ระเบียบการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
****************************************
1.สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย (สมาคมฯ)
นายกสมาคม
ดร.อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์
เลขาธิการ
ผศ.ดร.ดอน อิศรากร
สถานที่ติดต่อ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาชั้น 22 ห้อง 2
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2136-1271
โทรสาร 0-2136-1272
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนภาคๆละ 1 คน
ผู้แทนเทคนิคคาราเต้ 1 คน
ผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมคาราเต้ 1 คน
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค
ผู้แทนสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้ตัดสินกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ
กรรมการ
หัวหน้าผู้ตัดสินที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้แทนสมาคมฯ ในงานนั้น กรรมการและเลขานุการ
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันคาราเต้สากล (TheWorld Karate Federation: WKF) ฉบับปัจจุบันซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ในวันประชุมผู้จัดการทีมและสมาคมฯ ให้การรับรองเป็นหน้าที่ของทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องทราบกติกา
ดังกล่าว โดยจะมีการแจ้งเตือนถึงกติกาดังกล่าวในวันประชุม
4.3 ให้ใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการรับรองโดย WKF หรือสมาคมฯให้การรับรอง

4.4 จังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขันต้องระบุชื่อผู้ฝึกสอนเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องเป็นผู้ฝึกสอนที่สมาคม
คาราเต้แห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง และสามารถตรวจสอบได้
4.5 ผู้ฝึกสอนต้องลงทาหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักกีฬา ขณะที่นักกีฬาทาการแข่งขันทุกครั้ง
โดยให้นั่งประจาในเขตที่กาหนด
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 เป็นนักกีฬาสมัครเล่น
5.2 มีสัญชาติไทย
5.3 เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาจังหวัดนั้นๆเพียงจังหวัดเดียวเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหกเดือนก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้นๆ
5.4 ย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดจะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสมาคมกีฬาจังหวัดทีเ่ ป็นต้น
สังกัดเดิมเสียก่อน
5.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาที่สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย หรือประธานอานวยการแข่งขันหรือการกีฬา
แห่งประเทศไทยได้ลงโทษให้พักการแข่งขัน
5.6 ในกรณีภาคใดภาคหนึ่งนักกีฬามีจานวนไม่ครบตามรุ่นให้จัดแข่งขันตามจานวนที่ส่งเข้าร่วมโดยไม่
พิจารณานักกีฬาเพิ่ม
5.7 ในประเภทต่อสู้ นักกีฬาต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 11 ปี (พ.ศ. 2550) และไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2543) ใน
ประเภทท่ารา นักกีฬามีอายุไม่ต่ากว่า 9 ปี (พ.ศ.2552) และไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2543) โดยนับตั้งแต่ปีเกิด
จนถึง ณ ปีที่แข่งขัน และหากนักกีฬามีอายุต่ากว่า 14 ปี ให้ผู้ปกครองเซ็นต์รับรอง
5.8 ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่เป็นนักมวยไทยอาชีพ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกีฬาอาชีพ
5.9 นักกีฬาที่เข้าร่วมทาการแข่งขันทุกคนจะต้องผ่านการตรวจร่างกาย และชั่งน้าหนัก (สาหรับประเภท
ต่อสู้) ทุกครั้งก่อนที่จะลงทาการแข่งขันในรุ่นนั้นๆ

5.10 ในกรณีที่นักกีฬาทีมชาติไทยติดภารกิจฝึกซ้อม หรือทาการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ณ ต่างประเทศ
ให้นักกีฬาผู้นั้นได้สิทธิโดยไม่ต้องลงแข่งขันในรอบคัดภาค ทั้งนี้ สิทธินั้นจะต้องไม่เกินโควต้าของภาคนั้นๆที่
นักกีฬาจะต้องลงทาการแข่งขัน
5.11 ห้ามนักกีฬาลงทาการแข่งขันในชนิด และประเภทกีฬาต่อสู้เกินกว่า 1 ชนิดกีฬาตามประกาศการกีฬา
แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 เมษายนพ.ศ. 2555
6. ประเภทการแข่งขันรวม 30 รายการ
6.1 ประเภทท่ารา (Kata) รวม 8รายการ
6.1.1 ท่าราบุคคลชายรุ่นอายุ 9 -13 ปี
6.1.2 ท่าราบุคคลชายรุ่นอายุ 14-18 ปี
6.1.3 ท่าราบุคคลหญิงรุ่นอายุ 9 -13 ปี
6.1.4 ท่าราบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14-18 ปี
6.1.5 ท่าราทีมชายรุ่นอายุ 9-13 ปี
6.1.6 ท่าราทีมชายรุ่นอายุ 14-18 ปี
6.1.7 ท่าราทีมหญิงรุ่นอายุ 9-13 ปี
6.1.8 ท่าราทีมหญิงรุ่นอายุ 14-18 ปี
6.2 ประเภทต่อสู้ (Kumite) รวม 22 รายการ
6.2.1 ต่อสู้บุคคลชายรุ่นอายุ 11 - 13 ปีน้าหนักไม่เกิน -43 ก.ก.
