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ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์

ใ

วัตถุประสงค์ของกติกาการแข่งขัน คือเพื่อให้กฎระเบียบเป็นมาตรฐานสําหรับทุกระดับการแข่งขัน
ชิงแชมป์ที่จัดขึ้นและ/ หรือ ให้การรับรองโดยเวิร์ลเทควันโด (WT), สหพันธ์เทควันโดของแต่ละ
ทวีป (CU) หรือสมาคมฯของแต่ละประเทศ (MNA) ที่เป็นสมาชิกของ WT
กติกาการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันจะดําเนินการอย่าง
เป็นธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย
คําอธิบาย
วัตถุประสงค์ของกติกาข้อที่ 1 เพื่อให้การแข่งขันเทควันโดทัว่ โลกมีมาตรฐานเดียวกัน
การแข่งขันใดๆที่ไม่ได้ ปฏิบัติตามกฎกติกาฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันเทควันโด
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ข้อที่ 2 การนําไปใช้

ม

1.กติกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กบั ทุกการแข่งขันที่จัดขึ้นหรือรับรองโดยเวิร์ลเทควันโด (WT), สหพันธ์
เทควันโดแต่ละทวีป และสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิก หากสมาคมเทควันโด ประเทศสมาชิกใด
มีความประสงค์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของกติกาฉบับนี้ จะต้องขออนุญาต และได้
รับความเห็นชอบจาก WT ก่อน
หากมีการละเมิดกฎข้อนี้ WT อาจพิจารณาถอดถอนหรือยกเลิกการรับรองการแข่งขันนั้น นอกจาก
นี้อาจดําเนินการทางวินัยต่อสหพันธ์เทควันโดของทวีป หรือ สมาคมเทควันโดประเทศสมาชิกที่
เกี่ยวข้อง
2.การแข่งขันทั้งหมดที่จัดขึ้น หรือมีรับรองโดย WT จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
และการดําเนินการทางวินยั รวมไปถึงกฎระเบียบอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องทั้งหมด
3.การแข่งขันทั้งหมดที่ดําเนินการ หรือมีส่วนร่วมโดย WT จะต้องปฏิบัติตามกฎการแพทย์ของ WT
และข้อบังคับ WT Anti-Doping Rules
คําอธิบาย# 1
การอนุมัติ:
องค์กรหรือฝ่ายจัดการแข่งขันใดๆที่ต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของกติกาที่มีอยู่จะต้อง
ส่งให้ WT ชี้แจ้งรายละเอียดที่ตอ้ งการแก้ไข พร้อมด้วย เหตุผลต่อ WT และจะต้องได้รับการอนุมัติ
จาก WT อย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนหน้าการแข่งขันที่กําหนดไว้ WT
โดย WT จะสามารถใช้กติกาปกติร่วมกับกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทีจ่ ัดขึ้น ภายใต้การ
ตัดสินใจของผู้แทนด้านเทคนิคหลังจากได้รับอนุมัติจากประธานแล้ว
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ข้อที่ 3 สนามแข่งขัน

ม

1. สนามการแข่งขันจะต้องเป็นพื้นที่เรียบโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ และปูด้วยพื้นสนามที่
ไม่ลื่นหากจําเป็นอาจมีการ ยกพื้นสนามให้สูงขึ้นจากพื้นราบประมาณ 60 ซ.ม.-1 เมตร
มีความลาดชันไม่เกิน 30 องศาจากพื้นขอบสนาม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน
หนึ่งในรูปแบบนี้สามารถใช้เป็นสนามแข่งขันได้
1.1 สนามสี่เหลี่ยม
- สนามการแข่งขันรวมถึงพื้นทีก่ ารแข่งขันและพื้นที่ระวังรูปสี่เหลี่ยมเป็นพื้นที่การ
แข่งขันขนาด 8x8 เมตร
- พื้นทีร่ อบนอกของพื้นที่แข่งขัน มีขนาดและระยะเท่ากันทุกด้านเเพื่อความปลอดภัย
ของนักกีฬา
- ขนาดของสนามการแข่งขัน (พื้นที่การแข่งขันและรอบนอก) ต้องไม่น้อยกว่า 10x10
เมตร และไม่ใหญ่เกิน 12x12 เมตร
- หากพื้นที่การแข่งขันจัดบนเวที สามารถเพิ่มพื้นทีร่ อบนอกได้ตามความจําเป็นเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน
- พื้นที่แข่งขันและเขตปลอดภัยควรจะมีสีที่แตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในคู่มอื เทคนิคการ
จัดการแข่งขัน
1.2 สนามแปดเหลี่ยม
- สนามการแข่งขันจะประกอบไปด้วย พื้นที่แข่งขันและเขตปลอดภัย สนามแข่งขันจะ
ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีขนาดต้องไม่น้อยกว่า 10x10 เมตร และไม่เกิน 12x12 เมตร
- พื้นที่แข่งขันจะต้องเป็นรูป 8 เหลี่ยมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร และความยาวของแต่
ละด้านมีความยาวประมาณ 3.3 เมตร พื้นทีแ่ ข่งขันและรอบนอกของสนามแข่งขันจะ
ต้องมีสีที่แตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในคู่มือเทคนิคการจัดการแข่งขัน
2. จุดต่างๆในสนาม
2.1 เส้นรอบนอกของพื้นที่การแข่งขันจะเรียกว่า “เส้นขอบสนามแข่งขัน” และเส้นรอบ
นอกของพื้นที่การแข่งขันจะเป็นเขตนอกนอกสนาม
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2.2 เส้นขอบสนามที่อยู่หน้าโต๊ะบันทึกผลเรียกว่าเส้นขอบสนามที่ 1, และวนตามเข็ม
นาฬิกาจากเส้นขอบสนามที่ 1 ไปยังเส้นขอบสนามอื่นๆเรียกว่าเส้นขอบสนามที่
2,3 และ 4
ในกรณีของสนามแข่งขัน 8 เหลี่ยมเส้นขอบสนามที่อยูห่ น้าโต๊ะบันทึกผล เรียกว่า
เส้นขอบสนามที่ 1 และวนตาม เข็มนาฬิกาจากเส้นขอบสนามที่ 1 ไปยัง เส้นขอบ
สนาม อื่นๆเรียกว่าเส้นขอบสนามที่ 2 , 3, 4, 5, 6, 7 และ 8
2.3) ตําแหน่งของผู้ตัดสินและนักกีฬาเมื่อเริ่มและจบการแข่งขัน :
- ตําแหน่งผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ห่าง 2 เมตรระหว่างจุดตรงกลางสนามออกไปฝั่งละ 1 ม.
- ตําแหน่งของผู้ตัดสินจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางสนาม 1.5 เมตร มาทางเส้นขอบ
สนามที่ 3
2.4) ตําแหน่งของกรรมการให้คะแนน
- ตําแหน่งของกรรมการให้คะแนน (1) ห่างอย่างน้อย 2 เมตรจากมุมของเส้น
ขอบสนามที่ 2
- ตําแหน่งของกรรมการให้คะแนน (2) อยู่ห่างอย่างน้อย 2 เมตรจากตรงกลาง
ของเส้นขอบสนามที่ 5
- ตําแหน่งของกรรมการให้คะแนน (3) อยู่ห่างอย่างน้อย 2 เมตรจากมุมของ
เส้นขอบสนามที่ 8
- ในกรณีใช้กรรมการให้คะแนน 2 คน กรรมการให้คะแนนคนที่ 1 อยู่ห่าง
อย่างน้อย 2 เมตร ตรงมุมของเส้นขอบสนามที่ 1, กรรมการให้คะแนนที่ 2
อยู่ห่าง อย่างน้อย 2 เมตร ตรงมุมของเส้นขอบสนามที่ 5 ตําแหน่งของ
กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออํานวยความสะดวกต่อการเผยแพร่หรือ
การนําเสนอภาพการแข่งขัน
2.5) ตําแหน่งของเจ้าหน้าที่บันทึก VDO & IVR:
- ตําแหน่งของเจ้าหน้าที่บันทึก VDO & IVR อยู่ห่าง 2 เมตรจากเส้นขอบ
สนามที่ 1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกVDO อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับกับสภาพแวดล้อมของสถานที่และความต้องการจากสือ่ การ
กระจายเสียง การบันทึกภาพ หรือการเผยแพร่ภาพการแข่งขัน
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2.6) ตําแหน่งของผู้ฝึกสอน:
-ตําแหน่งของผู้ฝึกสอนจะอยู่ห่างจากตรงกลางของเส้นขอบสนามอย่างน้อย 2
เมตรหรือมากกว่านั้นจากเส้นนอกสนามฝั่งเดียวกับนักกีฬาของตนเองอยู่
ตําแหน่งของผู้ฝึกสอนอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ และความต้องการจากสื่อการกระจายเสียง การบันทึกภาพหรือการเผย
แพร่ภาพการแข่งขัน
2.7) ตําแหน่งของโต๊ะตรวจอุปกรณ์:
ตําแหน่งของโต๊ะตรวจอุปกรณ์ต้องอยูใ่ กล้กับบริเวณทางเข้าสนามแข่งขัน
เพื่อตรวจอุปกรณ์ป้องกันตัวของผู้เข้าแข่งขัน
คําอธิบายที่ 1
พืน้ ยางสังเคราะห์: ค่าความยืดหยุ่นและความลื่นจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และการรับรองจาก WT ก่อนทําการแข่งขัน
คําอธิบายที่ 2
สี: สีของพื้นสนาม จะต้องไม่สะท้อนแสงสว่างมากเกินไป หรือเป็นอันตรายต่อ
สายตาของผู้เข้าแข่งขันตลอดจนผู้ชมในสนาม นอกจากนี้โทนสีของพื้นสนาม
ควรเหมาะสมกับชุด, อุปกรณ์ และสภาพโดยรวมของสนามแข่งขันอีกด้วย
คําอธิบายที่ 3
โต๊ะตรวจอุปกรณ์: มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันสวมใส่ว่าถูกต้องตามระเบียบที่
WT รับรอง และมีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่หากพบว่าไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้เข้า
แข่งขันทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเสียก่อน
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แผนภาพสนามแข่งขัน

รูปแบบสนามแข่งขัน
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ข้อที่ 4 ผู้เข้าแข่งขัน

