Thai Karate-do Goju-Kai Association
全泰国空手道剛柔会
TOURNAMENT RULES / ระเบียบการแข
บการแขงขัน
ALL THAI KARATE-DO GOJU-KAI ASSOCIATION CHAMPIONSHIP 2009
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2552 เวลา 7:30 – 18:00 น. DATE 25 - 26 JULY 2009 / TIME 7:30 – 18:00

ณ.มหาวิทยาลัยหอการคา

การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป 2552
Thai Karate-Do Goju-Kai Association Junior Championship 2009
การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน ประจําป 2552
Thai Karate-Do Goju-Kai Association Senior Championship 2009

ระเบียบการแขงขันไทยคาราเต-โด โกจูไก ประจําป 2552
ระเบียบการแขงขันนี้ออกเพื่อใชบังคับใหผูมีสวนในการเขารวมการแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับ
เยาวชน และ ระดับประชาชน ประจําป 2552 ถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยผูมีสวนในการแขงขันทุกคน อันไดแก
คณะกรรมการจัดการแขงขัน คณะกรรมการตัดสิน นักกีฬา ผูจัดการ โคช นักกีฬา เจาหนาที่ตาง ๆ และทุกคนที่มี
สวนในการรวมแขงขัน จะตองรับทราบอยางละเอียดและชัดแจง และ ถือปฏิบัติตลอดการแขงขันครั้งนี้ จะปฏิเสธ
การรับทราบระเบียบนี้มิได โดยถือเปนขอกําหนดขอปฏิบัติ สําคัญอยางยิ่งทีผ
่ ูเขารวมการแขงขันจะตองรับทราบ
ระเบียบนี้ ยอมรับ และ ปฏิบัติตามจึงจะเขารวมการแขงขันได
1. หลักการและเหตุผล
กีฬาคาราเต เปนกีฬาประเภทตอสูปองกันตัว ที่มีคุณคาตอเยาวชนและประชาชนมากประเภทหนึ่ง ซึ่ง ใหคุณคาทั้ง ใน
ดานการออกกําลังกาย และยังใหประโยชนในดานการปองกัน ตนเองในยามคับขัน จากภัยอัน ตรายตางๆ ดวยกีฬาคาราเต
เหมาะกับคนไทย เพราะเปนกีฬาประเภทตอสูปองกันตัวโดยไมใชอาวุธ ซึ่งคนไทยมีความถนัดอยูโ ดยธรรมชาติแลว ดัง นั้น
โอกาสที่คนไทยจะพัฒนาฝมือทางดานกีฬาคาราเต ใหกาวหนาสูระดับนานาชาติ คงไมใชเรื่องเกิน ความสามารถ ซึ่ง หากมี
การจัดการแขงขันภายในประเทศอยางเปนประจําตอเนื่อง โดนเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันในระดับชั้น ยอดของประเทศ ก็จะ
สามารถเสาะหานักกีฬาระดับชั้นเยี่ยม มาเปนกําลังสําคัญของประเทศในการแขงขันเพื่อสรางชื่อเสียงใหแกประเทศได
ดวยเหตุนี้ สมาคม คาราเต-โด โกจูไก (ไทย) จึง ไดรวมกับ “มหาวิทยาลัยหอการคาไทย” จัดใหมีการแขง ขัน กีฬา
คาราเตชิงชนะเลิศทุกระดับ ทั้งระดับเยาวชน คือ “การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป 2552”
และประชาชน คือ “การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน ประจําป 2552” ตอเนื่องกัน เพื่อใหได
นักกีฬาชั้นยอด ทั้งระดับเยาวชน และระดับประชาชนในโอกาสเดียวกัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเฟนหานักกีฬาคาราเต ระดับยอดของประเทศทั้งระดับเยาวชน และระดับประชาชน
2.2 เพื่อพัฒนาฝมือ และมาตรฐาน นักกีฬาคาราเต ทั้งระดับเยาวชน และระดับประชาชน สูความเปนเลิศอยางเปนระบบที่ดี
