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กติกา KUMITE
หัวขอที่ 1

: พื้นที่สนามแขง

1. สนามแขงจะตองเปนพื้นที่เรียบเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
2. สนามแขงจะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีตรา WKF รับรอง มีขนาดความกวางและยาว 8 x 8 เมตร เมื่อวัดจาก
ดานนอกของเสนสนาม และมีพื้นที่ปองกันอันตรายอีกดานละ 2 เมตร สนามแขงอาจจะยกใหสูงจากพื้นราบไดไม
เกิน 1 เมตร รวมแลวสนามแขงจะมีขนาดเทากับ 12 x 12 เมตร เพื่อความปลอดภัยของผูแขงขัน
3. ตีเสนตําแหนงของกรรมการผูชี้ขาด(Referee) ขาดยาว 0.5 เมตร หางจากจุดศูนยกลางของสนามแขง 2 เมตร
4. ตี เ ส น ขนานสองเส น ยาว 1 เมตรสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ของผู แ ข ง ขั น โดยเส น ทั้ ง สองอยู ท างซ า ยและขวา จากจุ ด
ศูนยกลาง ของพื้นที่แขงขันเปนระยะ 1.5 เมตร และทํามุมฉากกับเสนตําแหนงของกรรมการผูชี้ขาด
5. กรรมการผูชวย(Judges) ทุกคน จะนั่งในพื้นที่ที่ปลอดภัย กรรมการผูชวยคนหนึ่งจะหันเขาหากรรมการผูชี้ขาด
และกรรมการผู ชว ยอีกสองคน จะนั่ งด านหลั งผู แข งขันแตละฝ ายประมาณ 1 เมตร หั น ไปทางกรรมการผูชี้ขาด
โดยแตละคนจะมีธงแดงและน้ําเงิน
6. กรรมการเทคนิ ค (Arbitrator)จะนั่ ง อยู ด า นหลั ง นอกพื้ น ที่ ป ลอดภั ย เยื้ อ งไปทางซ า ยของกรรมการผู ชี้ ข าด
(Referee) โดยมีอุปกรณคือ ธงแดงหรือสัญลักษณและนกหวีด
7. หัวหนาผูควบคุมเวลา(Score supervisor) จะนั่งที่โตะควบคุมคะแนนอยูระหวางผูบันทึกคะแนน (Scorekeeper)
และผูรักษาเวลา(Timekeeper)
8. พื้นที่ปองกันอันตราย 1 เมตร ที่อยูดานนอกจะตองมีสีแตกตางจากสนามแขง

คําอธิบายเพิ่มเติม
I

หามติดตั้งปายโฆษณา, เสา, หรือแผนกระดานภายในระยะ 1 เมตร ของสนามแขง

II เบาะที่ใชปูเปนสนามแขงจะตองไดมาตรฐาน คือ ไมลื่น ดานบนของเบาะตองมีผิวฝดเล็กนอย เบาะตองไมหนา
เกินไป ซึ่งจะไมหนาเหมือนเบาะที่ใชในการแขงขันยูโด และดานลางของเบาะตองเกาะติดกับ พื้นเวที ตองอยูกับ
ที่ไมเคลื่อนไหวไปมาจนเกิดชวงโหว ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูแขงขันได และตองเปนแบบเดียวกับเบาะของ WKF

หัวขอที่ 2

: การแตงกาย

1. ผูแขงขันและผูฝกสอน จะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบที่ระบุไวในกติกานี้
2. คณะกรรมการควบคุ ม การตั ด สิ น (Referee Commission) สามารถไล เ จ า หน า ที่ ห รื อ ผู แ ข ง ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบที่ระบุไวได

คณะกรรมการผูตัดสิน(Referees)
1.

กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวย ตองใสเครื่องแบบที่ผานการรับรองโดยคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน
ทุกครั้งของการแขงขัน

2.

เครื่องแบบที่ผานการรับรองมีลักษณะดังนี้
- เสื้อนอกสีน้ําเงินเขมและมีกระดุมสีเงิน 2 เม็ด
- ขางในใสเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น
- เน็คไทที่ไดรับการรับรอง และไมใชหมุดปกเน็คไท
- กางเกงขายาวสีเทาออน ไมพับขา(ดูภาคผนวกที่ 11)
- ถุงเทาสีน้ําเงินเขมหรือสีดําไมมีลวดลาย และสวมรองเทาสีดําแบบสวมที่ใชใสสําหรับใสบนสนามแขง
- กรรมการผูชี้ขาดหญิงและกรรมการผูชวยหญิง อาจใสที่มัดผมได

ผูแขงขัน(Contestants)
1.

ผูแขงขันจะตองสวมชุดคาราเต(Karate Gi) สีขาวไมมีแถบหรือลวดลาย อนุญาตใหติดสัญลักษณหรือ ธง
ชาติ ป ระจํ า ชาติ ข นาดไม เ กิ น 12 x 8 เซนติ เ มตร(ดู ภ าคผนวกที่ 9) บนหน า อกข า งซ า ย ตราสิ น ค า ของ
บริษัทผูผลิตชุดตองติด อยูในตําแหนงที่กําหนด เชน มุมขวาลางของเสื้อคาราเตหรือ บริเวณชวงเอวของ
กางเกง สวนหมายเลข ประจําตัวของผูแขงขันที่กําหนดโดยคณะผูจัดการแขง(Organizing Committee)
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2.

จากกฎขอที่ 1 ปายตราหรือโลโกของบริษัทผูผลิตชุดหรือสปอนเซอรที่ติดบนเสื้อผูแขงขันนั้นจะตองไดรับ
การอนุมัติจาก คณะผูจัดการแขงกอนเสมอ

3.

หลังจากที่ผูแขงขันสวมเสื้อคาราเตและคาดสายคาดเอวแลว ชายเสื้อจะตองยาวปดสะโพกพอดี และไมยาว
เกินกวา 3 ใน 4 สวนของตนขาของผูแขงขัน สวนผูแขงขันหญิงก็สามารถใสเสื้อยืดสีขาวขางในได

4.

แขนเสื้อตองยาวไมเกินขอมือ และไมสั้นกวากลางแขน (ระหวางขอมือและขอศอก)และหามพับแขนเสื้อ

5.

กางเกงตองมีความยาวพอที่จะคลุม 2 ใน 3 สวนของหนาแขงผูแขงขัน(ระหวางหัวเขาและขอเทา) และหาม
พับขากางเกง

6.

ผูแขงขันและตองรักษาความสะอาดของเสนผมและตัดใหอยูใ นระดับที่ไมเกะกะในระหวางการแขงขัน และ
ไมอนุญาตใหคาดผาคาดศีรษะ(Hachimaki), ที่คาดผม, หรือกิ๊บโลหะ กรรมการผูช
 ี้ขาด มีสิทธิที่จะไลผู
แขงขันที่มผ
ี มยาวเกินไป สกปรก และไมเรียบรอยออกจาก การแขงขันได ไมอนุญาตใหใช โบวผูกผม ที่
คาดผม และของตกแตงสวยงามใดๆ อนุญาตใหใชยางรัดผมหรือทีร่ ัดผมเทานั้น

7.

ผูแขงขันตองตัดเล็บใหสั้น หามใสเครื่องประดับโลหะ หรือเครื่องประดับอื่นๆ ที่อาจทําฝายตรงขามบาดเจ็บ
ได การสวมที่รัดฟนโลหะจะตองไดรับการอนุญาตจากกรรมการผูชี้ขาด และแพทยประจําสนามกอน และผู
แขงขันจะ ตองรับผิดชอบเพียงผูเดียวกรณีมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น

8.

ผูแขงขันตองบังคับใสอุปกรณเครื่องปองกันตามรายละเอียดดังนี้
8.1 นวมที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF),โดยฝายหนึ่งใสสีแดง และอีกฝายหนึ่งใสสีน้ําเงิน
8.2 ฟนยาง
8.3 เกราะปองกันหนาอกสําหรับผูหญิง ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF)
8.4 สนับหนาแขง ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF),โดยฝายหนึ่งใสสีแดง และอีกฝายหนึ่ง
ใสสีน้ําเงิน
8.5 สนับหลังเทา ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF),โดยฝายหนึ่งใสสีแดง และอีกฝายหนึ่ง
ใสสีน้ําเงิน
8.6 นักกีฬารุนมือใหม ตองสวมใสหนากาก และสวมใสอุปกรณปองกัน แบบใหมของ WKF ในการลงแขง
เทานั้น

กระจับปองกันไมบังคับใส แตถาตองการใสจะตองไดรับการรับรองจากสหพันธคาราเตโลก(WKF)
9.

หามสวมแวนตาขณะแขง สามารถใสคอนแทคเลนสแบบออนได แตถามีการบาดเจ็บตองอยูในความ
รับผิดชอบ ของผูใสเอง

10. หามใสชุดแตงกายหรือใชอุปกรณปองกันที่ไมไดรับการอนุมัติ
11. อุปกรณปองกันทุกชนิดจะตองไดมาตรฐานตามที่ WKFกําหนดไว
12. เป นหนา ที่ของ กรรมการเทคนิ ค (Kansa) ตรวจสอบก อนจะเริ่ มรุนการแขงขั นหรือคู การแขงขั นนั้น โดยผู
แขงขันจะตองใสชุดแตงกายหรือใชอุปกรณปองกันที่ไดรับการอนุมัติเทานั้น(ในกรณี การแขงขันระดับโซน
ทวีป, ระดับนานาชาติ, หรือ ระดับชาติ ควรจะใชอุปกรณที่ไดการรับรองจาก WKF และตองไดรับความ
เห็นชอบกอนโดยไมสามารถปฏิเสธได
13. การใชผายืดพันแผล, แผนปดแผล, เนื่องจากการบาดเจ็บ จะตองผานการอนุญาตจากกรรมการผูชี้ขาด ดวย
คําแนะนํา ของแพทยประจําสนาม

ผูฝกสอน/โคช(Coach)
1.

ผูฝกสอนหรือโคชจะตองใสชุดวอรม ประจําชาติและแสดงบัตรประจําตัวที่ออกใหสําหรับการแขงตลอดเวลา

คําอธิบายเพิ่มเติม
I

ผูแขงขันจะตองคาดสายคาดเอว(Obi) เพียงเสนเดียวเทานั้น คือสีแดงสําหรับ Aka หรือสีน้ําเงินสําหรับ ao
(หามคาดสายคาดเอวที่แสดงวิทยฐานะ)

II ฟนยางจะตองพอดี ไมอนุญาตใหใสกระจับพลาสติกแบบสวมบริเวณขาหนีบ ผูแขงขันที่ละเมิดกฎและถูก
ตรวจพบ จะตองถูกลงโทษ
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III ถาผูแขงขันแตงตัวไมถูกตามกฎ จะตองทําการแตงกายใหมใหเรียบรอยโดยเร็ว ภายในเวลา 1 นาที มิเชนนั้น
จะถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขัน
IV กรรมการผูชี้ขาดสามารถถอดเสื้อนอกออกไดถาไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน

หัวขอที่ 3

: การจัดการแขงขันคาราเต

1. การแข ง ขั น คาราเต อ าจประกอบด ว ยการแข ง ขั น 2 ประเภท คื อ การแข ง ขั น แบบต อ สู Kumite และ/หรื อ การ
แข งขันแบบท า รํ า Kata สํา หรั บ การแข ง ขันแบบ Kumite สามารถแบ งเป นประเภทที ม หรื อ ประเภทบุ ค คล ซึ่ ง
ประเภทบุ ค คลอาจ จํ า แนกตามพิ กั ด น้ํ า หนั ก หรื อ เป น การแข ง ขั น แบบไม จํ า กั ด น้ํ า หนั ก ก็ ไ ด และในแต ล ะพิ กั ด
น้ําหนักก็จะแบงออกคู
2. ผูแขงขันไมสามารถเปลี่ยนตัวหรือแทนที่กันในการแขงขันประเภทบุคคลได
3. ผูแขงขันหรือทีมที่ไมแสดงตนเมื่อถูกประกาศชื่อใหถือวา ผูแขงขันหรือทีมนั้นสละสิทธิ(Kiken) จากการแขงขัน
4. การแขงขันประเภททีม ทีมชายประกอบดวยสมาชิก 7 คน ลงแขงเพียง 5 คนในแตละรอบ ทีมหญิงประกอบดวย
สมาชิก 4 คน ลงแขงเพียง 3 คนในแตละรอบ
5. ผูแขงขันทุกคนคือสมาชิกทั้งหมดของทีมโดยไมมีการกําหนดตัวสํารอง
6. กอนการแขงขันประเภททีม ตัวแทนของแตละทีมจะตองสงรายชื่อสมาชิกในทีม พรอมทั้งลําดับการตอสูของ แต
ละคน ซึ่งในแตละรอบการแขงขันนั้น ผูแข งขันสามารถเปลี่ย นลําดับการต อสูได แตห ลังจากที่ไดร ายงาน และ
เสนอชื่อของการแขงขันรอบนั้นตอเจาหนาที่แลว จะไมมีการเปลี่ยนลําดับการตอสูอีก
7. ทีมใดที่ผู แข งขั นหรื อผู ฝกสอนเปลี่ย นลํ าดั บหรือชื่อผูเขาแขง โดยพลการ โดยไมมีการเขียนยื่นคํ าร องกอนการ
แขงขันรอบนั้น ทีมนั้นจะถูก ตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน

คําอธิบาย
I

“หนึ่งรอบของการแขง” คือขั้นของการแยกการแขงประเภทหนึ่ง เพื่อใหไดผูชนะในการแขงแบบคัดออก โดย
หนึ่งรอบจะลดจํานวนผูแขงใหเหลือเพียงครึ่งเดียว ซึ่งจะนับรวมผูไมเขาแขงดวย(กรณีสละสิทธิ์การแขง) ใน
ความหมายนี้จะใชกับการแขงแบบคัดออกรอบแรก(Repechage) สวนในการแขงแบบพบกันหมด (Matrix or
Round Robin) หนึ่งรอบหมายถึงการที่ผูแขงทุกคนไดมีโอกาสลงสูหนึ่งครั้ง

II การใชชื่อจริงของผูแขงขันอาจไมสะดวกและเปนอุปสรรคในการเรียกขาน ดังนั้นควรใชหมายเลขประจําตัวแก ผู
แขงขัน เพื่อใชแทนการเรียกชื่อนามสกุลจริงของผูแขงขัน
III เฉพาะผูแขงขันที่จะลงแขงเทานั้นที่จะมายืนเขาแถวกอนการแขงขัน สมาชิกในทีมทานอื่นรวมทั้งโคชจะตองนั่ง
อยูในบริเวณที่กําหนดใหเทานั้น
Iv ทีมชายตองมีสมาชิกอยางนอย 3 คนและทีมหญิงตองมีสมาชิกอยางนอย 2 คน หากนอยกวาทีมจะถูกตัดสิทธิ์
ออกจากการแขงขัน (Kiken)
V

ผูฝกสอน/โคชหรือผูแขงที่ไดรับการแตงตั้งจากทีมจะตองยื่นแบบฟอรมลําดับของผูแขงขัน ถาโคชเปนผูยื่น
แบบฟอรม จะตองแสดงบัตรประจําตัวดวยไมเชนนั้นแบบที่ยื่นจะถือเปนโมฆะ ในแบบฟอรมจะประกอบดวยชื่อ
ประเทศ หรือชื่อสโมสร สีของสายสําหรับการแขงในรอบนั้น และลําดับการตอสูของผูแขงขัน พรอมชื่อของผู
แขงขัน และหมายเลขประจําตัวผูแขงใหชัดเจน พรอมดวยลายเซ็นของโคชหรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง

VI

ผูฝกสอน/โคช จะตองอยูรวมกับผูเขาแขงขันหรือทีม เพื่อการรับรองที่ โตะลงทะเบียนเสมอ. ผูฝ
 ก
 สอน/โคช
จะตองนั่งเกาอี้ที่กําหนดไวใหและจะตองไมแทรกแซงหรือรบกวนอยูดวยคําพูด กริยา วาจา หรือพฤติกรรม การ
กระทํา ใดๆ ระหวางการแขงขันดําเนินอยู.