ม

1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1. เป็นผู้ถือสัญชาติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.2. ได้รับการรับรองจากสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิก
1.3. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเทควันโดสายดํา Dan/Poom จาก Kukkiwon หรือ WT
1.4. ต้องมีบัตรประจําตัวนักกีฬา WT Global Athlete License (GAL)
1.5 ผู้เข้าแข่งขันมีอายุมากกว่ากว่า 17 ปี ในรุ่นซีเนียร์ในปีที่การแข่งขันจะจัดขึ้น (อายุ
15-17 ปีสําหรับแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก และอายุ 12-14 ปี
สําหรับการแข่งขันรุ่นยุวชน) การกําหนดรุ่นอายุสําหรับ Youth Olympic Games
อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ IOC
คําชี้แจง
การกําหนดอายุในการแข่งขันประเภทเยาวชนให้นับถึงปี ที่จัดการแข่งขันไม่ใช่จากวันที่จัดการ
แข่งขัน ตัวอย่างเช่น: การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลกจัดขึ้นวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ผู้เข้าแข่งขัน
ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2539-วันที่ 31 ธันวาคม 2541 มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
คําชี้แจง
กติกาข้อ 4.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน:
บังคับใช้กับการแข่งขันที่จัดขึ้นโดย WT, การแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์เทควันโดภูระดับมิภาค,
มหกรรมกีฬา และการแข่งขันนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก WT
คําชี้แจง
กติกาข้อ 4.1.1 และ 4.1.2 ไม่บงั คับใช้ในการแข่งขันนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก WT
2. ชุดและอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขัน
2.1 รายการแข่งขันที่มีในตารางการแข่งขันของ WT ทั้งหมด ต้องใช้ชุดแต่งกาย, อุปกรณ์การแข่งขัน
รวมไปถึงพื้นสนามแข่งขัน, PSS , IVR และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆที่ได้รับ การรับรองจาก WT ทั้งหมด
2.1.1 คุณสมบัติของชุดที่ใช้ในการแข่งขัน อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ แยกส่วนกัน
2.2 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทควันโดโลกทุกชิ้น ชุดเทควันโด
หรือชุดแข่งขัน, เกราะอิเลคทรอนิกส์,หมวกอิเลคทรอนิกส์, กระจับ,สนับแขน-ขา, ถุงมือ,ถุงเท้า,
ถุงเท้าเซ็นเซอร์ (กรณีใช้เกราะอิเลคทรอนิกส์) สวมฟันยางให้เรียบร้อย ส่วนหมวกป้องกันศีรษะ
ถือด้วยมือข้างซ้ายก่อนเข้าสู่บริเวณสนามแข่งขัน และจะสวมมื่อได้รับคําสั่งจากผู้ตัดสินก่อนเริ่มทํา
การแข่งขัน
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2.3 หากสวมชุดเทควันโด กระจับ สนับแขน สนับขา ให้ใส่ภายในชุดเทควันโด หากสวมชุดแข่งขัน
อุปกรณ์ป้องกันต่างๆจะติดอยูกับชุดแข่งขัน ส่วนกระจับให้สวมไว้ภายในชุดทั้งสองกรณี
2.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องนําอุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับการรับรองจาก WT ต่างๆรวมทั้งถุงมือ และฟันยาง
ที่ตนต้องใช้มาเอง ไม่อนุญาตให้สวมใส่อุปกรณ์อื่นใดบนศีรษะ นอกจากหมวกที่ป้องกันศีรษะเท่านั้น
หมวกป้องกันศรีษะสําหรับนักกีฬารุ่นคาเดทอาจมีการติดตั้งหน้ากากเพื่อป้องกันใบหน้าด้วย
เครื่องแต่งกายทางศาสนาให้สวมใส่ไว้ภายในชุดเทควันโด อยู่ภายใต้หมวกป้องกันศีรษะ และจะต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคหรือ อันตรายกับผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้าม
2.5) ความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2.5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ที่ได้รับรองจาก
WT รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ในการแข่งขัน
ซึ่งมีดังต่อไปนี้
-เกราะอิเลคทรอนิกส์, หมวกอิเลคทรอนิคส์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ WT จะเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกบริษัท (สําหรับการ แข่งขันชิงแชมป์ยุวชนโลก หมวกป้องกันศรีษะต้องติดตั้งส่วน
ป้องกันบริเวณใบหน้าด้วย)
-พื้นสนาม
-สํารองอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น ถุงเท้าอิเล็กทรอนิคส์ สนับแขน สนับขา กระจับ ฟันยาง และชุด
เทควันโด หรือชุดแข่งขัน)
-ระบบกล้องวีดีโอและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกล้องแต่ไม่จํากัดจํานวน อย่างน้อย 3
กล้องต่อสนาม และอย่างน้อย 4 กล้อง รวมถึงกล้องOverhead ในรอบรองชนะเลิศและ
รอบชิงชนะเลิศ เพือ่ ใช้ในการเผยแพร่ภาพเมื่อมีการขอวีดีโอรีเพลย์
- การแข่งขันในระดับ G-12 ขึ้นไป จะใช้ระบบ 4D Reply System ในการใช้วีดีโอรีเพลย์
-จอภาพขนาดใหญ่บริเวณสนามแข่งขัน สําหรับการแสดงผลความเคลื่อนไหวของสาย
การแข่งขัน, ประวัตินักกีฬา และอื่นๆ
-จอแสดงผลสําหรับท่านผู้ชม สําหรับแสดงผลวิดีโอรีเพลย์ อย่างน้อย 12 เครื่อง
-สกอร์บอร์ดที่แสดงผลคะแนนอย่างน้อย 4 เครื่อง/สนาม)
-ระบบเรียกตัวนักกีฬา Real Time Display System (RTDS) แสดงผลที่เป็นปัจจุบัน
บริเวณเรียกนักกีฬา และบริเวณเตรียมตัวของนักกีฬา
-ระบบเรียกตัวผู้ตัดสิน Real Time Referee Calling System (RTRCS) แสดงผลที่เป็น
ปัจจุบันบริเวณห้องพัก หรือจุดเตรียมตัวผู้ตัดสิน
- TV สําหรับถ่ายทอดสดนักกีฬาคู่ที่กําลังแข่งขันบริเวณห้องพักผู้ตัดสิน
-อุปกรณ์การแข่งขันอื่นๆที่ไม่ได้กําหนดไว้ ถ้ามีจะได้รับการอธิบายไว้ในคู่มือทางเทคนิค WT
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2.5.2 คณะกรรมการการจัดการแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน สถานที่ฝึกซ้อม
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 เกราะอิเล็คทรอนิกส์ (PSS ), หมวกอิเลคทรอนิกส์ (PSS) ระบบและอุปกรณ์อื่นๆ
2 พื้นสนามแข่งขัน
3 เครื่องปั่นจักรยาน
4 ลู่วิ่ง
5 อุปกรณ์ฉุกเฉินสําหรับปฐมพยาบาล (ดูรายละเอียดได้จากคู่มือทางการแพทย์)
6 ถังน้ําแข็ง และน้ําแข็ง
7 ตู้เย็น
8 น้ําขวด
2.5.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีหน้ารับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์ตามจํานวนที่
WT มอบหมาย
3.การตรวจสอบทางการแพทย์
3.1. ในการแข่งขันเทควันโดต่างๆที่จัดขึ้น หรือรับรองโดย WT ห้ามมิให้ใช้สารเสพติด
สารกระตุ้นและสารเคมีต้องห้ามอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ใน WADA-Anti doping-by laws
โดยเด็ดขาด ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
หรือการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติอนื่ ๆให้ใช้บัญชีรายการ
ตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล(WADA) กําหนดไว้แทน ส่วนการแข่งขันอื่นๆที่ WT
จัดขึ้นหรือให้การรับรองให้บังคับใช้ WT Anti-Doping Rules
3.2. WT มีสิทธิท์ ี่จะดําเนินการตรวจสอบด้านการแพทย์ใดๆก็ตามแก่ผู้เข้าแข่งขันที่
ต้องสงสัยว่า อาจละเมิดข้อห้ามข้างต้น ผู้ชนะการแข่งขันผู้ใดที่ปฏิเสธการตรวจสอบ
หรือมีการตรวจสอบแล้ว พบว่าละเมิดข้อห้ามดังกล่าวจะถูกริบตําแหน่งและเหรียญรางวัล
เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ตําแหน่งถัดลงไป
3.3.คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมการตรวจสอบดังกล่าว
3.4. รายละเอียดและขั้นตอนปฏิบัติมีระบุไว้ WT Anti-Doping Rules
คําอธิบาย1
การถือสัญชาติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน:
-ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศ (ทีมชาติ) ให้ถือเอาสัญชาติที่ผู้เข้าแข่งขัน
มีอยู่ก่อนที่จะส่งใบสมัคร และให้ตรวจสอบสัญชาติจากหนังสือเดินทาง
-กรณีที่มีการถือสัญชาติมากกว่า 2 สัญชาติหรือมากกว่า ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือก
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สัญชาติเดียวกับทีมที่ตนลงแข่งขันได้
-ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ สามารถกระทําได้ภายหลังจาก 36 เดือนที่นักกีฬา
คนดังกล่าวเป็นตัวแทนแข่งขันในรายการต่อไปนี:้
Ø โอลิมปิคเกมส์
Ø รอบคัดเลือกโอลิมปิคเกมส์
Ø มหกรรมกีฬาภูมิภาค (ทวีป) ทุกๆ 4 ปี
Ø มหกรรมกีฬาภูมิภาค ทุกๆ 2 ปี
Ø ชิงแชมป์โลกที่จัดโดย WT
-ระยะเวลานี้อาจลดลงหรือยกเลิกได้โดยได้รับความยินยอมจากประเทศสมาชิก และ WT
-WT อาจดําเนินการลงโทษทางวินัยต่อนักกีฬาและประเทศนั้นๆ หากมีการละเมิดกฎข้อนี้
ไม่ว่าการละเมิดเป็นผลสําเร็จหรือไม่
-จะไม่บังคับใช้กติกาข้อนี้กรณีที่นักกีฬามีอายุ 16 ปีหรือน้อยกว่า นอกจากจะมีการยื่นขอ
พิจารณาจากหนึ่งในประเทศนั้น
-ในกรณีที่มีข้อพิพาท WT จะเป็นผู้พิจารณาและทําการตัดสินและเมื่อมีคําตัดสินแล้ว
จะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ใดๆ ภายหลังจากนั้น
คําอธิบาย2
ข้อแนะนําโดย WT ต่อสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิก:
แต่ละสมาคมฯ, สมาพันธ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์, เพศของนักกีฬา
และจะต้องให้สมาชิกทุกคนในทีมได้รับการทดสอบทางการแพทย์ว่า เป็นบุคลที่มสี ุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ออกกําลังกายเพียงพอที่จะร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้แต่ละสมาคมฯ, สมาพันธ์ฯต้องรับ
ผิดชอบในเรื่องการ ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพรวมทั้ง ชําระค่าใช้จ่ายต่างๆของผูเ้ ข้า
แข่งขันและเจ้าหน้าที่ของทีมที่มใี นการแข่งขันที่ WT จัดขึ้น
คําอธิบายที่ 3
อนุญาตให้ใช้ฟันยางสีขาว หรือแบบใสเท่านั้น อย่างไรก็ตามสามารถยกเว้นการใช้ฟนั ยางได้หาก
ได้รับการวินจิ ฉัยจากแพทย์ว่าการใช้ฟันยางเป็นอันตรายต่อผู้เข้าแข่งขัน
นักกีฬาที่ติดอุปกรณ์ดัดฟันจะต้องใส่ฟันยางแบบพิเศษที่ได้รับคําแนะนําจากทันตแพทย์ และต้อง
มีหนังสือรับรองจากทันตแพทย์ว่านักกีฬามีความปลอดภัยที่จะใส่ฟันยางแบบพิเศษทีท่ ันตแพทย์
แนะลงทําการแข่งขัน
คําอธิบายที่ 4
เฮดการ์ด อนุญาตให้ใช้เฉพาะสีแดงและสีน้ําเงินในการแข่งขันเท่านั้น
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คําอธิบายที่ 5
ระบบกล้อง Video Replay : เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่า
การแสดงภาพการสื่อสารออกอากาศได้ชัดเจนและทันทีเมื่อ WT ต้องการให้แพร่ภาพซ้ําของ Video
Replay จากการแข่งขัน
คําอธิบายที่ 6
เทปพันเท้าและมือ: จะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในขั้นตอนการตรวจนักกีฬาสําหรับการพันเทป
ที่เท้าและมือ เจ้าหน้าที่ตรวจอุปกรณ์อาจขอให้แพทย์ประจําการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาว่าการพันเทป
นั้นๆสมควรได้รับการอนุญาตหรือไม่ นักกีฬาจะต้องแกะเทปต่างๆออกในขณะทําการชั่งน้ําหนัก
เพื่อเช็คว่ามีแผลเปิด หรือเลือดไหลหรือไม่

แปลและเรียบเรียงโดยนางสาวจตุพร เหมวรรโณ IR World Taekwondo

13	
  

ข้อที่ 5 การแบ่งรุ่นน้ําหนัก

m

1. รุ่นน้ําหนักสําหรับผู้เข้าแข่งขันชายและ รุ่นน้ําหนักสําหรับผู้เข้าแข่งขันหญิง จัดแบ่งไว้ดังนี้
ชาย

2.