2.3 เพือ
่ เปดโอกาสใหนักกีฬาคาราเต ไดมีโอกาสแขงขันสรางเสริมประสบการณซึ่งกันละกัน
2.4 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักกีฬาคาราเต ในแตละสถาบัน
3. ผลทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั จากการจัดการแขงขัน
3.1 ทางสมาคม คาราเต -โด โกจูไ ก (ไทย) ไดนัก กีฬ าคาราเต ที่มีค วามสามารถ ที่จ ะมี โ อกาสเข ารว ม การแข ง ขั น ใน
ระดับชาติและระดับสากลตอไป
3.2 นักกีฬาคาราเตทั้งระดับเยาวชนและระดับประชาชนทั่วไป ไดพัฒนาความสามารถจากการแขงขัน
3.3 สรางความสัมพันธอันดีใหแกนักกีฬาคาราเตที่ฝกฝนในตางสถานที่ฝก
4. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน
ไดรับการแตงตั้งโดยสมาคม คาราเต-โด โกจูไก (ไทย)
5. ประเภทการแขงขัน
แบงการแขงขันแขงขันออกเปน 2 การแขงขัน คือ
5.1 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป 2552
(Thai Karate-Do Goju-Kai Association Junior Championship 2009)
5.2 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน ประจําป 2552
(Thai Karate-Do Goju-Kai Association Senior Championship 2009)
6. กําหนดวัน เวลา แขงขัน
6.1 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป 2552(ระดับเยาวชน)
แขงขันวันเสารท่ี 25 กรกฎาคม 2552 ตั้งแตเวลา 7.30น. – 18.00 น.
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6.2 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน ประจําป 2552 (ระดับประชาชน)
แขงขันวันอาทิตยท่ี 26 กรกฎาคม 2552 ตั้งแตเวลา 7.30น. – 18.00 น.
7. สถานทีแ
่ ขงขัน ณ. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต
การแขง ขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป 2552 และ การแขง ขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน
ประจําป 2552 จัดแขง ณ.หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการคา ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร
8.1 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับ เยาวชน ประจําป 2552 ใชกติกาและขอกําหนดการแขง ขัน ของ
World Karate Federation โดยยกเวนในสวนของเครื่องปองกันบริเวณศีรษะ และ บริเวณหนาอก กําหนดใหมีการใช
เครื่องปองกันที่คณะกรรมการดําเนินการแขงขันจัดเตรียมไว
ในการแขงขันทารํา กําหนดใหใชทารําตามที่สมาคมฯ และคณะกรรมการดําเนิน การแขง ขัน กําหนดดัง นี้ โดย
แบงเปนรอบการแขงขันตามเอกสารแนบ
8.2 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับ ประชาชน ประจําป 2552 ใชกติกาและขอกําหนดการแขง ขัน ของ
World Karate Federation เว น แต ก ารกํ า หนดอายุ ข องผู เ ข า ร ว มแข ง ขั น แบบท า รํ า ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการแขงขันกําหนด
ในการแขงขันทารํา กําหนดใหใชทารําตามที่สมาคมฯ และคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกําหนดดังนี้

