลออกจากการแขงขันได 2. 

ค

I) ราเตตลอดเวลาการแขงขัน KATA 

II) ผูแขงขันที่แตงตัวไมถูกกฎ จะตองทําการแตงกายใหมใหเรียบรอยภายในเวลา 1 นาที 

หัวขอ

ําอธิบายเพ่ิมเติม 

หามถอดเสื้อนอกคา

ที ่ 3 : การจัดการแขงขัน KATA 

1. ก
ทั้ นการแข
หญ

2. ระบบการคัดออกแบบการชิงตําแหนงที่ 3 (REPRECHAGE) จะถูกนํามาใช  

อ ทาอิสระ(TOKUI) โดยทาที่ใชในการแขง KATA ซึ่งจะตอง ไดรับการ
ยอมรับจากสถานท่ีฝกคาราเต-โด ที่ถูกยอมรับจากสหพันธคาราเตแหงโลก (WKF) ยึดตามระบบ GOJU, SHITO, 

กที่ 7 

4. ผูแ าอ่ืนที่แตกตาง  

5. ใน OKUI KATA ในภาคผนวกที่ 7 โดยสามารถนําทาที่เรียนจาก
สถานฝ

6. ทา ขัน 

7. ผูแ ้ําอีก  

8. ใน

9. ใน ใน 2 ทีมที่เขาแขงจะแสดง KATA จากรายชื่อ TOKUI 
KA วไมเกิน 5 นาที 
โด ุดเวลาเมื่อผู
แข
ใหใชอ

 

 

ารแขงขัน KATA แบงออกเปนประเภททีมและประเภทบุคคล โดยการแขงขันประเภททีมจะมีสมาชิกในทีม 
งหมด 3 คนเปนผูหญิงลวนหรือชายลวน สวนการแขงขันประเภทบุคคลจะแบงออกเป งขันประเภทบุคคล
ิงและบุคคลชาย 

3. ผูแขงขันต งใชทั้งทาบังคับ(SHITEI) และ

SHOTO  และWADO   ใน 2 รอบแรกจะไมอนุญาตใหใชทาอ่ืนเลย ตารางทาบังคับของทา KATA จะอยูใน
ภาคผนวกที่ 6 และรายการของ KATA ที่เปนที่ยอมรับจะอยูในภาคผนว

ขงที่แสดง SHITEI KATA ไมไดรับอนุญาตใหแสดงท

รอบตอมาผูแขงขันสามารถเลือกทาจากรายชื่อ T
กของผูแขงมาใชได 

ที่จะใชในการแขงขันจะตองเขียนถูกแจงไวที่โตะคะแนนกอนเริ่มการแขง

ขงขันจะตองแสดง KATA ที่ไมเหมือนกันในแตละรอบ เม่ือแสดง KATA ใดไปแลวหามแสดงซ

การแขงขันรอบรองชนะเลิศ ผูแขงขันสามารถแสดง SHITEI หรือ TOKUI KATA ได 

รอบชิงชนะเลิศของการแขงขัน KATA ประเภททีม  
TA ในภาคผนวกที่ 7 ตามปกติและตองแสดงความหมายของทา BUNKAI KATA ซึ่งมีความยา
ยผูจับเวลาจะเริ่มจับเวลาเม่ือผูแขงขันทําความเคารพกรรมการในสนามกอนเริ่มแสดง และจะหย
งขันทําความเคารพกรรมการหลังแสดงเสร็จ หากแสดงเกิน 5 นาที จะถูกตัดสิทธ์ิการแขงขัน ทั้งน้ี ไมอนุญาต

าวุธหรืออุปกรณประกอบการแสดง 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) 

 

 

จํานวนและประเภทของKATA ข้ึนอยูกับจํานวนของผูแขงขันในประเภทบุคคลหรือทีม ตามที่ตารางระบุ การชนะ
โดยที่ไมตองแขง (BYE) ข้ึนอยูกับจํานวนผูแขงขัน หรือจํานวนทีม 

ผูแขงขันหรอืทีม จํานวนทา KATA ที่ตองแขง Tokui Shitei
65 - 128 7 5 2 

33 - 64 6 4 2 
17 - 32 5 3 2 

9 - 16 4 3 1 
5 - 8 3 3 0 

4 2 2 0 
 

หัวขอที ่ 4 : คณะกรรมการควบคุมการตัดสิน 

คณะกรรมการผูชวย (3-5คน) ในแตละรอบการแขงขัน จะถูกแตงตั้งโดยคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(
REFEREE COUNCIL) หรือกรรมการผูควบคุมพ้ืนที่แขงขัน (MATCH AREA CO

1. 
NTROLLER)  

3. วบคุมคะแนนและผูประกาศจะตองมาจากการแตงตั้ง 

ค

I) สวนกรรมการผูชวยอีก 2 

ั้งคู  

ูชี้ขาด จะน่ัง
หันหนาเขาหาผูแขงขัน สวนกรรมการผูชวยทั้ง 4 จะน่ังที่มุมของสนาม 

III) ีธงแดงและนํ้าเงิน หรืออุปกรณในการใหคะแนนชนิดอ่ืน 

ห

2. คณะกรรมการผูชวยของการแขงขันKATA ตองไมมีสัญชาติเดียวกับผูแขงขัน 

ผูจับเวลา ผูค

ําอธิบายเพ่ิมเติม 

กรรมการผูชี้ขาดจะน่ังอยูตรงเสนรอบนอกของเขตการแขงขัน หันหนาเขาหาผูแขงขัน 
ทานจะน่ังอยูที่ดานซายและดานขวาของสนามแขงขัน โดยวัดจากจุดศูนยกลางไป 2 เมตร และหันหนาเขา
หาทางเขาของผูแขงขันท

II) เพ่ือความเสมอภาคในสัญชาติและสไตลการเลนของผูแขงขัน จะใชกรรมการ 5คน โดยกรรมการผ

กรรมการผูชวยแตละคนจะม

ัวขอที ่ 5 : หลักในการตัดสนิ 

1. งดวยความสมบูรณ และตองแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความหมายของแตละทา 

A) ทาตามความเปนจริงตามความหมายของ KATA 
B) ความเขาใจในเทคนิคที่นํามาใช (BUNKAI) 
C) ความเหมาะสมของเวลา, จังหวะ, ความเร็ว, การทรงตัว และการรวมพลัง (KIME)  
D) ความถูกตองและการใชลมหายใจอยางเหมาะสมเพ่ือชวยใน KIME 
E) ความถูกตองในการรวบรวมความตั้งใจ (CHAKUGAN) และสมาธิ 
F) ความถูกตองของทายืน (DACHI) ดวยขาที่เกร็งอยางเหมาะสมและเทาแบนเรียบที่พ้ืน 
G) ทองที่เกร็งอยางเหมาะสม (HARA) และไมมกีารกระดกข้ึนลงของสะโพกเวลาเคล่ือนตัว 
H) รูปแบบที่ถูกตอง (KIHON) ของทาทางทีแ่สดง 
I) การแสดงทาทางจะถูกประเมนิ ดวยการวิเคราะหจดุอ่ืนๆ ดวย เชน ระดับความยากของทา 
J) ในการแขงขัน KATA แบบทีมจะดูความกลมกลืนและพรอมเพรียงกัน โดยไมใชการบอกใบ จากการใช