หญิง

ต่ํากว่า 54 kg

ไม่เกิน 54 kg

ต่ํากว่า46 kg

ไม่เกิน 46 kg

ต่ํากว่า 58 kg

มากกว่า 54 kg ไม่เกิน 58 kg

ต่ํากว่า49 kg

มากกว่า 46 kg ไม่เกิน 49 kg

ต่ํากว่า 63 kg

มากกว่า 58 kg ไม่เกิน 63kg

ต่ํากว่า 53 kg

มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 53kg

ต่ํากว่า 68 kg

มากกว่า 63 kg ไม่เกิน 68 kg

ต่ํากว่า 57 kg

มากกว่า 53 kg ไม่เกิน 57kg

ต่ํากว่า 74 kg

มากกว่า 68 kg ไม่เกิน 74 kg

ต่ํากว่า 62 kg

มากกว่า 57 kg ไม่เกิน 62 kg

ต่ํากว่า 80 kg

มากกว่า 74 kg ไม่เกิน 80 kg

ต่ํากว่า 67 kg

มากกว่า 62 kg ไม่เกิน 67 kg

ต่ํากว่า 87 kg

มากกว่า 80 kg ไม่เกิน 87 kg

ต่ํากว่า 73 kg

มากกว่า 67 kg ไม่เกิน 73 kg

มากกว่า 87 kg

มากกว่า 87 kg

มากกว่า 73kg

มากกว่า 73 kg

รุ่นน้ําหนักสําหรับการแข่งขันระดับโอลิมปิค จัดแบ่งน้ําหนักดังนี้
ชาย

หญิง

ต่ํากว่า 58 kg

ไม่เกิน 58 kg

ต่ํากว่า 49 kg

ไม่เกิน 49 kg

ต่ํากว่า 68 kg

มากกว่า 58 kg ไม่เกิน 68 kg

ต่ํากว่า 57 kg

มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 57 kg

ต่ํากว่า 80 kg

มากกว่า 68kg ไม่เกิน 80 kg

ต่ํากว่า 67 kg

มากกว่า 57 kg ไม่เกิน 67 kg

มากกว่า 80 kg

มากกว่า 80 kg

มากกว่า67 kg

มากกว่า 67 kg
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3. รุ่นน้ําหนักสําหรับรายการชิงแชมป์เยาวชนโลกของ WTF จัดแบ่งน้ําหนักดังนี้
ชาย

4.

หญิง

ต่ํากว่า 45 kg

ไม่เกิน 45 kg

ต่ํากว่า 42 kg

ไม่เกิน 42 kg

ต่ํากว่า 48 kg

มากกว่า 45 kg ไม่เกิน 48 kg

ต่ํากว่า 44 kg

มากกว่า 42 kg ไม่เกิน 44 kg

ต่ํากว่า 51 kg

มากกว่า 48 kg ไม่เกิน 51 kg

ต่ํากว่า 46 kg

มากกว่า 44 kg ไม่เกิน 56kg

ต่ํากว่า 55 kg

มากกว่า 51 kg ไม่เกิน 55 kg

ต่ํากว่า 49 kg

มากกว่า 46 kg ไม่เกิน 49 kg

ต่ํากว่า 59 kg

มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 59 kg

ต่ํากว่า 52 kg

มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 52 kg

ต่ํากว่า 63 kg

มากกว่า 59 kg ไม่เกิน 63 kg

ต่ํากว่า 55 kg

มากกว่า 52 kg ไม่เกิน 55 kg

ต่ํากว่า 68 kg

มากกว่า 63 kg ไม่เกิน 68 kg

ต่ํากว่า 59 kg

มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 59 kg

ต่ํากว่า 73 kg

มากกว่า 68 kg ไม่เกิน 73 kg

ต่ํากว่า 63 kg

มากกว่า 59 kg ไม่เกิน 63 kg

ต่ํากว่า 78 kg

มากกว่า 73 kg ไม่เกิน 78 kg

ต่ํากว่า 68 kg

มากกว่า 63 kg ไม่เกิน 68 kg

มากกว่า 78 kg

มากกว่า 78 kg

มากกว่า 68 kg

มากกว่า 68 kg

รุ่นน้ําหนักสําหรับรายการเยาวชนโอลิมปิค จัดแบ่งน้ําหนักดังนี้
ชาย

หญิง

ต่ํากว่า 48 kg

ไม่เกิน 48 kg

ต่ํากว่า 44 kg

ไม่เกิน 44 kg

ต่ํากว่า 55 kg

มากกว่า 48 kg ไม่เกิน 55 kg

ต่ํากว่า 49 kg

มากกว่า 44 kg ไม่เกิน 49 kg

ต่ํากว่า 63 kg

มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 63 kg

ต่ํากว่า 55 kg

มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 55 kg

ต่ํากว่า 73 kg

มากกว่า 63 kg ไม่เกิน 73 kg

ต่ํากว่า 63 kg

มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 63 kg

มากกว่า 73 kg

มากกว่า 73 kg

มากกว่า 63 kg

มากกว่า 63 kg
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5. รุ่นน้ําหนักสําหรับรายการชิงแชมป์ยุวชนโลกของ WTF จัดแบ่งน้ําหนักดังนี้
ชาย

หญิง

ต่ํากว่า 33 kg

ไม่เกิน 33 kg

ต่ํากว่า 29 kg

ไม่เกิน 29 kg

ต่ํากว่า 37 kg

มากกว่า 33 kg ไม่เกิน 37 kg

ต่ํากว่า 33 kg

มากกว่า 29 kg ไม่เกิน 33 kg

ต่ํากว่า 41 kg

มากกว่า 37 kg ไม่เกิน 41 kg

ต่ํากว่า 37 kg

มากกว่า 33 kg ไม่เกิน 37 kg

ต่ํากว่า 45 kg

มากกว่า 41 kg ไม่เกิน 45 kg

ต่ํากว่า 41 kg

มากกว่า 37 kg ไม่เกิน 41 kg

ต่ํากว่า 49 kg

มากกว่า 45 kg ไม่เกิน 49 kg

ต่ํากว่า 44 kg

มากกว่า 41 kg ไม่เกิน 44 kg

ต่ํากว่า 53 kg

มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 53 kg

ต่ํากว่า 47 kg

มากกว่า 44 kg ไม่เกิน 47 kg

ต่ํากว่า 57 kg

มากกว่า 53 kg ไม่เกิน 57 kg

ต่ํากว่า 51 kg

มากกว่า 47 kg ไม่เกิน 51 kg

ต่ํากว่า 61 kg

มากกว่า 57 kg ไม่เกิน 61 kg

ต่ํากว่า 55 kg

มากกว่า 51 kg ไม่เกิน 55 kg

ต่ํากว่า 65 kg

มากกว่า 61 kg ไม่เกิน 65 kg

ต่ํากว่า 55 kg

มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 59 kg

มากกว่า 65 kg

มากกว่า 65 kg

มากกว่า 59 kg

มากกว่า 59 kg

ค ำอธิบาย1:
ไม่เกิน : การพิจารณาน้ําหนักโดยใช้เลขทศนิยมหนึ่งตําแหน่งจากที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น ไม่เกิน 50 กก.
หมายถึง พิจารณาจนถึง 50.0 กก. ส่วนน้ําหนักตั้งแต่ 50.1 กก.ขึ้นไปถือว่าเกินและหมดสิทธิ์เข้าแข่งขัน
คําอธิบายที่ 2
เกิน : หมายถึง การเกิน 50 กก. หมายความว่าน้ําหนักตั้งแต่ 50.1 กก. ขึ้นไป ส่วนน้ําหนัก 50.0 กก.
ถือว่าขาดและหมดสิทธิ์ลงแข่งขันเช่นกัน
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ข้อที่ 6 การแบ่งประเภทการแข่งขัน

m

1. ประเภทของการแข่งขัน แบ่งได้ดังนี้
1.1.ประเภทบุคคล แข่งขันได้ตามรุ่นน้ําหนักปกติหรือหากจําเป็น ก็อาจมีการรวมรุ่นน้ําหนัก
เข้าเป็นรุ่นเดียว ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงสมัครเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นน้ําหนักเดียวต่อหนึ่ง
การแข่งขัน
1.2.การแข่งขันประเภททีม: วิธีการและการแข่งขันประเภททีมกําหนดไว้ในขั้นตอน
การดําเนินการจัดการ แข่งขันของ World Taekwondo Team Championships
2. ระบบการแข่งขัน แบ่งได้ดังนี้
2.1 แพ้คัดออก
2.2 พบกันหมด
3. การแข่งขันเทควันโดในกีฬาโอลิมปิค, มหกรรมกีฬาภูมิภาค (ทวีป) ทุกๆ 4 ปี อาจใช้ระบบ
แพ้คัดออกหรือใช้ระบบแพ้คัดออกรวมกับการแข่งขันในรอบแก้ตัว
4.การแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งได้รับการรับรองจาก WT จะต้องมีผู้เข้าแข่งขันจากประเทศ
ต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ และมีผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 4 คน
หากรุ่นใดมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่านี้จะไม่สามารถรองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้
5. การแข่งขัน World Taekwondo Grand Prix Series จะถูกจัดโดยใช้รูปแบบการจัดแข่งมาตราฐานของ
Word Taekwondo Grand Prix Series
คําชี้แจง
1.การแข่งขันโดยปกติทั่วไปมักจะจัดในประเภทบุคคลแต่ก็จะสามารถนําผลการแข่งขัน มาจัดอันดับ
ทีมต่างๆได้ โดยนับคะแนนรวมจากอันดับของผู้เข้าแข่งขันทุกรุ่นที่ทีมนั้นๆส่งเข้าแข่งขัน
*การจัดอันดับทีม
การจัดอันดับทีมจะตัดสินจากคะแนนรวมทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- ได้ หนึ่ง (1) คะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าแข่งขัน หลังจากชั่งน้ําหนักผ่าน
- ได้ หนึ่ง (1) คะแนนทุกครั้งที่ชนะการแข่งขัน (รวมถึงการชนะผ่านแล้ว)
- ได้ หนึง่ ร้อยยี่สิบ (120) คะแนน เมื่อได้รับเหรียญทอง
แปลและเรียบเรียงโดยนางสาวจตุพร เหมวรรโณ IR World Taekwondo

17	
  

- ได้ ห้าสิบ(50) คะแนน เมื่อได้รับเหรียญเงิน
- ได้ ยี่สิบ (20) คะแนน เมื่อได้รับเหรียญทองแดง
ในกรณีที่มีสองทีมหรือมากกว่าคะแนนเท่ากันจะตัดสินโดย
1.จํานวนเหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง ตามลําดับ
2.จํานวนผู้เข้าขันที่เข้าแข่งขันในทีมทั้งหมด
3.การทําคะแนนได้มากกว่าในรุ่นน้ําหนักที่มากกว่า
2. ในระบบการแข่งขันประเภททีม ผลการแข่งขันของทีมคือผลรวมของการแข่งขันจากแต่ละ
บุคคลในทีม
คําชี้แจง
การรวมรุ่นน้ําหนัก: การรวมรุ่นน้ําหนักเข้าด้วยกันเป็นรุ่นน้ําหนักใหม่ให้ใช้ตามรุ่นน้ําหนักในการ
แข่งขันโอลิมปิก
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ข้อที7่ ระยะเวลาการแข่งขัน

c

1. ระยะเวลาของการแข่งขันแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ยก ยกละ 2 นาทีโดยระหว่างยก มีเวลาพัก 1 นาที
กรณีสิ้นสุดการแข่งขันในยกที่ 3 แล้วผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะทําการแข่งขันต่อในยกที่ 4
อีก 1 นาทีโดยให้ผู้เข้าแข่งขันพัก 1 นาทีก่อนแล้วเริ่มการแข่งขัน Golden Round
2. ระยะเวลาการแข่งขันในแต่ละยก อาจปรับเป็นยกละ 1 นาที X 3 ยก, 1:30 นาที X 3 ยก,
2 นาที X 2 ยก หรือ 5 นาที X 1ยก (โดยแต่ละฝ่ายขอเวลานอกได้ 30 วินาทีคนละ 1 ครั้ง)
ขึ้นอยูก่ ับการตัดสินใจของประธานเทคนิคของการแข่งขันนั้นๆ
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ข้อที่ 8 การจับสายการแข่งขัน