8.2.1 การแขงขันทารํา ระดับพื้นฐาน
- Taikyuku Jodan 1 / 2
- Taikyuku Gedan 1 / 2
- Taikyuku Mawashi Uke 1 / 2

8.2.2 การแขงขันทารํา ระดับสูง
- Gekisai – Dai – Ichi / Ni
- Saifa
- Seiyunchin (Seienchin)

(Cadet Level)

(10 kyu - 6 Kyu)

- Taikyuku Chudan 1 / 2
- Taikyuku Kake Uke 1 / 2
- Shiho - Ido

(High Level)
- Sanseru
- Seisan
- Shisochin

-

Tsukinokata
Gekisai – Dai Ichi / Ni
Saifa
Seienchin

(5 Kyu - Dan)
- Seipai
- Kururunfa
- Suparimpei

โดยแบงเปนรอบการแขงขันตามเอกสารแนบ
8.3 ผูเขารวมการแขงขันจะตองปฏิบัติตามกติกาของที่ส มาคม คาราเต-โด โกจูไก (ไทย) และ คณะกรรมการดําเนิน การ
แขงขันกําหนดไวอยางเครงครัด และ ยินยอมใหทาง สมาคม ฯ และคณะกรรมการฯ ไมตองรับผิดชอบในกรณี บาดเจ็บ
และ/หรือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการแขงขัน
ในการแขงขัน ตอสู นักกีฬาจะตองสวมฟน ยางทุกครั้ง ถาไมส ามารถสวมไดจะถูกปรับโทษประเภทที่2 ทัน ที
และหากเกิดอันตรายจากการไมสวมฟนยางทางคณะกรรมการดําเนินการแขงขันจะไมรับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
8.4 การแขงขันทุกรายการ จะตองมีบุคคลสมัครเขารวมแขงขันไมต่ํากวา 4 คน หากนอยกวา 4 คน จะไมมีการจัดแขง ขัน
รายการนั้น ๆ ฉะนั้น หากมีความจําเปนที่จะตองมีการงดการแขงขันรายการใด คณะกรรมการดําเนินการแขงขันจะเปนผู
พิจารณาวาอาจจะนําไปรวมกับการแขงขันอื่น หรือไมมีการแขงขัน
8.5 การแขงขันทารําประเภททีม ระดับเยาวชน กําหนดอายุ 6 -17 ป และ ในระดับประชาชน กําหนดอายุ 18 ป ขึ้นไป
9. ผูเขารวมการแขงขัน จะตองเปนสมาชิก สมาคม คาราเต-โด โกจูไก (ไทย) ประเภท บุคคล หรือ สถานฝกเทานั้น
จึงมีสิทธิเขารวมการแขงขันได สถานฝกที่มีสิทธิสงผูเขารวมการแขงขันไดในขณะนี้ไดแก
1
11 มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมคาราเต-โด ภูเก็ต
2
12 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ชมรมคาราเต-โด โกจูกน
ั หาดใหญ
3
13 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ชมรมคาราเต-โด จังหวัดกาญจนบุรี
4
14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถานฝกซอยรวมฤดี
5
สถานฝกคาราเตคิดยิม
15 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
6
16 โรงเรียนอํานวยวิทยพฒ
โรงเรียนสมาคม ไทย – ญี่ปุน
ั น จังหวัดจันทบุรี
7
17 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย
8
18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซากุระยิม
9
19 มหาวิทยาลัยศิลปกร
โรงเรียนพระมหาไถ
10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
และ สถานฝกทีส
่ มาคม คาราเต-โด โกจูไก (ไทย) ใหการรับรอง
10. คุณสมบัตข
ิ องผูสมัครเขาแขงขัน
10.1 นักกีฬาคาราเต ที่จะลงสมัครแขง ขัน จะตองเลือกลงสมัครแขง ขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป
2552 หรือ การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน ประจําป 2552 อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
10.2 คุณวุฒิคาราเต-โดที่นักกีฬาคาราเตใชในการสมัครเขาแขง ขัน จะตองเปน ระดับสายที่ไดรับการรับรองจาก สมาคม
คาราเต-โด โกจูไก (ไทย) เทานั้น (โดยนักกีฬาทุกคนตองมีหลักฐานของการไดรับคุณวุฒิมาแสดงเพื่อผานการ
พิจารณาใหเขารวมการแขงขัน)
10.3 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป 2552
10.3.1 ในแตละรุนอายุ ทั้งแบบทารํา (KATA) และ แบบตอสู (KUMITE) นับอายุถึงวันแขงขัน
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· อยูในชวงตั้งแต 6 ปบริบูรณ ถึง 17 ปบริบูรณ
· ระดับสายตั้งแต 10 Kyu ขึ้นไป
10.3.2 นักกีฬาหนึ่งคนสามารถสมัครเขาแขงขันในแบบตอสู (KUMITE) ได 1 รุนอายุ คือ รุนอายุของตน และ สมัคร