ทาทางภายนอกมาเปนปจจัยในการตัดสินดวย 

2. ผูแขงขันที่ใชทาอ่ืนนอกเหนือจาก SHITE KATAที่กําหนดจะถูกตัดสิทธ์ิ 

3. ผูแขงขันที่หยุดชะงักในระหวาง การแสดง SHITE KATA ,TOKUI KATA หรือ ผูที่แสดง KATA นอกเหนือจากทีไ่ด
ประกาศไวหรือแจงที่โตะคณะกรรมการ จะตองถูกตัดสิทธ์ิ 

4. ผูแขงขันที่แสดงทา KATA ผิดหรือแสดงทาซ้ําจะถูกตัดสิทธ์ิ 

การแสดง KATA จะตองแสด
ในการประเมินความสามารถของผูแขงขันกรรมการ โดยพิจารณาจาก 
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การเตนร คร ดังน้ันจะตอง
ารตอสูจร , พลัง, และประสิ งเทคนิค และจะตองแสดงความแข็งแกรง, 

พลัง, และความเร็ว เชนเดียวกับทวงทาลีลาที่สวยงาม, จังหวะ

บทีม ผูร TA โด

III) สมาชิกในทีมจะตองแสดงทาทางในหลักเกณฑของการแส อมเพรียงกัน 

คําสั่งใหเริ่มและหยุดการ , การกระทืบเทา, การต
เหมาะสม เปนตัวอยางการบอกใบจากภายนอก และจะนําม

V) โคชหรือผูเขาแขงขันตองตรวจสอบชื่อทาในการแขงขันแตละรอบวา ตรงกับที่แจงไวที่โตะกรรมการหรือไม 

หัวขอที ่ 6 : การดําเนินการแขงขัน 

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

I) KATA ไมใช
เหมือนในก

ําหรือการแสดงละ
ิง และแสดงสมาธิ

ยึดม่ันในคุณคาและหลักการดั้งเดิมไว จะตองจริงจัง
ทธิภาพขอ

, และการทรงตัว 

ยหันหนาไปทางเดียวกันใหกรรมการผูชี้ขาด 

ดง KATA โดยพร

II) ใน KATA แบ วมทีมทั้ง 3 คนจะตองเริ่ม KA

IV) แสดง บอก แขน หรือเสื้อ, และ การหายใจออกอยางไม
าพิจารณาในการตัดสินดวย 

1. เม่ือเริ่มการแขงขันแตละ ารตอบรับการขานเรียกชื่อ ละอีก
ฝาย ใสสายสีนํ้าเงิน(AO) ทั้ง 2 ฝายจะยืนที่เสนประจําตํา
กรรมการผูชี้ขาด หลังจากโคงทําความเคารพใหกลุมกรรม
แขงขัน หลังจากน้ันฝาย AKA จะเปนฝายเริ่มตนกอน โดยย

ง ็จสิ้นฝาย AKA จะอ
AO แสดงเสร็จทั้งคูก็จะกลับเขาไปในสนามแขงขันอีกครั้งเพ

2. ถาการแสดง KATA ไมเปนไปตามกฎหรือมีสิ่งผิดปกติอ่ืนๆ ก มการผูชวยทานอ่ืนมาเพ่ือ
ขอคําตัดสิน 

มีการตัดสิทธ์ิผูแขงก ละแยกธง(

4. หลังจากแสดง KATA เสร็จทั้งคู ผูแขงขันจะยืนคนขางกันภ าตัดสิน
ดวยการประกาศ “HANTEI”  และเปานกหวีด 1 ครั้ง และจะม

5. การตัดสินจะเปนฝายแดง AKA หรือนํ้าเงิน AO ไมมีการเสม
กจะประกาศชื่อผูชน

6. ผูแขงขันจะโคงใหกัน จากนั้นจะโคงใหกลุมกรรมการผูตัดสิน

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ารแสดง KATA ยูภายในเขตของพ้ืนที่สนามแ

II) กรรมการผูชี้ขาดจะเปานกหวีด 2 ครั้ง เพ่ือใหกรรมการผูชวย ง
ลง หลังจากนับคะแนนแลว 

งขันแสดงทาผิ (KIKEN ฝายจะชนะทันที โดยไมตองแขงขัน  

ครั้งในก ผูแขงขัน ซึ่งฝายหน่ึงจะใสสายสีแดง(AKA) แ
แหนง ณ เสนสนามการแขงขันและหันหนาเขาหา
การผูตัดสินแลวฝาย AO จะตองกาวออกจากสนาม 
ายกลับมาที่จุดเริ่มตนและมีการประกาศชื่อที่จะแสดง 
อกจากสนามแขงขันเพ่ือใหฝาย AO แสดง เม่ือฝาย 
ื่อรอผลการตัดสิน 

รรมการผูชี้ขาดอาจเรียกกรร

KATA แลวจึงเริ่มแสด  เม่ือการแสดงเสร

3. ถา รรมการผูชี้ขาดจะไขวธงแ เหมือน TORIMASEM ในการแขงขันแบบ KUMITE) 

ายในพ้ืนที่แขง และกรรมการผูชี้ขาด จะขอคํ
ีการยกธงข้ึน 3 ธงพรอมกัน  

อ ผูที่ไดคะแนน 2 หรือ 3 เสียงจะเปนฝายชนะ และ

และออกจากสนามแขงขัน 

โฆษ ะ 

I) จุดเริ่มก จะตองอ ขงขัน 

ยกธงใหคะแนน และเปานกหวีดอีกครั้ง เพ่ือใหลดธ

III) หากผูแข ด หรือไมสามารถลงแขงได ) อีก
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ภาคผนวกภาคผนวก    

ภาคผนวกที่ 1 : คําจํากัดความ 

SHOBU HAJIME เริ่มการแขงขัน หลังจากประกาศแลว  กรรมการผูชี้ขาดกาวไป
ดานหลัง 

ผูรักษาเวลาใหสัญญาณ 30 วินาที ก
ATOSHI BARAKU มีเวลาเหลือเพียงเล็กนอย 

อนหมดเวลา 
การแขงและกรรมการผูชี้ขาดจะประกาศ “ATOSHI 
BARAKU” 

เม่ือตองการขัดจังหวะชั่วคราวหรือการสิ้นสุดการ
แขงขัน  YAME หยุด โดย กรรมการผูชี้ขาด ประกาศ “YAME” 
พรอมฟาดแขนขางหน่ึง จากระดับบนลงมา 