n

1 วันจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันจะกําหนดเอาไว้ในคู่มือใบสมัครแข่งขัน ตัวแทนอย่าง
น้อย 1 คนของแต่ละทีมต้องเข้าร่วมการจับฉลาก ตัวแทนมีหน้าที่ยืนยันรายชื่อทีมของตน
ก่อนการจับฉลากจะเริ่มขึ้น ในกรณีที่ทีมไม่สามารถเข้าร่วมการจับฉลากได้จะต้องมอบหมาย
และแจ้งต่อประธานเทคนิค หรือฝ่ายจัดการแข่งขันก่อนหน้าการจับฉลากจะเริ่มขึ้น
2 การจับสลากแบ่งสาย สามารถทําได้โดยการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ หรือทําการจับสลาก
แบบปกติ ลําดับก่อนหลังของรุ่นในการจับสลากให้อยู่ในการตัดสินใจของประธานเทคนิค
3 จํานวนผู้เข้าแข่งขันจํานวนหนึ่งจะถูกจัดวางอันดับตาม WT Ranking จำนวนของนักกีฬา
ที่จะถูกจัดวางอันดับในการแข่งขันจะต้องระบุไว้ในคู่มือสมัครแข่งขันและการแข่งขันที่ WT
ให้การรับรอง ต้องมีนักกีฬาอย่างน้อย 25% ถูกจัดวางอันดับ
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ข้อที่ 9 การชั่งน้ําหนัก

m

1. การชัง่ น้ําหนักของผูเ้ ข้าแข่งขันตามวันที่แข่ง ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น ณ วันก่อนหน้า
การแข่งขันนั้นๆ ฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งเวลาที่จะทําการชั่งน้ําหนักในการประชุม
ผู้จัดการทีม ระยะเวลาในการชั่งน้ําหนักอย่างเป็นทางการคือสอง (2) ชั่วโมง
2. การสุ่มชั่งน้ําหนักจะกระทําในตอนเช้าของการแข่งขันบริเวณสนามแข่งขัน
สองชั่วโมงก่อนหน้าการแข่งขันเริ่มขึ้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ผ่านการชั่งน้ําหนักแล้วจะ
ต้องอยูใ่ นบริเวณสนามแข่งเพื่อรอการสุ่มเรียกตรวจ ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวเมื่อ
ถูกสุ่มเรียกตรวจแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ลงทําการแข่งขัน การสุ่มชั่งน้ําหนักจะต้องกระทํา
ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 30 นาทีก่อนหน้าการแข่งขันเริ่มขึ้น
2.1 จํานวนเปอร์เซนต์ที่ต้องการสุ่มชั่งน้ําหนักต้องระบุไว้ในคู่มือการแข่งขัน หรือในการ
ประชุมผู้จัดการทีม และต้องทําการสุ่มคัดเลือกจากคอมพิวเตอร์ ภายในสองชั่วโมงก่อน
การแข่งขันเริ่มขึ้น
2.2 การสุ่มชั่งน้ําหนักนั้นจะกระทําโดยการที่น้ําหนักมีความเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 5
เปอร์เซนต์ของน้ําหนักนักกีฬาในรุ่นนั้น
3. ขณะชั่งน้ําหนัก ผู้เข้าแข่งขันชายควรชัง่ น้ําหนักโดยสวมกางเกงชั้นใน ส่วนผู้เข้าแข่งขัน
หญิงให้สวมชุดชั้นใน อย่างไรก็ตามการชั่งน้ําหนักหนักโดยไม่สวมอะไรเลยสามารถกระทําได้
ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีความประสงค์เช่นนั้น
3.1 การชั่งน้ําหนักของนักกีฬารุ่นเยาวชน และรุ่นยุวชน ให้ชั่งน้ําหนักโดยสวมชุดชั้นใน
และอนุญาตให้ชดเชยน้ําหนักได้ 100 กรัม
3. การชัง่ น้ําหนักอย่างเป็นทางการจะกระทําเพียงครั้งเดียว แต่จะให้โอกาสผู้เข้าแข่งขันที่
ชั่งน้ําหนัก ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกชั่งน้ําหนักอีกครั้งภายในเวลาที่กําหนด
ส่วนการสุ่มชั่งน้ําหนักจะกระทําเพียงครั้งเดียว ไม่มีการชั่งครั้งที่สอง
4. เพื่อเป็นการป้องกันการชั่งน้ําหนักไม่ผ่านเกณฑ์ควรจัดให้มีเครื่องชั่งน้ําหนักที่มมี าตรฐาน
เดียวกับเครื่องชั่งน้ําหนักอย่างเป็นทางการจัดไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันในบริเวณที่พักหรือสนามแข่ง
เพื่อทดลองก่อนการทําการชั่งน้ําหนักจริง
คําอธิบายที่1
- ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน คือผู้แข่งขันที่มีรายชื่อตามตารางการแข่งขันที่ออกโดยคณะ
กรรมการจัดการแข่งขัน หรือ WT
คําอธิบายที่2
การชั่งน้ําหนักจะดําเนินการแยกเป็นสัดส่วนสําหรับผู้เข้าแข่งขันชาย-หญิง โดยมีเจ้าหน้าที่
เพศเดียวกับผู้เข้าแข่งขันเป็นทีผ่ ู้ควบคุม
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คําอธิบายที่3
ผู้เข้าแข่งขันทีช่ ั่งน้ําหนักไม่ผ่าน:ผู้เข้าแข่งขันทีช่ ั่งน้ําหนักไม่ผ่านเกณฑ์อย่างเป็นทางการ จะไม่ได้รับ
คะแนนการเข้าร่วมการแข่งขัน
คําอธิบายที่4
มาตรฐานเดียวกับเครื่องชั่งจริง: เครื่องชั่งน้ําหนักสําหรับทดลองชัง่ ก่อนการชั่งอย่างเป็นทางการ
จะต้องมีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกับเครื่องชั่งจริงโดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับรอง
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ข้อที่ 10 ขั้นตอนดําเนินการแข่งขัน
1 การประกาศเรียกผู้เข้าแข่งขัน: จะทําการขานชื่อผู้เแข่งขันที่จะเข้าแข่งขัน 3 ครั้งในช่วงเวลา
30 นาทีก่อนถึง กําหนดการแข่งขันในคู่นั้นๆ หากนักกีฬาไม่มาปรากฎตัวหลังทําการเรียก
เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขัน ให้ทําการประกาศผลการแข่งขัน
เมื่อนักกีฬาโดนตัดสิทธิ์
2 การตรวจสภาพร่างกายและเครื่องแต่งกาย: หลังจากได้ยินการขานชื่อแล้วผู้เข้าแข่งขันต้องไป
เข้ารับการตรวจสภาพร่างกายและอุปกรณ์ที่โต๊ะตรวจอุปกรณ์โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
จาก WT ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่แสดงกริยาอาการขัดขืน และพกพาวัตถุใดๆที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่คู่แข่งขันโดยเด็ดขาด
3 การเข้าสู่สนามแข่งขัน : หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วผู้เข้าแข่งขันจะเข้าไปรอแข่งขันตรงจุด
ทีก่ ําหนดไว้ พร้อมด้วยโค้ช 1 คนและแพทย์ประจําทีม 1 คน (ถ้ามี)
4 ขั้นตอนการเริ่มและจบการแข่งขัน
4.1 ก่อนเริ่มการแข่งขัน ผู้ตดั สินจะเรียกผู้แข่งขันด้วยคําสั่ง "เชิง, ฮง" ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่ าย
เข้าสู่สนามแข่งขันโดย ถือหมวกป้องกันศีรษะแนบลําตัวไว้ด้วยมือด้านซ้าย
หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถปรากฏตัวหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่พร้อม ตรงบริเวณตําแหน่งโค้ชของ
ตนขณะที่ผู้ตัดสินเรียกนั้นให้ถือว่าผู้เข้าแข่งขันถอนตัวจากการแข่งขันและให้ผู้ตัดสินประกาศ
ฝ่ายให้ตรงข้ามเป็นผู้ชนะ
4.2 ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายยืนหันหน้าเข้าหากันแล้วแสดงความเคารพกันเมื่อผู้ตัดสินสั่ง
"ชา-เรียต (ยืนตรง)" และ “เคียง-เน่(คํานับ)” การคํานับที่ถูกต้อง คือการยืนตรงแล้วโน้ม
ตัวลงมาด้านหน้าไม่น้อยกว่า 30 องศาแล้วก้มศีรษะลงไปอีกไม่น้อยกว่า 45 องศา
หลังจากคํานับแล้วให้ผู้แข้าแข่งขันสวมหมวกป้องกันศีรษะได้
4.3 ผู้ตัดสินสัง่ เริ่มการแข่งขันด้วยคําสั่ง "จุน-บี" (เตรียมพร้อม) และ"ชี-จั๊ก (เริ่ม)
4.4 การแข่งขันในแต่ละยกจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้ตัดสินสัง่ ว่า ชี-จั๊ก (เริ่ม)
4.5 การแข่งขันในแต่ละยกจะจบลงด้วยคําสัง่ ของผู้ตัดสินว่า “คุ-มาน(หยุด)” แม้ว่ากรรมการ
ไม่ได้ สั่ง“คุ-มาน(หยุด)” แต่เมื่อหมดเวลาการแข่งขันถือว่าเป็นการหมดยกหรือจบการแข่งขัน
ในแต่ละยก อย่างไรก็ตามการสั่งตัดคะแนน “กัมเจิม” สามารถกระทําได้แม้ว่าเวลาการแข่งขัน
จะจบลง
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4.6 ผูต้ ัดสินจะหยุดเวลาโดยการสัง่ ว่า “คัลเลียว” (แยก) และสั่งให้ทําการแข่งขันต่อ โดยใช้ คําว่า
“เค-ซก”(สู้ต่อ) เมื่อผู้ตัดสินสั่ง “คัล-เลียว” เจ้าหน้าที่ควรหยุดเวลาการแข่งขันทันที เมื่อผู้ตัดสิน
สั่ง “เค ซก” ต้องเริ่มจับเวลาต่อทันที
4.7 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในยกสุดท้าย ให้ผู้ตัดสินประกาศผลการแข่งขันโดยการชูมือไปฝั่งผู้ชนะ
4.8 ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายเดินออกจากสนาม
5 ขั้นตอนการแข่งขันประเภททีม
5.1 ทั้งสองทีมยืนเรียงแถวหันหน้าเข้าหากันโดยเริ่มตั้งแถวที่จุดกําหนดตําแหน่งผู้แข่งขันเรียงลําดับ
ไปหาเส้นขอบสนามที่ 1
5.2 ขั้นตอนการเริ่มและสิ้นสุดการแข่งขันให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 4 ข้างต้น
5.3 ทั้งสองทีมเดินออกจากบริเวณสนามแข่งขันไปยังบริเวณที่จดั ไว้ข้างสนามเพื่อรอเข้าทําการ
แข่งขันทีละคู่
5.4 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในคู่สุดท้าย ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมกลับมายืนในสนามโดยเข้าแถวหัน
หน้าเข้าหากัน
5.5 กรรมการผู้ตัดสินประกาศผลการแข่งขัน โดยชูมือไปทางทีมที่ชนะ
คําอธิบายที่1 แพทย์ประจําทีม, หมอนวด, ผู้ฝึกสอน , นักกายภาพ
เมื่อทําการสมัครในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจําทีม ให้ทีมแนบสําเนาใบอนุญาตหรือบัตรประจําตัว
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของแพทย์ /หมอนวด/นักกายภาพ/ผู้ฝึกสอน เป็นภาษาอังกฤษ หลังจาก
ได้รบั การตรวจสอบและยืนยันแล้วจะมีการออกบัตรประจําตัวแบบพิเศษ สําหรับแพทย์/ หมอนวด/
ผู้ฝึกสอน /นักกายภาพผูน้ ั้น เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจําตัวนี้เท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สนาม
แข่งขันพร้อมกับผู้ฝกึ สอน
คําแนะนําในการปฏิบัติ
ในกรณีที่ใช้เกราะอิเล็คทรอนิคส์ (PSS)ใ ห้ผู้ตัดสินทำการตรวจสอบว่าเกราะและถุงเท้าเซ็นเซอร์ใช้
งานได้เป็นปกติ อย่างไรก็ตามสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้หากต้องการเร่งเวลา
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ข้อที่ 11 เทคนิค และบริเวณที่อนุญาตให้กระทํา