เขาแขงขันในแบบทารํา (KATA) ในรุนอายุ / ตามระดับสาย และ ประเภททีม ไดอีกดวย รวมแลวนักกีฬา คน
หนึ่งสามารถเขาแขงขันไดไมเกิน 3 รายการ
10.4 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน ประจําป 2552
10.4.1 ในการแขงขัน แบบทารํา
· จะตองมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณ ขึ้นไป นับอายุถึงวันแขงขัน
· ระดับสายตั้งแต 10 Kyu ขึ้นไป
10.4.2 ในการแขงขัน แบบตอสู
· จะตองมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณ ขึ้นไป นับอายุถึงวันแขงขัน
· ระดับสายตั้งแต 10 Kyu ขึ้นไป
10.4.3 นักกีฬาหนึ่งคนสามารถสมัครเขาแขง ขัน ในแบบตอสู (KUMITE) ไดไมเกิน 2 รุน น้ําหนัก คือ รุน น้ําหนักใน
พิกัดของตน และรุนไมจํากัดน้ําหนัก (OPEN) พรอมทั้งสามารถสมัครเขาแขงขัน ในแบบทารํา (KATA) ไดไม
เกิน 2 รายการ คือ ตามระดับสายของตน และ ประเภททีม รวมแลวนักกีฬาหนึ่ง คนสามารถเขาแขง ขัน ไดไม
เกิน 4 รายการ
10.5 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน ในรุน Open จะตองแจงชื่อเขาแขงขันกอนหมดเขตวัน รับสมัคร
และ หากต อ งการถอนชื่ อ ในวั น แข ง ขั น เนื่ อ งจากอาการบาดเจ็ บ จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากแพทย
ประจําการแขงขันที่ทางสมาคมฯ จัดมาหรือมีใ บรับรองแพทยมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนิน การแขง ขัน มิฉะนั้น
จะตองถูกปรับตามระเบียบการแขงขันนี้
10.6 เพื่อ เปน การสง เสริ มการสรางนักกี ฬารุ น ใหม ในทุ กรายการแขง ขั น หามนัก กี ฬ าที่เคยเข ารว มแขงขั น ในการ
แขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส หรือ ซีเกมส ในนามของประเทศไทย เขารวมการแขงขันในการแขงขันครั้งนี้
11. หลักฐานการสมัคร
11.1 ผูสมัครแขงขันตองแนบหลักฐาน คือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสูติบัตร
เพื่อแสดงอายุจริง โดยแนบมากับใบรายชื่อดวยทุกคน
11.2 ผูสมัครเขาแขงขันตองกรอกใบรายชื่อตัวบรรจง ตามแบบที่ กําหนดให พรอมแนบหลักฐานตามขอที่ 11.1 และ
ชําระเงินคาสมัครใหเรียบรอย จึงจะถือวาเปนการสมัครที่สมบูรณ
11.3 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป 2552 ผูป กครองของนัก กีฬ าระดับ เยาวชนที่
เขาแขงขัน จะตอ งลงลายมือ ชื่อ ในใบรายชื่อ หรือ ในเอกสาร ขออนุญาตจากผูป กครองใหนัก กีฬ าระดับ
เยาวชนเขาแขงขัน โดยใหแตละสถาบันรับผิดชอบในการขออนุญาตจากผูปกครอง
11.4 การชําระเงินจะตองมาชําระเงินใหเรียบรอย กอนวันปดรับสมัคร เมื่อชําระคาสมัครเสร็จสิ้นจะไมมีการคืนคาสมัครไมวา
ในกรณีใดๆทั้งสิ้น
12. คาสมัครเขาแขงขัน
12.1 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป 2552 คาสมัครสถานฝกละ 200 บาท และคาสมัคร
คนละ 300 บาท โดยแตละคนจะลงแขงขันไดไมเกิน 3 รายการเทานั้น
12.2 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับ ประชาชน ประจําป 2552 คาสมัครสถานฝกละ 200 บาท และคา
สมัครคนละ 300 บาท โดยแตละคนจะลงแขงขันไดไมเกิน 2 รายการ หากตองการลงแขงขัน 3 รายการ จะตองเสีย
คาสมัครเพิ่ม 50 บาท
หมายเหตุ คาสมัครสถานฝกจะรวมคาอาหารกลางวัน (ขาวกลอง) ของผูฝกสอนและผูจัดการในวันแขงขัน และ สําหรับคา
สมัครบุคคลจะรวมคาอาหารกลางวัน (ขาวกลอง) ของนักกีฬาในวันแขงขัน
13. สถานที่รับสมัคร และกําหนดวันรับสมัคร
สมัครดวยตนเองเทานั้น ที่ อาจารยปรัศนีย กิจไกรลาศ 02-468 2867 / 089-313 0781
นาย วิโรจน วโรดมปราโมทย 081-868-1880
นางสาว วรรณนิษฐา อธิษฐดิษฐ 089-112-0913
ณ สถานฝกซอยรวมฤดี
วันอังคาร เวลา 18.00 – 20.00 น.
วันเสาร เวลา 17.00 – 20.00 น.
กําหนดการสงใบสมัคร สงใบสมัครภายในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552
หมายเหตุ: โดยสามารถติดตอขอรายละเอียดไดท่ี
http://www.thaigojukai.com