ผูแขงขันทั้งสอง, กรรมการผูชี้ขาด, และกรรมการ
ผูชวย กลับเขา สูตําแหนงประจําของตน MOTO NO ICHI  กลับคืนสูตําแหนงเดิม

TSUZUKETE สูตอไป กรรมการผูชี้ขาดสั่งหลังจากที่การแขงมีการหยุดโดย
ที่กรรมการผูชี้ขาดไมไดสั่งใหหยุด ใหสูตอไป 

TSUZUKETE - HAJIME 

กรรมการผูชี้ขาดยืนในทาที่ขาขางหน่ึงกาวมา

เวลาเดียวกัน  

สูตอได - เริ่ม 

ด า น ห น า  ( Z e n k u t s u –D a c h i )  ขณ ะที่ พู ด 
“Tsuzukete” จะเหยียดแขนและฝามือออกไปดาน
นอกไปยังผูแขงขัน และพูดตามดวย “HAJIME” 
พรอมวาดฝามือเขาหากันอยาง รวดเร็ว พรอมกาว
ถอยหลังใน

SHUGO เรียกกรรมการผูชวย 
กรรมการผูชี้ขาดเรียกกรรมการผูชวย หลังจบการแขง 
ครั้งน้ันหรือรอบน้ัน, หรือเมื่อตองการการรับรอง 
เพ่ือให ผูแขงออกจากการแขง(SHIKKAKU) 

หากไมสามารถตัดสินผลหลังจากตอเวลาการแขงขัน 
(ENCHO-SEN) กรรมการผูชี้ขาดเรียกขอคําตัดสิน
จากกรรมการผูชวยโดยการเปานกหHANTEI การตัดสิน วีด และกรรมการ
ผูชวยจะยกธงวา ผูแขงขันฝายไหนจะเปนฝายได
คะแนน พรอมๆกับ กรรมการผูชี้ขาดใหคะแนนดวย
การยกมือ 

HIKIWAKE เสมอ 

ในกรณีมีการตัดสินใหเสมอกัน หลังการประกาศ ขอ
คําตัดสิน(HANTEI) กรรมการผูชี้ขาดจะเอาแขน ไขว
กันบริเวณหนาอก และวาดแขนเฉียงลงมาออก ไป
บริเวณขางลําตัวโดยหงายเอาฝามือออกดานนอก 

TORIMASEN ไมสามารถใหคะแนน ได คลายๆกับ HIKIWAKE แตกรรมการผูชี้ขาดจะคว่ํามือ
ลง 

ENCHO-SEN ตอเวลาการแขงขัน กรรมการผูชี้ขาดประกาศเริ่มการแขงขันใหมอีกครั้ง
ดวยการสั่งวา”SHOBU HAJIME” 

AIUCHI การทํ าคะแนนได  ในเวลา
เดียวกัน 

ไมมีผูใดไดรับคะแนนดังกลาว กรรมการผูชี้ขาด จะกํา
หมัดเขาหากันบริเวณหนาอก 

AKA(AO) NO KACHI ฝายแดง(ฝายนํ้าเงิน) ชนะ กรรมการผูชี้ขาดวาดแขนเฉียงจากลําตัว ไปยังดาน
ของผูแขงขันที่ไดรับชัยชนะ 

AKA(AO) SANBON 
ฝายแดง(ฝายนํ้าเงิน) 
ได 3 คะแนน 

กรรมการผูชี้ขาดยกแขนขางที่อยูดานผูที่ทําคะแนน
ได โดยใหแขนอยูสูงกวาระดับไหล 45 องศา 

AKA (AO) NIHON 
ฝายแดง (ฝายนํ้าเงิน) 
ได 2 คะแนน 

กรรมการผูชี้ขาดยกแขนขางที่อยูดานผูที่ทําคะแนน
ได โดยใหแขนอยูพอดีกับระดับไหล 

AKA (AO) IPPON ฝายแดง (ฝายนํ้าเงิน)  กรรมการผูชี้ขาดยกแขนขางที่อยูดานผูทําคะแนนได 
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ได 1 คะแนน โดยใหแขนอยูต่ํากวาระดับไหล 45 องศา 

CHUKOKU ประเภท 1 หรือ 2 โดยไมมีการ
ลงโทษ 

ละเมิดประเภท 1 กรรมการผูชี้ขาดหันไปทางผู
ขัน ที่ละเมิดกฎและไขวแขนทั้ง 2 ขางระดับ

หนาอก สวนการละเมิดประเภทที่  2  กรรมการผูชี้
ขาดใชน้ิวชี้ (งอแขน) ชี้ไปยังใบหนาของผูแขงขันที่
ละเมิดกฎ 

การเตือนเน่ืองจากการ ละเมิด แขง

K การเตือนแลวตามดวยบทลงโทษ 
1 คะแนน) 

กรรมการผูชี้ขาดใหสัญลักษณวาละเมิดกฎประเภท 1 
หรือ 2 โดยการใชน้ิวชี้ชี้ไปที่ผูแขงขันที่ละเมิดกฎ 
ดวยมุมทะแยงประมาณ 45 องศาต่ํากวาระดับไหล 
และใหคะแนนฝายตรงขาม 1 คะแนน 

EIKOKU IPPON (

HANSOKU-CHUI การเตือนแลวตามดวยบทลงโทษ 
NIHON (2 คะแนน) 

กรรมการผูชี้ขาดใหสัญญานวาละเมิดกฎประเภท 1 
หรือ 2 ปที่ผูแขงขันที่ละเมิดกฎ ในแนวที่
ขนาน กับพ้ืนและใหคะแนน ฝายตรงขามคูตอสู 2 
คะแนน 

 โดยการชี้ไ

H ขงขัน 

กรรมการผูชี้ขาดใหสัญลักษณวาละเมิดกฎประเภท 1 
หรือ 2 ใชน้ิวชี้ชี้ไปยังผูแขงที่ละเมิดกฎทํามุมทะแยง 
ประมาณ 45 องศา สูงกวาระดับไหลและประกาศให
ฝาย ตรงขามเปนผูชนะ 

ANSOKU ถูกตัดสิทธิการแ

JOGAI ออกนอกพ้ืนที่แขงขัน กรรมการผูชี้ขาดใชน้ิวชี้ชี้ไปยังดานผูออกนอกพ้ืนที่ 
เพ่ือประกาศวาผูแขงคนน้ีไดออกนอกพ้ืนที่แขงขัน  

SHIKKAKU การตัดสิทธิออกจากการแขงขัน 

กรรมการผูชี้ขาดใชน้ิวชี้ชี้ไปที่ผูที่ละเมิดกฎทํามุม 45 
องศาสูงกวาระดับไหล แลวชี้เฉียงวาดไปทางดาน
หลั ง  ของกรรมการผู ชี้ ขาด  พรอมประกาศว า 
“AKA(AO) SHIKKAKU” และประกาศใหฝายตรงขาม
เปนผูชนะ 