VII ถาหากเกิดการผิดพลาดในตารางการแขงหรือผูแขงลงแขงผิดในรอบใดก็ตาม การแขงขันในรอบนั้นถือเปนโมฆะ
ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดดังกลาวในแตละรอบ ผูชนะควรตรวจสอบชัยชนะที่โตะควบคุมกอนออกจาก
พื้นที่แขงขัน

หัวขอที่ 4

: กลุมกรรมการผูตัดสิน (REFEREE PANEL)

1. กลุ ม กรรมการผู ตั ด สิ น ในแต ล ะการแข ง ขั น ประกอบด ว ย กรรมการผู ชี้ ข าด(Shushin) 1 ท า น, กรรมการผู ช ว ย
(Fukushin) 3 ทาน และกรรมการเทคนิค(Kansa) 1 ทาน
2. กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยในการแขงขัน Kumite ตองไมมีสัญชาติเดียวกันกับผูเขาแขงขัน
3. เพื่อการอํานวยความสะดวกในการแขงขัน ผูรักษาเวลา(Timekeepers), โฆษก(Caller announcers), ผูบันทึก
คะแนน(Record keepers, และหัวหนาผูควบคุมคะแนน(Score supervisors)ควรถูกแตงตั้งขึ้น
กฎกติกาการแขงขันกีฬาคาราเต ป 2552(ฉบับเต็ม)
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คําอธิบายเพิ่มเติม
I

ในการเริ่มแขง Kumite กรรมการผูชี้ขาดจะยืนเขาแถวอยูนอกสนามแขงขัน โดยดานซายมือของกรรมการ ผูชี้
ขาด จะมี ก รรมการผู ช ว ยคนที่ 1 และคนที่ 2 อยู ส ว นด า นขวามื อ จะมี ก รรมการเทคนิ ค และถั ด ไป ก็ จ ะเป น
กรรมการผูชวยคนที่ 3

II หลังจากที่กลุมกรรมการผูตัดสินทั้งหมดและผูแขงโคงทําความเคารพซึ่งกันและกัน กรรมการผูชี้ขาดจะถอยหลัง
ออกมาหนึ่งกาว ตอจากนั้นกรรมการผูชวยและกรรมการเทคนิคหันเขามาทางกรรมการผูชี้ขาด ทําความเคารพ
ใหกัน เสร็จแลวแยกยายไปประจําตําแหนงของตนเอง
III กรณีที่มีการเปลี่ยนกลุมกรรมการผูตัดสินทั้งหมด กลุมกรรมการผูตัดสินชุดเกาจะกาวเทาไปขางหนาแลว กลับ
หลังหัน หันหนามายังกลุมกรรมการผูตัดสินชุดใหมและโคงใหกัน โดยการสั่งของกรรมการผูชี้ขาดคนใหม กอนที่
กลุมกรรมการผูตัดสินชุดเกาจะเดินออกจากพื้นที่แขงขันในทางเดียวกัน
IV กรณีที่มีการเปลี่ยนตัวกรรมการผูชวยเพียงคนเดียว กรรมการผูชวยคนใหมเดินเขามาหากรรมการผูชวยคนเกา
พรอมกับโคงกันกอนทําการเปลี่ยนตําแหนง

หัวขอที่ 5

: เวลาในการแขงขัน

1. ระยะเวลาในการแขงขันคูมิเต (Kumite) ใชเวลา 3 นาที รุนประชาชนชาย (ทั้งประเภทบุคคลเดี่ยวและทีม) สําหรับ
การแขงขันทั่วไป และ 4 นาที สําหรับการแขงขันประเภทบุคคลเดี่ยว รอบชิงเหรียญ (รวมถึงรอบชิงที่ 3). สําหรับ
รุนประชาชนหญิง ใชเวลา 2 นาที สําหรับการแขงขันทั่วไป และ 3 นาที สําหรับการแขงขันประเภทบุคคลเดี่ยว
รอบชิงเหรียญ (รวมถึงรอบชิงที่ 3). นักกีฬารุนเยาวชน และ รุนมือใหม ใชเวลาการแขงขัน 2 นาที
2. เวลาในการแขงจะเริ่มตนตอเมื่อกรรมการผูชี้ขาดใหสัญญาณเริ่ม และจะหยุดการแขงขัน เมื่อกรรมการผูชี้ขาดสั่งวา
“Yame (หยุด)”
3. ผูรักษาเวลาจะใหสัญญาณนกหวีดหรือกดออดที่เสียงดังชัดเจน เพื่อแจงวาเหลือเวลาอีก 10 วินาที และ เมื่อหมด
เวลาการแขงขัน

หัวขอที่ 6

: การใหคะแนน

1. การใหคะแนนสามารถใหไดตามระดับตอไปนี้ :
A) SANBON

3 คะแนน

B) NIHON

2 คะแนน

C) IPPON

1 คะแนน

2. คะแนนจะถูกใหไดตอเมื่อการจูโจมนั้นมีคุณสมบัติ ดังนี้
A) Good Form

: การจูโจมดวยทาทางที่ดี

b) Sporting Attitude

: ทัศนคติทางกีฬา

C) Vigorous Application

: การใชพลังและความเร็ว

D) Awareness (Zanshin)

: การระวังการจูโจมกลับ

E) Good Timing

: จังหวะการจูโจม

F) Correct Distance

: ระยะของการจูโ จม

3. การใหคะแนน SANBON เกิดจากการที่นักกีฬา
A) เตะสูง หรือ (Jodan Kick)
b) การจูโจมทุกเทคนิคที่ทาํ คะแนน หลังจากทําเทคนิคทุม
 หรือกวาดขาคูต
 อสูล
 มลง
4. การใหคะแนน NIHON เกิดจากการที่นักกีฬา
A) การเตะระดับลําตัว (Chudan Kick)
5. การใหคะแนน IPPON เกิดจากการที่นักกีฬา
A) ใชการตอยระดับลําตัว (Chudan) หรือระดับสูง (Jodan)
b) ใชหลังมือ (Uchi)
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6. ผูแขงขันสามารถโจมตีสวนตาง ๆ ของคูตอสูไดเฉพาะบริเวณดังตอไปนี้ คือ
A) ศีรษะ
b) หนา
C) คอ
D) ทอง
E) อก
F) หลัง
G) ขางลําตัว
7. การใชเทคนิค หรื อโจมตี คูตอสูเสร็จสมบูร ณในขณะหมดเวลาพอดีถือวาใชได แตถาผู แขงขันยังโจมตีห ลังจาก
หมดเวลาการแขงขันแลว หรือหลังจากคําสั่งหยุดของกรรมการผูชี้ขาดถือวาไมไดคะแนน และอาจถูกลงโทษ ได
เนื่องจากเปนการเอาเปรียบคูตอสู
8. กรณีผูแขงขันทั้งสองทําการตอสูนอกพื้นที่แขง ทั้งสองจะไมไดคะแนนถึงแมวาสามารถใชเทคนิคโจมตีไดอยาง
สมบูรณ แตในกรณีที่มีคนใดคนหนึ่งใชเทคนิคการโจมตีอยางสมบูรณขณะอยูในพื้นที่แขง และ กรรมการผูชี้ขาด
ยังมิไดประกาศ “Yame” เพื่อหยุดการแขงขันกรรมการผูชี้ขาดสามารถพิจารณาใหคะแนน ผูแขงขันคนนั้นได
9. ถาผูแขงขันทั้งสองสามารถใชเทคนิคที่ทําคะแนนไดในเวลาเดียวกัน(Aiuchi) ผูแขงขันทั้งสองก็จะไมไดคะแนน

คําอธิบายเพิ่มเติม
ในการใหคะแนนแกผูแขงขัน เทคนิคที่ใชจะตองเปนไปตามกติกาที่กําหนดไว
คําศัพท

Sanbon
3 คะแนน

Nihon
2 คะแนน

Ippon
1 คะแนน

เทคนิคการทําคะแนน

1. เตะบริเวณใบหนา ศีรษะ และลําคอ (Jodan)
2. การจูโจมทุกเทคนิคที่ทาํ คะแนน หลังจากทําเทคนิคทุม
 หรือกวาดขาคู
ตอสูลมลง
1. เตะบริเวณทอง อก หลังและขางลําตัว (Chudan)
1. ตอยในจุดที่กําหนด 7 จุด
2. ใชหลังมือในทีก
่ ําหนด 7 จุด

I)

เพื่อความปลอดภัย การทุมคูตอสูในลักษณะตอไปนี้ หามกระทําและจะถูกเตือนหรือปรับโทษ การทุมคูตอสูโดย
มิไดยึดเหนี่ยว, หรือที่เปนอันตราย, หรือแกนการหมุนอยูเหนือระดับสะโพก แตมีขอยกเวน ในการทุมคูตอสูที่
สามารถใชไดคือ เทคนิคการปดเทาคาราเตแบบดั้งเดิม ซึ่งไมตองมีการจับยึดคูตอสู (De Ashi-barai, Ko uchi
gari, Kaui waza, etc) การทํ า คะแนนหลั ง จากทุ ม คู ต อ สู : กรรมการผู ชี้ ข าดจะให เ วลาประมาณ 2-3 วิ น าที
หลังจากการทุม เพื่อใหโอกาสเขาทําคะแนน

II)

หากผูแขงขันถูกทุมตามกฎที่กําหนดไว ลื่นลมหรือเสียหลักเอง และถูกทําคะแนน ฝายตรงขามจะได 3 คะแนน

การจูโจมดวยทาทางที่ดี (Good Form) หมายถึง การจูโจมที่มีลักษณะตรงตามบรรทัดฐานของคาราเตดงั้ เดิม
ทัศนคติทางกีฬา (Sport Attitude) หมายถึง การจูโจมดวยทาทางทีด
่ ี และไมมีความตั้งใจที่ จะปองรายหรือมุง
ราย ตอคูตอสูในขณะที่ใชเทคนิคจูโจมทําคะแนน
V)
การใชพลังและความเร็ว (Vigorous Application) หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงพลังและความเร็ว ในการใช
เทคนิคจูโจมและแสดงความตั้งใจอยางมุงมัน
่ ที่ตองการใหการจูโจมสําเร็จ
การระวังการจูโจมกลับ Awareness (Zanshin) เปนบรรทัดฐานหนึ่งที่ไมคอยไดนํามาประกอบการใหคะแนน ซึ่ง
VI)
จะเปนสภาวะตอเนื่องจากการโจมตี โดยทีผ
่ ูเขาแขงขันตองรักษาระดับสมาธิ, การสังเกตคูต
 อสู, และการระวัง
ความเปนไปไดของการถูกโจมตีกลับจากคูต
 อสูขณะทีต
่ นเองเขาทําการจูโจม เชน ไมหันหนาหนีจากคูต
 อสู
ขณะที่ทาํ การจูโ จมคูตอสู
VII) จังหวะการจูโจม (Good Timing) หมายถึง ไดทําการจูโจมคูตอสู ณ ชวงเวลาทีม
่ ีโอกาสมากทีส
่ ุด
VIII) ระยะการจูโจม (Correct Distance) หมายถึง การจูโจมคูตอสูในระยะที่เหมาะสม ทําใหการจูโจม มีประสิทธิผล
สูงสุด หากทําการจูโจมขณะคูตอสูกําลังถอยหลังอยางเร็วนั้น ผลการจูโจมก็จะลดลง
IX)
ระยะหยุด (Distancing) หมายถึง ระยะการจูโ จมทีส
่ มบูรณที่ใกลเปาหมายทีส
่ ุด การจูโจม ดวยการตอยหรือเตะ
ที่บริเวณใบหนา ควรหยุดลงเมื่อผิวสัมผัสเปาหมาย หรือ อาจมีระยะหางประมาณ 5 เซนติเมตร จากบริเวณ
ใบหนา ศีรษะ หรือลําคอ หรืออาจกลาวไดวาไดระยะที่เหมาะสม. อยางไรก็ตาม การใชเทคนิคจูโจม บริเวณ
III)
IV)
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X)

เทคนิคการจูโจมที่ไรคา คือการใชเทคนิคการจูโจมที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการใหคะแนน จะไมไดรับ คะแนน
ไมวาการจูโจมนั้นจะกระทําในรูปแบบใดหรือถูกเปาหมายใด เชน การจูโจมที่ขาดทาทางทีด
่ ี หรือขาดพลังและ
ความเร็ว
XI)
การโจมตีทต
ี่ ่ํากวาสายคาดเอวยังอาจไดคะแนนถาการโจมตีนั้นกระทําบริเวณที่สูงกวากระดูกบริเวณหัวเหนา, คอ
และคอหอยก็เปนเปาหนึ่งถาผูแขงขันสามารถโจมตีไปยังจุดดังกลาวได โดยไมโดนหรือสัมผัสก็จะไดคะแนน
XII) การโจมตีคูตอสูอยางสวยงามบริเวณเหนือบาอาจทําใหผูโจมตีไดคะแนน จุดโจมตีที่จะไมไดคะแนนคือตําแหนง
บริเวณชวงตอระหวางกระดูกแขนกับหัวไหล และกระดูกไหปลารา
XIII) สัญญาณกระดิง่ หมดเวลาดังขึน
้ หมายถึงวาความเปนไปไดทจ
ี่ ะทําคะแนนจบลง แมวากรรมการผูช
 ี้ขาดยังไมยุติ
การแขงโดย ไมตั้งใจในทันทีก็ตามและ การที่เวลาหมดไมไดหมายความวาการลงโทษจะไมสามารถใหได แต
การลงโทษ ยังสามารถใหไดจากคณะกรรมการผูช
 ี้ขาดจนกวาจะถึงจุดที่ผแ
ู ขงขันทั้งสองออกจากพื้นที่การ
แขงขัน แตการให โทษก็ยังสามารถใหเกินจากจุดนั้นไดอีกโดยจะไดจากคณะกรรมการควบคุมการตัดสินหรือ
จากคณะกรรมการทีค
่ วบคุมดูแลกฎระเบียบ.
XIV) การเขาโจมตีพรอมกัน (Aiuchi) จะเปนไปไดนอยมาก ไมเพียงแตทั้งสองจะโจมตีพรอมกันแตตองใชเทคนิค ทํา
คะแนนอยางสมบูรณ ทั้งสองเทคนิคอาจจะทําพรอมกันแตนอ
 ยมากที่จะมีประสิทธิภาพตอการทําคะแนน เทา
เทียมกัน หลักการตัดสินผูชนะการแขงขัน กรรมการผูช
 ี้ขาดจะตองหามไมสั่ง “Aiuchi” ในกรณีที่มีเพียงฝายเดียว
เปนผูทําคะแนนไดที่แทจริง

หัวขอที่ 7

: หลักการตัดสิน

ผลการตัดสินของคูแขงนั้นจะไดก็ตอเมื่อผูแขงคนใดคนหนึ่งสามารถทําคะแนนหางจากคูต
 อ
 สูถึง 8 คะแนน, เมื่อเวลา
สิ้นสุดลงแลวมีผูไดคะแนนสูงสุด, การขอคําตัดสิน(Hantei), หรือจากโทษที่มีไมวาจะเปน Hansoku, Shikkaku หรือ
Kiken
1.
หลังจบการแขงขันแลัว ผูแ
 ขงขันมีคะแนนเทากันหรือไมมีคะแนนทั้งคู กรรมการผูช
 ี้ขาดจะตัดสินใหเสมอกัน
(Hikiwake) หลังจากนั้นจะเริม
่ การแขงขันเวลาพิเศษ (Sai Shiai)
2.
ในการแขงขันประเภทบุคคล เมื่อสิ้นสุดการแขงยกนั้น หากมีคะแนนเทากัน คะแนนเกาและโทษเกาจะถูกลบออก
จากบอรดคะแนนและเริ่มการแขงขันใหมทั้งหมด ภายในเวลา 1 นาที (Sai Shiai). Sai Shiai คือ เริ่มการแขงขัน
เวลาพิเศษใหมอีกครั้ง ผูท
 ี่ไดคะแนนสูงกวาจะเปนผูชนะ ในกรณีที่ไมมีใครทําคะแนนไดหรือมีคะแนนเทากัน
ในชวงการแขงขันเวลาพิเศษนี้ จะเปนการตัดสินขั้นสุดทาย จากกรรมการชีข
้ าดและกรรมการผูช
 วยอีก 3 ทาน โดย
การประกาศขอคําตัดสิน “Hantei” และมีหลักเกณฑการพิจารณาผูแ
 ขงขันดังตอไปนี้
A) ทัศนคติ, จิตใจนักตอสู, การแสดงถึงพลังและความแข็งแกรง
B) ผูทใี่ ชเทคนิคหรือกลยุทธที่เหนือกวาฝายตรงขาม
C) ผูทรี่ ิเริ่มการจูโจมที่มากกวา
3.
4.
5.
6.

ในการแขงขันประเภททีม จะไมมีการแขงขันเวลาพิเศษ (Sai Shiai) ในคูที่เสมอกัน ยกเวนในกรณีขอ 5
ทีมที่ชนะคือทีมที่มีจาํ นวนคนชนะมากกวา หากมีจํานวนคนที่ชนะเทากัน ใหทีมที่มค
ี ะแนนรวมสูงกวาเปนทีมชนะ
การนับคะแนนตองพิจารณาทัง้ ที่ไดและเสียคะแนนดวย
หากทั้ง 2 ทีมมีจํานวนผูช
 นะและคะแนนเทากัน จะมีการจัดใหแขงขันเวลาพิเศษใหมอีก 1 คูไมเกิน 1 นาที(Sai
Shiai) ผูที่ไดคะแนนสูงกวาจะเปนผูชนะ ในกรณีที่ไมมฝ
ี ายใดทําคะแนนไดหรือมีคะแนนเทากัน กรรมการผูช
 ี้ขาด
และกรรมการผูช
 วย 3 คน จะเปนผูตด
ั สิน (Hantei)
การแขงขันประเภททีม หากทีมชายชนะนําหางไปแลว 3 คู หรือ 2 คูในกรณีทีมหญิงจะถูกประกาศใหชนะในทันที

คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

II)

ในกรณีทจ
ี่ ะมีการขอคําตัดสิน (Hantei) หลังจากเริ่มการแขงขันเวลาพิเศษ (Sai Shiai) สิน
้ สุดลง กรรมการผูช
 ี้ขาด
จะออกไปนอกพื้นที่แขงและประกาศ “Hantei” ตามดวยการ เปานกหวีด 2 ระดับเสียง กรรมการผูช
 วยจะใชธงเปน
สัญลักษณเลือกใหฝายหนึ่งฝายใดเปนฝายชนะ หลังจากนั้น กรรมการผูชี้ขาดจะยกแขนดานที่อยูขางผูชนะ
จากนั้นเปานกหวีดสั้นๆใหกรรมการผูช
 วยยกธงลง และกลับไปยัง ตําแหนงเดิมเพื่อประกาศผูช
 นะ
ในกรณีที่มีการเสมอ กรรมการผูชี้ขาดประกาศวา “Hikiwake (เสมอ)” โดยกรรมการผูชี้ขาดจะกลับเขาประจํา
ตําแหนงเดิม วางแขนขางหนึง่ บนหนาอก เพื่อแสดงใหเห็นวาเปนความเห็นของตนเองที่จะตัดสิน แลวจึงยกแขน
ไปยังดานที่เห็นวาควรเปนผูชนะ หลังจากนั้นจึงประกาศผูช
 นะตามวิธีปกติ
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: พฤติกรรมตองหาม

พฤติกรรมตองหามแบงเปน 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 (CATEGORY 1 )
1. การจูโจมซึ่งมีการสัมผัสรุนแรงเกินไป และการจูโจมที่สัมผัสบริเวณคอหอยคูตอสู
2. การจูโจมที่ แขน, ขา, ขาหนีบ, ขอตอ, หลังเทา
3. การจูโจมที่ ใบหนา โดยใชเทคนิค แบมือ
4. การทุมที่อันตรายและถูกหามซึ่งอาจทําใหคูตอสูบาดเจ็บ

ประเภทที่ 2 (CATEGORY 2)
1. เสแสรงการบาดเจ็บ, แสดงการบาดเจ็บเกินความจริง
2. ออกนอกบริเวณพื้นที่ แขงขัน (Jogai) บอยครั้งเกินไป
3. ตอสูโดยขาดการระมัดระวัง หรือขาดการปองกันตนเองซึ่งอาจนําไปถึงอันตรายตอตนเองได (Mubobi)
4. หลีกเลี่ยงการตอสู เพื่อมิใหคต
ู อ
 สูมีโอกาสทําคะแนน
5. การหนวงเหนีย
่ ว, การปล้าํ , การผลัก, การจับยึด โดยไมมีความพยายามทีจ
่ ะใชการจูโจมตามมา
6. การใชเทคนิคจูโ จมที่ไมสามารถควบคุมความปลอดภัย หรืออันตรายใหแกคูตอสู ไมวา จะจูโจมถูกเปาหมาย
หรือไม
7. การทําลักษณะคลายกับการจูโจมโดยใช ศีรษะ, หัวเขา, และขอศอก
8. ใชคาํ พูดยัว่ ยุคต
ู อสู, ไมปฏิบัตต
ิ ามคําสั่งของกรรมการผูช
 ี้ขาด, ไมสุภาพตอกรรมการอื่น, หรือการไรมารยาท
อื่นๆ