E-mail : isnt_it_design@hotmail.com ,

14. การชําระเงินคาสมัคร
อาจารยปรัศนีย กิจไกรลาศ 02-468 2867 / 09-313 0781 และ น.ส.วรรณนิษฐา อธิษฐดิษฐ 089-112-0913
ณ สถานฝกซอยรวมฤดี วันอังคาร เวลา 18.00 – 20.00 น.
วันเสาร
เวลา 17.00 – 20.00 น.
15. กําหนดวันประชุม จับสลาก แบงสาย และประกบคูแขงขัน
ดําเนินการจับสลากแบงสาย และประกบคูแขงขัน โดยคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน
15.1 การแบงสาย เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ตองแขง ขัน ของผูฝกสถานฝกเดียวกัน ในรอบแรกๆ จึง กําหนดใหผูที่อยูส ถาน
ฝกสอนเดียวกันแยกเปน 2 สาย ในทุกรายการแขงขัน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการแขงขันเห็นสมควร
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15.4
หามเปลี่ยนผูแขงขัน เมื่อมีการกําหนดจัดคู และ แบง สายแลว ผูแขง ขัน หรือ สถานฝกสอนใด ไมมีสิทธิ์ใ นการขอ
เปลี่ยนตัวบุคคลในการเขาแขงขันโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดก็ตาม หากผูแขง ขัน ไมพ รอมเขารวมแขง ขัน จําเปน ตองขอถอนตัว
สละสิ ท ธิ ใ นการเข า แข ง ขั น รายการนั้ น จะต อ งยื่ น เอกสารตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การแข ง ขั น กํ า หนด ต อ
คณะกรรมการตัดสิน พรอมทั้งรับการพิจารณาจากกรรมการดําเนินการแขงขันวา จะตองเสียคาปรับในการขอถอนตัวสละสิทธิ
ในการเขาแขงขัน หรือ ไมตองเสียคาปรับ
15.5 กําหนดคาปรับในการไมเขารวมการแขงขัน
เพื่อใหการดําเนินการแขงขันเปนไปโดยความเรียบรอย และ เปนไปตามกําหนดเวลา คณะกรรมการดําเนิน การ
แขงขันจึงขอกําหนดอัตราคาปรับ 300 บาท ตอรายการ ตอบุคคล โดยสถานฝกสอนที่ยื่น ความจํานงเขารวมการ
แขงขันจะตองเปนผูรับผิดชอบ
15.6 สาเหตุที่ผูแขงขันจะตองเสียคาปรับ
15.6.1 บุคคล ที่ยื่นความจํานงเขาแขงขันขอถอนตัวสละสิทธิ์เขารวมการแขงขัน ภายหลัง การจัดคูแขง ขัน
และ แบงสายการแขงขัน โดยไมมีเอกสาร หรือ คําวินิจฉัยจากแพทยที่ระบุวา อาการปวยหรือบาดเจ็บ ของ
ผูแขงขันที่ไมสามารถเขารวมแขงขันได หรือ อาการบาดเจ็บอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอผูแขงขัน
15.6.2 การขอถอนตัวสละสิทธิ์เขารวมการแขงขัน จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรในเอกสารที่ คณะกรรมการ
ดําเนินการแขงขันกําหนดเทานั้น
15.6.3 ผูที่ยื่น ความจํานงเขาแขงขัน ไมมาแสดงตัว ใน วัน และ เวลา ของกําหนดการแขง ขัน ซึ่ง ไดมีการ
ประกาศอยางแจง ชัด กอน หรือ ระหวางการแขง ขัน ซึ่ง การประกาศอาจเปน ในรูปแบบเอกสาร หรือ ดวย
วาจาก็ไ ด โดยประกาศดวยวาจาอั น มี ผ ลต อการเปลี่ย นแปลงกําหนดเวลาการแขง ขั น แตละรายการนั้ น
จะตองเปนประโยชนตอการแขงขันเทานั้น โดยมีตัวแทนสถาบันทุกสถานฝกสอน หรือ ไมนอยกวา 2 ใน 3
ของสถานฝกสอนที่สงผูแขงขันเขาแขงขันในรายการนัน
้ ๆ มาแสดงตัวรับทราบกอน
16. การชั่งน้ําหนัก (เฉพาะการแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน ประจําป 2552)
16.2 การแข ง ขั น ไทยคาราเต -โด โกจู ไ ก ระดั บ ประชาชน ประจํ า ป 2552 ชั่ ง น้ํ า หนั ก เข า แข ง ขั น
เวลา 7.00 – 8.00 น. วันอาทิตยที่ 26 กรกฎาคม 2552 โดยสามารถชั่งน้ําหนักไดไมเกิน 2 ครัง้ เทานั้น
16.2 ชั่งน้ําหนักไมผาน จะถือเปนแพ และไมสามารถเลื่อนไปแขงในรุน น้ําหนักที่สูงหรือต่ํากวาได
17. ขอกําหนดในการแตงกายของนักกีฬา
ผูเ ขา แข ง ขั น จะต องใสชุ ดแขง ขัน ตามกติ กาการแขง ขัน ของ WORLD KARATE FEDERATION และ ของ
คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน โดยอนุญาตใหติดสัญลักษณ ของสถานฝกสอน และ หรือ สมาคมที่สังกัด โดยหามใช
ธงชาติ หรือ สัญลักษณที่แสดงถึงการแขงขันอื่นที่เหนือกวาระดับเยาวชน แหงประเทศไทย
ปายสัญลักษณของ บริษัทผูผลิตชุด หรือ ผูอุปถัมภ ที่ติดบนเสื้อผูแขงขันนั้นจะตองไดรับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ
ดําเนินการแขงเสมอ
18. รายการและรุนการแขงขัน
18.1 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับเยาวชน ประจําป 2552
จัดการแขงขันทั้ง แบบทารํา (KATA) และ แบบตอสู (KUMITE) ทั้งชายและหญิง โดยแบงรายการแขง ขัน ออก
ตามชวงอายุ 17 รายการ คือ
18.1.1 การแขงขันทารํา (KATA) รวม 9 รายการ คือ
-