nn

1. เทคนิคทีอ่ นุญาตให้กระทำได้
1.1 เทคนิคการใช้หมัด: เทคนิคการชกตรงที่โดยใช้ข้อนิ้วจากที่กําหมัดแน่นอยู่
1.2 เทคนิคการใช้เท้า: ใช้เทคนิคจากส่วนใดๆที่ต่ํากว่าข้อเท้าลงไป
2.บริเวณที่อนุญาตให้เข้ากระทำได้
2.1 เกราะป้องกันลําตัว: หมัดและเท้าเข้ากระทําในส่วนที่ห่อหุม้ ด้วยเกราะป้องกันลัาตัวอยู่
แต่ไม่รวมถึงแนวกระดูกสันหลัง
2.2 ศีรษะ: ทุกส่วนตั้งแต่บริเวณที่อยู่เหนือกระดูกไหปลาร้าขึ้นไป อนุญาตให้ใช้เฉพาะเทคนิคจาก
เท้าเข้ากระทําเท่านั้น
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ข้อที1่ 2 การทําคะแนน

nn

1. พื้นที่การให้คะแนน
1.1 ลําตัว: บริเวณพื้นที่สีน้ําเงินหรือแดงของเกราะป้องกันลัาตัว
1.2 ศีรษะ: ทั้งศรีษะเหนือเส้นขอบด้านล่างของเฮดการ์ดป้องกันศีรษะขึ้นไป
2. หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ถูกต้อง
2.1 คะแนนจะเกิดขึ้นเมื่อ เทคนิคที่ได้รับอนุญาตถูกกระทําเข้าไปยังพื้นที่การให้คะแนนของลําตัว
และมีความน้ําหนักตามที่กําหนดไว้
2.2 คะแนนจะเกิดขึ้นเมื่อเทคนิคที่ได้รับอนุญาตถูกกระทําเข้าไปยังบริเวณการให้คะแนนของ
บริเวณศีรษะ
2.3กรณีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์จะกําหนดน้ําหนักความถูกต้องแม่นยําในการเข้าทําคะแนน
และ/หรือ การเกิดคะแนนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติโดยบริเวณที่สามารถทําคะแนนได้โดยระบบ
การให้คะแนนอิเล็กทรอนิคส์ ยกเว้นเทคนิคจากหมัด
จะไม่สามารถใช้ Video Replay เพื่อประท้วงคะแนนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ PSS ได้
2.4 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของสหพันธ์เทควันโดโลกจะกําหนดน้ําหนักของการเกิดคะแนน
ของแต่ละรุ่นน้ําหนักไว้ใน กรณีที่ใช้เกราะอิเล็กทรอนิคส์ในแต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน จะพิจารณา
จากรุน่ เพศ กลุ่มรุ่นอายุ และหากจําเป็นประธานเทคนิคอาจมีการปรับเปลี่ยนน้ําหนักของการ
เกิดคะแนนให้เหมาะสม
3. การทำคะแนนที่ถูกต้อง
3.1. หนึ่ง (1) คะแนน สําหรับการชกบริเวณเกราะป้องกันลําตัว
3.2. สอง (2) คะแนน สําหรับการเตะบริเวณเกราะป้องกันลําตัว
3.3. สี่ (4) คะแนน สําหรับการหมุนตัวเตะบริเวณเกราะป้องกันลําตัว
3.4. สาม (3) คะแนน สําหรับการเตะบริเวณศีรษะ
3.5. ห้า (5) คะแนน สําหรับการหมุนตัวเตะบริเวณศีรษะ
3.5 หนึ่ง (1) คะแนน เพิ่มทุกครั้งที่คู่ต่อสู้โดนตัดคะแนน “กัมเจิม”
4. คะแนนของการแข่งขันได้จากการรวมคะแนนทั้ง 3 ยก
5. การลบคะแนน: หากผู้เข้าแข่งขันทําผิดกติกาและมีคะแนนเกิดขึ้น
5.1 หากผู้แข่งขันกระทําผิดกติกาแล้วมีคะแนนเกิดขึ้น ผู้ตัดสินจะสั่งลงโทษตามความผิด
และลบคะแนนที่เกิดขึ้นออก
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ข้อที่ 13 การบันทึกผลและการประกาศคะแนน

nn

1.) คะแนนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแข่งขัน คะแนนที่เกิดขึ้นจะมา
จากระบบ PSS ส่วนคะแนนจากการชกและคะแนนพิเศษจากการหมุนตัวเตะจะมาจากกรรมการ
ให้คะแนนโดยอุปกรณ์ให้คะแนน หากไม่ใช้เกราะอิเล็กทรอนิกส์ คะแนนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะให้
โดยกรรมการให้คะแนน
2.) กรณีที่ใช้เกราะอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ได้ใช้หมวกอิเล็กทรอนิกส์ คะแนนจากศีรษะให้โดยกรรมการ
ให้คะแนนโดยอุปกรณ์ให้คะแนน
3.) คะแนนพิเศษจากการหมุนตัวเตะจะไม่เป็นผล ถ้าไม่มีคะแนนการหมุนตัวเตะนั้นที่เกราะอิเล็กทรอนิกส์
4.) การแข่งขันที่ใช้กรรมการให้คะแนน 3 คน กรรมการ2 คนหรือมากกว่านั้นให้คะแนนถึงจะเป็นผล
5.) การแข่งขันที่ใช้กรรมการให้คะแนน 2 คน กรรมการให้คะแนน 2 คนถึงจะเป็นผล
6.) ถ้าผู้ตัดสินเห็นผู้เข้าแข่งขันถูกน็อคดาวน์ เนื่องจากการเตะบริเวณศีรษะแล้วเริ่มนับ แต่ไม่มีคะแนน
จากอิเล็กทรอนิคส์หลังจากนับเสร็จผู้ตัดสินสามารถขอ IVR เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผลคะแนนหรือไม่
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ข้อที่ 14 การกระทําที่ต้องห้าม และการลงโทษ

nn

1. ผู้ตัดสินจะเป็นผู้สั่งลงโทษเมื่อมีการทําความผิด
2. การกระทําความผิดตามกติกาข้อ 14 นี้จะถูกลงโทษด้วย “กัมเจิม (ตัดคะแนน)” จากผู้ตัดสิน
3. ทุกๆหนึง่ กัมเจิม จะเป็นการเพิ่ม 1 คะแนนให้กับคู่ต่อสู้
4. การกระทําต้องห้าม
4.1 การกระทําต้องห้ามดังต่อไปนี้ถือเป็นการกระผิดกติกาที่ต้องถูกลงโทษโดย “กัมเจิม”
4.1.1 การออกนอกสนามแข่งขัน
4.1.2 การล้ม
4.1.3 การหลบเลี่ยงหรือถ่วงเวลาการแข่งขัน
4.1.4 การจับ หรือผลักคู่แข่งขัน
4.1.5 การยกเข่าเพื่อป้องกันหรือ และ/หรือเตะขาคู่ต่อสู้เพื่อเป็นอุปสรรคต่อการโจมตี
ของฝ่ายตรงข้าม หรือยกขาค้างไว้เกิน 3 วินาทีโดยเพื่อขัดจังหวะการเข้าทําของคูต่ ่อสู้
หรือจงใจเตะต่ํากว่าเอว
4.1.6 เตะต่ํากว่าเอว
4.1.7 การโจมตีคู่แข่งขันภายหลังจากสั่งแยกแล้ว
4.1.8 โจมตีบริเวณใบหน้าของคู่แข่งขันด้วยมือ
4.1.9 ใช้ศีรษะโขกหรือการโจมตีด้วยเข่า
4.1.10 โจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ล้มลงไปแล้ว
4.1.11 โจมตีด้านข้างของเกราะ PSS ด้วยฝ่าเท้าหรือด้านข้างของเท้าโดยเข่าชี้ออกด้านข้าง
ในขณะโอบ กอด หรือแตะลําตัวคู่ต่อสู้
4.1.12 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬา ดังต่อไปนี้
1. ไม่ปฎิบัติตามคําสั่งผู้ตัดสิน หรือไม่ยอมรับคําตัดสิน
2. การประท้วงที่ไม่เหมาะสมต่อคําตัดสิน
3. ทําการประท้วงที่ไม่เหมาะสมเพื่อจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการแข่งขัน
4. แสดงกิริยาไม่เหมาะสม หรือดูถูกผู้แข่งขัน ผู้ฝึกสอนฝ่ายตรงข้าม
5. หากตรวจพบว่าบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่มีบัตรแพทย์หรือนักกายภาพประจําทีมนั่งในตําแหน่ง
ของแพทย์
6. พฤติกรรมอื่น ๆที่ไม่เหมาะสม ไม่มีน้ําใจนักกีฬาจากผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ฝึกสอน
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4.2 หากผู้เข้าแข่งขัน/ผู้ฝึกสอน มีเจตนาทําผิดร้ายแรง และ ไม่ปฏิบัตติ ามกติกาการแข่งขันหรือ
คําสั่งของ ผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินอาจสั่งลงโทษโดยการใช้การ์ดสีเหลือง ในกรณีนี้คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบการกระทํานั้นๆ และกําหนดโทษที่เหมาะสมต่อไป
5. หากผู้เข้าแข่งขันเจตนาและทําซ้ํา ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันหรือคําสัง่ ของผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสินสามารถยุติการแข่งขันและประกาศให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
6. หากกรรมการที่ทําหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมเซ็นเซอร์
สามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคหากพบว่ามีผลต่อการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ให้
เข้าร่วมการแข่งขัน
7.เมื่อผู้เข้าแข่งขันถูกลงโทษ 10 กัมเจิม ผู้ตัดสินจะยุติการแข่งขันประกาศว่าผู้เข้าแข่งขันคนนั้นเป็น
ฝ่ายแพ้โดยการถูกลงโทษ
8.ในข้อที1่ 4.7 การลงโทษ กัมเจิม จะนํามานับรวมกับคะแนนรวมทั้งหมดของการแข่งขันทั้ง 3 ยก
คําชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการกําหนดการกระทําที่ต้องห้ามและบทลงโทษดังนี้
(1) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน
(2) เพื่อให้มีความยุติธรรมในการแข่งขัน
(3) เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสม
คําอธิบาย#1 กัมเจิม
1.
การออกนอกสนามแข่งขัน
“กัมเจิม” จะถูกประกาศ เมื่อเท้าข้างหนึ่งของผู้เข้าแข่งขันล้ําออกนอกเส้นเขตสนาม จะไม่มีการสั่งลงโทษ
“กัมเจิม” ให้กบั ผู้เข้าแข่งขัน หากการออกนอกเส้นเขตสนามที่เกิดจากการทําผิดกติกาของฝ่ายตรงข้าม
2.

การล้ม
-นักกีฬาจะถูกลงโทษด้วยกัมเจิมเมื่อล้ม อย่างไรก็ตามหากการล้มนั้นเกิดจากการกระทําผิดกติกา
ของฝั่งตรงข้าม ผู้ทําผิดกติกาจะเป็นฝ่ายถูกลงโทษด้วยกัมเจิม
-หากนักกีฬาทั้งคู่ล้มเนื่องจากอุบัติเหตุปะทะกันจะไม่ถูกลงโทษ

3.