คําอธิบายเพิ่มเติม
I) ในการแขงขันคาราเตเพื่อการกีฬา หามนําการจูโจมซึ่งอันตรายมาใช และเทคนิคทั้งหมดจะตองมีการควบคุม
บางสวน ของรางกาย ใหสามารถรับแรงกระแทกไดดีพอสมควร เชน หนาทอง แตบริเวณ ศีรษะ, ใบหนา, ลําคอ,
ขาหนีบ, และขอตอที่ยังออนไหว ฉะนั้นการจูโ จมทีต
่ ั้งใจซึ่งกอใหเกิดการบาดเจ็บอาจถูกปรับโทษ ยกเวนเกิดขึ้น
จาก ผูถูกกระทําเอง ผูแขงขันตองจูโจมดวยการควบคุมทีด
่ ี และทาทางทีด
่ ี มิฉะนั้นอาจถูกปรับโทษได
โดยเฉพาะในการแขงขันกีฬาระดับนักเรียนมือใหมหรือระดับเยาวชน

การสัมผัสบริเวณใบหนา (Senior และ Junior)
II) การจูโจมดวยการสัมผัสเบาๆ ณ บริเวณใบหนา, ศีรษะ, ลําคอ อนุญาตได (แตหา มทําทีค
่ อหอย) หากกรรมการผู
ชี้ขาดเห็นวาการสัมผัสรุนแรงไป แตไมถึงขั้นที่ปดโอกาสใหผูถูกกระทํายังสามารถชนะได กรรมการผูชข
ี้ าดจะ
ใหคําเตือน (Chukoku) หากเหตุการณเดิมเกิดขึ้นอีกจะถูกปรับโทษทันที (Keikoku) และ IPPON (1 คะแนน)
จะถูกใหแกผถ
ู ก
ู กระทํา หากเหตุการณเดิมเกิดขึ้นอีก เปนหนที่ 3จะถูกปรับโทษ (Hansoku Chui) และ NIHON
(2 คะแนน) จะถูกใหผูถูกกระทํา และหากยังเกิดขึ้นอีก จะถูกปรับแพทันที (Hansoku)

การสัมผัสบริเวณใบหนา (Cadet) ผูฝกใหม
III)

สําหรับผูแขงขันระดับนักเรียนมือใหมหรือระดับเยาวชน หามสัมผัสหรือกระแทกที่บริเวณใบหนา, ศีรษะ, และ
ลําคอ (รวมถึงหนากาก) ดวยเทคนิคการใชมือ หากสัมผัสหรือกระแทก ไมวากรณีใดจะถูกเตือนหรือปรับโทษ
ทันที และตามขอความในบรรทัดที่ 2 ยกเวนการสัมผัสเหลานั้นเกิดจากฝายตรงขามเอง (Mubobi) สําหรับการ
เตะที่ศีรษะ ใบหนานั้น สามารถสัมผัสผิวหนัง ไดอยางแผวเบาเทานั้น และสามารถใหคะแนนได ในกรณีหากมาก
วาผิวสัมผัส จะถูกตักเตือนหรือปรับโทษทันที ยกเวนการสัมผัสเหลานั้นเกิดจากฝายตรงขามเอง(Mubobi)

VI)

กรรมการผูชี้ขาดตองหมั่นสังเกตและตรวจสอบผูที่ไดรับบาดเจ็บ การตรวจสอบที่ลาชาอาจทําใหเกิดเลือดกําเดา
ไหลได การตรวจสอบยังสามารถบงบอกถึงเจตนาของผูแขงขันวาตองการย้ําจุดบาดเจ็บ เพื่อประโยชน ในการ
แขงขันหรือไม เชน ชกจมูกที่บาดเจ็บแลวอยางรุนแรง หรือถูใบหนาคูตอสูอยางรุนแรง

V)

การบาดเจ็บที่มอ
ี ยูแลวนั้นอาจบิดเบือนความรุนแรงของการสัมผัสได ฉะนั้นกรรมการผูช
 ี้ขาดตองคํานึงถึงขอนี้
ดวยถาจะปรับโทษผูแ
 ขงขัน เชน การสัมผัสที่ไมรุนแรงอาจทําใหคต
ู อสูไมสามารถแขงขันตอ เนื่องจากไดรับ
บาดเจ็บสะสมมาจากการตอสูยกกอนๆ และกอนการแขงทุกครั้งผูค
 วบคุมพื้นที่แขงขัน(Match Area Controllers)
ตองตรวจสอบใบรายงานแพทยและรับรองวาผูแขงวาสามารถลงแขงขันได กรรมการผูช
 ี้ขาดตองไดรับรายงาน
หากผูแขงขันไดรับการปฐมพยาบาลมากอนหนานี้
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VI)

ผูแขงขันที่แสดงอาการบาดเจ็บเกินกวาเหตุ เพื่อตองการไดรบ
ั คะแนนจากโทษปรับ เชน การเอามือกุมหนาเดิน
โซเซ หรือ ลมโดยไมจําเปน นั้นอาจถูกเตือนหรือ ถูกปรับโทษทันที
VII) การแกลงทําวาบาดเจ็บทั้งที่ไมมีอะไรเปนเหตุมากอน ซึ่งถือวาเปนการผิดระเบียบอยางรุนแรงนั้น ผูแขงขันจะถูก
ประกาศวา “Shikkaku (ใหออกจากการแขง)” ตัวอยางเชนการลมลงหรือกลิ้งไปมาบนพื้นที่แขงโดยไมมี
หลักฐานการวินจ
ิ ฉัยทีช
่ ัดเจนสนับสนุนจากแพทยสนาม
VIII) การแสดงอาการบาดเจ็บเกินความเปนจริง จากการบาดเจ็บจริง เพียงเล็กนอย เมื่อพิจารณาแลวถือวาพฤติกรรม
ดังกลาวไมสามารถเปนที่ยอมรับได เพราะฉะนั้นการแสดงอาการบาดเจ็บเกินความเปนจริง ดังกลาว ในครัง้ แรก
ผูกระทําจะไดรบ
ั โทษขั้นต่ําสุดคือ Keikoku (และจะให IPPON (1 คะแนน) แกฝายตรงขาม) การแสดงอาการ
บาดเจ็บเกินความเปนจริง มากกวานี้ เชน เดินโซเซ ไปรอบๆ, ลื่นลมลงบนพืน
้ สนาม, ลุกขึ้นยืนแลวลมลงอีกครั้ง
จะถูกปรับโทษ Hansoku Chui หรือ Hansoku ไดทันที ขึ้นอยูกับความรุนแรงของการกระทําผิด
ผูแขงขันที่ถูกประกาศวา “Shikkaku” จากการแกลงบาดเจ็บ จะตองออกจากสนามแขงทันที และถูกสงตัวให
IX)
คณะกรรมการแพทยสนามของ WKF ตรวจวินจ
ิ ฉัยผูแ
 ขงขันกอนการชิงชนะเลิศจะจบลง ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลให
คณะกรรมการตัดสินพิจารณา หากพบวาผูแ
 ขงขันแกลงบาดเจ็บจริงจะถูกปรับโทษสถานหนักที่สด
ุ อาจถึงขั้นหาม
เขารวมการแขงขันอีกตลอดชีพหากมีการแกลงบาดเจ็บซ้ําอีกในอนาคต
คอเปนสวนที่เปราะบางทีส
่ ุดแมโดนกระทบเพียงเล็กนอยก็จะตองถูกเตือนหรือถูกปรับโทษ ยกเวนกรณีที่
X)
ผูถูกกระทําเปนผูกระทําเอง
เทคนิคการทุม
 แบงเปน 2 แบบ คือ “ทาสามัญทั่วไป(Conventional)” ใชเทคนิคกวาดขาแบบคาราเต เชน De
XI)
Ashi Bari, Ko Uchi Gare ฯลฯ โดยคูต
 อสูจะโดนกวาดขาใหเสียการทรงตัว หรือโดนทุมโดยไมมี การจับถูกตัว
กอน และการทุม
 ที่กําหนดวาจะตองรัดหรือโอบกอดคูตอสูเวลาทุม ซึ่งการทุม
 แบบนี้จะทําได ก็ตอเมื่อมีการใช
เทคนิคการเขาจูโจมแบบคาราเตจริงๆกอน หรือเปนการตอบโตการจูโจมและพยายามทุม หรือจับตัวและแกนการ
หมุนของการทุม
 ตองไมอยูเหนือระดับสะโพก และตองจับตัวคูตอสูไวตลอดเวลาเพื่อ ความปลอดภัยสําหรับการ
ทุมเหนือไหล เชน Seio Nage, Kata Garumaฯลฯ นั้นหามกระทํา เชนเดียวกับ “การทุมแบบสังเวย(Sacrifice)”
เชน Tomeo Nage, Sumi Gaeshiฯลฯ นอกจากนี้ ยังหามมิใหควาจับต่ํากวาเอว ฝายตรงขามแลวยกและทุม

หรือเขาจับรวบแลวดึงขาจากดานลาง ถาคูต
 อ
 สูบาดเจ็บจากเทคนิค การทุม
 กลุมกรรมการผูตด
ั สินจะเปนผูตด
ั สิน
วาควรมีการปรับโทษหรือไม
XII) หามใชการจูโจมดวยเทคนิคแบบ “แบมือ” ไปยังบริเวณใบหนาของคูตอสู เนื่องจากอันตรายตอการมองเห็น
XIII) Jogai (ออกนอกพื้นที่แขงขัน) คือสถานการณซึ่งเทาหรือสวนอื่นของผูแขงขันสัมผัสสวนนอกของพื้นที่แขงขัน
ยกเวนกรณีทผ
ี่ แ
ู ขงขัน ถูกผลักหรือถูกทุม
 ออกจากพื้นที่แขงขันโดยผูแขงขันอีกฝายหนึ่ง
 ขงขันทีท
่ าํ คะแนนไดสาํ เร็จ แลวออกนอกพื้นที่แขงขันกอนกรรมการสัง่ “Yame(หยุด)” จะไดคะแนนและไม
XIV) ถาผูแ
ถูกปรับโทษออกนอกพื้นที่แขงขัน (Jogai) แตถาผูแ
 ขงขันทําคะแนนไมสําเร็จ แลวออกนอกพื้นที่แขงขัน จะถูก
ปรับโทษออกนอกพื้นที่แขงขัน (Jogai)
XV) ถา Ao (ฝายน้ําเงิน) ออกนอกพื้นที่แขงขันทันที หลังจาก Aka (ฝายแดง) จูโจมทําคะแนนสําเร็จ และการสั่ง
“Yame(หยุด)” เกิดขึ้น ณ ชวงทําคะแนนทันที การออกนอกพื้นที่แขงขันไมควรถูกปรับโทษ แตหาก Ao ออก
นอกพื้นที่การแขงขัน ขณะที่ Aka ทําคะแนนได (โดยที่ Aka ยังอยูในพื้นที่แขงขัน) Aka จะไดคะแนน และ Ao
จะถูกปรับโทษออกนอกสนาม (Jogai)
่ ะตองเขาใจวา "การหลีกเลี่ยงการตอสู" หมายถึงสถานการณที่ คูแขงขันพยายามปองกันไมให
XVI) เปนสิ่งสําคัญทีจ
ฝายตรงขาม มีโอกาสที่จะทําคะแนนโดยใชการถวงเวลา. การทีผ
่ ูแขงที่ถอยอยางเดียวโดยไมพยายามสูกลับ
กอด จับ เหนี่ยวรั้ง หรือ จงใจออกนอกสนาม นั้นเปนการไมเปดโอกาสใหคต
ู อสูจูโจมทําคะแนน จะตองถูกเตือน
หรือปรับโทษ เหตุการณนี้จะเกิดขึ้นบอยครั้งเมื่อเวลาของยกการแขงขันใกลสิ้นสุดลง หากการกระทําดังกลาวมา
เบื้องตน เกิดขึ้นกอนหมดเวลาการแขงขันเกิน 10 วินาที กรรมการผูชี้ขาดจะเตือนผูกระทําผิด ถาหากมีการ
กระทําผิดตามพฤติกรรมตองหามประเภท 2 มากอนผูกระทําผิดจะไดรับการปรับโทษครั้งตอไปตามขั้นการปรับ
โทษ อยางไรก็ตาม หากเหลือเวลาการแขงขันนอยกวา 10 วินาที กรรมการผูช
 ี้ขาดจะลงโทษผูกระทําผิดดวย
Keikoku (ไมวาจะถูกลงโทษดวย Chukoku มากอนหรือไม) สวนฝายตรงขามจะได 1 คะแนน หากเคยถูก
ลงโทษดวย Keikoku มาแลว กรรมการผูชี้ขาดจะลงโทษดวย Hansoku chui สวนฝายตรงขามจะได 2 คะแนน
อยางไรก็ตามกรรมการผูช
 ี้ขาดตอง มั่นใจวาการลาถอยของผูแ
 ขงขันนั้น มิไดเกิดขึ้นจากการถูกคูต
 อสูจ
 ูโจมแบบ
ไมมีการควบคุมหรือการจูโจม ที่อันตราย ซึ่งหากเปนเชนนั้น ผูจูโจมจะถูกเตือนหรือปรับโทษได
ู ขงขันจูโจมคูตอ
 สู โดยมิไดระวังความปลอดภัยของตนเอง เชน ผู
XVII) ตัวอยางหนึ่งของ Mubobi เกิดขึ้นทันทีที่ผแ
แขงขันบางคน จูโจมโดย Reverse Punch(Gyaku zuki) ระยะยาว และไมสามารถปองกันการจูโจมกลับของคู
ตอสู การจูโจมแบบเปดหนาเชนนี้คือ Mubobi และจะไมไดคะแนน นอกจากนั้นผูแขงขันบางคนยังใชเทคนิค การ
แสดงความโออวดโดยการหันหลังใหคูตอสูท
 ันทีหลังจากทําการจูโจม บางทีมีการลดแขนปองกันลง และ ละเลย
การระวังคูตอสู ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของกรรมการผูช
 ี้ขาดตอการจูโจมที่ไดกระทําไป การกระทํา
เชนนี้ถือวาเปน Mubobi อยางชัดเจน และหากผูกระทํา Mubobi เอง ไดรับบาดเจ็บ ใหถือวาเปนความผิดของ
ผูกระทํา Mubobi เองและกรรมการผูช
 ี้ขาดสามารถปฏิเสธการปรับโทษคูต
 อ
 สูได
XVIII) การประพฤติอยางไรมารยาทจากสมาชิกของกลุมตัวแทนอยางเปนทางการ (Official Delegates) สามารถ
นําไปสู การตัดสิทธิแขงขันของผูแขงขัน, หรือทีมแขงขัน, หรือตัวแทนใหออกจากการแขงขัน
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: การลงโทษ

CHUKOKU(การเตือน)

กรรมการจะเตือนผูแขงในกรณีที่เปนความผิดพลาดครั้งแรกและผิดพลาดเพียงเล็กนอย

KEIKOKU

การลงโทษโดยฝายตรงขามไดคะแนน Ippon (1คะแนน) และเปนการตักเตือนสําหรับ
ความผิดพลาดเล็กนอย ซึ่งกรรมการไดทําการวากลาวตักเตือนไปแลว ในยกแขงขันนี้
หรือกรณีทค
ี่ วามผิดพลาดดังกลาวไมรุนแรงพอที่จะสั่งลงโทษ Hansoku chui ได

HANSOKU-CHUI

การลงโทษโดยทีฝ
่ ายตรงขามไดคะแนน Nihon (2 คะแนน) และมักเกิดเมือ
่ กรรมการ
ไดกลาวตักเตือนและลงโทษแบบ Keikoku ไปแลวในการแขงที่ผา นมาหรือ สามารถใช
ปรับโทษดังกลาว โดยขั้นการกระทําผิดทีร่ ุนแรงแตไมถึงขั้น Hansoku

HANSOKU

การลงโทษในความผิดที่รุนแรงมากหรือเมื่อมีการลงโทษ Hansoku-chui มากอน ซึ่งมี
ผลใหผแ
ู ขงขันถูกตัดสิทธิการแขงขันทันที ในกรณีแขงขันประเภททีม ผูแขงขันที่
บาดเจ็บจะไดเพิ่ม 8 คะแนน ขณะที่คะแนนของฝายตรงขามจะถูกปรับเปน 0

SHIKKAKU

การลงโทษโดยการตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันตลอดรายการ หรือแคการแขงประเภท
นั้น หรือคณะกรรมการตัดสินจะตองรวมปรึกษาและกําหนดขอบเขตของ Shikkaku การ
ลงโทษ Shikkaku ซึ่งมักใชลงโทษกรณีผแ
ู ขงขันมุงราย, ไมเชื่อฟง กรรมการผูช
 ี้ขาด
หรือละเมิดกฎการแขงและทําใหเสียเกียรติของกีฬาคาราเต หากเปน การแขงประเภท
ทีม ถาสมาชิกของทีมไดรับ Shikkaku คูตอสูจะไดรับคะแนน 8 คะแนน ขณะที่คะแนน
ของฝายตรงขามจะถูกปรับเปน 0

คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

การกระทําความผิดตามพฤติกรรมตองหามประเภท 1 และประเภท 2 นั้นไมสามารถสะสมขามประเภทได

II)

การปรับโทษสามารถใหไดเมื่อมีการกระทําผิดกฎ แตเมื่อปรับโทษแลวหากมีการกระทําความผิดในประเภทเดิม
ซ้ําอีก จะตองปรับโทษรุนแรงเพิ่มขึ้นดวยและจะไมมีการเตือน หรือลงโทษสําหรับการสัมผัสที่รุนแรงเกินเหตุ อัน
สมควร แลวหลังจากนั้นยังมีการเตือนอีก ถามีการสัมผัสรุนแรงเปนครั้งที่ 2

III)

Chukoku เกิดขึ้นเมื่อเห็นไดวามีการละเมิดกฎเพียงเล็กนอย แตความสามรถของผูแขงที่จะชนะการแขงขัน ไม
ลดนอยลงจากความผิดของฝายตรงขาม (ในความเห็นของกลุมกรรมการผูตัดสิน)

IV)

Keikoku อาจใหโดยตรงไดทันทีไมตองมีการใหการเตือนกอนซึ่งการให Keikoku นั้น กลุมกรรมการ ผูตัดสิน
เห็นวาผูแขงขันที่ถูกละเมิดกฎนั้นมีแนวโนมที่จะสามารถชนะการแขงขันนั้นนอยลง

V)

Hansoku-chui อาจใชปรับโดยตรงไดทันทีหรือใชหลังจากการเตือนแลว หรือหลังจาก Keikoku ทั้งนี้ในสายตา
ของกลุมกรรมการผูตัดสินผูแขงที่ถูกละเมิดกฎมีแนวโนมนอยมากที่จะสามารถชนะการแขงขันได

VI)

Hansoku อาจใชปรับโทษโดยตรงในกรณีมีการละเมิดกฎอยางรุนแรง หรือจากการเพิ่มโทษทีละขั้นขึ้นมาก็ได
ซึ่งจะถูกใชเมื่อกลุมกรรมการผูตัดสินเห็นวา โอกาสที่ผูแขงที่ถูกละเมิดกฎจะชนะการแขงขันนั้นเปนศูนยไปแลว

VII)

ผูแขงที่ไดรับโทษ Hansoku จากการกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือในกรณีที่กลุมกรรมการผูตัดสิน และผูควบคุม
พื้นที่แขงขัน (Match Area Controllers) เห็นวาผูแขงขันทานนั้นไดกระทําการที่เสี่ยง เปนอันตราย หรือไม
สามารถควบคุมการจูโจมตามขอกําหนดการแขงของ WKF ไดนั้น จะถูกทํารายงานเสนอตอ คณะกรรมการตัดสิน
เพื่อพิจารณาวาผูแขงดังกลาวควรถูกตัดสิทธิจากการแขงทันทีและ/หรือตัดสิทธิในการแขง ตลอดรายการ

VIII) Shikkaku สามารถนํามาปรับโทษกับผูแขงขันโดยตรงได โดยไมจําเปนตองมีการใหการเตือนกอนซึ่งอาจเกิด
ขึ้น จากการที่ผูฝกสอนหรือเพื่อนรวมทีมของผูแขงขันนั้นๆ ประพฤติตนในทางที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติยศของกีฬาคาราเต หรืออาจเกิดจากการที่กรรมการผูชี้ขาดเชื่อมั่นวาผูแขงขันดังกลาวมีพฤติกรรมมุงราย
หรือประสงครายโดยไมจําเปนที่การบาดเจ็บจะตองเกิดขึ้นจริง หากเปนเชนนี้การปรับโทษ Shikkaku เปนโทษที่
สมควร กวา Hansoku
IX)

โทษ Shikkaku ตองถูกประกาศตอหนา สาธารณชน
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หัวขอที่ 10 : การไดรับบาดเจ็บและอุบัติเหตุในการแขงขัน
1.