KIKEN ไมสามารถเขารวมการ แขงได กรรมการผูชี้ขาดใชน้ิวชี้ชี้ไปยังเสนเริ่มการแขงขัน
ดาน ของผูแขงขันที่โดยใหแขนทํามุม 45 องศา 

MUBOBI 
การเตือนเน่ืองจากไมระวังตอ
ความปลอดภัยใน การแขงทําให
ตัวเองเสี่ยง กับอันตราย 

กรรมก มือแตะ หนาตนเองและหันสัน
มือ ออกดานนอก ขยับมือออกและเขา  เ พ่ือให
กรรมการผูช วย  รับทราบว าผู แข ง ขันคนน้ันไม
ระมัดระวังความปลอดภัยตอตนเอง 

ารผูชี้ขาดใช ใบ
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ภาคผนวกที่ 2 : ทาสัญญาณและสัญญาณธงของกรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวย 

คําประกาศและทาสัญญานของกรรมการผูชี้ขาคําประกาศและทาสัญญานของกรรมการผูชี้ขาด  ด

“SHOMEN-NI-REI” 
ไปดานหนา 

               

 

 

กรรมการผูชี้ขาดย่ืนฝามือ

  

“OTAGAT-NI-REI” - เคารพกันและกัน 
ณใหผูแขงขันโคงคํานับใหแกกัน กรรมการผูชี้ขาดใหสัญญา

“SHOBU HAJIME”-เริ่มการแขงขัน 
กาวถอยหลัง 

                

ลังประกาศ กรรมการผูชี้ขาด

 

แขงขันหรือยกน้ัน เม่ือกรรมการ ผูชี้ขาด
ประกาศ เขาก็จะทําทามือสับลงตรงกลาง 

“YAME” - 

      

หยุด 
เปนการขัดจังหวะหรือหยุดการ

 

ยฝามือหันหันหนาเขาหา ผูแขงขันทั้งสองและ
เม่ือกรรมการพูดตอวา “HAJIME” ก็จะพลิก มือกลับ พรอมกับกวาดมือ
มาตรงกลางพรอมกับกาวไปขางหลัง 

“TSUZUKETE  HAJIME” - การตอสูพรอม เริ่ม 
กรรมการพูด “TSUZUKETE” และยืนกาวเทาไปขางหนา พรอมกับยืด
แขนออกไปขางหนา โด
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AME และใชทาที่ระบุ กรรมการผูชี้ขาดจะงอแขนขางที่
ผูแขงขันที่ไดคะแนนยืนอยู 

           

ความเห็นของกรรมการผูช้ีขาด 
หลังจากเรยีก Y

“IPPON” - 1 คะแนน 
กรรมการผูชี้ขาดทําแขนกางแขนออก 45 องศา ไปดานขางลําตัว 
ทางดานของผูที่ไดคะแนน 

 

 

“NIHON” - 2 คะแนน 
กรรมการผูชี้ขาดจะกางแขนกางขนานกับไหลไปทางดานของผูที่ได
คะแนน 

 

“SANBON” - 3  คะแนน
กรรมการผูชี้ขาดกางแขนอ

 
ที่

    

อกไปขางบน 45 องศาไปทางดาน ของผู
ไดคะแนน 

ยกเลิกการตดัสินครั้งที่แลว 
กรรมการผูชี้ขาดหันหนาไปทางผูแขงขัน ประกาศ “AKA” หรือ “AO” 
พรอมไขวแขน แลวทําทาตดัมอืลงเอาแขนลงขางลําตัว เพ่ือแสดงวา
การตัดสินทีผ่านมายกเลิกไป 

     

 
 
“NO KACHI” - ชนะ 

กรรมการผูชี้ขาด กาง
กับประกาศวา “AKA 

    

หลังจากสิ้นสดุการแขงขันหรือรอบการแขงขัน 
แขนข้ึน 45 องศาไปทางดานของผูทีช่นะ พรอม
(OR AO) NO KACHI” 
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“KIKEN” – การประกาศสละสิทธิก์ารแขง 
กรรมการผูชี้ขาดช้ีน้ิวไปยังเสนของผูแขงขันและประกาศให ฝายตรง

 

            

ขามเปนผูชนะ

 

“SHIKKAKU” - ตัดสิทธิ์การแขงและใหออกจากพื้นที่แขง 

“AO(AKA) NO KACHI” 

กรรมการผูชี้ขาดใชน้ิวชี้ไปที่ผูละเมิดกฎทํามุม 45 องศา สูงกวา ระดับ
ไหล แลวชี้เฉยีงวาดไปทางดานหลังของกรรมการผูชี้ขาด ประกาศวา 
“AKA(AO) SHIKKAKU” แลวประกาศใหฝายตรงขามเปนผูชนะ 

  

 

“HIKIWAKE” - เสมอ 
ถามีการตัดสินไมไดในชวงประกาศ “HANTEI”  กรรมการผูชีข้าดจะ 
ไขวแขนแลววาดแขนเฉยีงลงขางลําตัวโดยหงายมือออกดานหนา 

     

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภทที ่1 
กรรมการผูชี้ขาดทํามือไขวกันตรงขอมือในระดับอก 

          

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภทที ่2 
กรรมการผูชี้ขาดช้ีไปทีผู่ที่ละเมิดพฤติกรรมตองหาม โดยงอแขน 
เล็กนอย 
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CHUKOKU 
กรรมการผูชี้ขาดเตือนครั้งแรกของการละเมิดพฤติกรรมตองหาม
ประเภทที่ 1 หรือ 2 แตยังไมลงโทษ  

                  

  

“KEIKOKU” - ปรบั 1 คะแนน 
กรรมการผูชี้ขาดระบุวาเปนการละเมิดพฤติกรรมตองหาม ประเภทที่ 1 

่าํกวาระดับไหลไปทาง ผูที่ละเมิด
 IPPON (1 คะแนน) แกฝายตรงขาม

 

หรือ 2 แลวชี้น้ิวลง 45 องศาต
พฤติกรรมตองหาม และใหคะแนน

“HANSOKU  CHUI” -  ปรบั  2  คะแนน 
กรรมการผูชี้ขาดระบุ การละเมดิพฤติกรรมตองหามประเภทที ่1 หรือ 2 

ตองหาม  และใหคะแนน แลว ชี้น้ิวขนานไปทางผูละเมิดพฤติกรรม
NIBON (2 คะแนน) แกฝายตรงขาม 

 

“HANSOKU” -  ปรับแพและตัดสิทธิก์ารแขงขัน 
กรรมการผูชี้ขาดระบุกระทําผดิประเภท 1 หรือ 2 แลวชี้น้ิวข้ึน ทํามุม 
45 องศา สูงกวาระดับไหลไปในทางดานของผูทีล่ะเมิด พฤติกรรม
ตองหาม และประกาศใหฝายตามขามเปนผูชนะ 