หลบเลี่ยงหรือถ่วงเวลาการแข่งขัน
3.1 การทีผ่ ู้เข้าแข่งขันถ่วงเวลา ไม่แสดงความตั้งใจที่จะต่อสู้อย่างต่อเนื่องจะต้องถูก
ลงโทษด้วยกัมเจิม ถ้าผู้เข้าแข่งขันทั้งคูไ่ ม่เข้าทําการต่อสู้หลังจากเวลา 5 วินาที ผู้ตัดสิน
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จะให้สัญญาณมือพร้อมด้วยคําสั่ง “สู”้ และหลังจากเวลาผ่านไป 5 วินาทีแล้วจะสั่ง
ลงโทษให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่ทไี่ ม่พยายามเข้าทําหรือสั่งลงโทษให้กับนักกีฬาที่ถอยออก
จากจุดเดิมหลังจาก 5 วินาทีที่กรรมการสั่ง “สู”้ แล้ว
3.2 การหันหลังให้คู่ต่อสู้เพื่อเป็นการหลีกเหลี่ยงการเข้าโจมตีการกระทํานี้สมควร
ได้รับการลงโทษเนื่องจากเป็นการแสดงความไม่มีน้ําใจนักกีฬา และอาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ อย่างรุนแรงอีกด้วยการลงโทษนี้ให้ รวมไปถึงการหลบเลี่ยงการโจมตี
ของคู่ต่อสู้ โดยการก้มต่ํา ถึงระดับเอวหรือ ย่อเข่าหลบ
3.3 การถอยหลังเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้เทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม
และถ่วงเวลา ผู้ตัดสินจะสั่งลงโทษกัมเจิมให้กับผู้ที่กระทํา
3.4 การแกล้งบาดเจ็บหมายถึงการแกล้งบาดเจ็บจนเกินความจริง หรือแกล้งแสดง
ว่าบาดเจ็บในส่วนที่ไม่ได้โดนกระทําโดยมีเจตนาให้คู่ต่อสู้โดนลงโทษ หรือแกล้ง
บาดเจ็บเพื่อถ่วงเวลา ในการแข่งขัน ในกรณีนี้ให้ผู้ตัดสินสั่งลงโทษกัมเจิม อย่างไรก็ตาม
ผู้ตัดสินสามารถขอดูวีดีโอก่อนทําการสั่งกัมเจิมสําหรับการแกล้งบาดเจ็บ
3.5 จะมีการลงโทษกัมเจิมให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ขอให้ผู้ตัดสินหยุดการแข่งขันเพื่อจัด
อุปกรณ์
4. การจับ หรือผลักคู่แข่งขัน
การจับ รวมถึงการจับส่วนใดๆ ของร่างกายของคู่ต่อสู้ชุดเทควันโด หรือเกราะป้องกัน
ต่างๆด้วยมือ รวมไปถึงการ จับเท้าหรือขาหรือเกี่ยวด้วยท่อนแขน
ส่วนการผลัก ที่มีผลดังนี้จะถูกลงโทษ
4.1 ผลักคู่ต่อสู้ออกนอกเส้น
4.2 ผลักเพื่อ ไม่ให้คู่ ต่อสู้โจมตีหรือเพื่อเป็นการทําลายเทคนิคที่โจมตี
5. ยกเข่าเพื่อป้องกัน หรือเพื่อเป็นอุปสรรคต่อการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม เตะหรือยกขาค้าง
นานกว่า 3 วินาทีโดย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวโจมตีของฝ่าย
ตรงข้าม หรือจงใจเตะต่ํา
กรณียกขา หรือคัทคิก จะไม่โดนตัดคะแนนถ้ามีการใช้เทคนิคการชกหรือเตะต่อเนื่องจาก
การยกขา หรือคัทคิกนั้นๆ
6. การโจมตีส่วนใดๆ ที่ต่ํากว่าเอว กฎข้อนี้ใช้กับการโจมตีส่วนใดๆ ที่ต่ํากว่าเอว
หากการโจมตีต่ํากว่าเอว เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับโจมตีหรือแลกเปลี่ยนเทคนิคจะไม่มี
การลงโทษเกิดขึ้น กฎข้อนี้ยังใช้กับการเตะอย่างรุนแรงหรือกระทืบตรงส่วนใด
ส่วนหนึ่งของต้นขา หัวเข่าหรือหน้าแข้ง โดยมีเจตนาที่จะขัดขวางเทคนิคของคู่ต่อสู้
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7.

การโจมตีค่แข่งขันหลังจากสั่ง "คัลเลียว"แล้ว
a. การโจมตีที่เกิดขึ้นหลังจาก “คัลเลียว” โดยมีผลโดนร่างกายคู่แข่งขัน
b. การโจมตีคู่แข่งขันที่เกิดก่อนคําสั่ง “คัลเลียว” จะไม่ถูกลงโทษ
c. ในกรณีนี้ถ้ามีการพิจารณา Video Replay ระยะเวลาการสังคัลเลียวหมายถึง
ช่วงเวลาการสั่งแยกของผู้ตัดสินคือดูจากสัญญาณมือของผู้ตัดสินสิ้นสุด (ลักษณะ
ที่แขนเหยียดยาวออกเต็มที)่ และช่วงเวลาการเริ่มการโจมตีว่าเท้าที่สัมผัสคู่ต่อสู้
ออกจากพื้นหรือยัง
d. ถ้าการโจมตีหลังจากสั่งคัลเลียวซึ่งไม่โดนตัวคู่แข่งขัน แต่ผู้เข้าแข่งขันแสดงเจตนา
หรือทําทางที่จะโจมตีผู้ตัดสินอาจ ลงโทษการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมด้วย กัมเจิม

8. การโจมตีใบหน้าของคู่แข่งขันด้วยมือในข้อนี้รวมถึงการทําร้ายคู่ต่อสู้บริเวณใบหน้าด้วยมือ
หมัด ข้อมือ แขน หรือศอก อย่างไรก็ตามการกระทําที่ไม่เจตนาที่เกิดขึ้นจากความเลินเล่อของ
ตัวนักกีฬาเอง เช่น การก้มศีรษะต่ําหรือหมุนตัวไม่ต้องถูกลงโทษโดยกติกาข้อนี้
9. การใช้เข่าโจมตีคู่ต่อสู้ กติกาข้อนี้รวมถึง การใช้ศีรษะโขก หรือโจมตีด้วยเข่าในในระยะประชิด
คู่ต่อสู้ แต่อย่างไรก็ตาม การโจมตีด้วย เข่าที่เกิดขึ้นตามกรณีต่อไปนี้ไม่ต้องลงโทษ
3.2.1 การที่คู่ต่อสู้โถมเข้าหาอย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันกําลังเตะ
3.2.2 ไม่เจตนาหรือเป็นผลมาจาก การโจมตีในระยะประชิด
10. การโจมตีคู่แข่งขันที่ล้มลง
เป็นการกระทําที่เป็นอันตรายมาก และมีความเป็นไปได้อย่างมากทีท่ ําให้คู่ต่อสู้ได้รับ
บาดเจ็บและเป็นอันตราย เนื่องมาจาก
1. การที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถป้องกันตัวเองในขณะที่ล้มลงได้
2. ความรุนแรงของเทคนิคที่เข้าโจมตีคู่แข่งขันที่ล้มลงจะมีความรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากการที่ ผู้เข้าแข่งขันอยู่ใน ตําแหน่งหรือจังหวะที่ได้เปรียบ การกระทําที่
ก้าวร้าวเช่นนี้แสดงให้เห็นถึง ความไม่มีสปิริตของนักกีฬา และไม่เหมาะสมกับ
การแข่งขันเทควันโด ในกรณีนสี้ มควรได้รับโทษจากการตั้งใจโจมตีฝ่ายตรงข้าม
ในขณะที่ล้มลงโดยไม่ต้องคํานึงถึงความรุนแรง ที่เป็นผลจากการกระทํานั้นๆ
การประพฤติที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ฝึกสอน หากเกิดขึ้นในระหว่างพักยก
ผู้ตัดสินสามารถสั่งลงโทษได้ทันที และกัมเจิมจะได้รับการบันทึกในทันที
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ข้อที่ 15 การตัดสิน Golden Points และความสามารถที่เหนือกว่า

ท

1. ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ชนะได้ภายหลังจากการแข่งขันในยกที่ 3 จบลง ให้ทําการแข่งขัน
ต่อในยกที่ 4 (Golden round) ด้วยเวลา 1 นาที
2. ในกรณีที่มีการแข่งขันต่อในยกที่ 4 ผลคะแนนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในยกที1่ -3 ถือว่าเป็นโมฆะ
3. ผู้เข้าแข่งขันที่ทําคะแนนได้ 2 คะแนนขึ้นไป หรือ หากฝ่ายตรงข้ามได้รับ 2 กัมเจิม
จะเป็นผู้ชนะใน Golden round นี้
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ทําคะแนนได้ 2 คะแนนภายหลังจากจบยกที่ 4 จะหาผู้ชนะโดยการพิจารณา
ความสามารถที่เหนือกว่าดังต่อไปนี้
4.1 ผู้เข้าแข่งขันที่มี 1 คะแนนจากการชกในยกนี้
4.2 หากไม่มีผู้ทําคะแนนจากการชกในยกนี้ หรือทั้งสองฝ่ายทําได้คนละ 1 คะแนนจากการ
ชกในยกนี้ ให้พิจารณาจากผู้ที่มีจํานวนการเตะที่ถูกบันทึกจากระบบ PSS ในยกที่ 4
มากกว่า
4.3 ถ้าผู้เข้าแข่งขันที่มีจํานวนการเตะที่ถูกบันทึกจากระบบเกราะเล็กโทรนิกส์ของยกที่ 4
เท่ากัน ให้หาผูช้ นะจากผูท้ ชี่ นะจํานวนยกมากกว่าใน 3 ยกแรก
4.4 ถ้าหากจํานวนยกที่ชนะใน 3 ยกแรกเท่ากัน ผู้เข้าแข่งขันทีม่ ีกัมเจิม ตลอดทั้ง 4 ยก
น้อยกว่าเป็นฝ่ายชนะ
4.5 หากยังไม่สามารถหาผู้ชนะจากสามข้อด้านบนได้ ให้ใช้วิธีพิจารณาความสามารถที่
เหนือกว่าโดยการพิจารณาจากยกที่ 4เท่านั้นหากการพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่า
ของกรรมการให้คะแนนและผู้ตัดสินเท่ากัน ผู้ตัดสินจะเป็นคนเลือกผู้ชนะ
คําอธิบายที1่
การพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่า ให้พิจารณาได้จากผูเ้ ป็นฝ่ายริเริ่มในการแข่งขัน
และเทคนิค การต่อสู้ที่เหนือกว่า คู่แข่งขัน:
4.4.1 การเป็นฝ่ายริเริ่มเข้ากระทําและควบคุมเกม
4.4.2 จํานวนในการเข้ากระทํามากกว่า
4.4.3 การใช้เทคนิคขั้นสูงทั้งความยากและซับซ้อนของเทคนิค
4.4.4 การมีมารยาทในการแข่งขันที่ดีกว่า
คําอธิบายที่ 2
ในกรณีที่คู่แข่งขันเตะศีรษะฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนที่จะโดนเตะลําตัว แต่การเตะลําตัวถูก
บันทึกเป็นคะแนน โค้ชของฝ่ายที่เตะศีรษะสามารถขอ VDO Replay ได้ และถ้ารีวิวจูรเี่ ห็นว่า
การเตะทีศ่ ีรษะนั้นเป็นผลก่อนจะถูกเตะลําตัว ผู้ตัดสินจะลบคะแนนการเตะลําตัวออกและเพิ่ม
คะแนนสําหรับการเตะศีรษะ แล้วประกาศให้ผู้เข้าแข่งขันที่เตะศีรษะเป็นฝ่ายชนะ
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ในกรณีที่นักกีฬามีคะแนนจากการชกอยู่ 1 คะแนนแล้ว และชกได้อีกครั้งก่อนที่คู่ต่อสู้จะเตะ
ได้ทบี่ ริเวณลําตัว แต่มีเพียงคะแนนจากการเตะบริเวณลําตัวถูกบันทึก โค้ชของนักกีฬาที่ชกสามารถ
ขอ VDO Replay ถ้ารีวิวจูรเี่ ห็นว่าการชกนั้นนั้นเป็นผลก่อนจะถูกเตะลําตัว ผู้ตัดสินจะสอบถามจาก
กรรมการให้คะแนนว่าการชกนั้นเป็นผลคะแนนหรือไม่ หากกรรมการให้คะแนนตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ให้คะแนนผู้ตัดสินจะทําการลบคะแนนการเตะลําตัวออก และเพิ่มคะแนนสําหรับการชกแล้วประกาศ
ให้ผู้เข้าแข่งขันทีช่ กเป็นฝ่ายชนะ
คําแนะนําสําหรับผูต้ ัดสิน
ขั้นตอนการพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่ามีดังนี้
1.) ก่อนแข่งขัน กรรมการทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องนําใบพิจารณาความสามารถที่
เหนือกว่า ติดตัวไปด้วย
2.) ในกรณีที่ต้องมีการพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่า ผู้ตัดสินต้องประกาศ “วู-เซ-กิรก" (บันทึกความสามารถที่เหนือกว่า)
3.) เมื่อผู้ตัดสินประกาศ กรรมการให้คะแนนจะต้องบันทึกผู้ชนะลงในการ์ดพร้อมกับลง
ชื่อภายใน 10 วินาที และส่งให้กับผู้ตัดสิน
4.) ผู้ตัดสินจะเก็บการ์ดทั้งหมด และบันทึกผลการตัดสิน หลังจากนั้นจึงประกาศผู้ชนะ
5.) เมื่อประกาศผู้ชนะแล้ว ผู้ตัดสินจะต้องส่งการ์ดทั้งหมดให้กับผู้บันทึกการแข่งขัน
เพื่อนําการ์ดส่ง ให้กับประธานเทคนิคของ WT ต่อไป
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ข้อที่ 16 การตัดสิน