การแขงขันทารําระดับเยาวชนชาย รวม 4 รุน
การแขงขันทารําระดับเยาวชนชาย รุนอายุ 6-8 ป
การแขงขันทารําระดับเยาวชนชาย รุนอายุ 9-11 ป
การแขงขันทารําระดับเยาวชนชาย รุนอายุ 12-14 ป
การแขงขันทารําระดับเยาวชนชาย รุนอายุ 15-17 ป

(Boy Individual KATA Age 6–8)
(Boy Individual KATA Age 9–11)
(Boy Individual KATA Age 12–14)
(Boy Individual KATA Age 15–17)

-

การแขงขันทารําระดับเยาวชนหญิง รวม 4 รุน
การแขงขันทารําระดับเยาวชนหญิง รุนอายุ 6-8 ป
การแขงขันทารําระดับเยาวชนหญิง รุนอายุ 9-11 ป
การแขงขันทารําระดับเยาวชนหญิง รุนอายุ 12-14 ป
การแขงขันทารําระดับเยาวชนหญิง รุนอายุ 15-17 ป

(Girl Individual KATA Age 6–8)
(Girl Individual KATA Age 9–11)
(Girl Individual KATA Age 12–14)
(Girl Individual KATA Age 15–17)

-

การแขงขันทารํา ทีม (3 คน) ระดับเยาวชนผสม รวม 1 รุน
การแขงขันทารํา ทีม (3 คน) ระดับเยาวชนผสม รุนอายุ 6-17 ป

(Team KATA Mix Age 6–17)
หมายเหตุ : ไมมีการแขงขัน Bunkai Kata

18.1.2 การแขงขันตอสู (KUMITE) รวม 8 รายการ คือ
การแขงขันตอสูระดับเยาวชนชาย รวม 4 รุน
-

การแขงขันตอสูระดับเยาวชนชาย
การแขงขันตอสูระดับเยาวชนชาย
การแขงขันตอสูระดับเยาวชนชาย
การแขงขันตอสูระดับเยาวชนชาย

รุนอายุ 6-8 ป
รุนอายุ 9-11 ป
รุนอายุ 12-14 ป
รุนอายุ 15-17 ป

แขงขันตอสูระดับเยาวชนหญิง รวม 4 รุน
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(Boy Individual KUMITE Age 6-8)
(Boy Individual KUMITE Age 9–11)
(Boy Individual KUMITE Age 12–14)
(Boy Individual KUMITE Age 15–17)

-

การแขงขันตอสูระดับเยาวชนหญิง
การแขงขันตอสูระดับเยาวชนหญิง
การแขงขันตอสูระดับเยาวชนหญิง
การแขงขันตอสูระดับเยาวชนหญิง

รุนอายุ
รุนอายุ
รุนอายุ
รุนอายุ

6-8 ป
9-11 ป
12-14 ป
15-17 ป

(Girl Individual KUMITE Age 6–8)
(Girl Individual KUMITE Age 10–11)
(Girl Individual KUMITE Age 12–14)
(Girl Individual KUMITE Age 15–17)

18.2 การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับประชาชน ประจําป 2552
ประกอบดวยการแขงขันทารํา (KATA) และ การแขงขันตอสู (KUMITE) ทั้งชายและหญิง โดยแบงรายการ
แขงขันออกเปน 17 รายการ คือ
18.2.1 การแขงขันแบบทารํา (KATA) รวม 5 รายการ
-

-

การแขงขันทารําบุคคลชาย รวม 2 รุน
การแขงขันทารําบุคคลชาย ระดับพื้นฐาน
(Male Individual KATA Basic Level)
การแขงขันทารําบุคคลชาย ระดับสูง
(Male Individual KATA High Level)
การแขงขันทารําบุคคลหญิง รวม 2 รุน

การแขงขันทารําบุคคลหญิง ระดับพื้นฐาน
(Female Individual KATA Basic Level)
การแขงขันทารําบุคคลหญิง ระดับสูง
(Female Individual KATA High Level)
การแขงขันทารํา ทีม (3 คน) บุคคลผสม รวม 1 รุน
การแขงขันทารํา ทีม (3 คน) บุคคลผสม รุนอายุ ตัง้ แต 18 ป ขึ้นไป
(Team KATA Mix Age +18)
หมายเหตุ : ไมมีการแขงขัน Bunkai Kata

18.2.2 การแขงขันตอสู (KUMITE) รวม 12 รายการ คือ
การแขงขันตอสูบค
ุ คลชาย รวม 7 รุน
การแขงขันตอสูบุคคลชาย รุนน้ําหนักต่ํากวา 55 ก.ก. (ต่ํากวา 55 กก.)
การแขงขันตอสูบุคคลชาย รุนน้ําหนักต่ํากวา 60 ก.ก. (55-59.9 กก.)
การแขงขันตอสูบุคคลชาย รุนน้ําหนักต่ํากวา 65 ก.ก. (60-64.9 กก.)
การแขงขันตอสูบุคคลชาย รุนน้ําหนักต่ํากวา 70 ก.ก. (65-69.9 กก.)
การแขงขันตอสูบุคคลชาย รุนน้ําหนักต่ํากวา 75 ก.ก. (70-74.9 กก.)
การแขงขันตอสูบุคคลชาย รุนน้ําหนักสูงกวา 75 ก.ก. (ตั้งแต 75 กก.ขึ้นไป)
การแขงขันตอสูบุคคลชาย รุนไมจํากัดน้ําหนัก