 

“AIUCHI” - ผูแขงทั้งสองใชเทคนิคที่ไดคะแนนในเวลาเดียวกัน
ไมมีใครไดรับคะแนนในครั้งน้ี  กรรมการผูชี้ขาดจะกําหมัดเขาหากัน 
บริเวณหนาอก 
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วาดแขนเฉยีงลงดานขางลําตัว หมายถึง 
เทคนิคในการทําคะแนนไมสมบูรณ หรือไมตรงตามกฏการใหคะแนน 

        

“TORIMASEN” - ไมสามารถใหคะแนนเทคนิคได 
กรรมการผูชี้ขาดไขวแขน แลว

พิจารณาใหม 
หลังจากไดบอกเหตุผลกรรมการผูชี้ขาดขอใหกรรมการผูชวย พิจารณา
ความเห็นใหม 

                  

AKA(AO)  ไดคะแนนกอน 
กรรมการผูชี้ขาดบอกกรรมการผูชวยวา  AKA ทําคะแนนไดกอน โดย
เปดมือขวาชี้เขาหามือซาย  ถา AO  ไดคะแนนกอน  จะชี้มือซายเขา
หามือขวา 

               

เทคนิคถูกกดีขวางหรอืผิดเปาหมาย 
ือลงบนแขนอีกขางเพื่อบอกกรรมการผูชวย วา
หรือโดนในจุดที่ไมไดคะแนน 

             

กรรมการผูชี้ขาดวางม
เทคนิคน้ีถูกกีดขวาง  

เทคนิคผิดพลาด 
รรมการผูชี้ขาดกํามือแนบหนาลําตัว เพ่ือบอกกรรมการผูชวยวา 

            

ก
เทคนิคน้ีผดิพลาด หรือโดนไมถูกจุดที่ไดคะแนน 

การสัมผัสกันมากเกินไป 
กรรมการผูชี้ขาดบอกกรรมการผูชวยวามีการกระทบกันรุนแรง ไปเปน
การละเมิดพฤตกิรรมตองหามแบบที่  1 
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ภท 2 

               

การแสรงทํา หรอื ทําอันตรายเกินกวาเหตุ  
กรรมการผูชี้ขาดใชมือทั้ง 2 ขางแตะหนาของตนเอง เพ่ือบอกละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเ

“JOGAI” - ออกนอกพื้นทีก่ารแขงขัน 
กรรมการผูชี้ขาดช้ีน้ิวไปบริเวณเสนขอบสนามดานผูแขงทีล่ะเมิดกฏ 

       

MUBOBI - ทาํใหตวัเองเส่ียงกับอันตราย, ขาดการปองกัน 
กรรมการผูชี้ขาดแตะหนาแลวหันสันมือออกดานหนาแลวยดืมือเขา- 
ออกตรงดานหนา เพ่ือบอกกรรมการผูชวยวาผูแขงขันอาจทาํให 
ตนเองเสี่ยงกับอันตรายได 

                 

หลีกเล่ียงการตอสู 
กรรมการผูชี้ขาดช้ีน้ิวช้ีลงพ้ืนพรอมกับหมุนมือเปนวงกลมเพื่อระบุวา 
ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2 

           
 

 กรรมการผูชี้ขาดจะยกมือทั้ง 2 ขางข้ึนระดบัหัวไหลและเหยียด
แขนทั้ง 2 ขางในลักษณะตั้งฝามือมือเพ่ือระบุวา ละเมิดพฤตกิรรม
ตองหามประเภท 2 

      

    

 
 

    

 

         

การหนวงเหน่ียว, การปลํ้า, การผลัก, การจับยึด  โดยไมมีความ
พยายามที่จะใชการจูโจมตามมา 
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SHUGO รรมการตัดสินผูชวย 
กรรมการผูชี้ขาดเรียกกรรมการผูชวยหลังจบการแขงขันหรือรอบน้ัน 
หรือเพ่ือขอแนะนําวาควร SHIKKAKU หรือไม 

         

 - เรียกก

การทาํอ  การโจมตีโดยไมมกีารควบคุม 
กรรมการผูชี้ขาดกําหมัดผานหลังศีรษะ เพ่ือระบุวา ละเมดิพฤติกรรม
ตองหามประเภท 2 

           

ันตราย และ

    
การโจมต
กรรมการผูชี้ขาดเอามือบริเวณอวัยวะที่ใชโจมตี เพ่ือระบุวา ละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเภท 2 

ดีวย ศีรษะ เขาหรอืขอศอก 
 

                   

พูดหรอื ยุแหย ฝายคูตอสู และแสดงกริิยาที่ไมสุภาพ 
กรรมการผูชี้ขาดวางน้ิวชี้ทีร่ิมฝปาก เพ่ือระบุวา ละเมิดพฤตกิรรม
ตองหามประเภท 2 

               

ระยะไมถูกตอง (หางเกินไป) 
กรรมการผูชี้ขาดทํามือตั้งฉากฝามือหันเขาหากัน หางกันประมาณ 30 
เซนติเมตร  เพ่ือบอกกรรมการผูชวยวา  ระยะของเทคนิคน้ีไมถูกตอง 
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ระยะไม
กรรมการผูชี้ขาดทํามือไขวกัน ใหหลังมือหันเขาหากัน  ฝามือชี้ไปทาง 
ดานหนา เพ่ือบอกวาระยะของเทคนิคน้ีไมถูกตอง 

              

ถูกตอง (ใกลเกินไป) 
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สัญญาณธงของกรรมการตัดสินสัญญาณธงของกรรมการตัดสิน  

  

IPPON NIHON 

  

SANBON 

 

 

FOUL – เตือน 
โดยธงฝายทีท่าํผิกฎจะถูกโบกวนเปนวงกลม 
หลังจากน้ัน จึงคอยใหสัญญาณ การละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเภท 1 หรือ 2 

ใหธงไขวกันและเหยยีดแขนตรง 
 
 

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 1 

  

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2 
กรรมการผูชวยชี้ธง แขนงอ 
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JOGAI 
กรรมการผูชวยยกธงขางฝายที่ออกนอก
บริเวณ แลวแตะ บริเวณพ้ืนสนาม 

 
KEIKOKU 

  

HANSOKU HANSOKU CHUI 

  

TORIMASEN  

  

AIUCHI 
ธงจะถูกยกเคลือ่นเขาหากันบริเวณหนาอก 

MIENAI 
ธงจะถูกยกข้ึนดานหนา 
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ําหรับกรรมการผูชวยและกรรมการผูชี้ขาด ภาคผนวกที่ 3 : แนวทางการปฏิบัติงานส

ภาคผนวกนี้มีเพ่ือชวยเหลือกรรมการผูชวยและกรรมการผูชี้ขาด ในกรณีที่กติกาหรือคําอธิบายเพ่ิมเติมไมชัดเจน 