Kiken คื อ การที่ ผูแ ข งขั น ไมป รากฏตั วเมื่ อถูกเรีย กลงแข ง ขัน, ไม ส ามารถลงแขงตอได, การละทิ้ ง การแข งขั น
เนื่องจากการบาดเจ็บของผูแขงขันเองซึ่งมิไดเกิดจากการกระทําของฝายตรงขาม, หรือถูกถอนชื่อออกจากการ
แขง โดยการตัดสินของกรรมการตัดสินชี้ขาด

2.

กรณีที่ผูแขงขันทั้งสองคนไดรับการบาดเจ็บในเวลาเดียวกัน หรือเปนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมากอนแลวและไดรับ
การตั ด สิ น ยื นยั น จากแพทย ส นาม ส งผลใหผู แ ข งขั น ทั้ งสองไม ส ามารถทํ า การแข ง ขัน ต อ ไปได ผู แ ข งขั น ที่ ทํ า
คะแนน ไดสูงที่สุดขณะนั้นก็จะเปนผูชนะโดยปริยาย แตในกรณีที่ผูแขงขันทั้งสองมีคะแนนเทากัน การตัดสินผูแพ
หรือ ชนะจะขึ้นอยูกับการประกาศขอคําตัดสินของกรรมการผูชี้ขาด ในกรณีประเภททีม ตองจัดใหมีแขงขันใหม
กอน (Sai Shiai) หากยังไมสามารถหาผูชนะได จึงจะขอคําตัดสินจากกรรมการผูชี้ขาด

3.

กรณีที่ผูแขงไดรับบาดเจ็บมากและแพทยสนามตัดสินใจใหเลิกการแขงขัน ผูแขงดังกลาวก็ไมสามารถลงแขงได
อีก ในเกมการแขงขันนัดนั้น

4.

ผูแขงที่ไดรับชัยชนะจากการบาดเจ็บในการแขงขันใดก็ตาม จะไมสามารถทําการแขงขันไดอีก นอกจากไดรับการ
ยินยอมจากแพทยสนาม แตถาผูแขงขันดังกลาวลงแขงขันและไดรับชัยชนะเนื่องจากการบาดเจ็บอีกเปนครั้งที่สอง
ผูแขงขันดังกลาวจะถูกถอนชื่อออกจากการแขงขันคุมิเตะ และไมสามารถลงแขงขันไดอีกในการแขงขันนัดนั้น

5.

เมื่อผูแขงทานใดไดรับบาดเจ็บ กรรมการผูชี้ขาดจะตองใหสัญญาณหยุดการแขงขันทันที เพื่อทําการเรียก แพทย
สนามมาตรวจสอบ วินิจฉัย และใหการปฐมพยาบาลแกผูแขงขันดังกลาว

6.

ผูแขงที่ไดรับบาดเจ็บขณะแขงขันอยูและมีความจําเปนที่จะตองไดรับการปฐมพยาบาล สามารถขอเวลา 3 นาที
เพื่อทําการปฐมพยาบาลได หากไมสามารถปฐมพยาบาลใหเสร็จภายใน 3 นาที กรรมการผูชี้ขาดตองตัดสินวา ผู
แขงขันดังกลาวควรถูกประกาศวาไมพรอมเขาแขงขันตอ (ตามหัวขอ 13 ขอ 9d) หรือขยายเวลาปฐมพยาบาล
ออกไป
ผูแขงคนใดที่ลม
 หรือถูกทุมและไมสามารถยืนทรงตัวไดภายใน 10 วินาที ถือวามีสภาพไมเหมาะสมที่จะแขงตอไป
และจะถูกถอดชื่อจากการแขงคุมิเตะทั้งหมดในการแขงนัดดังกลาว กรณีผแ
ู ขงคนใดลมหรือถูกทุมและไมสามารถ
ยืนขึ้นทันที กรรมการผูชี้ขาดจะสงสัญญาณใหผรู ักษาเริ่มจับเวลาโดยการเปานกหวีด 1 ครัง้ เพื่อเริ่มการนับถอย
หลัง 10 วินาที ขณะเดียวกันหากจําเปนก็จะเรียกแพทยสนามเขามาปฐมพยาบาล และผูร ักษาเวลา จะหยุดนาฬิกา
เมื่อกรรมการผูช
 ี้ขาดใหสญ
ั ญาณหยุดโดยยกแขนขึ้น.ในกรณี เมื่อเริ่มจับเวลา 10 วินาที ผูแ
 ขงขันจะตองถูก
ตรวจเช็ครางกาย โดยแพทยสนาม โดยจะไมมีขอยกเวน

7.

คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

เมื่อแพทยสนามประกาศวาผูแขงไมเหมาะสมที่จะแขงขันตอไป จะตองมีการบันทึกบนบัตรตรวจสอบผูแขงขัน
(Monitoring Card) สวนระดับขั้นของความไมพรอมของผูแขงตองถูกแสดงอยางชัดเจนตอกลุมกรรมการผูตัดสิน

II)

ผูแขงอาจชนะจากการที่คูตอสูถูกตัดสิทธิ์แขงขันเพราะมี โทษปรับสะสมแบบไมรุนแรงของพฤติกรรมตองหาม
ประเภท 1 ซึ่งผูชนะอาจไมไดรับบาดเจ็บมากมาย แตหากวาในรอบตอตอไปผูชนะคนเดิมไดรับชัยชนะจากการ ที่
คูตอสูถูกตัดสิทธิแขงจากโทษปรับ โดยการใชพฤติกรรมตองหามประเภท 1 ซ้ําอีกรอบ ก็จะทําใหผูชนะ ดังกลาว
ถูกถอดถอนออกจากการแขงในนัดดังกลาว แมวาผูชนะนั้นจะสามารถทําการแขงขันตอไดก็ตาม

III)

กรรมการผูชี้ขาดควรเรียกแพทยสนาม เมื่อผูแขงขันไดรับบาดเจ็บและตองการการปฐมพยาบาลเทานั้น

IV)

จะมีเพียงแพทยสนามเทานั้นที่จะทําการรับรองความปลอดภัยในการแขงตอของผูแขงขัน เนื่องจากแพทยสนาม
เปนผูที่จะบริหารทางการแพทยใหกับการแขงขันโดยเฉพาะ

V)

สําหรับการใชกฎ 10 วินาที (Ten Second Rule) ผูรักษาเวลาสําหรับกฎ 10 วินาที ควรจะถูกแตงตั้งเปนพิเศษ
โดยจะมีสัญญาณเตือนที่ 7 วินาทีและจะใหสัญญาณอีกทีที่ 10 วินาที ผูรักษาเวลาจะเริ่มจับเวลา เมื่อกรรมการผู
ชี้ขาดใหสัญญาณเริ่ม และจะหยุดเมื่อผูแขงยืนตรงแลวกรรมการผูชี้ขาดยกมือขึ้น

VI)

กลุมกรรมการผูตัดสินจะทําการตัดสินผูชนะบนพื้นฐานของ Kiken, Hansoku หรือ Shikkaku

VII)

ในการแขงขันประเภททีม หากสมาชิกคนใดในทีมไดรับ Kiken คะแนนของผูนั้นจะถูกปรับเปน 0 สวนฝายตรง
ขามจะไดรับเพิ่ม 8 คะแนน
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หัวขอที่ 11 : การคัดคานผลการตัดสิน
1.

ไมอนุญาตใหประทวงผลการตัดสินตอกลุมกรรมการตัดสินในขณะที่กําลังทําหนาที่ตัดสินอยู

2.

หากขั้น ตอนการปฏิ บั ติง านของกรรมการผู ชี้ข าดขั ด กั บ กฎระเบี ย บ ผู ที่ มีสิ ท ธิ์คั ด ค า น คื อประธานของสหพั น ธ /
สโมสร/ชมรม/ทีมนั้นๆ หรือ ผูแทนอยางเปนทางการของทีมเทานั้น

3.

การคัดคานหรือไมเห็นดวยกับผลการตัดสิน สามารถทําไดโดยการเขียนรายงานทันทีหลังการแขงขันสิ้นสุดลง
(ยกเวนการคัดคานที่เกี่ยวกับความผิดพลาดของเจาหนาที่บริหารจัดการการแขงขัน โดยใหแจงตอผูควบคุมพื้นที่
การแขง เพื่อทําการแกไขไดทันทวงที)

4.

ผูคัด คานสามารถเสนอรายงานตอตัว แทนของคณะอุทธรณ(Appeals Jury) จากนั้นคณะอุ ท ธรณพิจารณาจาก
สภาพแวดล อมและข อมู ล ที่ มีอยู รายงานผลการตัด สิ นจะถู กจัด ทํ า ขึ้ นและถู กประกาศเพื่อบั งคับ ใช ต ามที่ คณะ
อุทธรณลงมติ

5.

การประทวงหรือคัดคานใดอันเนื่องมาจากการใชกฎกติกาการแขงขันนั้น ตัวแทนอยางเปนทางการของทีม หรือผู
แขงขันจะตองนําเสนอรายงานตามขั้นตอนที่กรรมการกลางแหงสหพันธคาราเตโลก (WKF EC) กําหนดพรอมทั้ง
ใหตัวแทนอยางเปนทางการของทีมหรือผูแขงขันเซ็นชื่อปดทาย

6.

ผูที่ทําการคัดคานจะตองชําระเงินประกันสําหรับคาคัดคานจํานวนหนึ่งตามที่ WKF EC เห็นสมควร และเอกสารการ
คัดคานนั้นจะถูกสงใหตัวแทนคณะอุทธรณ

7.องคประกอบของกลุมคณะอุทธรณ

Referee) ที่ ถูก แต งตั้ งโดย
คณะอุ ท ธรณ ประกอบดว ยตั ว แทน 3 ท า นจากกรรมการผู ชี้ข าดอาวุ โ ส (Senior
คณะกรรมการควบคุ ม การตั ด สิ น (RC)
และสมาชิ ก ของคณะไม ส ามารถเลื อ กมาจากประเทศเดี ย วกั น ได
คณะกรรมการควบคุมการตัดสิ น (RC)
ควรจะแต งตั้งสมาชิกขึ้นอีก 3 ทา น จากอันดับ 1-3 เพื่อที่จะสามารถ
ทดแทนคณะอุทธรณชุดเกาได ในกรณีที่หนึ่งในกรรมการคณะอุทธรณ มีความเกี่ยวของหรือเปนชาติเดียวกับผูยื่น
คัดคาน
8.การพิจารณาคําอุทธรณ
เปนความรับผิดชอบของผูที่รับคํารองการประทวง คัดคาน ที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการอุทธรณ และเรียกเก็บเงิน
ประกันสําหรับคาการประทวง คัดคานคําตัดสิน ที่ฝายการเงิน/เหรัญญิก
คณะอุทธรณ จะรีบดําเนินการสอบสวนทันทีและสมาชิกของคณะอุทธรณ ทั้ง 3 ทานจะตองแสดงความคิดเห็นหรือ
คําตัดสิน ของการประทวงคัดคานคําตัดสินดังกลาว โดยจะไมมีการงดการออกเสียง
9.การปฎิเสธ การประทวง คัดคานการตัดสิน
ถาการประทวง คัดคานการตัดสิน ถูกพิจารณาวาไมถูกตอง คณะอุทธรณจะพิจารณาแตงตั้งสมาชิกหนึ่งทาน ให
แจงกับผูที่ทําการประทวง คัดคานการตัดสิน วารายงานการประทวง คัดคานการตัดสินที่ยื่นมานั้นถูกการปฏิเสธ
โดยมี เครื่ องหมายคําว า “declined” และมี ล ายมื อชื่ อของสมาชิกในคณะอุ ทธรณรั บรองบนเอกสารการประท ว ง
คัดคานคําตัดสินดังกลาว กอนที่จะยึดเงินประกันมอบใหกับ ฝายการเงิน/เหรัญญิก เพื่อที่จะดําเนินการสงเรื่อง
ตอไปยัง เลขาธิการสหพันธคาราเต (Secretary genneral) ตอไป
10. การยอมรับ การประทวง/คัดคานการตัดสิน
ถาการประทวง คัดคานการตัดสิน ถูกพิจารณายอมรับ คณะอุทธรณจะทําการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน(OC) และคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน (RC) เพื่อที่จะหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจใชวิธี
ดังนี้:
•

ทําการพิจารณาคําตัดสินใหมอีกครั้ง จากการตัดสินที่ผิดตามกฎกติกาครั้งกอน

•

ระงับผลการแขงขันที่มีผลกระทบของรอบการแขงขันนั้น

•

จัดรอบการแขงขันที่มีผลกระทบขึ้นใหมอีกครั้ง

•

เสนอใหคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(RC) พิจารณากรรมการผูชี้ขาด(Referees) ที่มีสวนเกี่ยวของใน
การตัดสิน

เปนหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอุทธรณที่จะมีบทบาทในบริหารควบคุมและพิจารณาการดําเนินการใดๆซึ่งจะ
รบกวนโปรแกรมการแขงขันในกรณีใดก็ตาม และในการพิจารณาคําตัดสินใหมนั้น ควรเปนทางเลือกสุดทายเพื่อ
รักษาผลตัดสินใหมีความยุติธรรม
คณะอุทธรณจะพิจารณาแตงตั้งสมาชิกหนึ่งทาน ใหแจงกับผูที่ทําการประทวง คัดคานการตัดสิน วารายงานการ
ประทวง คัดคานการตัดสินนั้นถูกยอมรับ โดยมีเครื่องหมายคําวา “Accepted” และลายมือชื่อของสมาชิกในคณะ
อุทธรณ บนรายงานการประทวง คัดคาน กอนที่จะมอบใหกับฝายการเงิน/เหรัญญิก ผูที่จะดําเนินการคืนเงินประกัน
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11. รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ไดจัดการกับการประทวง คัดคานการตัดสินที่เกิดขึ้น ดังที่กลาวมาแลว กลุมคณะอุทธรณ จะดําเนินการ
ประชุ ม และเขี ยนรายงานผลของการคั ด ค า น อธิบายเหตุการณ แ ละแจงเหตุ ผ ลสํ า หรั บการยอมรับหรื อปฏิ เสธที่
เกิดขึ้นในการประทวงคัดคานนั้น และในรายงานจะตองมีลายมือชื่อของสมาชิกในคณะอุทธรณ ทั้ง 3 ทานรับรอง
และสงรายงานใหกับเลขาธิการสหพันธคาราเต (Secretary genneral) ตอไป
12. อํานาจและขอบเขต
การตัดสินของคณะอุทธรณนั้นถือเปนการตัดสินสุดทายและจะสามารถถูกขามกฎกติกาไดโดย คณะกรรมาธิการ
พิเศษ (executive Committee) เทานั้น
คณะอุ ท ธรณ ไ ม ส ามารถเข า แทรกแซงหรื อ พิ จ ารณาลงโทษได หน า ที่ ข องคณะอุ ท ธรณ คื อ การพิ จ ารณา การ
ประทวง คัดคานคําตัดสิน ที่เกิดขึ้นและนําเสนอแนวทางขอปฏิบัติตอคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน(RC) และ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน (OC) เพื่อที่จะดําเนินการแกไขการตัดสินที่ไมถูกตองตามกฎกติกาเทานั้น

คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

ในการคัดคานนั้นจะตองเสนอชื่อผูแขงขัน, กลุมกรรมการผูตัดสินที่ทําการตัดสิน และรายละเอียดของการคัดคาน
แตผูคัดคานไมสามารถฟองรอง หรือคัดคานเกี่ยวกับมาตรฐานการตัดสินโดยทั่วไป หนาที่ในการพิสูจนความจริง
ของการคัดคานขึ้นอยูกับผูรองทุกข

II)

การคัดคานจะถูกพิจารณาโดยคณะอุทธรณจะศึกษาจากหลักฐานที่สงมากับคําคัดคาน คณะอุทธรณอาจใชเทป
บันทึกภาพ (Video Tape)และสอบถามเจาหนาที่ตางๆ วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบอยางเปนกลางวาใหรับคํา
คัดคานหรือไม

III)

ในกรณีที่คณะอุทธรณเห็นดวยกับการคัดคาน จะดําเนินการที่เหมาะสมตอไป และจะมีมาตรการเพิ่มเติม เพื่อ
ปองกันมิใหเกิดซ้ําอีกในการแขงในอนาคต สําหรับเงินมัดจําที่ไดชําระไวนั้นจะถูกคืนกลับโดยฝายการเงิน

IV)

กรณีที่คณะอุทธรณไมเห็นดวยกับการคัดคาน การคัดคานนั้นจะถูกปฏิเสธและเงินมัดจําที่ชําระไวนั้น จะถูกยึด
โดย WKF

V)

เพื่อใหมั่นใจวาการแขงขันจะดําเนินตอไปไดโดยไมมีการชะลอเวลาแขง จะเปนหนาที่ของกรรมการเทคนิคที่จะ
ดูแล ใหการแขงยังคงเปนไปตามกฎการแขงขัน

VI)

กรณีที่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นมาจากฝายบริหารจัดการแขงขันเกิดขึ้น โคชควรแจงโดยตรงตอผูควบคุมพื้นที่ การ
แขง เพื่อนําแจงกรรมการผูขี้ขาดตอไป

หัวขอที่ 12 : อํานาจหนาที่
Referee Commission (คณะกรรมการผูควบคุมการตัดสิน)
1.