nn

1. ชนะโดยผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขัน (RSC)
2. ชนะโดยคะแนนรวม (PTF)
3. ชนะโดยคะแนนห่าง (PTG)
4. ชนะโดย Golden Point (GDP)
5. ชนะโดยความสามารถที่เหนือกว่า (SUP)
6. ชนะโดยคู่แข่งขันถอนตัว (WDR)
7. ชนะโดยคู่แข่งขันขาดคุณสมบัติ (DSQ)
8. ชนะโดยผู้ตัดสินสัง่ ลงโทษคูแ่ ข่งขัน (PUN)
9. ชนะโดยคู่แข่งขันถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากประพฤติผิดร้ายแรง (DQB)
คําอธิบาย#1
ชนะโดยผู้ตัดสินสั่งยุตกิ ารแข่งขัน:
ผู้ตัดสินสามามารถสั่งสั่งยุติการแข่งขันตามเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
1. ถ้าผู้เข้าแข่งขันได้รับการถูกโจมตีที่มีเทคนิคถูกต้อง มีอาการน็อคดาวน์ แล้วผู้ตัดสิน
นับถึง (8) ไม่สามารถสู้ต่อได้หรือเมื่อผู้ตัดสินเห็นว่านักกีฬามีอาการรุนแรงไม่สามารถ
สู้ต่อได้ให้สั่งยุตกิ ารแข่งขัน โดยไม่จําเป็นต้องนับต่อ
2. ถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่ปฎิบตั ิคําสั่งของผู้ตัดสินให้กลับมาสูต้ ่อถึง 3 ครั้ง
3. ถ้าผู้ตัดสินต้องยุติการแข่งขันเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา
4. เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าให้ยุติการแข่งขันเนื่องจากการอาการบาดเจ็บของนักกีฬา
คําอธิบาย#2
ชนะโดยความต่างของคะแนน: ในกรณีที่คะแนนของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองมีความต่างกันถึง 20
คะแนนเมื่อหมดยกที่ 2 หรือขณะกําลังแข่งขันยกที่ 3 ให้ผู้ตัดสินยุติการแข่งขันและประกาศ
ผู้ชนะโดยคะแนนที่มีความต่าง แต่กติกาข้อนี้ไม่รวมถึงการแข่งขันรุ่นซีเนียร์ในรอบ Semi-final
และ Final
คําอธิบาย#3
ชนะโดยคู่แข่งขันถอนตัว: ผู้เข้าแข่งขันจะชนะจากการที่คู่ต่อสู้ถอนตัว
1. คู่แข่งขันถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ หรือ เหตุผลอื่นๆ
2. ผู้ฝึกสอนขอยอมแพ้โดยโยนผ้าเช็ดตัวเข้าไปในสนามแข่งขัน
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คําอธิบาย#4
ชนะโดยคู่แข่งขันถูกตัดสิทธิ:์ ผลการแข่งขันตัดสินได้จากการที่คู่แข่งขันชังน้ําหนักไม่ผ่าน
หรือไม่มารายงานตัวภายหลังจากการเรียกครั้งที่ 3
วิธีปฏิบัตใิ นการตัดสิทธิข์ องทั้งสองกรณีแตกต่างกันดังนี้
1).ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันชั่งน้ําหนักไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่มาแสดงตัวเพื่อชั่งน้ําหนักภายหลังจาก
การจับฉลากแบ่งสายแล้วจะทําให้มผี ลต่อตารางการแข่งขันจะต้องมีการแจ้งผลดังกล่าวให้ฝ่าย
เทคนิคและผู้เกี่ยวข้องทราบจะไม่มกี ารจัดผู้ตดั สินไปปฏิบัติหน้าที่ให้คู่นั้น คูแ่ ข่งขันไม่จําเป็น
ต้องปรากฏตัวที่สนามแข่งขัน
2.) ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันผ่านการชัง่ น้ําหนัก แต่ไม่ปรากฏตัวภายหลังการเรียกเพื่อทําการแข่งขัน
ให้ผู้ตัดสิน และคู่แข่งขันรอบริเวณจุดตําแหน่งของตนเอง แล้วประกาศให้คู่แข่งขันเป็นฝ่าย ชนะ
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติตามกติกาหัวข้อที่ 10 ข้อย่อย 4.1
คําอธิบาย#5
ชนะโดยผู้ตัดสินสัง่ ลงโทษคู่แข่งขัน:
ผู้ตัดสินสั่งลงโทษให้เป็นฝ่ายแพ้ ในกรณีดังต่อไปนี้
- เมื่อผู้เข้าแข่งขันถูกลงโทษครบ 10 กัมเจิม
คําอธิบาย#6
ชนะโดยคู่แข่งขันถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากประพฤติผิดร้ายแรง (DQB) ดังต่อไปนี้
• เมื่อพบว่าผู้เข้าแข่งขัน หรือบุคคลอื่นในทีมทําการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PSS
• ผู้เข้าแข่งขันโกงในระหว่างการชั่งน้ําหนัก
• ผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อบังคับการตรวจโด๊ป
• เมื่อผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ฝึกสอนมีพฤติกรรมการละเมิดที่ร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในข้อ
23.3.1 และ 23.3.2
ผลการแข่งขันทั้งหมดของผู้ที่ถุกตัดสิทธิ์จากการละเมิดที่ร้ายแรงจะถูกลบออก
ส่วนผลการแข่งขันของผู้แข่งขันคนอื่นที่ได้รับผลจากการกระทําที่ถูกตัดสิทธิ์
DQB นั้นจะได้รับการจัดใหม่
คําอธิบาย#7
ผลแข่งเป็นโมฆะ (IRM)
- ถูกตัดสิทธิ์ทั้งคู่ (DDQ)
- ถอนตัวทั้งคู่ (DWR)
- ถูกตัดสิทธิ์ทั้งคู่ เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม (DDB)
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ข้อที่ 17 น็อกดาวน์

nn

การน็อกดาวน์เกิดขึ้นเมื่อมีการโจมตีด้วยเทคนิคที่ถูกต้องและส่งผลดังนี:้
1. เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย นอกเหนือจากฝ่าเท้าแตะพืน้ อันเนื่องมาจากเทคนิคที่คู่ต่อสู้
เข้าทําคะแนน
2. เมื่อผู้เข้าแข่งขันมีอาการโซเซ มึนงง ไม่มคี วามตั้งใจ หรือความสามารถที่จะทําการแข่งขันต่อไปได้
อันเป็นผลมาจากการเข้าทําคะแนนของคู่ต่อสู้
3. เมื่อผู้ตดั สินเห็นว่าผู้แข่งขันไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้ อันเนื่องมาจากการโจมตีที่ถูกต้อง
ของคู่แข่งขัน
คําอธิบาย#1
น็อคดาวน์คือ สถานการณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันถูกกระแทกล้มลงไปบนพื้นหรือมึนงงโซเซ หรือไม่สามารถ
ตอบสนองที่จะทําการแข่งขันต่อได้เนื่องมาจากการโจมตีนั้น แม้จะไม่แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน
ก็ให้ผู้ตัดสินถือว่าเป็นการน็อคดาวน์หากผลของการโจมตีนั้นเป็นอันตรายไม่สามารถแข่งขันต่อได้
สถานการณ์นี้ถือเป็นการน็อคดาวน์เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา
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ข้อที่ 18 ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีน็อกดาวน์