เ ุ  

เม ขงขัน ําคะแนน แลวตามดวยเทคนิคที่รุน ะกรรมการจะไมใหคะแนนและเตือนหรือ
ปร กรรมประเภท 1 (แมวาจะตั้งใจหรือไมก

การแกลงทําวาถูกสัมผัสเกินกวาเหตุและเกินความจริง 

เม ขงขัน า ไดรับการสัมผัสรุนแรงเกินจริง แล เห็นวา เทคนิคการทําคะแนนนั้นควบคุมและ
เป ตามก  กรรมการจะใหคะแนนแกฝาย ละเตือนหรือปรับโทษละเมิดพฤติกรรมประเภท 2 แก
ฝายเสแสรง ีที่เสแสรงเกินกวาเหตุมากเกินไป อาจถ ิ์ออกจากการแขงขัน (SHIKKAKU)  

MUBOBI 

การ ือนหร การปรับโทษเมื่อผูแขงขันถูกทําใหบาดเจ็บเ ราะขาดการปองกันตนเอง เชน หันหลังใหคูตอสู โจมตีใน
ระยะใกล ตอยบริเวณทองโดยไมปองกันหนาของตนเอง หยุดตอสูกอนกรรมการสั่ง YAME ทิ้งการด ตั้งใจกระทํา
ค ซ้ํา 

ิบ
ูแ สัม  จะถูกเตือนหรือปรับโทษ

มิด า
กผูแ ัวเอง แล ทําใหกรรมการเขาใจผิด ตั้งแต 2 

ครั้งข้ึนไป อาจถูกเตือนหรือปรับโทษ MUBOBI เชนเด วกับโทษของการแกลงบาดเจ็บเกินกวาเหตุ 
ายเ ตุ จะไมไ

ZANSHIN 

ZANSHIN ีฬาต ูตอสู และการระวังความ
ขอ เข างคนจะถอยออกมาหลัง

ห โจ พ่ือพรอม รมการตองสามารถแยกไดวา ผู
แขงขันอยูในสภาวะใด พรอมจะสูหรือตั้งใจเลี่ยง เชน ทิ้งการด ขาดสมาธิ จนทําใหการตอสูหยุดชะงัก  

การจับการเตะ CHUDAN 

ค มกา ะแนนแกผูแขงขันที่สามารถจับขาฝาย ี่จะชักกลับ เพราะการเตะที่มี
ZANSIN เข ายกฎการใหคะแนน สวนในกรณีการตอย gyaku tsukis แมวาทั้ง 2 ฝายจะตอยเขาเปาทั้งคู แตผูแขงขัน
ที่ตอยไวและชัดกวา จะไดคะแนน ดังน้ัน ในการตอสูจริง คูต
จะ ะแนน ณาจากการควบคุมเทคนิคที่เหมา

การทุมและการบาดเจ็บ  

การจับและทุมจะทําไดตอเมื่อโคชม่ันใจวา นักกีฬารูและสามารถใชเทคนิคไดถูกตอง  

ผูแขงขันที่จะใชเทคนิคการทุมตองทําตามคําอธิบายในขอ 6 และขอ 8 หากผูแขงขันทุมฝายตรงขามอยางถูกวิธี และ
ฝายตรงขามลมอยางถูกวิธี แตยังบาดเจ็บ แพทยสนามจะเปนดูแลอาการบาดเจ็บ ฝายกระทําจะไมถูกปรับโทษ อาการ
บาดเจ็บที่เกิดจากผูถูกทุมกระทําเอง เปนผลมาจากการจับและดึงฝายตรงขามมาทับตนเอง แทนที่จะลมตามเทคนิคที่
ถูกตอง 

สภาวะอันตรายเกิดข้ึนเม่ือผูแขงขันจับขาฝายตรงขามทั้ง 2 ขางแลวทุมโดยเอาหลังของฝายตรงขามลง ในหัวขอที่ 8 
คําอธิบายเพ่ิมเติม ขอ 10 ระบุวา “ผูทุมตองจับฝายตรงขามไวตลอดเวลาเพ่ือความปลอดภัยในการลม” อยางไรก็ตาม 
การทุมในลักษณะน้ี อาจเขาขายละเมิดพฤติกรรมตองหามได เพราะยากที่จะรับประกันความปลอดภัยได ทั้งน้ี หากผูถูก
ทุมบาดเจ็บ ผูกระทําจะเขาขายละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 1 แตหากผูถูกทุมไมบาดเจ็บหรือการทุมถูกขัดโดย
กรรมการผูชี้ขาด ผูกระทําจะถูกเตือนหรือปรับโทษละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2 ตามหัวขอที่ 8 ประเภท 2 ยอ
หนาที่ 6 อยางไรก็ตาม การทุมในลักษณะน้ีไมไดถูกหาม แตผูทุมจะถูกลงโทษหรือไมข้ึนอยูกับองคประกอบในการ
ตัดสิน 

THREE MIENAIS 

หากกรรมการผูชวย 3 ทานสงสัญญาณ “MIENAI” หลังจากกรรมการผูชี้ขาดส่ังหยุด กรรมการผูชี้ขาดจะเปนผูตัดสินวา 
จะใหคะแนนหรือปรับโทษ 

จากยอหนาที่ 3 ของคําอธิบายเพ่ิมเติม ในหัวขอที่ 12 ระบุวา “เม่ือการแขงขันหยุดลง คะแนนเสียงสวนใหญจะเปนฝาย
ชนะ” แตหากกรรมการผูชวยไมเห็นการทําคะแนน พวกเขาจะไมสามารถแสดงความเห็นหรือออกเสียงได ดังน้ัน

การสัมผัส กินกวาเหต

ื่อผูแ ใชเทคนิคท แรงเกินกวาเหตุ คณ
ับโทษละเมิดพฤติ ็ตาม) 

ื่อผูแ แกลงทําว วคณะกรรมการ
นไป ฏการทําคะแนน

ในกรณ
เขาทําแ
ูกตัดสิทธ

เต ือ พ
  

วามผิด หรือไมปองกันตนเอง  

คําอธ ายเพิ่มเติม: 
หากผ
ละเ

ขงขันไมสามารถปองกันตนเองได แลวถูก
พฤติกรรมตองหามประเภท 2 โดยที่ฝายตรงข

ผัสอยางรุนแรงหรือไดรับบาดเจ็บ
มอาจไมไดรับโทษ 

หา ขงขันถูกเขาทํา เพราะความผิดของต ะแกลงบาดเจ็บเกินจริง เพ่ือ
ีย

หม หตุ: การใชเทคนิคที่รุนแรงเกินกวาเห ดคะแนน 

คือ สภาวะตอเน่ืองจากการโจมตี โดยที่นักก
งการถูกโจมตีกลับจากคูตอสูขณะที่ตนเอง

องรักษาระดับสมาธิ การสังเกตค
าทําการจูโจม เชน แมผูแขงขันบเปนไปได

ลังจาก มตีแลว แตสายตายังจับจองคูตอสู เ ที่จะแขงขันตอไป คณะกร

ณะกรร รจะใหค ตรงขามที่เตะCHUDANกอนท
าข

อสูจะไมสามารถรับการเตะที่มีพลังได การตัดสินวา เทคนิค
ะสม เปา และกฏการใหคะแนน ไดค หรือไม พิจาร
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ดข้ึนใกลขอบสนามขางกรรมการผูชี้