6.2.2 ต่อสู้บุคคลชายรุ่นอายุ 11 - 13 ปีน้าหนักไม่เกิน -48 ก.ก.
6.2.3 ต่อสู้บุคคลชายรุ่นอายุ 11 - 13 ปีน้าหนักเกิน +48 ก.ก.
6.2.4 ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นอายุ 11 - 13 ปีน้าหนักไม่เกิน -38 ก.ก.
6.2.5 ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นอายุ 11 - 13 ปีน้าหนักไม่เกิน -43 ก.ก.
6.2.6 ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นอายุ 11 - 13 ปีน้าหนักเกิน +43 ก.ก.
6.2.7 ต่อสู้บุคคลชายรุ่นอายุ 14 - 15 ปีน้าหนักไม่เกิน -52 ก.ก.
6.2.8 ต่อสู้บุคคลชายรุ่นอายุ 14 - 15 ปีน้าหนักไม่เกิน -57 ก.ก.
6.2.9 ต่อสู้บุคคลชายรุ่นอายุ 14 - 15 ปีน้าหนักเกิน +57 ก.ก.
6.2.10 ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 - 15 ปีน้าหนักไม่เกิน -47 ก.ก.
6.2.11 ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 - 15 ปีน้าหนักไม่เกิน -54 ก.ก.
6.2.12 ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 - 15 ปีน้าหนักเกิน +54 ก.ก.
6.2.13 ต่อสู้บุคคลชายรุ่นอายุ 16 - 18 ปีน้าหนักไม่เกิน -55 ก.ก.

6.2.14 ต่อสู้บุคคลชายรุ่นอายุ 16 - 18 ปีน้าหนักไม่เกิน -61 ก.ก.
6.2.15 ต่อสู้บุคคลชายรุ่นอายุ 16 - 18 ปีน้าหนักเกิน +61 ก.ก.
6.2.16 ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นอายุ 16 - 18 ปีน้าหนักไม่เกิน -48 ก.ก.
6.2.17 ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นอายุ 16 - 18 ปีน้าหนักไม่เกิน -53 ก.ก.
6.2.18 ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นอายุ 16 - 18 ปีน้าหนักเกิน +53 ก.ก.
6.2.19 ต่อสู้ทีมชายรุ่นอายุ 12 - 14 ปี ( 3+ 1)
6.2.20 ต่อสู้ทีมหญิงรุ่นอายุ 12 - 14 ปี ( 3+ 1)
6.2.21 ต่อสู้ทีมชายรุ่นอายุ 15 - 18 ปี ( 3+ 1)
6.2.22 ต่อสู้ทีมหญิงรุ่นอายุ 15 - 18 ปี ( 3+ 1)
7. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจาภาค
7.1 แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทบุคคลได้ 1 คน/รุ่นและประเภททีมได้ 1ทีม
7.2 เจ้าหน้าที่ประจาทีม 1 คนต่อนักกีฬา 6 คน
7.3 นักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้ทุกประเภท (ท่าราและต่อสู้)
8. หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน
8.1 ระดับภาคให้จัดการคัดเลือกภาคละ 3 คนต่อรุ่น ในประเภทบุคคล และ 2 ทีมต่อรุ่นในประเภททีม
8.2 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค จะต้องจัดการแข่งขันทั้งหมด 5 ภาค ถึงแม้จะมีนักกีฬาไม่ครบจานวนแต่
ละรุ่น หรือแต่ละประเภท ก็ต้องจัดให้มีการประลองการแข่งขัน ในกรณีที่การแข่งขันแต่ละรุ่นมีนักกีฬาเข้า
แข่งขันไม่เกิน 3 ทีม ให้จัดการแข่งขันในรุ่นนั้นแบบพบกันหมด
8.3 ในการแข่งขันรอบคัดเลือก และมหกรรม ฝ่ายจัดการแข่งต้องจัดให้มีการตรวจร่างกายนักกีฬาโดยแพทย์
ในวันประชุมผู้จัดการทีม ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันรับฟังความเห็นของแพทย์เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจในการ
ให้นักกีฬาเข้าแข่งขัน และดุลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด
8.4 ในการแข่งขันรอบคัดภาคและมหกรรม ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องจัดให้มีการชั่งน้าหนักนักกีฬาแต่ละรุ่นใน
วันแข่งขัน ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันคู่แรกของแต่ละรุ่น
*หมายเหตุ ในกรณีที่ฝ่ายจัดการแข่งขันหรือเจ้าภาพไม่สามารถจัดแพทย์เพื่อมาตรวจร่างกายหรือชั่งน้านักนักกีฬาได้
ทันตามเวลาที่กาหนดไว้หรือปรับแก้ไขเลื่อนเวลา ฝ่ายจัดการแข่งขันหรือเจ้าภาพจะต้องแจ้งให้สมาคมฯรับทราบ และ
แจ้งทุกจังหวัดที่เข้าร่วมทาการแข่งขันได้รับทราบอย่างทั่วถึงทุกจังหวัด โดยให้เลื่อนวันหรือเวลาตามข้อ 8.3-8.4
ออกไปตามที่กาหนด

9. วิธีจัดการแข่งขัน