(Male Individual KUMITE –55 Kgs.)
(Male Individual KUMITE –60 Kgs.)
(Male Individual KUMITE –65 Kgs.)
(Male Individual KUMITE –70 Kgs.)
(Male Individual KUMITE –75 Kgs.)
(Male Individual KUMITE +75 Kgs.)
(Male Individual KUMITE Open)

การแขงขันตอสูบ
 ุคคลหญิง รวม 5 รุน
- การแขงขันตอสูบุคคลหญิง รุนน้ําหนักต่ํากวา 48 ก.ก. (ต่ํากวา 48 กก.)
(Female Individual KUMITE –48 Kgs.)
- การแขงขันตอสูบุคคลหญิง รุนน้ําหนักต่ํากวา 53 กก. (48-52.9 กก.)
(Female Individual KUMITE –53 Kgs.)
- การแขงขันตอสูบุคคลหญิง รุนน้ําหนักต่ํากวา 60 กก. (53-59.9 กก.)
(Female Individual KUMITE –60 Kgs.)
- การแขงขันตอสูบุคคลหญิง รุนน้ําหนักเกินกวา 60 ก.ก. (ตั้งแต 60 กก.ขึ้นไป) (Female Individual KUMITE +60 Kgs.)
- การแขงขันตอสูบค
ุ คลหญิง รุนไมจํากัดน้ําหนัก
(Female Individual KUMITE Open)
19. รางวัลการแขงขัน
19.1 การแขงขัน ทารํา (KATA) ระดับ/ทุกประเภท/รุน
 มี
เหรียญรางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล
เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึง่
1 รางวัล
เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง
2 รางวัล
19.2 การแขงขัน ตอสู (KUMITE) ระดับ/ทุกประเภท/รุน
 มี เหรียญรางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล
เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึง่
1 รางวัล
เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง
2 รางวัล
19.3 รางวัลอื่น ๆ ที่คณะผูด
 ําเนินการแขงขันเห็นสมควรจะมอบใหในบางรายการ เพื่อประโยชนของผูเขาแขงขัน
20. บทเฉพาะกาล
เพื่อ ประโยชนใ นการแขง ขัน ที่จ ะดํ าเนิน การได ตามวั ตถุ ป ระสงค สมาคม คาราเต -โด โกจูไ ก (ไทย) และ
คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสามารถแกไขระเบียบ การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับ
เยาวชน ประจําป 2552 และ การแขงขัน ไทยคาราเต-โด โกจูไก ระดับ ประชาชน ประจําป 2552 ไดตามความ
เหมาะสม โดยมีการประกาศอยางแจงชัด กอน หรือ ระหวางการแขงขัน ซึ่งการประกาศอาจเปนในรูปแบบเอกสาร หรือ ดวย
วาจา ก็ได โดยประกาศดวยวาจาอันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการแขงขันแตละรายการนั้น จะตองเปน ประโยชน
ตอการแขงขันเทานั้น โดยมีตัวแทนสถาบันทุกสถานฝกสอน หรือ ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสถานฝกสอนที่สง ผูแขง ขัน เขา
แขงขันในรายการนั้น ๆ มาแสดงตัว รับทราบกอน
คํากําหนดในการแขงขั น
ระดับ:
ใชเรียกในการกําหนดผูแขงขัน
แบบ:
ใชเรียกในการกําหนด
ประเภท:
ใชเรียกในการกําหนด
รุน:
ใชเรียกในการกําหนด
Level:
ใชเรียกระดับขั้ นของสายคาดเอว

ระดับเยาวชน และ ระดับประชาชน
ในการแขงขั น
ทารํา (KATA) และ การตอ สู (KUMITE)
ในการแขงขั น
ทีม และ บุคคล
ในการแขงขั น
ชวงอายุ / ระดับสาย / น้ําหนั ก ของผู เขาแขงขั น ในการแขงขั น
Cadet Level
= 10 yu - 6 Kyu
(ตั้งแตขั้น 6 Kyu ลงไปถึ ง 10 Kyu)
High Level
= 5 Kyu - Dan
(ตั้งแตขั้น 5 Kyu ขึ้นไป)
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