ตรวจสอบความถูกตองในการจัดเตรียมการของทุกการแขงขัน โดยปรึกษารวมกับคณะผูจัดการแขงเกี่ยวกับ การ
จัดการพื้นที่แขงขัน, การจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องใชที่จําเปนตางๆ, การบริหารจัดการการแขงขัน, และการเฝา
ระวังรักษาความปลอดภัย เปนตน

2.

กําหนดและแตงตั้งกรรมการผูควบคุมพื้นที่แขงขัน(Match area controller)/หัวหนากรรมการ ตามความเหมาะสม
เพื่อดูแลความเรียบรอยในพื้นที่แขงขัน พรอมทั้งสํารวจขอบกพรอง รวมทั้งใหรายละเอียด ตางๆ หรือดําเนินการ
ทั้งนี้ อาจจะใหกรรมการควบคุมพื้นที่แขงขันทํารายงานสงดวย

3.

ควบคุมและประสานงานทั้งหมดของเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปนกรรมการตางๆ

4.

จัดหาเจาหนาเพิ่มเติมในตําแหนงหนาที่ตางๆ ในกรณีที่จําเปน

5.

สอบสวนและยื่นเรื่องเพื่อพิจารณาการตัดสินในเนื้อหาของการตัดสินอยางเปนทางการ มีอํานาจตัดสินเด็ดขาด กับ
ปญหาดานเทคนิค ที่เกิดขึ้นในการแขงขันและมิไดมีการระบุไวในกฎกติกาการแขงขัน

Match Area Controller (กรรมการควบคุมพื้นที่แขงขัน)
1.

บริ ห าร, แต ง ตั้ ง , และแบ ง งานกรรมการผู ชี้ ข าดและกรรมการผู ช ว ย ในขอบเขตภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของ
กรรมการควบคุมพื้นที่แขงขัน

2.

ดูแลประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการผูชี้ขาด และกรรมการผูชวยวาปฏิบัติหนาที่สมบูรณตามบทบาทที่ได รับ
มอบหมายไวหรือไม
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3.

สั่งใหกรรมการผูชี้ขาดระงับการแขงขันเมื่อกรรมการเทคนิคใหสัญญาณวามีการขัดแยงกับกฎของการแขงขัน

4.

รายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายใตความรับผิดชอบประจําวัน พรอมทั้งเสนอใหความคิดเห็น(ถามี) เพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการผูตัดสิน

Referees (กรรมการผูชี้ขาด : Shushin)
1.

กรรมการชี้ขาด(Shushin) มีอํานาจในการควบคุมการแขงขัน (ตั้งแตการประกาศเริ่มการแขงขัน, การสั่งพักการ
แขงขัน, และประกาศการสิ้นสุดการแขงขัน)

2.

ใหคะแนน

3.

ใหคําอธิบายรายละเอียดแกกรรมการควบคุมพื้นที่แขงขันและคณะกรรมการควบคุมการแขงขัน หรือคณะอุทธรณ
ถาจําเปนเกี่ยวกับบรรทัดฐานการใหคะแนน

4.

การใหคําตักเตือนและบทลงโทษแกผูแขงขันกอน, ระหวาง, และหลังการแขงขัน

5.

รับและพิจารณาความคิดเห็นของกรรมการผูชวย

6.

ประกาศและเริ่ม การแขงขันตอเวลาพิเศษ(Sai Shiai)

7.

ดําเนินการขอคําตัดสิน (Hantei) ของกลุมกรรมการผูตัดสิน และประกาศผล

8.

ประกาศการเสมอกัน

9.

ประกาศผูชนะ

10. กรรมการผูชี้ขาดไมไดมีอํานาจควบคุมดูแลเฉพาะพื้นที่การแขงขัน หากมีอํานาจในการควบคุมดูแลพื้นที่ขางเคียง
ดวย
11. กรรมการผูชี้ขาดเปนผูใหสัญญาณและประกาศการใหคําสั่งตางๆ รวมทั้งผลการตัดสิน

Judges (กรรมการผูชวย : Fukushin)
อํานาจกรรมการผูชวยมีดังนี้
1.

ชวยกรรมการผูชี้ขาดโดยใชสัญญาณธง

2.

ลงคะแนนใหความคิดเห็นในกรณีที่ตองการการตัดสิน

กรรมการผูชวย จะสังเกตการณการแขงขัน อยางละเอียดและสงสัญญาณใหกรรมการผูชี้ขาด ในกรณีดังตอไปนี้
A)

เมื่อผูแขงขันไดคะแนน

B)

เมื่อผูแขงขันละเมิดกติกาและ/หรือใชเทคนิคที่ผิดในการตอสู

C)

เมื่อผูแขงขันไดรับบาดเจ็บหรือปวย

D)

เมื่อผูแขงขันคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองออกนอกบริเวณพื้นที่แขงขัน (Jogai)

E)

ในกรณีอื่นๆ ที่กรรมการผูชวยเห็นวาสมควรรายงานตอกรรมการผูชี้ขาด

Arbitrator (กรรมการเทคนิค : Kansa)
ช ว ยกรรมการผู ค วบคุ ม พื้ น ที่ แ ข ง ขั น โดยตรวจตราการแข ง ขั น และยกที่ ก ารแข ง ขั น ดํ า เนิ น อยู หากว า การตั ด สิ น ของ
กรรมการผูชี้ขาดและ/หรือกรรมการผูชวยไมเปนไปตามกฎของการแขงขัน กรรมการเทคนิคจะยกสัญญาณธงสีแดงหรือ
กดออดทันที กรรมการผูควบคุมพื้นที่แขงขันจะสั่งใหกรรมการผูชี้ขาดระงับการแขงขันหรือยกของการแขงขันและ แกไข
ขอผิดพลาด บันทึกของการแขงขันที่จะเก็บไวเปนหลักฐานอยางเปนทางการตองไดรับการรับรองโดยกรรมการเทคนิค

Score Supervisors (หัวหนาผูควบคุมคะแนน)
จะทําการเก็บบันทึกคะแนนที่ใหโดยกรรมการผูชี้ขาด และยังทําหนาที่ตรวจตราการทํางานของผูรักษาเวลา และผูบันทึก
คะแนน
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คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

เมื่ อ กลุ ม กรรมการผู ช ว ยทั้ ง 3 ท า นให สั ญ ญาณเหมื อ นกั น หรื อ ทํ า ให รู ว า ได ใ ห ค ะแนนแก ผู แ ข ง คนเดี ย วกั น
กรรมการผูชี้ขาดจะหยุดการแขงขันและกระทําตามเสียงสวนใหญ
หากวากรรมการผูชี้ขาดไมระงับการแขงขัน
ทันที กรรมการเทคนิคจะยกสัญญาณธงสีแดง และเปานกหวีด

II)

เมื่อกรรมการผูชวย 2 ทาน ใหสัญญาณเหมือนกันหรือทําใหรูวาไดใหคะแนนแกผูแขงขันคนเดียวกัน กรรมการ ผู
ชี้ขาดจะพิจารณาความเห็นของกรรมการผูชวยทั้ง 2 ทาน แตอาจปฏิเสธที่จะระงับการแขงขันถาไมเห็นดวย กับ
ความเห็นดังกลาว

III)

อยางไรก็ตาม เมื่อมีการหยุดการแขงขันชั่วคราว สวนใหญจะมีการตัดสินเกิดขึ้น

IV)

เมื่อกรรมการผูช
 ี้ขาด (Referee) ตัดสินใจวามีการหยุดการแขงขันชั่วคราว จะสั่ง Yame และพรอมกับใหสัญญาณ
มือ. กรรมการผูช
 วย (Judge) จะตองลดธงลง ในทาเตรียมและรอความเห็นของกรรมการชีข
้ าด (Referee) เมื่อ
กรรมการชี้ขาด (Referee) จะกลับประจําที่จด
ุ เริ่มตน กรรมการชี้ขาด(Referee) จะใหสญ
ั ญาณตามความเห็นของ
ตนเอง และจากนั้นกรรมการผูช
 วย (Judge) จึงจะแสดงสัญญาณตามความเห็นของแตละทานและกรรมการชี้ขาด
(Referee) จะพิจารณาและแสดงผลการตัดสิน ตามเสียงสวนใหญ.

V)

หากคําตัดสินของกรรมการไมเปนเอกฉันท หรือ มีเสียง 2 ตอ 2 กรรมการผูชี้ขาดจะตองแสดงสัญญาณเพื่อ
อธิบายวา ทําไมจึงใหหรือไมใหคะแนนแกผูแขงขัน

VI)

เมื่อกรรมการผูชวยทั้ง 3 ทานมีความคิดเห็นที่ไมเหมือนกัน กรรมการผูชี้ขาดอาจใหคําตัดสิน แตตองไดรับการ
สนับสนุนโดยกรรมการผูชวย 1 ทานกอน

VII)

ในกรณีที่กรรมการผูช
 วย(Judge) 2 ทาน ไมแสดงสัญญาณธงและกรรมการผูช
 วย(Judge) อีก 1 ทานมีความคิด
เห็นที่ไมตรงกับกรรมการชี้ขาด (Referee), จากนั้นกรรมการชี้ขาดจะเปนผูต
 ัดสินใจ.

VIII) ที่การขอคําตัดสิน Hantei กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยแตละทานจะมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง และในกรณี
ที่ การแขงขันเวลาพิเศษ (Sai Shiai) แลวยังมีการเสมออีก กรรมการผูชี้ขาดถึงจะการขอคําตัดสิน
IX)

กรรมการผูชวย(Judge) จะใหคะแนนไดตอเมื่อเห็นการกระทําอยางชัดเจน หากไมมั่นใจวาผูแขงขันจูโจมได
คะแนนจริง กรรมการผูชวยตัดสิน(Judge) จะไมใหสัญญาณ

X)

บทบาทของกรรมการเทคนิค คือตองทําใหมั่นใจวาการแขงขันหรือยกแขงขันจะตองถูกดําเนินไปตามกฎ ของ
การแขงขัน กรรมการเทคนิคมิใชกรรมการตัดสินอีกทาน กรรมการเทคนิคไมมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง ตัดสิน
เชน จะใหคะแนนหรือไม หรือวา Jogai ไดเกิดขึ้นหรือไม หนาที่หลักของกรรมการเทคนิค จะเกี่ยวกับเรื่องของ
ขั้นตอนตางๆเทานั้น

XI)

ในกรณีที่กรรมการผูชี้ขาดไมไดยินเสีย งระฆังหมดเวลา หัวหนาผูควบคุมคะแนน(Score Supervisor) จะเปา
นกหวีด

XII)

เมื่อตองมีการอธิบายบรรทัดฐานการใหคะแนนของคณะกรรมการผูชี้ขาดหลังการแขงขัน จะตองพูดใหกรรมการ
ผูควบคุมพื้นที่แขงขัน หรือคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน หรือคณะอุทธรณฟงเทานั้น และไมพูดใหผูอื่น ที่ไม
เกี่ยวของฟงเด็ดขาด

หัวขอที่ 13 : การเริ่ม การหยุดพัก และ การสิ้นสุดการแขงขัน
1.

การใชคําพูดและสัญญาณของกรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยจะแสดงไวในภาคผนวกที่ 1 และ 2

2.

กรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวยจะเขาประจําตําแหนงที่กําหนดไว และตามดวยการโคงคํานับแลกเปลี่ยน แก
กันของผูแขงขัน จากนั้นกรรมการผูชี้ขาด จะประกาศวา “Shobu Hajime” เพื่อเริ่มการแขงขัน

3.

กรรมการผูชี้ขาดสามารถหยุดการแขงขันโดยประกาศวา “Yame” และถาจําเปนกรรมการผูชี้ขาดจะสั่งใหผูแขงขัน
ทั้งสอง กลับเขาประจําตําแหนงเดิม(Moto No Ichi)

4.

เมื่อกรรมการผูชี้ขาดกลับเขาไปยืนที่ตําแหนงของตน กรรมการผูชวยจะใหความเห็นโดยการใชสัญญาณธง ถามี
การใหคะแนน กรรมการผูชี้ขาดจะประกาศผลการตัดสินโดยใชสัญญาณมือ บงบอกฝายที่ไดคะแนน (Aka หรือ
Ao) ตําแหนงที่ถูกจูโจม (Chudan หรือ Jodan) เทคนิคที่ทําใหไดคะแนน (Tsuki, Uchi หรือ Keri) แลวกรรมการ
ผูชี้ขาดจะใหคะแนน โดยใชทาทางตามที่ไดอธิบายไว หลังจากนั้นกรรมการผูชี้ขาด สามารถเริ่มการแขงขันอีกครั้ง
โดยประกาศวา “Tsuzukete Hajimei”

5.

เมื่ อผู แ ข ง ขั น ท า นใดท า นหนึ่ง ไดค ะแนนนํ า คูแ ข ง เกิน 8 แต ม ในรอบนั้น กรรมการผู ชี้ข าด จะประกาศ “Yame”
เพื่อใหผูแขงขันทั้งสอง กลับไปประจําตําแหนงเริ่มตน หลังจากนั้นกรรมการผูชี้ขาดจะประกาศผูชนะ โดยการยก
มือทางดานผูชนะขึ้น และประกาศวา “Ao(Aka) No Kachi” แลวการแขงขันก็จะสิ้นสุดลง
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6.

เมื่อเวลาการแขงขันไดสิ้นสุดลง ผูแขงขันทีไ
่ ดคะแนนมากกวาจะถูกประกาศวาเปนผูช
 นะ กรรมการผูชี้ขาดจะ
ประกาศ โดยยกมือทางดานผูช
 นะขึ้นและประกาศวา “Ao(Aka) No Kachi” แลวการแขงขันก็จะสิ้นสุดลง

7.

เมื่อเวลาการแขงขันไดสิ้นสุดลง แตคะแนนของผูแขงขันทั้งสองเสมอกัน หรือไมมีใครไดคะแนน กรรมการผูชี้ขาด
จะประกาศ “Yame” เพื่อใหทุกคนกลับไปประจําตําแหนงเริ่มตน พรอมประกาศผลการแขงขันวา “เสมอ
Hikiwake” แลวตอดวย การแขงขันเวลาพิเศษ “Sai Shiai ”

8.

ในการขอคําตัดสิน “Hantei” กรรมการผูช
 ี้ขาดและกรรมการผูช
 วย มีคนละ 1 เสียง ยกเวนถายังตัดสินผลไมไดหรือ
เสมอกันอีก หลังการแขงขันเวลาพิเศษ “Sai Shiai ”เสร็จสิ้นแลว กรรมการผูชี้ขาดจะเปนผูตด
ั สินเพียงคนเดียวเพื่อ
เปนการยุติการแขงขันที่อาจจะเสมอกันอีก

9.

กรรมการผูช
 ี้ขาดจะประกาศ “Yame” หยุดการแขงขันชั่วคราว เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้เกิดขึ้น
A)

เมื่อผูแขงขันทานใดทานหนึ่ง หรือทั้งคูออกนอกพื้นที่แขงขัน

B)

เมื่อกรรมการผูช
 ี้ขาดตองการสั่งให ผูแขงขันทานใดทานหนึง่ จัดชุดแขงหรืออุปกรณปองกันตัวใหเรียบรอย

C)

เมื่อผูแขงขันทานใดทานหนึ่งไดกระทําผิดกติกาการแขงขัน

D)

เมื่อกรรมการผูช
 ี้ขาดเห็นวาผูแ
 ขงขันทานใดทานหนึ่งหรือทัง้ คู ไมสามารถที่จะทําการแขงขัน ตอไปได
เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ, ปวย, หรือดวยสาเหตุอื่น หลังจากถามความเห็นจากแพทยสนาม กรรมการผูช
 ี้ขาด
จะเปนผูตด
ั สินวาผูแขงขันดังกลาวสามารถทําการแขงขัน ตอไปไดหรือไม

E)

เมื่อผูแขงขันเขาจับคูตอสูแตไมไดใชเทคนิคเพื่อทําการตอสู จูโจมหรือทุมไดทัน ภายใน 2 วินาที

F)

เมื่อผูแขงขันทานใดทานหนึ่งหรือทั้งคู ถูกทุม
 หรือลมลง และยังไมมีใชเทคนิคการทําคะแนน ภายใน 2
วินาที

G)

เมื่อผูแขงขันทัง้ คูเขาจับหรือกอดกัน โดยปราศจากความพยายามในการทุมหรือการใชเทคนิค ภายใน 2
วินาที

H)

เมื่อผูแขงขันทัง้ คู ยืนเขาประชิดหนาอกชนกัน โดยปราศจากความพยายามในการทุมหรือการใชเทคนิค
ภายใน 2 วินาที

I)

เมื่อเทาของผูแขงขันทั้งคู ไมแตะพื้นจากการลมลงหรือพยายามทุมและเริ่มมีการปล้ํากัน

J)

เมื่อมีการทําคะแนน

K)

เมื่อกรรมการผูช
 วย (Judge) 3 ทานใหสญ
ั ญาณเหมือนกัน หรือใหคะแนนผูแขงขันฝายเดียวกัน

L)

เมื่อมีการขอรองโดยผูควบคุมพื้นที่การแขงขัน (Match area controller)

คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

เมื่อเริ่มการแขงขัน กรรมการผูช
 ี้ขาดจะเรียกผูแ
 ขงขันทั้งสองเขาประจําตําแหนงเริ่มตน ถาผูแขงขันเขามา ภายใน
พื้นที่แขงขันกอนเวลาเริ่ม จะถูกเชิญใหออกนอกพื้นที่ ผูแขงขันจะโคงใหกันและกันเพื่อแสดงความเคารพ (การ
ผงกหัวนิดหนอยๆเปนการไมสภ
ุ าพและไมเหมาะสมอยางยิ่ง) กรรมการผูช
 ี้ขาด สามารถเรียกใหผแ
ู ขงขัน ทั้งสอง
แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน โดยการใชสญ
ั ญาณมือดังทีแ
่ สดงในภาคผนวกที่ 2 เมื่อไมมีการเคารพกัน

II)

ก อ นที่ ก รรมการผู ชี้ ข าดประกาศเริ่ ม การแข ง ขั น ใหม อี ก ครั้ ง กรรมการผู ชี้ ข าดต อ งตรวจดู ว า ผู แ ข ง ขั น ทั้ ง สอง
กลับไปประจําตําแหนงที่เสนของตนเรียบรอยหรือไม, ผูแขงขันที่เคลื่อนไหวไปมาจะตองถูกสั่งใหอยูนิ่งๆ และอยู
ในทาพรอมที่จะทําการแขงขันใหม โดยกรรมการผูชี้ขาดจะพยายามเริ่มการแขงขันโดยเร็ว เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
การเสียเวลาในการแขงขันใหนอยที่สุด

III)

ผูแขงขันจะโคงใหกันและกันเพื่อแสดงความเคารพ ขณะเริ่มและจบ ในแตละการแขงขัน

หัวขอที่ 14 : การเปลี่ยนแปลงแกไข
ผูที่จะสามารถเปลี่ย นแปลงแก ไขกฎ กติกาการแขงขันคาราเต ไดแ ก คณะกรรมการกี ฬาของสหพันธคาราเตโดโลก
(WKF Sports Commission) โดยการยินยอมเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ WKF
เทานั้น
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กติกา KATA
หัวขอที่ 1

: พื้นที่การแขงขัน

1.