9.1 จัดการแข่งขันแบบสายตาม(Repeat Chart) รอบ 16 คน ยกเว้นการแข่งขันประเภททีมในรอบคัดภาค
9.2 ในการแข่งขันประเภทท่าราบุคคลและท่าราทีมให้นักกีฬาแจ้งชื่อท่ารา โดยการเขียนลงลายมือชื่อ ที่โต๊ะ
กรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้ชัดเจนสามารถอ่านออกได้และถูกต้องด้วยตัวบรรจง ก่อนที่จะเริ่มทา
การแข่งขัน ถ้านักกีฬาคนหรือทีมใด ไม่มาแจ้งชื่อท่าราตามที่ได้กาหนดไว้ ให้ถูกปรับแพ้ตามกฎกติกาการ
แข่งขันของสหพันธ์คาราเต้โลกWKF
9.3 การแข่งขันท่าราทีมในรอบชิงเหรียญทองและทองแดง ต้องมีการแสดงท่าราปกติและความหมายของท่า
(Bunkai Kata) โดยเวลาที่ใช้ในการแข่งขันท่าราปกติและ BunkaiKata รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 นาที ซึ่งเวลา
จะเริ่มนับโดยเจ้าหน้าที่จับเวลาตั้งแต่เริ่มการคานับในตอนที่นักกีฬาเข้ามาในสนามแข่งแล้ว และเวลาจะหยุด
เมื่อมีการคานับครั้งสุดท้ายหลังจากที่แสดง Bunkai เสร็จ นักกีฬาคนหนึ่งคนใดหรือทั้งหมดของทีมที่ ไม่ได้
แสดงการคานับในตอนเริ่มต้นและจบการแสดง หรือใช้เวลาเกินกว่า 6 นาที ให้ถือว่าทีมดังกล่าวถูกตัดสิทธิ์
จากการแข่งขัน และปรับเป็นแพ้
9.4 เวลาในการแข่งขันประเภทต่อสู้ (Kumite) ให้แข่งขันคู่ละ2นาที
9.5 ในการประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันให้มีพยานบุคคลจากสมาคมฯ และผู้แทนของ
ภาคต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยให้เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเป็น ผู้จับสลากให้แก่ทีมที่ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมใน
การจับสลาก
9.6 ในการจับสลากแบ่งสาย ฝ่ายจัดการแข่งขันจะยึดรายชื่อตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศไว้ใน
เว็บไซด์เท่านั้น โดยผู้ควบคุมทีมจะต้องตรวจสอบรายชื่อ และความถูกต้องให้เรียบร้อย ก่อนการแข่งขันจะ
เริ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันเริ่มแข่งขัน หากมีความผิดพลาดให้แจ้งไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศแก้ไขรายชื่อในเว็บไซด์ใหม่
ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ตรวจสอบและแจ้งความผิดพลาด
ดังกล่าว
9.7 จังหวัดเจ้าภาพจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ก่อน
แข่งขัน 1 วัน โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม คือ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น ไม่
อนุญาตให้จังหวัดที่เข้าร่วมทาการแข่งขันส่งนักกีฬาหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
*หมายเหตุ ยกเว้นในกรณีที่ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน มีเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ให้บุคคลอื่นทาหน้าที่แทนได้ โดย
ต้องได้รับการแต่งตั้งจากทาง กกท.จังหวัด ให้ทาหน้าที่แทน โดยมีหนังสือแต่งตั้งเป็นลาย ลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งต่อที่
ประชุมในวันประชุมผู้จัดการทีม และจะต้องยอมรับผลหรือมติของที่ประชุม โดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือปัญหา
ให้กับที่ประชุมจากการที่ไม่เข้าใจในชนิดกีฬาคาราเต้

10. การชั่งน้าหนัก
10.1 ให้ชั่งน้าหนักนักกีฬาแต่ละรุ่นในวันแข่งขันของรุ่นนั้นๆทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันคู่แรกของการ
แข่งขันวันนั้น
10.2 นักกีฬาที่ประสงค์จะชั่งน้าหนักโดยสวมกางเกงชั้นในชุดชั้นในหรือไม่สวมอะไรเลยก็ได้
10.3 การชั่งน้าหนักอย่างเป็นทางการจะกระทาได้เพียงครั้งเดียวภายในเวลา 1 ชั่วโมง โดยให้จัดเครื่องชั่ง
น้าหนักทดลองสาหรับนักกีฬาก่อนชั่งจริง
10.4 การชั่งน้าหนักนักกีฬาหญิงให้ดาเนินการเป็นสัดส่วนต่างหากโดยมีเจ้าหน้าที่หญิงเป็นผู้ดาเนินการ
10.5 นักกีฬาที่ไม่เข้าร่วมชั่งน้าตามเวลาที่กาหนด หรือชั่งน้าหนักไม่ผ่านตามรุ่นที่สมัครจะต้องถูกดาเนินการ
ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
10.6 นักกีฬาที่ทาการทุจริตในการชั่งน้าหนักโดยการแจ้งน้าหนักเป็นเท็จหรือทาการถ่วงน้าหนักตัวจะถูกตัด
สิทธิในการแข่งขันทั้งหมดทันที โดยคณะกรรมการควบคุมการชั่งน้าหนักจะรายงานผลให้กับฝ่ายจัดการ
แข่งขันและการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
11.1 นักกีฬาและผู้ฝึกสอนต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันตามตารางการแข่งขันตลอดเวลา หากมี
การเรียกนักกีฬาลงสนามแล้วเวลาผ่านไป 1 นาที ผู้ที่ไม่พร้อมและไม่มาปรากฏตัวในสนามหรือบริเวณที่
แสดงได้ว่าพร้อมแข่งขันเพื่อลงทาการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ทันที
11.2 ในกรณีที่ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไม่ทาหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมและการแข่งขันในสนามให้ผู้แทน
สมาคมฯ ทาหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่อลงโทษพิจารณางด
เบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิการทาหน้าที่เป็นผู้แทนจังหวัดในปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
11.3 ในกรณีที่จังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมทาการแข่งขัน แต่ไม่มีนักกีฬามาแสดงตนในการตรวจร่างกาย
ชั่งน้าหนัก และลงทะเบียนรายงานตัวให้ผู้ฝึกสอน หรือผู้จัดการทีมแจ้งให้ทาง กกท. จังหวัดทาหนังสือถึง
สมาคมฯ เพื่อทราบเหตุผลด้วยในวันประชุมผู้จัดการทีม โดยทางสมาคมฯ จะไม่มีการรับแจ้งด้วยวาจาจะต้อง
ทาเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเท่านั้นถ้าทางสมาคมฯไม่ได้รับหนังสือชี้แจงดังกล่าวในวันที่มีการประชุม
ผู้จัดการทีมให้ถือว่าในปีถัดไป ทางจังหวัดสละสิทธิโดยไม่ส่งนักกีฬารุ่นนั้นเข้าร่วมทาการแข่งขัน
11.4 ตลอดเวลาที่ดาเนินการแข่งขันนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมเป็นผู้มี
น้าใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขัน และมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมประเพณีของคาราเต้ หากมีการ
ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้ถือว่านักกีฬา หัวหน้านักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ ผู้นั้นกระทาการขัดเจตนารมย์ของการ
ส่งเสริมกีฬาตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

11.5 นักกีฬาควรทาความเคารพคู่แข่งขันและผู้ฝึกสอนของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน
11.6 ผู้ฝึกสอนควรทาความเคารพซึ่งกันและกันทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน
11.7 นักกีฬาจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนบัตรประจาตัวนักกีฬาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง
ตนในวันตรวจร่างกายชั่งน้าหนักและวันแข่งขัน (รอบคัดภาค) ไม่อนุญาตให้ใช้สาเนาบัตรมาแสดงตนทุกกรณี
*หมายเหตุ กรณีที่นักกีฬามีการแก้ไขเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ผู้ฝึกสอนดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
เดินทางมาแข่งขันทางฝ่ายจัดการแข่งขันและสมาคมฯ ไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารการแก้ไขเปลี่ยนชื่อสกุลมาแสดงโดย
ทางฝ่ายจัดการแข่งขันและสมาคมฯจะยึดรายชื่อที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้มาเท่านั้น
12. การแต่งกายของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
12.1 นักกีฬาจะต้องใส่เสื้อคาราเต้ไม่มีแถบ หรือลวดลายอนุญาตให้ติดสัญลักษณ์ หรือธงประจาจังหวัดขนาด
ไม่เกิน 8×12 เซนติเมตร บนหน้าอกด้านซ้ายป้ายสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตชุดต้องติดอยู่ตาแหน่งที่กาหนด
