ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันคาราเต โด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-21
……………………………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขัน คาราเตโด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขัน คาราเตโด กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้
ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ประเภททารํา (KATA)
4.1.1 ทีมชาย
4.1.2 ทีมหญิง
4.1.3 บุคคล ชาย
4.1.4 บุคคล หญิง
4.2 ประเภทตอสู (KUMITE)
4.2.1 บุคคลชาย แบงออกเปน 8 รุน ดังนี้
(1) รุนน้ําหนักไมเกิน
50
ก.ก.
(2) รุนน้ําหนักไมเกิน
55
ก.ก.
(3) รุนน้ําหนักไมเกิน
60
ก.ก.
(4) รุนน้ําหนักไมเกิน
65
ก.ก.
(5) รุนน้ําหนักไมเกิน
70
ก.ก.
(6) รุนน้ําหนักไมเกิน
75
ก.ก.
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(7) รุนน้ําหนักเกิน
75
ก.ก.
(8) รุนไมจํากัดน้ําหนัก
4.2.2 บุคคลหญิง แบงออกเปน 5 รุน ดังนี้
(1) รุนน้ําหนักไมเกิน
48
ก.ก.
(2) รุนน้ําหนักไมเกิน
53
ก.ก.
(3) รุนน้ําหนักไมเกิน
60
ก.ก.
(4) รุนน้ําหนักเกิน
60
ก.ก.
(5) รุนไมจํากัดน้ําหนัก
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภททีมใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 1 ทีม และ
ในแตละทีมประกอบดวยนักกีฬา 3 คน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามขอบังคับ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ไดไมเกิน 1 คน และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการสมัครใหชัดเจน
6.2 ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาเขาแขงขันไดประเภท หรือรุนละ 1 คน
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวมกับสมาคมคาราเตแหงประเทศไทย โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
กําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม
7.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันแจงรายละเอียดและวิธีจัดการแขงขันตอมหาวิทยาลัย
ที่เขารวมการแขงขันไมนอยกวา 30 วัน กอนเริ่มการแขงขัน
7.3 การตรวจรางกายและชั่งน้ําหนัก ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันดําเนินการ ตั้งแตเวลา
14.00-16.00 น. ของวันกอนที่จะเริ่มทําการแขงขันในรุนนั้นๆ 1 วัน โดยใหชั่งเพียงครั้งเดียวหรืออาจให
โอกาสชั่งซ้ําไดอีก 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากนักกีฬาผูใดมาชั่งน้ําหนักไมทันเวลาที่กําหนด
ใหถือวาหมดสิทธิในการเขารวมการแขงขันตลอดการแขงขันทุกประเภท
7.4 ผูเขาแขงขันจะตองชั่งน้ําหนักในสภาพที่ไมมีหรือมีเครื่องแตงกายนอยชิน้ ที่สุด
7.5 เวลาที่ใชในการแขงขัน
7.5.1 ประเภททารํา บุคคลละ 3 นาที
7.5.2 ประเภทตอสู บุคคล ชาย คูละ 3 นาที , บุคคล หญิง คูละ 2 นาที
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ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
แขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ใหใชชุดแขงขันตามกติกาการแขงขันที่สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย กําหนด
9.2 อุปกรณการแขงขัน ที่ผูเขาแขงขันจัดหามาเอง เชน กระจับ สนับแขง สนับขา สนับแขน
เกราะปองกันลําตัว ตองไดรับการตรวจสอบและไดรับการรับรองจากสมาคมคาราเตแหงประเทศไทย
9.3 อุปกรณการแขงขันอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยเปน
อุปกรณการแขงขันที่สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขัน โดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬา ที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.3 ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวและรับอุปกรณการแขงขันกอนเริ่มการแขงขันในคูของ
ตนเอง ตามทีค่ ณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
10.4 หลังจากแตงกายเรียบรอยแลว ผูเขาแขงขันจะตองไดรับการตรวจสภาพรางกายและ
เครื่องแตงกายที่จุดตรวจสอบที่คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดให โดยหามแสดงกิริยาอาการ ไมสุภาพ
หรือพกพาวัตถุที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคูตอสูโดยเด็ดขาด
10.5 ในการแขงขันแตละครั้ง ผูฝกสอนหรือพี่เลี้ยงที่สถาบันแตงตั้งอยางเปนทางการนํา
ผูเขาแขงขันเขาสูสนามแขงขันไดเพียง 1 คน หากผูเขาแขงขันมาสนามชากวากําหนด 1 นาที ใหปรับเปน
แพในการแขงขันครั้งนั้น
10.6 ผูเขาแขงขันที่ไมชั่งน้ําหนักหรือไมเขาแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่ง
กรรมการ ผูตัด สิน ใหป รับ เปน แพแ ละตัด สิท ธิอ อกจากการแขง ขัน ในกรณีดัง กลา วใหค ณะกรรมการ
จัด การแขง ขัน รายงานคณะกรรมการบริห ารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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ขอ 12. การประทวงและการอุทธรณ
ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ คณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ว า ด ว ย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