พื้นที่การแขงขันจะตองเปนพื้นที่เรียบเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

2.

พื้นที่การแขงขันควรมีขนาดเพียงพอเพื่อไมใหมีการรบกวนการแสดง KATA

คํา อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม
I)

เพื่อความเหมาะสมในการแสดง kata พื้นที่ที่แขงขันตองเปนพื้นเรียบมีผิวหนาสม่ําเสมอ โดยทั่วไป สามารถใช
เบาะสําหรับแขง Kumite ก็ได

หัวขอที่ 2

: การแตงกายของเจาหนาที่

1.

ผูเขาแขงขันและกลุมกรรมการผูตัดสินจะตองแตงเครื่องแบบตามที่ระบุไวในหัวขอที่ 2 ของกติกาของ Kumite

2.

ผูใดที่ไมปฏิบัติตามกฎที่ระบุไวอาจถูกขับไลออกจากการแขงขันได

คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

หามถอดเสื้อนอกคาราเตตลอดเวลาการแขงขัน KATA

II)

ผูแขงขันที่แตงตัวไมถูกกฎ จะตองทําการแตงกายใหมใหเรียบรอยภายในเวลา 1 นาที

หัวขอที่ 3

: การจัดการแขงขัน KATA

1.

การแขงขันทารํา Kata แบงออกเปนประเภททีมและประเภทบุคคล โดยการแขงขันประเภททีมจะมีสมาชิกในทีม
ทั้งหมด 3 คน เปนผูห ญิงล ว นหรื อชายล ว น ส วนการแขงขัน ประเภทบุ ค คลจะแบงออกเป น การแข งขั นประเภท
บุคคลหญิงและบุคคลชาย

2.

ระบบการคัดออกแบบการชิงตําแหนงที่ 3 (Reprechage) จะถูกนํามาใช

3.

ผู แ ข ง ขัน ต อ งใช ทั้ งท า บั งคั บ(Shitei) และท า อิ ส ระ(Tokui) โดยท า ที่ใ ช ใ นการแขง Kata ซึ่ งจะต อง ได รั บ การ
ยอมรับจากสถานที่ฝกคาราเตโด ที่ถูกยอมรับจากสหพันธคาราเตแหงโลก (WKF) ยึดตามระบบ Goju, Shito,
Shoto และ Wado. ตารางทาบังคับของทา KATA จะอยูในภาคผนวกที่ 7 และรายการทาอิสระของ Kata จะอยูใ น
ภาคผนวกที่ 8

4.

ผูแขงที่แสดง Shitei kata ไมไดรับอนุญาตใหแสดงทาอื่นที่แตกตาง

5.

ในรอบตอมาผูแขงขันสามารถเลือกทารําอิสระจากรายชื่อ Tokui Kata ในภาคผนวกที่ 8 โดยสามารถนําทาที่เรียน
จากสถานฝกของผูแขงมาใชได

6.

ทาที่จะใชในการแขงขันจะตองเขียนและแจงไวที่โตะคะแนน กอนเริ่มการแขงขัน

7.

ผูแขงขันจะตองแสดง KATA ที่ไมเหมือนกันในแตละรอบ เมื่อแสดง KATA ใดไปแลวหามแสดงซ้ําอีก

8.

ในการแขงขันรอบรองชนะเลิศ ผูแขงขันสามารถแสดง Shitei หรือ Tokui Kata ได แตตองอยูภายใตขอ 7

9.

ในรอบชิงเหรียญ(รวมชิงที่ 3)ของการแขงขัน Kata ประเภททีม ใน 2 ทีมที่เขาแขงจะแสดง Kata จากรายชื่อ
Tokui Kata ในภาคผนวกที่ 8 ตามปกติและตองแสดงความหมายของทา Bunkai Kata ซึ่งมีความยาวไมเกิน 5
นาที โดยผูจับเวลาจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อผูแขงขันทําความเคารพกรรมการในสนามกอนเริ่มแสดงทารํา Kata
และจะหยุดเวลาเมื่อผูแขงขันทําความเคารพกรรมการหลังแสดงความหมายของทารํา Bunkai เสร็จ. ทีมซึ่งไม
ดําเนินการคํานับที่ครบถวน ในการแสดง Kata หรือใชระยะเวลาแสดงเกิน 5 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน. ทั้งนี้
ไมอนุญาตใหใชอาวุธหรืออุปกรณหรือเครื่องแตงตัวเพิ่มเติม ประกอบการแสดง
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คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

จํานวนและประเภทของ Kata ขึ้นอยูกับจํานวนของผูแขงขันในประเภทบุคคลหรือทีม ตามที่ตารางระบุ การชนะ
โดยที่ไมตองแขง (Bye) ขึ้นอยูกับจํานวนผูแขงขัน หรือจํานวนทีม
ผูแขงขันหรือทีม
65 - 128
33 - 64
17 - 32
9 - 16
5-8
4

หัวขอที่ 4

จํานวนทา KATA ที่ตอ
 งแขง
7
6
5
4
3
2

Tokui
5
4
3
3
3
2

Shitei
2
2
2
1
0
0

: คณะกรรมการควบคุมการตัดสิน

1.

คณะกรรมการตัดสิน 5 คน ในแตละรอบการแขงขัน จะถูกแตงตั้งโดยคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน
(Referee Commission) หรือกรรมการผูค
 วบคุมพื้นทีแ
่ ขงขัน (Match Area Controller)

2.

คณะกรรมการตัดสินของการแขงขัน KATA จะตองไมมีสญ
ั ชาติเดียวกับผูแขงขัน

3.

ผูจับเวลา ผูควบคุมคะแนนและผูประกาศ จะตองมาจากการแตงตั้ง

คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

กรรมการผูชี้ขาดจะนั่งอยูตรงเสนรอบนอกของเขตการแขงขัน หันหนาเขาหาผูแขงขัน สวนกรรมการผูชวยอีก 4
ทาน จะนั่งอยูที่แตละมุมของสนามแขงขัน

II)

กรรมการตัดสินแตละทานจะมีธงแดงและน้ําเงิน หรืออุปกรณในการใหคะแนนชนิดอื่น

หัวขอที่ 5
1.

: หลักในการตัดสิน

การแสดง Kata จะตองแสดงดวยความสมบูรณ และตองแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความหมายของแตละทา
ในการประเมินความสามารถของผูแขงขันหรือทีม กรรมการผูตด
ั สินจะพิจารณาจาก
A) ทาตามความเปนจริงตามความหมายของ Kata
B) ความเขาใจในเทคนิคที่นาํ มาใช (Bunkai)
C) ความเหมาะสมของเวลา, จังหวะ, ความเร็ว, การทรงตัว และการรวมพลัง (Kime)
D) ความถูกตองและการใชลมหายใจอยางเหมาะสมเพื่อชวยในการรวมพลัง (Kime)
E) ความถูกตองในการรวบรวมความตั้งใจ (Chakugan) และสมาธิ
F) ความถูกตองของทายืน (Dachi) ดวยขาที่เกร็งอยางเหมาะสมและเทาแบนเรียบที่พื้น
G) ทองที่เกร็งอยางเหมาะสม (Hara) และไมมีการกระดกขึ้นลงของสะโพกเวลาเคลื่อนตัว
H) รูปแบบที่ถูกตอง (Kihon) ของทาทางทีแ
่ สดง
I)

การแสดงทาทางจะถูกประเมิน ดวยการวิเคราะหจด
ุ อื่นๆ ดวย เชน ระดับความยากของทา

J) ในการแขงขัน Kata แบบทีมจะดูความกลมกลืนและพรอมเพรียงกัน โดยไมใชการบอกใบ จากการใช
ทาทางภายนอกมาเปนปจจัยในการตัดสินดวย
2.

ผูแขงขันที่ใชทาอื่นนอกเหนือจากทาบังคับ Shitei Kata ที่กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์

3.

ผูแขงขันที่หยุดชะงักในระหวาง การแสดง Shitei Kata, Tokui Kata หรือ ผูที่แสดง Kata นอกเหนือจากที่ได
ประกาศไวหรือแจงที่โตะคณะกรรมการ จะตองถูกตัดสิทธิ์

4.

ผูแขงขันที่แสดงทา Kata ผิดหรือแสดงทาซ้ําจะถูกตัดสิทธิ์
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คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

Kata ไม ใ ชก ารเต นรํ า หรื อ การแสดงละคร ดัง นั้ นจะตอ งยึด มั่ นในคุณ ค าและหลั กการดั้ ง เดิ ม ไว จะต องจริง จั ง
เหมือนในการตอสูจริง และแสดงสมาธิ, พลัง, และประสิทธิภาพของเทคนิค และจะตองแสดงความแข็งแกรง,
พลัง, และความเร็ว เชนเดียวกับทวงทาลีลาที่สวยงาม, จังหวะ, และการทรงตัว

II)

ใน Kata แบบทีม ผูรวมทีมทั้ง 3 คนจะตองเริ่ม Kata โดยหันหนาไปทางเดียวกันใหกรรมการผูชี้ขาด

III)

สมาชิกในทีมจะตองแสดงทาทางในหลักเกณฑของการแสดง Kata โดยพรอมเพรียงกัน

IV)

คํ า สั่ ง ให เ ริ่ ม และหยุ ด การแสดง, การกระทื บ เท า , การตบอก แขน หรื อ เสื้ อ , และ การหายใจออกอย า งไม
เหมาะสม เปนตัวอยางการบอกใบจากภายนอก และจะนํามาพิจารณาในการตัดสินดวย

V)

โคชหรือผูเขาแขงขันตองตรวจสอบชื่อทาในการแขงขันแตละรอบวา ตรงกับที่แจงไวที่โตะกรรมการหรือไม

หัวขอที่ 6

: การดําเนินการแขงขัน

1.

เมื่อเริ่มการแขงขันแตละครั้งในการตอบรับการขานเรียกชื่อผูแขงขัน ซึ่งฝายหนึ่งจะใสสายสีแดง(Aka) และอีกฝาย
ใสสายสีน้ําเงิน(Ao) ทั้ง 2 ฝายจะยืนที่เสนประจําตําแหนง ณ เสนสนามการแขงขันและหันหนาเขาหากรรมการผูชี้
ขาด หลังจากโคงทําความเคารพใหกลุมกรรมการผูตัดสินแลวฝายน้ําเงิน Ao จะตองกาวออกจากสนาม แขงขัน
หลังจากนั้นฝายแดง Aka จะเปนฝายเริ่มตนกอน โดยยายกลับมาที่จุดเริ่มตนและมีการประกาศชื่อที่จะแสดง Kata
แลวจึงเริ่มแสดง เมื่อการแสดงเสร็จสิ้นฝายแดง Aka จะออกจากสนามแขงขันเพื่อใหฝายน้ําเงิน Ao แสดง เมื่อ
ฝายน้ําเงิน Ao แสดงเสร็จทั้งคูก็จะกลับเขาไปในสนามแขงขันอีกครั้งเพื่อรอผลการตัดสิน

2.

ถาการแสดง Kata ไมเปนไปตามกฎหรือมีสิ่งผิดปกติอื่นๆ กรรมการผูชี้ขาดอาจเรียกกรรมการผูชวยทานอื่นมาเพื่อ
ขอคําตัดสิน

3.

ถามีการตัดสิทธิ์ผูแขงกรรมการผูชี้ขาดจะไขวธงและแยกธง(เหมือน Torimasen ในการแขงขัน Kumite)

4.

หลังจากแสดง Kata เสร็จทั้งคู ผูแขงขันจะยืนคนขางกันภายในพื้นที่แขง และกรรมการผูชี้ขาด จะขอคําตัดสินดวย
การประกาศ “Hantei” และเปานกหวีด 2 จังหวะ และกรรมการผูชวยจะยกธงขึ้นพรอมกัน

5.

การตัดสินจะเปนฝายแดง AKA หรือฝายน้ําเงิน Ao ไมมีการเสมอ ผูที่ไดคะแนน 2 หรือ 3 เสียงจะเปนฝายชนะ
และโฆษกจะประกาศชื่อผูชนะ

6.

ผูแขงขันจะโคงใหกัน จากนั้นจะโคงใหกลุมกรรมการผูตัดสินและออกจากสนามแขงขัน

คําอธิบายเพิ่มเติม
I)

จุดเริ่มการแสดง Kata จะตองอยูภายในเขตของพื้นที่สนามแขงขัน

II)

กรรมการผูช
 ี้ขาดจะเปานกหวีด 2 จังหวะ เพื่อใหกรรมการผูชว ยยกธงใหคะแนนพรอมกัน ใหมีเวลาเพียงพอในการ
นับคะแนนเสียง (ประมาณ 5 วินาที) หลังจากนับคะแนนแลวและเปานกหวีดอีกครั้ง เพื่อใหลดธงลง

III) หากผูแขงขันแสดงทาผิด หรือไมสามารถลงแขงได (Kiken) อีกฝายจะชนะทันที โดยไมตองแขงขัน
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 : คําจํากัดความ
SHOBU HAJIME

เริ่มการแขงขัน

หลังจากประกาศแลว กรรมการผูช
 ี้ขาดกาวไป
ดานหลัง

ATOSHI BARAKU

มีเวลาเหลือเพียงเล็กนอย

ผูรักษาเวลาใหสัญญาณ 30 วินาที กอนหมดเวลา
การแขงและกรรมการผูชี้ขาดจะประกาศ “Atoshi
Baraku”

YAME

หยุด

เมื่อตองการขัดจังหวะชั่วคราวหรือการสิ้นสุดการ
แขงขัน โดย กรรมการผูช
 ี้ขาด ประกาศ “Yame”
พรอมฟาดแขนขางหนึ่ง จากระดับบนลงมา

MOTO NO ICHI

กลับคืนสูต
 ําแหนงเดิม

ผูแขงขันทั้งสอง, กรรมการผูช
 ข
ี้ าด, และกรรมการ
ผูชวย กลับเขา สูตําแหนงประจําของตน

TSUZUKETE

สูตอไป

กรรมการผูช
 ี้ขาดสั่งหลังจากทีก
่ ารแขงมีการหยุดโดย
ที่กรรมการผูชข
ี้ าดไมไดสั่งใหหยุด ใหสูตอไป

TSUZUKETE - HAJIME

สูตอได - เริ่ม

กรรมการผูช
 ี้ขาดยืนในทาที่ขาขางหนึ่งกาวมา
ดานหนา (Zenkutsu–Dachi) ขณะที่พูด
“Tsuzukete” จะเหยียดแขนและฝามือออกไปดาน
นอกไปยังผูแขงขัน และพูดตามดวย “Hajime” พรอม
วาดฝามือเขาหากันอยาง รวดเร็ว พรอมกาวถอยหลัง
ในเวลาเดียวกัน

SHUGO

เรียกกรรมการผูช
 วย

กรรมการผูช
 ี้ขาดเรียกกรรมการผูชวย หลังจบการแขง
ครั้งนั้นหรือรอบนั้น, หรือเมื่อตองการการรับรอง
เพื่อให ผูแขงออกจากการแขง(Shikkaku)

การตัดสิน

หากไมสามารถตัดสินผลหลังจากตอเวลาการแขงขัน
พิเศษ(Sai Shiai) กรรมการผูช
 ี้ขาดเรียกขอคําตัดสิน
จากกรรมการผูช
 วยโดยการเปานกหวีด และกรรมการ
ผูชวยจะยกธงวา ผูแขงขันฝายไหนจะเปนฝายได
คะแนน พรอมๆกับ กรรมการผูช
 ี้ขาดใหคะแนนดวย
การยกมือ

HIKIWAKE

เสมอ

ในกรณีมีการตัดสินใหเสมอกัน หลังการประกาศ ขอ
คําตัดสิน(Hantei) กรรมการผูช
 ี้ขาดจะเอาแขน ไขว
กันบริเวณหนาอก และวาดแขนเฉียงลงมาออก ไป
บริเวณขางลําตัวโดยหงายเอาฝามือออกดานนอก

TORIMASEN

ไมสามารถใหคะแนน ได

คลายๆกับ Hikiwake แตกรรมการผูช
 ี้ขาดจะคว่ํามือ
ลง

SAI SHIAI

ตอเวลาการแขงขันพิเศษ

กรรมการผูช
 ี้ขาดประกาศเริ่มการแขงขันใหมอีกครั้ง
ดวยการสั่งวา” Sai Shiai, Shobu Hajime”

AIUCHI

การทําคะแนนได ในเวลาเดียวกัน

ไมมีผูใดไดรับคะแนนดังกลาว กรรมการผูช
 ข
ี้ าด จะกํา
หมัดเขาหากันบริเวณหนาอก

AKA(AO) NO KACHI

ฝายแดง(ฝายน้าํ เงิน) ชนะ

กรรมการผูช
 ี้ขาดวาดแขนเฉียงจากลําตัว ไปยังดาน
ของผูแขงขันทีไ
่ ดรับชัยชนะ

HANTEI

AKA(AO) SANBON

ฝายแดง(ฝายน้าํ เงิน)

กรรมการผูช
 ี้ขาดยกแขนขางทีอ
่ ยูดานผูทท
ี่ ําคะแนน
ได โดยใหแขนอยูสูงกวาระดับไหล 45 องศา

ได 3 คะแนน
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ฝายแดง (ฝายน้ําเงิน)
ได 2 คะแนน

กรรมการผูช
 ี้ขาดยกแขนขางทีอ
่ ยูดานผูทท
ี่ ําคะแนน
ได โดยใหแขนอยูพอดีกับระดับไหล

ฝายแดง (ฝายน้ําเงิน)