คือมุมขวาล่างของเสื้อคาราเต้ หรือช่วงเอวของกางเกงส่วนหมายเลขประจาตัวของผู้เข้าแข่งขันที่กาหนดโดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะต้องติดบนหลังเสื้อนักกีฬาทั้งสองโดยต้องผูกสายคาดเอวคนละสี ฝ่ายหนึ่ง
ผูกสีแดง ฝ่ายหนึ่งผูกสีน้าเงิน สายคาดเอวต้องมีความกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร และเมื่อผูกปมแล้วจะต้อง
เหลือชายลงมาอีกประมาณ 15 เซนติเมตร
12.2 ป้ายสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้สนับสนุนที่ติดบนเสื้อนักกีฬาจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
ผู้จัดการแข่งขันเสมอ
12.3 หลังจากที่สวมเสื้อคาราเต้และผูกสายคาดเอวแล้วชายเสื้อจะต้องยาวปิดสะโพกพอดีและต้องไม่ยาวเกิน
กว่า 3 ใน 4 ของต้นขาของผู้สวมให้ผู้แข่งขันหญิงสวมเสื้อยืดสีขาวข้างในเสื้อคาราเต้
12.4 แขนเสื้อต้องยาวไม่เกินข้อมือไม่สั้นกว่ากลางแขน (ระหว่างข้อมือและข้อศอก) และห้ามพับแขนเสื้อ
12.5 กางเกงต้องมีความยาวคลุม 2 ใน 3 ของหน้าแข้งผู้สวม (ระหว่างหัวเข่าและข้อเท้า ) และห้ามพับ
ขากางเกง
12.6 นักกีฬาต้องรักษาความสะอาดของเส้นผม และตัดให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันห้ามใช้
ผ้าคาดศีรษะ (HACHIMAKI), ที่คาดผม, กิ๊บโลหะแต่ในการแข่งขันแบบท่ารา (KATA) อนุโลมให้ติดกิ๊บผมให้
เรียบร้อยได้ กรรมการชี้ขาดมีสิทธิ์ที่จะไล่นักกีฬาที่ผมยาวเกินไป สกปรก และไม่เรียบร้อย ออกจากการ
แข่งขัน ได้ให้นักกีฬาตัดเล็บสั้น ห้ามใส่เครื่องประดับโลหะ หรือเครื่องประดับอื่นๆที่อาจทาให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บ การสวมที่จัดฟันที่เป็นโลหะอนุญาตให้ใส่ได้แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบ
กรณีเกิดการบาดเจ็บขึ้น

12.7 ห้ามสวมแว่นตาขณะแข่งให้ใส่คอนแทคเลนส์แบบอ่อนได้แต่หากเกิดการบาดเจ็บขึ้นคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบ
12.8 นักกีฬาต้องแต่งกายหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน
เท่านั้น ส่วนนักกีฬาสามารถใส่อุปกรณ์ป้องกันอื่นที่ผ่านการอนุมัติได้
12.9 การใช้ผ้าพันแผล, แผ่นปิดแผลเนื่องจากการบาดเจ็บจะต้องผ่านการอนุญาตจากกรรมการผู้ชี้ขาดโดย
คาแนะนาจากแพทย์สนาม
12.10 ผู้ฝึกสอนจะต้องสวมชุดวอร์มไม่สวมรองเท้าแตะ และแสดงบัตรประจาตัวที่ออกให้สาหรับการแข่งขัน
ตลอดเวลา
คาอธิบายเพิ่มเติม
การสวมใส่สิ่งอื่นๆอันเนื่องมาจากการนับถือศาสนาหรือความเชื่อทางศาสนาเช่นผ้าคลุมศีรษะของผู้นับถือศาสนา
อิสลามนักกีฬาจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมการตัดสินล่วงหน้าก่อนวันเริ่มการแข่งขันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
นักกีฬาจะไม่ได้รับอนุมัติให้สวมใส่สิ่งดังกล่าวหากแจ้งแบบกะทันหันหากนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนแต่งกายไม่ถูกตามกฎ
จะต้องทาการแต่งกายใหม่ให้เรียบร้อยโดยเร็วภายใน 1 นาทีมิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิการแข่งขันทันที
13. อุปกรณ์การแข่งขัน
13.1 นักกีฬาต้องสวมนวม, สนับแข้ง, สนับหลังเท้าและเกราะป้องกันลาตัวที่ได้รับการรับรองจากสมาคม
คาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF) หรือ( WKF) โดยจะต้องสวมใส่ให้กระชับพอดีกับลาตัวของนักกีฬาและสวม
ข้างในชุดคาราเต้เท่านั้น
13.2 ให้นักกีฬาต้องใส่ฟันยางในการแข่งขันประเภทต่อสู้ด้วยในทุกรุ่น
13.3 ชุดแข่งขันและสายคาดเอวไม่อนุญาตให้ปักชื่อหรือตราใดยกเว้นตราผู้ผลิตของสินค้า
13.4 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์ป้องกันทุกชนิดต้องได้มาตรฐานตามที่สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF)
กาหนดไว้โดยนักกีฬาต้องเป็นผู้จัดเตรียมหามาเอง
14. การตรวจสอบทางการแพทย์