WO AKA ONE MIENAI  

ลังจาก YAME กรรมการผูชวย 2 ทานใหคะแนนแกAKA แตอีกทานสงสัญญาณ MIENAI (มองไมเห็น) กรรมการผูชี้
าดไมสามารถใหคะแนนแก AO ได 

ติการะบุวา กรรมการผูชี้ขาดไมสามารถขัดความคิดเห็นของกรรมการผูชวย 2 ทานได ถึงแมวา เขาจะเห็นดวยกับ
รรมการผูชวยทานที่เหลือ เพราะ MIENAI เปนสัญญาณวา กรรมการผูชวยไมเห็นการทําคะแนน จึงไมใชสัญญาณ
นับสนุนในทางบวก ดังน้ัน กรรมการผูชี้ขาดจึงไมมีเสียงสนับสนุน และตองขอใหกรรมการผูชวยพิจารณาการตัดสินของ
วกเขาวา เหตุใดจึงมีความเห็นเชนน้ี  

บทวนขอพิจารณา 

รรมการผูชี้ขาดอาจขอใหกรรมการผูชวยทบทวนการตัดสินใหมอีกครั้ง เม่ือเขาเห็นวา “กรรมการผูชวยตัดสินผิด หรือ 
ะเมิดกติกา” อยางไรก็ตาม การขอนี้สามารถทําไดเพียงครั้งเดียว ถาคําขอของกรรมการผูชี้ขาดยังไมมีเสียงสนับสนุน 
ียงสวนใหญจะเปนฝายชนะ 

วามชัดเจนของสัญญาณ 

รรมการผูชวยควรสงสัญญาณเดียวใน 1 ครั้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสน เชน หากเทคนิคน้ันไมสามารถใหคะแนนได 
องระบุวา เหตุใดจึงไมไดคะแนน เชน ไขวธงไปมา (TORIMASEN) และสงสัญญาณ เชน ถูกบล็อค หรือพลาดเปา เม่ือ
รรมการผูชี้ขาดขอใหทบทวนคําตัดสินใหมอีกครั้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดโดยไมจําเปนและคํารองขอใหพิจารณา
มอีกครั้ง กรรมการผูชี้ชวยทั้ง 3 ทาน ตองแสดงความเห็นทันทีที่กรรมการผูชี้ขาดสั่งหยุด และกลับเขาตําแหนงเดิม  

OGAI 

ื่อผูแขงขันออกนอกพ้ืนที่ (JOGAI) กรรมการผูชวยตองสงสัญญาณโดยการชี้ธงลงพ้ืน สวนกรรมการผูชี้ขาดตองสั่ง
ยุดการแขงขันและกลับสูตําแหนงเดิม พรอมประกาศวา ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2  

ะเบียบการพิจารณาใหมสําหรับกรรมการ 

ื่อกรรมการผูชี้ขาดขอใหกรรมการผูชวยทบทวนคําตัดสินอีกครั้ง กรรมการผูชวยตองปฏิบัติตามคําขอน้ัน อยางไรก็ตาม 
ากเขาไมเห็นดวยกับกรรมการผูชี้ขาด จะตองระบุเหตุผล พรอมกับยืนยันคําตัดสินเดิม 

ากกรรมการผูชวยเห็นวา กรรมการผูชี้ขาดอยูในตําแหนงที่เห็นการกระทําไดดีกวา เขาอาจเปลี่ยนความคิดเห็นไป
นับสนุนกรรมการผูชี้ขาดแทน 

กรณีที่กรรมการผูชวยเห็นวา มีการทําคะแนน 2 เทคนิค แตเห็นเพียงเทคนิคเดียว และม่ันใจวา ความคิดเห็นถูกตอง 
ื่อกรรมการผูชี้ขาดขอความเห็น จะสงสัญญาณ “Mienai”แลวจึงยืนยันความคิดเห็นเดิม 

กรณีที่กรรมการผูชวยเห็นวา มีการทําคะแนน 2 เทคนิค แตเห็นเพียงเทคนิคเดียวที่เขาเปา และเชื่อวา กรรมการผูชี้
าดตัดสินถูก (เน่ืองจากกรรมการผูชวยอาจเห็นเพียงทาทาง แตไมทราบวาเขาเปาจริงหรือไม) ดังน้ัน กรรมการผูชวย
วรสงสัญญาณ “Mienai”และไมควรใหคะแนนแกฝายใด โดยปลอยใหหนาที่ตัดสินเปนของกรรมการผูชี้ขาด 

ารระบุการละเมิดกติกา  

ื่อผูแขงขันละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 1 กรรมการผูชวยจะหมุนธงสีของฝายผูกระทําผิด แลวไขวธงยื่นไปทาง
ายที่กระทําผิด ยื่นธงสีของผูกระทําผิดไปขางหนา สัญญาณนี้จะชวยใหกรรมการผูชี้ขาดเห็นวา ผูแขงขันฝายใดกระทํา
ิด 

กรรมการผูชี้ขาดจะเปนผูตัดสิน สถานการณแบบน้ีจะเกิดข้ึน เม่ือการทําคะแนนเกิ
ขาด ในจุดที่กรรมการผูชวยมองไมเห็น 
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าคผนวกที่ 4: สัญลักษณคะแนน 

 

ภ

 

---  SANBON คะแนน 3 คะแนน 

 NIHON คะแนน 2 คะแนน 

 IPPON คะแนน 1 คะแนน 

 KACHI ผูชนะ 

 MAKE ผูแพ  

 HIKIWAKE เสมอ 

   

C1W CATEGORY 1 FOUL -- WARNING การเตือนโดยไมมีการลงโทษ 

C1K CATEGORY 1 FOUL -- KEIKOKU ใหคะแนนฝายตรงขาม 1 คะแนน 

C1HC CATEGORY 1 FOUL – HANSOKU CHUI ใหคะแนนฝายตรงขาม 2 คะแนน 

C1H CATEGORY 1 FOUL -- HANSOKU ถูกตัดสทิธจากการแขงขัน 

   

C2W CATEGORY 2 FOUL -- WARNING การเตือนโดยไมมีการลงโทษ 

C2K CATEGORY 2 FO น UL -- KEIKOKU  ใหคะแนนฝายตรงขาม 1 คะแน

C2HC CATEGORY 2 FOUL -- HANSOKU CHUI ใหคะแนนฝายตรงขาม 2 คะแนน 

C2H CATEGORY 2 FOUL -- HANSOKU ถูกตัดสทิธจากการแขงขัน 

   

KK KIKEN การสละสทิธ์ิหรือยอมแพ 

   

S SHIKKAKU ประพฤติผดิกฎอยางรุนแรง ใหตัดสิทธิและใหออกจากพ้ืนที่
การแขงขัน 
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ภาคผนวกที่ 5: แผนภาพสถานที่แขงขันแบบตอสู KUMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขนาด ของสถานที่แขง อสู Kumite ขันแบบต

 
 

6m1m

 

12m 8m 3m

2m0.05m

0.5m



สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย                                                                                      KARATE RULE VERSION THAI 

2005 

ฉบับปรับปรุง พ.ค. 2549 3388 Created by Thaweesuk C. 