กรรมการผูช
 ี้ขาดยกแขนขางทีอ
่ ยูดานผูทาํ คะแนนได

ได 1 คะแนน

โดยใหแขนอยูต
 ่ํากวาระดับไหล 45 องศา

CHUKOKU

การเตือนเนื่องจากการ ละเมิด
ประเภท 1 หรือ 2 โดยไมมีการ
ลงโทษ

ละเมิดประเภท 1 กรรมการผูช
 ข
ี้ าดหันไปทางผู
แขงขัน ที่ละเมิดกฎและไขวแขนทั้ง 2 ขางระดับ
หนาอก สวนการละเมิดประเภทที่ 2 กรรมการผูช
 ี้
ขาดใชนวิ้ ชี้ (งอแขน) ชี้ไปยังใบหนาของผูแ
 ขงขันที่
ละเมิดกฎ

KEIKOKU

การเตือนแลวตามดวยบทลงโทษ
IPPON (1 คะแนน)

กรรมการผูช
 ี้ขาดใหสัญลักษณวาละเมิดกฎประเภท 1
หรือ 2 โดยการใชนิ้วชี้ชี้ไปที่ผแ
ู ขงขันที่ละเมิดกฎ
ดวยมุมทแยงประมาณ 45 องศาต่ํากวาระดับไหล
และใหคะแนนฝายตรงขาม 1 คะแนน

HANSOKU-CHUI

การเตือนแลวตามดวยบทลงโทษ
NIHON (2 คะแนน)

กรรมการผูช
 ี้ขาดใหสัญณาณวาละเมิดกฎประเภท 1
หรือ 2 โดยการชี้ไปทีผ
่ ูแขงขันที่ละเมิดกฎ ในแนวที่
ขนาน กับพื้นและใหคะแนน ฝายตรงขามคูต
 อสู 2
คะแนน

HANSOKU

ถูกตัดสิทธิการแขงขัน

กรรมการผูช
 ี้ขาดใหสัญลักษณวาละเมิดกฎประเภท 1
หรือ 2 ใชนวิ้ ชีช
้ ี้ไปยังผูแ
 ขงทีล
่ ะเมิดกฎทํามุมทแยง
ประมาณ 45 องศา สูงกวาระดับไหลและประกาศให
ฝาย ตรงขามเปนผูชนะ

JOGAI

ออกนอกพื้นที่แขงขัน

กรรมการผูช
 ี้ขาดใชนวิ้ ชีช
้ ี้ไปยังดานผูออกนอกพื้นที่
เพื่อประกาศวาผูแขงคนนี้ไดออกนอกพื้นที่แขงขัน

SHIKKAKU

การตัดสิทธิออกจากการแขงขัน

กรรมการผูช
 ี้ขาดใชนวิ้ ชีช
้ ี้ไปทีผ
่ ูทล
ี่ ะเมิดกฎทํามุม 45
องศาสูงกวาระดับไหล แลวชี้เฉียงวาดไปทางดาน
หลัง ของกรรมการผูช
 ี้ขาด พรอมประกาศวา
“AKA(Ao) Shikkaku” และประกาศใหฝายตรงขาม
เปนผูชนะ

KIKEN

ไมสามารถเขารวมการ แขงได

กรรมการผูช
 ี้ขาดใชนวิ้ ชีช
้ ี้ไปยังเสนเริ่มการแขงขัน
ดาน ของผูแขงขันที่โดยใหแขนทํามุม 45 องศา

MUBOBI

การเตือนเนื่องจากไมระวังตอ
ความปลอดภัยใน การแขงทําให
ตัวเองเสี่ยง กับอันตราย

กรรมการผูช
 ี้ขาดใชมือแตะใบหนาตนเองและหันสัน
มือ ออกดานนอก ขยับมือออกและเขา เพื่อให
กรรมการผูช
 วย รับทราบวาผูแขงขันคนนั้นไม
ระมัดระวังความปลอดภัยตอตนเอง

AKA (AO) NIHON

AKA (AO) IPPON
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ภาคผนวกที่ 2 : ทาสัญญาณและสัญญาณธงของกรรมการผูชี้ขาดและกรรมการผูชวย
คําประกาศและทาสัญญานของกรรมการผูชี้ขาด

“SHOMEN-NI-REI”
กรรมการผูช
 ี้ขาดยื่นฝามือไปดานหนา

“OTAGAT-NI-REI” - เคารพกันและกัน
กรรมการผูช
 ี้ขาดใหสัญญาณใหผูแขงขันโคงคํานับใหแกกัน

“SHOBU HAJIME”-เริ่มการแขงขัน
หลังประกาศ กรรมการผูช
 ี้ขาดกาวถอยหลัง

“YAME” - หยุด
เปนการขัดจังหวะหรือหยุดการแขงขันหรือยกนั้น เมื่อกรรมการ
ผูชี้ขาดประกาศ เขาก็จะทําทามือสับลงตรงกลาง

“TSUZUKETE HAJIME” - การตอสูพรอม เริ่ม
กรรมการพูด “TSUZUKETE” และยืนกาวเทาไปขางหนา พรอมกับ
ยืดแขนออกไปขางหนา โดยฝามือหันหันหนาเขาหา ผูแขงขันทั้ง
สองและเมื่อกรรมการพูดตอวา “HAJIME” ก็จะพลิก มือกลับ
พรอมกับกวาดมือมาตรงกลางพรอมกับกาวไปขางหลัง
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ความเห็นของกรรมการผูชข
ี้ าด
หลังจากเรียก YAME และใชทาที่ระบุ กรรมการผูช
 ี้ขาดจะงอแขน
ขางที่ผแ
ู ขงขันที่ไดคะแนนยืนอยู

“IPPON” - 1 คะแนน
กรรมการผูช
 ี้ขาดทําแขนกางแขนออก 45 องศา ไปดานขางลําตัว
ทางดานของผูท
 ี่ไดคะแนน

“NIHON” - 2 คะแนน
กรรมการผูช
 ี้ขาดจะกางแขนกางขนานกับไหลไปทางดานของผูที่
ไดคะแนน

“SANBON” - 3 คะแนน
กรรมการผูช
 ี้ขาดกางแขนออกไปขางบน 45 องศาไปทางดาน
ของผูที่ไดคะแนน

ยกเลิกการตัดสินครั้งที่แลว
กรรมการผูช
 ี้ขาดหันหนาไปทางผูแขงขัน ประกาศ “AKA” หรือ
“AO” พรอมไขวแขน แลวทําทาตัดมือลงเอาแขนลงขางลําตัว
เพื่อแสดงวาการตัดสินทีผ
่ านมายกเลิกไป

“NO KACHI” - ชนะ
หลังจากสิ้นสุดการแขงขันหรือรอบการแขงขัน กรรมการผูชี้ขาด
กางแขนขึ้น 45 องศาไปทางดานของผูทช
ี่ นะ พรอมกับประกาศวา
“AKA (หรือ AO) NO KACHI”
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“KIKEN” – การประกาศสละสิทธิก
์ ารแขง
กรรมการผูช
 ี้ขาดชี้นิ้วไปยังเสนของผูแขงขันและประกาศให ฝาย
ตรงขามเปนผูชนะ

“SHIKKAKU” - ตัดสิทธิ์การแขงและใหออกจากพื้นที่แขง
กรรมการผูช
 ี้ขาดใชนวิ้ ชี้ไปที่ผล
ู ะเมิดกฎทํามุม 45 องศา สูงกวา
ระดับไหล แลวชี้เฉียงวาดไปทางดานหลังของกรรมการผูช
 ี้ขาด
ประกาศวา “AKA(AO) SHIKKAKU” แลวประกาศใหฝายตรงขาม
เปนผูชนะ “AO(AKA) NO KACHI”

“HIKIWAKE” - เสมอ
ถามีการตัดสินไมไดในชวงประกาศ “HANTEI” กรรมการผูช
 ข
ี้ าด
จะ ไขวแขนแลววาดแขนเฉียงลงขางลําตัวโดยหงายมือออก
ดานหนา

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภทที่ 1
กรรมการผูช
 ี้ขาดทํามือไขวกันตรงขอมือในระดับอก

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภทที่ 2
กรรมการผูช
 ี้ขาดชี้ไปทีผ
่ ท
ู ี่ละเมิดพฤติกรรมตองหาม โดยงอแขน
เล็กนอย
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CHUKOKU
กรรมการผูช
 ี้ขาดเตือนครั้งแรกของการละเมิดพฤติกรรมตองหาม
ประเภทที่ 1 หรือ 2 แตยังไมลงโทษ

“KEIKOKU” - ปรับ 1 คะแนน
กรรมการผูช
 ี้ขาดระบุวา เปนการละเมิดพฤติกรรมตองหาม ประเภท
ที่ 1 หรือ 2 แลวชี้นิ้วลง 45 องศาต่ํากวาระดับไหลไปทาง ผูท
 ี่
ละเมิดพฤติกรรมตองหาม และใหคะแนน IPPON (1 คะแนน) แก
ฝายตรงขาม

“HANSOKU CHUI” - ปรับ 2 คะแนน
กรรมการผูช
 ี้ขาดระบุ การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภทที่ 1
หรือ 2 แลว ชี้นวิ้ ขนานไปทางผูละเมิดพฤติกรรมตองหาม และให
คะแนน NIBON (2 คะแนน) แกฝายตรงขาม

“HANSOKU” - ปรับแพและตัดสิทธิก
์ ารแขงขัน
กรรมการผูช
 ี้ขาดระบุกระทําผิดประเภท 1 หรือ 2 แลวชี้นิ้วขึ้น ทํา
มุม 45 องศา สูงกวาระดับไหลไปในทางดานของผูที่ละเมิด
พฤติกรรมตองหาม และประกาศใหฝายตามขามเปนผูชนะ

“AIUCHI” - ผูแขงทั้งสองใชเทคนิคที่ไดคะแนนในเวลา
เดียวกัน
ไมมีใครไดรับคะแนนในครั้งนี้ กรรมการผูช
 ี้ขาดจะกําหมัดเขาหา
กัน บริเวณหนาอก

“TORIMASEN” - ไมสามารถใหคะแนนเทคนิคได
กรรมการผูช
 ี้ขาดไขวแขน แลววาดแขนเฉียงลงดานขางลําตัว
หมายถึง เทคนิคในการทําคะแนนไมสมบูรณ หรือไมตรงตามกฏ
การใหคะแนน
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พิจารณาใหม
หลังจากไดบอกเหตุผลกรรมการผูช
 ี้ขาดขอใหกรรมการผูช
 วย
พิจารณาความเห็นใหม

AKA(AO) ไดคะแนนกอน
กรรมการผูช
 ี้ขาดบอกกรรมการผูชวยวา AKA ทําคะแนนไดกอ
 น
โดยเปดมือขวาชี้เขาหามือซาย ถา AO ไดคะแนนกอน จะชี้มือ
ซายเขาหามือขวา

เทคนิคถูกกีดขวางหรือผิดเปาหมาย
กรรมการผูช
 ี้ขาดวางมือลงบนแขนอีกขางเพื่อบอกกรรมการผูชวย
วาเทคนิคนี้ถูกกีดขวาง หรือโดนในจุดที่ไมไดคะแนน

เทคนิคผิดพลาด
กรรมการผูช
 ี้ขาดกํามือแนบหนาลําตัว เพื่อบอกกรรมการผูชว ยวา
เทคนิคนีผ
้ ด
ิ พลาด หรือโดนไมถูกจุดที่ไดคะแนน

การสัมผัสกันมากเกินไป
กรรมการผูช
 ี้ขาดบอกกรรมการผูชวยวามีการกระทบกันรุนแรง ไป
เปนการละเมิดพฤติกรรมตองหามแบบที่ 1

การแสรงทํา หรือ ทําอันตรายเกินกวาเหตุ
กรรมการผูช
 ี้ขาดใชมือทั้ง 2 ขางแตะหนาของตนเอง เพื่อบอก
ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2
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“JOGAI” - ออกนอกพื้นทีก
่ ารแขงขัน
กรรมการผูช
 ี้ขาดชี้นิ้วไปบริเวณเสนขอบสนามดานผูแขงทีล
่ ะเมิด
กฏ

MUBOBI - ทําใหตว
ั เองเสี่ยงกับอันตราย, ขาดการปองกัน
กรรมการผูช
 ี้ขาดแตะหนาแลวหันสันมือออกดานหนาแลวยืดมือ
เขา- ออกตรงดานหนา เพื่อบอกกรรมการผูชว ยวาผูแขงขันอาจทํา
ให ตนเองเสี่ยงกับอันตรายได

หลีกเลี่ยงการตอสู
กรรมการผูช
 ี้ขาดชี้นิ้วชี้ลงพื้นพรอมกับหมุนมือเปนวงกลมเพื่อระบุ
วา ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2

การหนวงเหนี่ยว, การปล้า
ํ , การผลัก, การจับยึด โดยไมมี
ความพยายามที่จะใชการจูโ จมตามมา
กรรมการผูช
 ี้ขาดจะยกมือทั้ง 2 ขางขึ้นระดับหัวไหลและ
เหยียดแขนทั้ง
2
ขางในลักษณะตั้งฝามือมือเพื่อระบุวา
ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2

SHUGO - เรียกกรรมการตัดสินผูชวย
กรรมการผูช
 ี้ขาดเรียกกรรมการผูชวยหลังจบการแขงขันหรือรอบ
นั้น หรือเพื่อขอแนะนําวาควร SHIKKAKU หรือไม
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การทําอันตราย และ การโจมตีโดยไมมก
ี ารควบคุม
กรรมการผูช
 ี้ขาดกําหมัดผานหลังศีรษะ เพื่อระบุวา ละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเภท 2

การโจมตีดวย ศีรษะ เขาหรือขอศอก
กรรมการผูช
 ี้ขาดเอามือบริเวณอวัยวะที่ใชโจมตี เพื่อระบุวา ละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเภท 2

พูดหรือ ยุแหย ฝายคูตอ
 สู และแสดงกิริยาที่ไมสุภาพ
กรรมการผูช
 ี้ขาดวางนิ้วชี้ทรี่ ิมฝปาก เพื่อระบุวา ละเมิดพฤติกรรม
ตองหามประเภท 2

ระยะไมถูกตอง (หางเกินไป)
กรรมการผูช
 ี้ขาดทํามือตั้งฉากฝามือหันเขาหากัน หางกันประมาณ
30 เซนติเมตร เพื่อบอกกรรมการผูช
 วยวา ระยะของเทคนิคนี้ไม
ถูกตอง

ระยะไมถูกตอง (ใกลเกินไป)
กรรมการผูช
 ี้ขาดทํามือไขวกัน ใหหลังมือหันเขาหากัน ฝามือชี้ไป
ทาง ดานหนา เพื่อบอกวาระยะของเทคนิคนี้ไมถูกตอง
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สัญญาณธงของกรรมการตัดสิน
IPPON

NIHON

SANBON

FOUL – เตือน

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 1

โดยธงฝายทีท
่ าํ ผิกฎจะถูกโบกวนเปนวงกลม
หลังจากนั้น จึงคอยใหสัญญาณ การละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเภท 1 หรือ 2

ใหธงไขวกันและเหยียดแขนตรง

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2

การละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2
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JOGAI

KEIKOKU

กรรมการผูช
 วยยกธงขางฝายที่ออกนอก
บริเวณ แลวแตะ บริเวณพื้นสนาม

HANSOKU CHUI

HANSOKU

TORIMASEN

TORIMASEN

AIUCHI

MIENAI

ธงจะถูกยกเคลือ
่ นเขาหากันบริเวณหนาอก
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ภาคผนวกที่ 3 : แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับกรรมการผูชวยและกรรมการผูชี้ขาด
ภาคผนวกนี้มีเพื่อชวยเหลือกรรมการผูชวยและกรรมการผูชี้ขาด ในกรณีที่กติกาหรือคําอธิบายเพิ่มเติมไมชัดเจน
การสัมผัสเกินกวาเหตุ
เมื่อผูแขงขันใชเทคนิคทําคะแนน แลวตามดวยเทคนิคที่รุนแรงเกินกวาเหตุ คณะกรรมการจะไมใหคะแนนและเตือนหรือ
ปรับโทษละเมิดพฤติกรรมประเภท 1 (แมวาจะตั้งใจหรือไมก็ตาม)
การแกลงทําวาถูกสัมผัสเกินกวาเหตุและเกินความจริง
คาราเตเปนศิลปะการตอสูและไดรับการคาดหวังในมาตรฐานที่ดีจากผูเขาแขงขัน ซึ่งเปนที่ยอมรับไมได เมื่อคูแขงขันผูท
 ี่
ไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอยแลว ถูหรือกุมใบหนาของตัวเอง เดินหรือซวนเซไปมารอบสนาม โกงหรือกมตัว การดึงหรือ
คายฟนยาง หรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อแสดงใหเสมือนวาบาดเจ็บรุนแรง เพื่อโนมนาวใหกรรมการตัดสิน ปรับโทษฝายตรงขาม
ในขั้นทีส
่ ูงขึ้น พฤติกรรมประเภทนี้ของการโกงและทําใหเสือ
่ มเสียเกียรติของกีฬาคาราเตโด จึงควรตองปรับโทษใหเร็ว
ที่สด
ุ
เมื่อผูแขงขันแกลงทําวา ไดรับการสัมผัสรุนแรงเกินจริง แลวคณะกรรมการเห็นวา เทคนิคการทําคะแนนนั้นควบคุมและ
เปนไปตามกฎการทําคะแนน กรรมการจะใหคะแนนแกฝายเขาทําและเตือนหรือปรับโทษละเมิดพฤติกรรมประเภท 2 แก
ฝายเสแสรง ในกรณีที่เสแสรงเกินกวาเหตุมากเกินไป อาจถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน (SHIKKAKU)
เปนสถานการณที่จะพิจารณาไดยากมาก เมือ
่ ผูแขงขันไดรบ
ั บาดเจ็บทีร่ ุนแรงและลมลง บางครั้งเขายืนขึ้น (เพื่อหยุดการ
จับเวลา 10 วินาที) แลวลมลงอีกครั้ง กรรมการชี้ขาดและกรรมการผูชวย จะตองระลึกเสมอวา การเตะสูงไดถึง3 คะแนน
ซึ่งมีผลตอคะแนนรวมของทั้งประเภททีมและบุคคล ผูแ
 ขงขันที่ไดรับเงินรางวัล จากการชนะไดรับเหรียญรางวัล ซึ่งเปน
สิ่งยั่วยวนอาจทําใหประพฤติผิดจรรยาบรรณได. จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองตระหนักและใชโทษที่เหมาะสม
MUBOBI
การเตือนหรือการปรับโทษเมื่อผูแขงขันถูกทําใหบาดเจ็บเพราะขาดการปองกันตนเอง เชน หันหลังใหคูตอสู โจมตีใน
ระยะใกล ต อ ยบริ เ วณท อ งโดยไม ป อ งกั น หน า ของตนเอง หยุ ด ต อ สู ก อ นกรรมการสั่ ง YAME ทิ้ ง การ ด ตั้ ง ใจกระทํ า
ความผิดซ้ํา หรือไมปองกันตนเอง