14.1 ห้ามใช้สารกระตุ้นหรือสารเคมีอื่นๆตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
14.2 คณะกรรมการมีสิทธิ์ดาเนินการตรวจสอบหากมีข้อสงสัยการละเมิดข้อห้ามข้างต้นแก่นักกีฬา
14.3 ผู้ชนะการแข่งขันที่ปฏิเสธการตรวจสอบหรือตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อห้ามดังกล่าวจะถูกริบตาแหน่ง
และเหรียญรางวัลเพื่อมอบแก่ผู้ชนะในลาดับถัดไป
14.4 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการตรวจสอบดังกล่าว

14.5 รายละเอียดของการปฏิบัติได้กาหนดไว้ใน IOC Anti-doping by law
15. การประท้วง
15.1 หากมีการประท้วงทางเทคนิคให้ผู้ประท้วงยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียม 3,000
บาทให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคาประท้วงหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงทันทีภายใน 30 นาที
15.2 ค่าธรรมเนียมการประท้วงจะคืนให้ถ้าผลการพิจาณาเป็นไปตามที่ประท้วงแต่ถ้าหากผลการพิจารณา
ยืนยันตามคาตัดสินเดิมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกยึดเป็นรายได้ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15.3 ผลการตัดสินคาประท้วงของคณะกรรมการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ
ทั้งสิ้น
16. บทลงโทษ
16.1 นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนที่มีเจตนาไม่ลงทาการแข่งขันหรือผละทิ้งการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้และพิจารณา
โทษดังนี้
16.1.1 ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันในรายการของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมคาราเต้ - แห่ง
ประเทศไทย
16.1.2 ผู้ฝึกสอนห้ามลงทาหน้าที่ในสนามในรายการนั้นและปีต่อไปอีก 1 ปีในรายการของการกีฬา
แห่งประเทศไทยและสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
16.2 นักกีฬา, ผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่ทีม (Official Delegates) ที่มีพฤติกรรมไม่สุภาพไร้มารยาทจะนาไปสู่
การตัดสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาทีมหรือเจ้าหน้าที่ให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยการถูกลงโทษ
SHIKAKU ซึ่งเป็นการลงโทษโดยการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันตลอดรายการหรือเฉพาะการแข่งขัน
ประเภทนั้นการลงโทษ SHIKAKU จะถูกลงโทษกรณีนักกีฬามุ่งร้ายไม่เชื่อฟังกรรมการชี้ขาดละเมิดกฎการ
แข่งขันทาให้เสียเกียรติของกีฬาคาราเต้-โดหากเป็นการแข่งขันประเภททีมถ้าสมาชิกของทีมถูกลงโทษ
SHIKAKU คู่ต่อสู้จะได้รับ 8 คะแนนขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งจะถูกปรับเป็น 0 คะแนนโดยโทษ SHIKAKU จะถูก
ประกาศต่อหน้าสาธารณะชน
คาอธิบายเพิ่มเติม
โทษ SHIKAKU สามารถนามาปรับโทษกับนักกีฬาได้ทันทีโดยไม่มีการเตือนก่อนซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้ฝึกสอนเพื่อน
ร่วมทีมของนักกีฬานั้นๆประพฤติตนในทางที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศของกีฬาคาราเต้-โดและอาจเป็น
ดุลยพินิจของกรรมการชี้ขาดที่พิจารณาเห็นสมควรว่านักกีฬามีพฤติกรรมมุ่งร้ายหรือประสงค์ร้ายแม้การบาดเจ็บจะไม่
เกิดขึ้นก็ตาม

17. นักกีฬาและผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมจะเสียสิทธิในการแข่งขันหรือถูกปรับเป็นแพ้ในกรณีดังต่อไปนี้
17.1 นักกีฬามาตรวจร่างกายหรือชั่งน้าหนักไม่ทันตามเวลาที่กาหนดไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้
17.2 นักกีฬาไม่มาลงทะเบียนและแสดงตัวในสนามเมื่อถึงเวลาเริ่มทาการแข่งขันจะถูกปรับเป็นแพ้
17.3 นักกีฬาที่ไม่นาบัตรประจาตัวประชาชนบัตรประจาตัวนักกีฬาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงตน
ในวันตรวจร่ายกายและวันแข่งขัน (รอบคัดภาค) ไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้ (ไม่อนุญาตให้ใช้สาเนา)
17.4 นักกีฬาประเภทท่าราแจ้งชื่อท่าราผิดหรือไม่แจ้งชื่อท่าราจะถูกปรับเป็นแพ้
17.5 นักกีฬาประเภทท่าราทีมในรอบการแข่งขันชิงเหรียญนักกีฬาจะต้องแสดงท่าราพร้อมแสดงความหมาย
ของท่า (BUNKAI) ภายในเวลา 6 นาทีถ้าแสดงเกินเวลาที่กาหนดจะถูกปรับเป็นแพ้
17.6 นักกีฬาประเภทต่อสู้ทีมไม่ส่งรายชื่อนักกีฬาหรือเมื่อส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันเรียงตามลาดับแล้ว
ขณะที่กรรมการตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาแล้วนักกีฬายืนผิดตาแหน่งจะถูกปรับเป็นแพ้ทันทีตามกฎกติกาของ
สหพันธ์คาราเต้โลก WKF
17.7 ในวันประชุมผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่ไม่เข้าร่วมประชุมจะถูกตัดสิทธิเบี้ยเลี้ยงและงดทา
หน้าที่ในปีถัดไปจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
17.8 ผู้ฝึกสอนที่ไม่ลงทาหน้าที่พร้อมกับนักกีฬาให้ถูกปรับเป็นแพ้และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นทาหน้าที่แทน
17.9 นักกีฬา, ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม (Official Delegates) ที่มีพฤติกรรมไม่สุภาพไร้มารยาทอาฆาตมุ่ง
ร้ายทาร้ายบุคคลอื่นไม่เชื่อฟังกรรมการผู้ชี้ขาดละเมิดกฎกติกาการแข่งขันทาให้เสื่อมเสียหรือเสียเกียรติใน
กีฬาคาราเต้โดจะได้รับโทษ SHIKAKU ซึ่งจะมีบทลงโทษดังต่อไปนี้
17.9.1 ในกรณีที่เป็นนักกีฬาขณะที่กาลังทาการแข่งขันประเภทบุคคลให้ปรับเป็นแพ้ถ้าเป็นการ
แข่งขันประเภททีมกรณีที่สมาชิกในทีมได้รับโทษให้ปรับเป็นแพ้โดยฝ่ายคู่ต่อสู้จะได้รับ 8 คะแนนอีกฝ่าย
ได้รับ 0 คะแนนโดยโทษ SHIKAKU จะถูกประกาศต่อหน้าสาธารณะชน
17.9.2 ริบเหรียญรางวัลในการแข่งขันพร้อมทั้งห้ามลงทาการแข่งขันตลอดทุกรายการ
17.9.3 นักกีฬาผู้นั้นจะต้องถูกทาทัณฑ์บนหากมีพฤติกรรมไม่ดีหรือได้รับโทษเช่นนี้อีกจะต้องถูก
ลงโทษโดยการตัดสิทธิห้ามลงทาการแข่งขันในรายการของการกีฬาแห่งประเทศไทยและของสมาคมกีฬา
คาราเต้แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปีพร้อมทั้งถูกตัดสิทธิไม่ให้ได้รับเบี้ย
เลี้ยงจากการแข่งขันโดยทางผู้แทนสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยจะต้องทาหนังสือแจ้งโทษให้กับ
ประธานอานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้รับทราบตามระเบียบข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
17.9.4 นักกีฬาหัวหน้านักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และขาดมารยาท
อันดีงามและถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขันไม่ออกมาทาการแข่งขันตามกาหนดก่อเหตุวิวาททาร้ายร่างกาย

ทาลายสนามหรืออุปกรณ์การแข่งขันหรือใช้ถ้อยคาหยาบคายต่อผู้แข่งขันผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่นักกีฬาไม่ว่า
ภายในสนามแข่งขันหรือนอกสนามแข่งขันให้ผู้แทนสมาคมฯ แจ้งโทษต่อประธานกรรมการอานวยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่อพิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิการเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาในปีนั้นและปี
ต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี ตามระเบียบข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
18. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด
ผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดที่จะทาการตัดสินต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยและผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการฝ่ายการตัดสินของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
19. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2550
20. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น