ภาคผนวกที่ 6 ี่แขงขันแบบท: แผนภาพสถานท ารํา KATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหนงที่น่ังของกร าน 
 
 
 

ตําแหนงที่น่ังของกรรมการทั้ง 5 ทาน 
 

รมการทั้ง 3 ท
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าคผนวกที่ 7 : รายชื่อทาบังคับของทารํา KATA 

 

ภ

ตารางทาบังคับ( W.K.F. COMPULSORY (SHITEI) KATA) 
Goju Seipai 
 Saifa 
 
Shoto Jion 
 Kanku Dai  
 
Shito Bassai Dai 
 Seienchin 
 
Wado Seishan 
 Chinto 

ภาคผนวกที่ 8 : รายชื่อทา KATA ของสํานักตาง ๆ ภายใต WKF 

 

GOJU-RYU KATAS WADO-RYU KATAS 

1. Sanchin 1. Kushanku 

2. Saifa 2. Naihanchi 

3. Seiyunchin 3. Seishan 

4. Shisochin 4. Chinto 

5. Sanseru 5. Passai 

6. Seisan 6. Niseishi 

7. Seipai 7. Rohai 

8. Kururunfa 8. Wanshu 

9. Suparimpei 9. Jion 

10. Tensho 10. Jitte 
 
 

SHOTOKAN KATAS  

1. Bassai-Dai 12. Jion 

2. Bassai-Sho 13. Sochin 

3. Kanku-Dai 14. Nijushiho Sho 

4. Kanku-Sho 15. Goju Shiho-Dai 

5. Tekki - Shodan 16. Goju Shiho-Sho 

6. Tekki - Nidan 17. Chinte 

7. Tekki - Sandan 18. Unsu 

8. Hangetsu 19. Meikyo 

9. Jitte 20. Wankan 

10. Enpi 21. Jiin 



สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย                                                                                      KARATE RULE VERSION THAI 

2005 

ฉบับปรับปรุง พ.ค. 2549 4400 Created by Thaweesuk C. 

11. Gankaku  
 

H -RS ITO YU KATAS 

1 itt  ch

2. Jion 23. nchin Nidan 

3. Jiin 24. anchin Sandan 

4. Matsukaze 25. Aoyagi (Seiryu) 

5. Wans

6

7. Bass

8

9

1

11. Kosokun 

12. Kosokun 

13. Kosokun 

14. Chinto 35. Suparimpei 

15. Chinte 36. Hakucho 

16. Seienchin 37. Pachu 

So n  

N h  

Go hiho 40. Annan

20. Unshu 41. Annanko 

21. Seisan 42. Papuren 

 43. Chatanyara Kushanku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. J e 22. Naifan

Naifa

Naif

in Shodan 

hu 

. Rohai 

ai Dai 

. Bassai Sho

. Tomari Bas

0. Matsumu

D

Sh

Sh

26. Jy

27. Ni

28. Sa

29. Tens

30. Seip

31. Sans

32. Saifa

33. Shiso
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paipo 
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ho 

ai 

eiru 

 

chin 

runfa 

 

sai 

ra Bassa

ai 
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17. 

18. 
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38
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ภาคผนวกที่ 9: ชุดคาราเต 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย                                                                                      KARATE RULE VERSION THAI 

2005 

ฉบับปรับปรุง พ.ค. 2549 4422 Created by Thaweesuk C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่ 10: สถานภาพในการจัดแขงขันระดับโลกและรุนตางๆ WORLD CHAMPIONSHIPS CONDITIONS & CATEGORIES 

    WORLD CHAMPIONSHIPS 
WORLD CADET & JUNIOR CHAMPIONSHIPS WORLD SENIOR CHAMPIONSHIPS 

GENERAL  CATEGORIES GENERAL  CATEGORIES 

CADET JUNIOR Individual Kata (age +16) 

Individual Kata (age 16/17) Individual Kata  (age 18/20) Male 
Female 

Male 
Female 

Male 
Female Male individual Kumite 

(age +18) 

- 60 Kg. 
- 65 Kg. 
- 70 Kg. 

Male Individual Kumite  
(age 16/17) 

Male  Individual Kumite 
(age 18/20) 

-75 Kg. 
- 55 Kg. - 60 Kg. -80 Kg. 
- 60 Kg. - 65 Kg. +80 Kg. 
- 65 Kg. - 70 Kg. Open 
- 70 Kg. - 75 Kg. 
- 75 Kg. - 80 Kg. 
+75 Kg. +80 Kg. 

Female individual kumite 
(age+18) 

- 53 Kg. 
Female Individual Kumite  

(age 16/17) 
Female Individual Kumite 

(age 18/20) 
- 60 Kg. 

-51 Kg. -53 Kg. + 60 Kg. 
-57 Kg. -60 kg. Open 
+57 Kg. +60 Kg. 

 
 

Team Kata (age 16/20) Team Kata (age +16) 

 
 

Male 
Female 

Male 
Female 

 
 

Team Kumite (age +18) Team Kumite 
(age18/20) 

 The competition will last for 3 
days (Friday, Saturday, and 
Sunday). 

 
 Team events will be held  before 
the individual events.   

 
 Each National Federation (NF) 
can register one (1) competitor 
per category. 

 
 At the draw, the two finalists of 
the previous championships will 
be separate as much as 
possible. (The competitors in 
case of individual events and 
the NF’s in case of team 
events). 

 
 The championships will be 
displayed in 5 or 6 competition 
areas, depending on the 
stadium’s availability. 

 
Male 

Female 

 The competition will last for 4 days 
(Thursday, Friday, Saturday and 
Sunday). 

 
  Team events will be held  before 
the individual events.   

 
 Each NF can register one (1) 
competitor per category.   

 
 At the draw, the two finalists of 
the previous championships will 
be separated as much as 
possible. (The competitors in case 
of individual events and the NF’s 
in case of team events). 

 
 The championships will be always 
displayed in 4 (four) competition 
areas in line.  

 
  There will be no breaks. For 
catering service of referees and 
officials, specific areas and 
timetables must be provided.  

 
 The draw of the open category 
will take place 2/3 hours before 
the start of the category.  

Male  
Female 

Total 11 15  17 
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