คําอธิบายเพิ่มเติม:
หากผูแขงขันไมสามารถปองกันตนเองได แลวถูกสัมผัสอยางรุนแรงหรือไดรับบาดเจ็บ จะถูกเตือนหรือปรับโทษ
ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2 โดยที่ฝายตรงขามอาจไมไดรับโทษ
หากผูแขงขันถูกเขาทํา เพราะความผิดของตัวเอง และแกลงบาดเจ็บเกินจริง เพื่อทําใหกรรมการเขาใจผิด ตั้งแต 2
ครั้งขึ้นไป อาจถูกเตือนหรือปรับโทษ MUBOBI เชนเดียวกับโทษของการแกลงบาดเจ็บเกินกวาเหตุ
หมายเหตุ: การใชเทคนิคที่รุนแรงเกินกวาเหตุ จะไมไดคะแนน
ZANSHIN
ZANSHIN คือ สภาวะตอเนื่องจากการโจมตี โดยที่นักกีฬาตองรักษาระดับสมาธิ การสังเกตคูตอสู และการระวังความ
เปนไปไดของการถู กโจมตีกลับจากคูต อสูขณะที่ตนเองเข าทําการจูโจม เชน แมผูแขงขันบางคนจะถอยออกมาหลั ง
หลั งจากโจมตี แ ล ว แต ส ายตายั ง จั บจ องคู ตอสู เพื่ อพร อมที่ จ ะแขง ขั นต อไป คณะกรรมการตองสามารถแยกได ว า ผู
แขงขันอยูในสภาวะใด พรอมจะสูหรือตั้งใจเลี่ยง เชน ทิ้งการด ขาดสมาธิ จนทําใหการตอสูหยุดชะงัก
การจับการเตะระดับลําตัว
คณะกรรมการจะใหคะแนนแกผูแขงขันที่สามารถจับขาฝายตรงขามที่เตะCHUDANกอนที่จะชักกลับ เพราะการเตะที่มี
ZANSIN เขาขายกฎการใหคะแนน สวนในกรณีการตอย gyaku tsukis แมวาทั้ง 2 ฝายจะตอยเขาเปาทั้งคู แตผูแขงขัน
ที่ตอยไวและชัดกวา จะไดคะแนน ดังนั้น ในการตอสูจริง คูตอสูจะไมสามารถรับการเตะที่มีพลังได การตัดสินวา เทคนิค
จะไดคะแนนหรือไม พิจารณาจากการควบคุมเทคนิคที่เหมาะสม เปา และกฏการใหคะแนน
การทุมและการบาดเจ็บ
การจับและทุมจะทําไดตอเมื่อโคชมั่นใจวา นักกีฬารูและสามารถใชเทคนิคไดถูกตอง
ผูแขงขันที่จะใชเทคนิคการทุมตองทําตามคําอธิบายในขอ 6 และขอ 8 หากผูแขงขันทุมฝายตรงขามอยางถูกวิธี และ
ฝายตรงขามลมอยางถูกวิธี แตยังบาดเจ็บ แพทยสนามจะเปนดูแลอาการบาดเจ็บ ฝายกระทําจะไมถูกปรับโทษ อาการ
บาดเจ็บที่เกิดจากผูถูกทุมกระทําเอง เปนผลมาจากการจับและดึงฝายตรงขามมาทับตนเอง แทนที่จะลมตามเทคนิคที่
ถูกตอง
สภาวะอันตรายเกิดขึ้นเมื่อผูแขงขันจับขาฝายตรงขามทั้ง 2 ขางแลวทุมโดยเอาหลังของฝายตรงขามลง หรือผูแ
 ขงขัน
ยอมุดตัวแลวหนุนยกตัวฝายตรงขามกอนแลวทุมฝายตรงขามลง ในหัวขอที่ 8 คําอธิบายเพิ่มเติม ขอ 10 ระบุวา “ผูท
 ุม
ตองจับฝายตรงขามไวตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยในการลม” อยางไรก็ตาม การทุมในลักษณะนี้ อาจเขาขายละเมิด
พฤติกรรมตองหามได เพราะยากที่จะรับประกันความปลอดภัยได ทั้งนี้ หากผูถูกทุมบาดเจ็บ ผูกระทําจะเขาขายละเมิด
พฤติกรรมตองหามประเภท 1 แตหากผูถูกทุมไมบาดเจ็บหรือการทุมถูกขัดโดยกรรมการผูช
 ข
ี้ าด ผูกระทําจะถูกเตือนหรือ
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ขั้นตอนการลงคะแนน
เมื่อกรรมการผูช
 ี้ขาด (Referee) ตัดสินใจวามีการหยุดการแขงขันชั่วคราว จะสั่ง Yame และพรอมกับใหสัญญาณมือ.
กรรมการผูช
 วย (Judge) จะตองลดธงลง ในทาเตรียมและรอความเห็นของกรรมการชี้ขาด (Referee) เมือ
่ กรรมการชี้
ขาด (Referee) จะกลับประจําที่จุดเริ่มตน กรรมการชี้ขาด(Referee) จะใหสัญญาณตามความเห็นของตนเอง และ
จากนั้นกรรมการผูช
 วย (Judge) จึงจะแสดงสัญญาณตามความเห็นของแตละทานและกรรมการชี้ขาด (Referee) จะ
พิจารณาและแสดงผลการตัดสิน ตามเสียงสวนใหญ. เนื่องจากกรรมการชีข
้ าด (Referee) เปนผูเดียวทีส
่ ามารถเคลื่อนที่
ไดรอบสนาม ใกลกับผูแขงขันมากทีส
่ ุดและไดพูดคุยกับแพทยสนาม กรรมการผูช
 วย (Judge) จึงตองพิจารณาสิ่งที่
กรรมการชี้ขาดการสื่อสาร อยางชัดเจนแนนนอน กอนที่จะแสดงผลการตัดสินสุดทาย ไมอนุญาตใหมีการขอพิจารณา
ใหม.
ในสถานการณที่มีมากกวาหนึง่ เหตุผล เมื่อมีการหยุดการแขงขัน กรรมการชี้ขาด (Referee) จะแสดงสัญญารแตละ
สถานการณที่เกิดขึ้น. ตัวอยางเชน มีคะแนนเกิดขึ้นจากผูแขงขันคนหนึ่งและการทําฟาลวจากอีกคนหนึ่งหรือมีการ
MUBOBI และการแสรงทําบาดเจ็บจากผูแ
 ขงขันคนเดียวกัน
ไมสงสัญญาณใด หลังจาก สั่งหยุด
หากกรรมการผูช
 วย 3 ทานไมสงสัญญาณใด หลังจากกรรมการผูช
 ี้ขาดสั่งหยุด กรรมการผูช
 ี้ขาดจะเปนผูต
 ัดสินวา จะให
คะแนนหรือปรับโทษอยางไร?
จากยอหนาที่ 3 ของคําอธิบายเพิ่มเติม ในหัวขอที่ 12 ระบุวา “เมื่อการแขงขันหยุดลง คะแนนเสียงสวนใหญจะเปนฝาย
ชนะ” แตหากกรรมการผูช
 วยไมเห็นการทําคะแนน พวกเขาจะไมสามารถแสดงความเห็นหรือออกเสียงได ดังนั้น
กรรมการผูช
 ี้ขาดจะเปนผูต
 ัดสิน สถานการณแบบนี้จะเกิดขึน
้ เมื่อการทําคะแนนเกิดขึ้นใกลขอบสนามขางกรรมการผูช
 ี้
ขาด ในจุดที่กรรมการผูชวยมองไมเห็น
เมื่อ กรรมการผูชวย 2 ทานใหคะแนนแกฝายแดง
หลังจากกรรมการผูช
 ี้ขาดสั่งหยุด กรรมการผูช
 วย 2 ทานใหคะแนนแกฝายแดง Aka แตอก
ี ทานไมสงสัญญาณใดๆ
กรรมการผูช
 ี้ขาดสามารถใหคะแนนแกฝา ยน้ําเงิน Ao ไดหรือไม?
กติการะบุวา กรรมการผูชี้ขาดไมสามารถขัดแยงความคิดเห็นของกรรมการผูช
 วย 2 ทานได นอกจากจะไดรบ
ั สัญญาณ
สนับสนุนเห็นดวยจากกรรมการผูช
 วยทานที่เหลือ ดังนั้น กรรมการผูชี้ขาดจึงตองใหคะแนนแกฝายแดง Aka
ออกนอกพื้นที่ Jokai
เมื่อผูแขงขันออกนอกพื้นที่ (Jokai) กรรมการผูชวยตองสงสัญญาณโดยการชี้ธงลงพื้น สวนกรรมการผูช
 ี้ขาดตองสั่งหยุด
การแขงขันและกลับสูตําแหนงเดิม พรอมประกาศวา ละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 2
การระบุการละเมิดกติกา
เมื่อผูแขงขันละเมิดพฤติกรรมตองหามประเภท 1 กรรมการผูช
 วยจะหมุนธงสีของฝายผูกระทําผิด แลวไขวธงยื่นไปทาง
ฝายที่กระทําผิด ยื่นธงสีของผูก
 ระทําผิดไปขางหนา สัญญาณนี้จะชวยใหกรรมการผูช
 ี้ขาดเห็นวา ผูแขงขันฝายใดกระทํา
ผิด
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ภาคผนวกที่ 4:

z---{
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สัญลักษณคะแนน

SANBON

คะแนน 3 คะแนน

z

NIHON

คะแนน 2 คะแนน

{

IPPON

คะแนน 1 คะแนน

KACHI

ผูชนะ

²

MAKE

ผูแพ

c

HIKIWAKE

เสมอ

C1W

Category 1 Foul -- Warning

การเตือนโดยไมมีการลงโทษ

C1K

Category 1 Foul -- KEIKOKU

ใหคะแนนฝายตรงขาม 1 คะแนน

Category 1 Foul – HANSOKU CHUI

ใหคะแนนฝายตรงขาม 2 คะแนน

C1H

Category 1 Foul -- HANSOKU

ถูกตัดสิทธจากการแขงขัน

C2W

Category 2 Foul -- Warning

การเตือนโดยไมมีการลงโทษ

C2K

Category 2 Foul -- KEIKOKU

ใหคะแนนฝายตรงขาม 1 คะแนน

Category 2 Foul -- HANSOKU CHUI

ใหคะแนนฝายตรงขาม 2 คะแนน

Category 2 Foul -- HANSOKU

ถูกตัดสิทธจากการแขงขัน

KIKEN

การสละสิทธิห
์ รือยอมแพ

SHIKKAKU

ประพฤติผิดกฎอยางรุนแรง ใหตด
ั สิทธิและใหออก
จากพื้นทีก
่ ารแขงขัน

C1HC

C2HC
C2H

KK

S
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แผนภาพสถานที่แขงขันแบบตอสู KUMITE
12 เมตร

ขนาดและตําแหนงของสนามแขงขัน แบบตอสู Kumite
กฎกติกาการแขงขันกีฬาคาราเต ป 2552(ฉบับเต็ม)
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ภาคผนวกที่ 6 : แผนภาพสถานที่แขงขันแบบทารํา KATA

ตําแหนงที่นั่งของกรรมการทั้ง 5 ทาน
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ภาคผนวกที่ 7 : รายชื่อทาบังคับของทารํา KATA
ตารางท า บั ง คั บ ( 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

11. Gankaku

กฎกติกาการแขงขันกีฬาคาราเต ป 2552(ฉบับเต็ม)
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SHITO-RYU KATAS
1. Jitte

22.

Naifanchin Shodan

2. Jion

23.

Naifanchin Nidan

3. Jiin

24.

Naifanchin Sandan

4. Matsukaze

25.

Aoyagi (Seiryu)

5. Wanshu

26.

Jyuroku

6. Rohai

27.

Nipaipo

7. Bassai Dai

28.

Sanchin

8. Bassai Sho

29.

Tensho

9. Tomari Bassai

30.

Seipai

10.

Matsumura Bassai

31.

Sanseiru

11.

Kosokun Dai

32.

Saifa

12.

Kosokun Sho

33.

Shisochin

13.

Kosokun Shiho

34.

Kururunfa

14.

Chinto

35.

Suparimpei

15.

Chinte

36.

Hakucho

16.

Seienchin

37.

Pachu

17.

Sochin

38.

Heiku

18.

Niseishi

39.

Paiku

19.

Gojushiho

40.

Annan

20.

Unshu

41.

Annanko

21.

Seisan

42.

Papuren

43.

Chatanyara Kushanku

กฎกติกาการแขงขันกีฬาคาราเต ป 2552(ฉบับเต็ม)
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ภาคผนวกที่ 9: ชุดคาราเต
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ภาคผนวกที่ 10: สถานภาพในการจัดแขงขันระดับโลกและรุนตางๆ WORLD CHAMPIONSHIPS CONDITIONS & CATEGORIES
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ภาคผนวกที่ 11: ตัวอยางโทนสีกางเกง กรรมการตัดสิน

กฎกติกาการแขงขันกีฬาคาราเต ป 2552(ฉบับเต็ม)

39

ฉบับปรับปรุง ก.ค. 2552

ส มา คมคาราเ ต แ ห ง ป ระเทศไทย

THAILAND KARATE FEDERATION

ประวัติวิทยากร
อาจารยทวีสุข เชี่ยวชาญปรีชากุล
ที่อยูปจจุบัน
111 / 24 ซอยวัดบัวขวัญ ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 02-580-7773 มือถือ 081-172-2665
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย
สถานที่ทํางาน
สถาบันศิลปะปองกันตัวนนทบุรี (นนทบุรี คาราเตโด โกจูกัน)
21/223 ซ.งามวงศวาน29 (เยือ้ งเดอะมอลล งามวงศวาน ติดกับ อาคารกลอรี)
ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000

www. karatekidsgym.com E-mail: dipgoju@hotmail.com
ประวัติการทํางาน สมาคมฯ
2547 – ปจจุบนั ผูตัดสินกีฬาคาราเตโด แหงเอเชีย
สมาคมสหพันธคาราเตแหงเอเชีย
การกีฬาแหงประเทศไทย
2541 – 2550 ผูฝกสอนกีฬาคาราเตโด ทีมชาติไทย
สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย
การกีฬาแหงประเทศไทย
ประวัติคาราเต
ขั้นปจจุบัน
คาราเต สายดํา ขั้นที่ 4 (Yon Dan) (ป 2546)
สมาคม คาราเตโด โกจูไก นานาชาติ (IKGA)
สมาคม ไทยคาราเตโด โกจูไก(TKGA)
สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย(TKF)
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ดํารงตําแหนง
สมาคมสหพันธ คาราเตโด แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF)
1. ผูตัดสินชี้ขาด ประเภทตอสู ระดับ B (Kumite Referee B)
2. กรรมการตัดสิน ประเภททารํา ระดับ B (Kata Judge B)
สมาคม คาราเตโด โกจูไก นานาชาติ International Karate-do Gojukai Association (IKGA)
3. อาจารยสมาคมคาราเตโด โกจูไก นานาชาติ
4. ผูตัดสินชี้ขาด กีฬาคาราเตโด โกจูไก นานาชาติ
สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย
5. คณะกรรมาธิการผูตัดสิน(Referee Commissions)
6. กรรมการตัดสินชี้ขาด ประเภทตอสูและทารําระดับ A (Kata & Kumite Referee A)
สมาคม ไทยคาราเตโด โกจูไก
7. ผูตัดสินชี้ขาด ประจําสมาคมไทยคาราเตโด โกจูไก
8. คณะกรรมการสอบสาย สมาคมไทยคาราเตโด โกจูไก
9. อาจารยสมาคมไทยคาราเตโด โกจูไก (TKGA)
ประวัติการอบรม
การอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด ( Referee Seminar 1999-2003)
สมาคมสหพันธคาราเตโด แหงประเทศไทย
การอบรมผูฝกสอนคาราเต ประเภททารํา ณ ประเทศมาเกา ( Instructor Kata Seminar 2005)
สหพันธสมาคมคาราเตโด แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation(AKF)
อบรม / สอบผูตัดสิน ประเภทตอสู แหงเอเชีย ระดับ B( KUMITE Judge B) (Referee Seminar 2005)
สหพันธสมาคมคาราเตโด แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF)
การอบรมผูฝกสอนคาราเต ประเภททารํา ณ ประเทศสิงคโปร ( Instructor Kata Seminar 2006)
สหพันธสมาคมคาราเตโด แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF)
อบรม / สอบผูตัดสิน ประเภทตอสู แหงเอเชีย ระดับ A (KUMITE Judge A) ( Referee Seminar 2006)
สหพันธสมาคมคาราเตโด แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF)
การอบรมผูฝกสอนคาราเต ประเภททารํา ณ ประเทศมาเลเซีย ( ( Instructor Kata Seminar 2007)
สหพันธสมาคมคาราเตโด แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF)
อบรม / สอบผูตัดสินชี้ขาด ประเภทตอสู แหงเอเชีย ระดับ B (KUMITE Referee B)(Referee Seminar 2007)
สหพันธสมาคมคาราเตโด แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF)
อบรม / สอบผูตัดสิน ประเภททารํา แหงเอเชีย ระดับ B (KATA Judge B) (Referee Seminar 2007)
สหพันธสมาคมคาราเตโด แหงเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF)
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ส มา คมคาราเ ต แ ห ง ป ระเทศไทย

THAILAND KARATE FEDERATION

ประวัติและผลงานการตัดสิน
ระดับชาติ
การแขงขันคาราเตโด โกจูไก ระดับประชาชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
การแขงขันคาราเตโด โกจูไก ระดับเยาวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
การแขงขันคาราเตโด ระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
การแขงขันคาราเตโด ระดับประชาชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
การแขงขันคาราเตโด ระดับเยาวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
การแขงขันคาราเตโด ไทยแลนดโอเพน แชมปเปยนชิพ
การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 32-35
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 24-25
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 31 (ธรรมศาสตร)
ประวัติและผลงานการตัดสิน
ระดับนานาชาติ
7th AKF Junior & Cadet Karatedo Championship มาเกา
7th AKF Senior Karatedo Championship
มาเกา
ซีเกมส ครั้งที่ 23
ฟลิปปนส
8th AKF Junior & Cadet Karatedo Championships สิงคโปร
13th Asean University Games
เวียดนาม
8th AKF Senior Karatedo Championship
มาเลเซีย
th
4 Asia Pacific Karatedo Gojukai Championship ฮองกง
ซีเกมส ครั้งที่ 24
ประเทศไทย
มาเลเซีย
14th Asean University Games
1st Asian Martial Arts Games
ประเทศไทย
ประวัติวิทยากร การจัดอบรม
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ.
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ.
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ.
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย อุบลฯ.
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ.
โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬาคาราเตโด สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ.
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