20.1 นักกีฬาชาย-หญิง รวม 2 รางวัล
-เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) มากที่สุดในกรณีจานวนเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณา
เหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลาดับ
- หากมีเหรียญทองเงินและทองแดงเท่ากันอีกคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นอันดับสุดท้าย
-เป็นผู้มีทักษะเทคนิคการแข่งขันตามแบบฉบับของกีฬาคาราเต้
-เป็นผู้มีมารยาทดีและมีน้าใจนักกีฬา
20.2 ผู้ฝึกสอนทีมชาย –ทีมหญิง รวม 2 รางวัล
-ผู้ฝึกสอนดีเด่นต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชีกกท.ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอน
ในชนิดกีฬานั้นๆเท่านั้น
- พิจารณาจากเหรียญทองรวมของนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง
- เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดเทคนิคทักษะแก้เกมส์การแข่งขันที่ดี
-ไม่ก่อปัญหาระหว่างการแข่งขัน
-มีมารยาทและน้าใจนักกีฬา
-เป็นผู้มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นผู้ฝึกสอน
- จะต้องทาหน้าที่ของผู้ฝึกสอนอยู่ในสนามตลอดระยะเวลาที่ทีมเข้าร่วมทาการแข่งขัน

อนึ่ง ให้ผู้แทนสมาคมฯคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน (Referee Council) ประธานการจัดการแข่งขันและ
คณะกรรมการผู้ตัดสิน (Referees) เป็นผู้พิจารณาร่วมกัน
21. บทเฉพาะกาล
เมื่อมีกรณีเกิดปัญหาต้องตีความ หรือวินิจฉัยตามระเบียบฉบับนี้ หรือเกิดกรณีที่ระเบียบไม่ได้บังคับใช้ไว้
ให้คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้หลักความเป็นธรรม และเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย หากเป็น
กรณีเร่งด่วน ให้คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันตามจานวนที่มีอยู่ในขณะแข่งขันเป็นวินิจฉัยชี้ขาดไปก่อน แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันที่มิได้อยู่ร่วมด้วยทราบ

*****************************

(ภาคผนวก)
1. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ และขึ้นทะเบียนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย
และได้รับการเสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมิให้เกิดคาครหา หรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
2. กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัล รวมทั้งหมดดังนี้
-รายการที่แข่งขันจานวน........30..........รายการ
- เหรียญชุบทองจานวน......50........เหรียญ
ประกาศนียบัตร......50......ใบ

- เหรียญชุบเงินจานวน......50........เหรียญ
ประกาศนียบัตร.....50.......ใบ
- เหรียญชุบทองแดงจานวน....100..........เหรียญ ประกาศนียบัตร....100........ใบ
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
3. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเองและแต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรือแต่งกาย
ด้วยชุดวอร์มทั้งชุดซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดและการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
4. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้าคาโฆษณา หรือสัญลักษณ์ อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการประชาสัมพันธ์การ
ขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
-อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬา ที่มีขนาดดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
5. การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาต
ให้นักกีฬา เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยทราบต่อไป
**********************************************************************************