nn

1. เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันน็อกดาวน์อันเป็นผลเนื่องมาจากการถูกคู่ต่อสู้เข้าทําโดยถูกกติกา ให้ผู้ตัดสิน
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ตัดสินสัง่ แยกคู่ต่อสู้ออกจากผู้เข้าแข่งขันที่ล้มลงโดยการสั่ง คัล-เลียว (หยุด) เจ้าหน้าที่จับเวลา
ต้องทําการหยุดเวลาหลังจากที่ผู้ตัดสินมีคําสั่ง คัล-เลียว (หยุด)
1.2. ผู้ตัดสินต้องเช็คอาการของผู้เข้าแข่งขันที่ล้มลงก่อนแล้วเริ่มนับเสียงดังจาก "ฮานา1" จนถึง "เยิล10"
โดยมีช่วงเวลา ในการนับห่างกัน 1 วินาที ไปทางผู้เแข่งขันที่ล้มลง โดยใช้สัญญาณมือเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงเวลาที่ผ่านไป
1.3.ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันที่ถูกน็อคดาวน์ยนื ขึ้นมาได้ระหว่างที่ผู้ตัดสินกําลังนับ และต้องการที่จะ
สู้ต่อ ผู้ตัดสินจะต้องทําการนับต่อไปจนถึง "โย-เดิล (8)" เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสฟื้นตัวเมื่อ
ผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันกลับสู่สภาพปกติจึงสังให้เริม่ การแข่งขันต่อได้โดยการสั่ง "เค-ซก"
1.4. เมื่อผู้เข้าแข่งขันที่ถูกน็อคดาวน์ไม่แสดงความพร้อมที่จะทําการแข่งขันต่อ เมื่อนับถึง 8 แล้ว
ให้ผู้ตัดสินประกาศให้ผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายชนะโดย RSC
1.5 ในกรณีทผี่ ู้เข้าแข่งขันทั้งคู่ต่างถูกน็อคดาวน์ให้ผู้ตัดสินนับต่อไปเรื่อยๆหากว่าผู้เข้าแข่งขันคน
หนึ่งคนใดยังไม่ฟื้นตัวเพียงพอ
1.6 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่ไม่ฟื้นตัวเมื่อนับถึง "เยิล (10)" ให้ตัดสินผู้ชนะจากการดูคะแนน
ที่ทําได้ก่อนจะเกิดการน็อคดาวน์
1.7 ถ้าผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้ ผู้ตัดสินสามารถตัดสินใจว่า
คู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะโดยไม่ต้องมีการนับหรือตัดสินใจในระหว่างการนับก็ได้
2.การปฏิบัติหลังจบการแข่งขัน
ผู้แข่งขันที่ไม่สามารถทําการแข่งขันต่อได้เนื่องมาจากการถูกโจมตีส่วนใดๆของร่างกายที่รุนแรง
จะไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้เป็นระยะเวลา 30 วัน หากไม่ได้รับอนุญาตจากประธานแพทย์ WT
หลังจากที่ MNA ของนักกีฬายื่นคําร้องพร้อมใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณา
2.1 ยกเว้นกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้เข้าแข่งขันที่มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงใดๆต้องได้รับการ
ตรวจประเมินจากแพทย์ประจําสนามและได้การยืนยันจากประธานฝ่ายแพทย์ (MC) ที่บริเวณ
ห้องแพทย์ภายหลังจากแข่งเสร็จทันที
2.2 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่น็อคเอาท์จากการบาดเจ็บที่ศีรษะต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์ที่ห้องแพทย์
ตามกฎทางการแพทย์ของ WT แพทย์ประจําสนามที่ต้องทําการเช็ค SCAT5 ให้กับผู้แข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บ
เพื่อวินิจฉัยการกระทบกระเทือนในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะภายใน 30 นาทีหลังจากได้รับบาดเจ็บ
2.3 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะจากการประเมินโดย
SCAT5 จะถูกระงับการแข่งขันเป็นเวลา: รุ่นซีเนียร์ 30 วัน, รุ่นจูเนียร์ 45 วัน และรุ่นคาเดท 60 วัน
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คําอธิบายที1่
แยกคู่แข่งขันออกไป : ให้คู่แข่งขันที่ยืนอยู่กลับไปยืนตรงจุดที่กําหนดของตนเอง แต่ถ้าหากผูเ้ ข้า
แข่งขันที่ล้มนั้น อยูใ่ กล้กับบริเวณที่กําหนดไว้สําหรับคู่แข่งขัน ให้คู่แข่งขันไปรออยูท่ ี่เส้นระวัง
บริเวณด้านหน้าที่นงั่ โค้ชของตนเอง
คําแนะนําในการปฏิบัติ
ผู้ตัดสินจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันของการน็อคดาวน์ หรือ
อาการโซเซ ซึง่ เป็น อาการที่จะเกิดขึ้นได้จากแรงปะทะอย่างรุนแรง
คําอธิบายที2่
กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันที่ถูกน็อคดาวน์ สามารถยืนขึ้นมาได้ในระหว่างที่ผู้ตัดสินกําลังนับ และต้องการ
แข่งขันต่อ จุดประสงค์หลักของการนับก็เพื่อป้องกันผูเ้ ข้าแข่งขัน ถึงแม้ว่าผู้เข้าแข่งขันจะแสดงเจตนา
ที่จะแข่งขันต่อก่อนที่จะนับถึงแปด กรรมการต้องทําการนับให้ถึงโยเดิล(8)ก่อนที่จะกลับไปแข่งขันต่อ
การนับถึงโยเดิล(8) นั้นเป็นข้อบังคับและผู้ตัดสินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
การนับหนึ่งถึงสิบ: (ฮา-นา), ดุล2),( เซท (3), เนท (4), ดา-เซิท5),( โย-เซิท6),( อิล-โกบ (7), โยเดิล(8),
อะโฮบ (9), เยิล(10)
คําอธิบายที3่
ผู้ตัดสินจะต้องดูให้แน่ชัดว่าถ้าผู้เข้าแข่งขันสามารถฟื้นตัวได้แล้ว และมีความพร้อมที่จะแข่งขันต่อ
ได้ให้ประกาศ “เคซก” ได้เลย ผู้ตัดสินต้องเช็คสภาพผู้เข้าแข่งขันที่จะแข่งขันต่อได้ระหว่างที่กําลังนับ
ถึง 8 ดูจากสภาพของผู้เข้าแข่งขันเมื่อนับถึง 8 เป็นหลักปฏิบัติ ผู้ตัดสินควรใช้เวลาให้น้อยที่สุด
ในการนํานักกีฬากลับเข้าสู่การแข่งขัน
คําอธิบายที4่
เมือ่ ผู้เข้าแข่งขันที่ถูกน็อกดาวน์ไม่สามารถแสดงเจตนาว่าจะทําการแข่งขันต่อเมื่อนับถึง 8
“โย-เดิล ” แล้วผู้ตัดสิน จะต้องนับต่อไปจนถึง “เยิล (10)” แล้วประกาศให้คู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะ
โดยการผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขัน (RSC)
1.
ผู้เข้าแข่งขันจะแสดงเจตนาว่าต้องการจะสู้ตอ่ โดยการแสดงท่าต่อสู้พร้อมกับกําหมัดหลายๆ
ครั้ง ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถทําท่าทางดังกล่าวภายในการนับถึง “โย-เดิล 8” ได้ให้กรรมการ
นับต่อด้วย “อะ-ฮบ 9” และ “เยิล 10” หลังจากนั้นประกาศให้คู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะ
2.
การแสดงเจตนาท่าทางว่าต้องการจะสู้ต่อภายหลังการนับ 8 แล้วจะไม่เป็นผลหากผู้เข้าแข่งขัน
ไม่จะแสดงเจตนาว่าจะสู้ต่อเมื่อนับถึง "โย-เดิล" ให้ผู้ตัดสินสามารถนับต่อไป และประกาศยุติการแข่งขัน
ได้ถ้าหากเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันไม่อยูในสภาพที่จะแข่งต่อไปได้
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คําอธิบายที5่
เมื่อผู้ตัดสินจะเห็นว่าผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถสู้ต่อได้เมื่อผู้เข้าแข่งขันได้รับการกระทบกระเทือนอย่าง
รุนแรงหรือล้ม ลงทันทีผู้ตัดสินสามารถหยุดการนับแล้วเรียกให้มีการปฐมพยาบาล หรือให้มีการ
ปฐมพยาบาลไปพร้อมกับการนับก็ได้
คําแนะนําในการปฏิบัติของผู้ตัดสิน
1. ผู้ตัดสินไม่ควรให้เวลาในการฟืน้ ตัวของผู้เข้าแข่งขันเพิมขึ้นอีกหลังจากนับ “โย-เดิล” แล้ว
ถึงแม้ว่าจะไม่ทันได้สังเกตอาการของผู้เข้าแข่งขันในระหว่างการนับ
2. หากผู้เข้าแข่งขันฟื้นตัวก่อนที่จะนับถึง "โย-เดิล" และแสดงเจตนาที่จะแข่งขันต่อ ผู้ตัดสินเห็นว่า
ผู้เข้าแข่งขันอยู่ในสภาพที่แข่งต่อได้แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการการปฐมพยาบาล ผู้ตัดสินจะต้องเริ่มต้น
การแข่งขันด้วยคําประกาศ "Kye-sok" แล้วประกาศ "Kal-yeo" และ "Kye-shi" ทันทีแล้วทําตาม
ขั้นตอนของข้อ 19
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ข้อที่ 19 ขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งหยุดการแข่งขัน

nn

1.เมื่อการแข่งขันต้องหยุดลง เนื่องจากผู้เข้าแข่งขันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือ ทั้งสองฝ่ายได้รับ
บาดเจ็บ ให้ผู้ตัดสินปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ส่วนในสถานการณ์อื่นๆที่ต้องทําการหยุดการ
แข่งขัน ฃให้ผู้ตัดสินประกาศ "ชิกัน (หยุดเวลา)" และ กลับสู่ การแข่งขันโดยคาสั่ง "เค-ซก”
1 ผู้ตัดสินต้องสัง่ หยุดการแข่งขัน โดยใช้คําสั่ง "คัล-เลียว" เพื่อให้เจ้าหน้าที่หยุดเวลา
2 ผูต้ ัดสินจะอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บ ไปปฐมพยาบาลเป็นเวลาไม่เกิน 1 นาที
ผู้ตัดสินอาจให้แพทย์ประจําสนามช่วยในการตรวจเช็คอาการ หรือถ้าในกรณีที่ไม่มีแพทย์
ก็สามารถให้แพทย์ประจําทีมเข้าตรวจ และรักษาได้
2.1 แพทย์ประจําสนามอาจมีการขอเวลาเพิ่มเพื่อทําการรักษา (มากที่สุด 2 นาที) หากจําเป็น
2.2 หากไม่มีแพทย์สนาม, แพทย์ประจําทีม, หัวหน้าฝ่ายแพทย์ อยู่ในบริเวณนั้น สามารถขอ
ให้แพทย์คนอื่นๆ (หรือผู้มีความรู้ทางการแพทย์) ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสนามให้การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับนักกีฬาได้
3 หลังจาก 1 นาทีถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถกลับมาทําการแข่งขันได้ให้ผู้ตัดสินประกาศ
ให้ผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายเป็นผู้ชนะ
4 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถสู้ต่อได้ภายหลังจาก 1 นาที ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ทําให้คู่ต่อสู้
บาดเจ็บและถูกลงโทษด้วย “ กัมเจิม ”จะถูกตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้
5 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายต่างถูกน็อคดาวน์และไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้
ภายจากหลังครบ 1 นาทีแล้ว จะตัดสินผู้ชนะจากคะแนนที่ได้ก่อนการน็อคดาวน์
6 ถ้าผู้ตัดสินสังเกตุอาการบาดเจ็บของนักกีฬา แล้วเห็นว่าเพียงเล็กน้อย ผู้ตัดสินจะสั่ง
“คัลเลียว” และสั่งให้ สู้ต่อโดยคําสั่ง “Stand up” หากนักกีฬาไม่กลับเข้าสู่การแข่งขัน
ภายหลังจากคําสั่ง “Stand up” จํานวน 3 ครั้ง ให้ผู้ตัดสินยุติการแข่งขันและประกาศผล
ให้นักกีฬาอีกฝ่ายเป็นผู้ชนะ จาก RSC
7 หากผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันมีอาการบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก กระดูกเคลื่อน
ข้อเท้าแพลง หรือเลือดออก ผู้ตัดสินสั่ง “เคชิ” ให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับการปฐมพยาบาล
เป็นเวลา 1 นาที และอาจอนุญาตให้มีการปฐมพยาบาล เพิ่มเติมหากจําเป็น ถึงแม้ว่า
จะสั่งให้ยืนขึ้นแล้วก็ตามในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้น
8 ยุติการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บ: ถ้าผู้ตัดสินสังเกตุว่าผู้เข้าแข่งขันมีอาการบาดเจ็บ
เช่น กระดูกหัก กระดูกเคลื่อน ข้อเท้าแพลง หรือ เลือดออกให้ผู้ตัดสินปรึกษาประธาน
ฝ่ายแพทย์หรือแพทย์ที่ได้รบั มอบหมายจากประธาน หากผูเ้ ข้าแข่งขันมีอาการซ้ําๆ
ประธานฝ่ายแพทย์หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน อาจลงความเห็นว่าไม่
สามารถสู้ตอ่ ได้ให้ผู้ตัดสินยุติการแข่งขันและนักกีฬาที่บาดเจ็บจะเป็นฝ่ายแพ้
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คําอธิบาย#1
เมื่อผู้ตดั สินเห็นว่าการแข่งขันไม่สามารถดําเนินต่อไปได้อันเนื่องมาจากมีการบาดเจ็บหรือ
มีเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ ให้ผู้ตัดสินปฏิบัติดังนี้
1.) ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันอยูในสภาวะวิกฤติ เช่น หมดสติหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส การปฐมพยาบาล
จะต้องทําโดยเร็วที่สุดและต้องยุติการแข่งขัน ในกรณีนี้ผลการแข่งขันจะตัดสินโดยการพิจารณาดังนี้
- ผู้ทําให้คู่แข่งขันเกิดอาการบาดเจ็บจากการทําผิดกติกา และถูกลงโทษด้วย "กัม-เจิม"
จะเป็นฝ่ายแพ้
- ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผลมาจากการเข้าทําที่ถูกกติกา หรือเป็นเหตุบังเอิญ
ที่เกิดขึ้น หรือเหตุ สุดวิสัยอื่นๆจะเป็นฝ่ายแพ้
- หากผลที่เกิดขึ้นเกิดมาจากเหตุอื่นๆให้พิจารณาผลการแข่งขันจากคะแนนที่มีอยู่ก่อน
ที่จะหยุดการแข่งขัน แต่ถ้าหากมีการหยุดการแข่งขันก่อนที่จะจบยกที่ 1 ให้ถือว่าการ
แข่งขันนี้เป็นโมฆะ
2.) หากมีความจําเป็นที่ต้องการปฐมพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาปฐมพยาบาล 1
นาที หลังจากที่ ผู้ตัดสินประกาศ “เคชิ”
1) การสัง่ ให้กลับเข้าสู่การแข่งขัน : เป็นการตัดสินใจของผู้ตัดสินเองว่าผู้เข้าแข่งขันจะ
สามารถทําการแข่งขันต่อได้หรือไม่ ผู้ตัดสินสามารถสั่งให้ทําการแข่งขันต่อเมื่อใด
ก็ได้ภายในช่วงเวลา 1 นาทีนั้น และผู้ตัดสินสามารถสัง่ ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปฎิบัติตาม
คําสั่งให้กลับเข้าแข่งขันต่อเป็นฝ่ายแพ้ได้
2) ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันกําลังได้รับการปฐมพยาบาล หรือระหว่างที่กําลังพักฟื้นนั้น เมื่อเวลา
ผ่านไป 40 วินาที หลัง การสั่ง "เค-ชิ" ให้ผู้ตัดสินเริ่มประกาศเวลาที่ผ่านไปทุกๆ 5 วินาที
หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถกลับเข้า ไปอยู่ตรงจุดที่กําหนดไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันภายหลัง
จากหมดเวลา 1 นาทีแล้ว ให้มีการประกาศผลการแข่งขันทันที
3) ภายหลังคําสั่ง "เค-ชิ" การนับเวลา 1 นาทีจะต้องเริ่มทันทีเมื่อแพทย์สนามมาถึง หรือให้รอ
ประมาณ 10 วินาทีหากยังมาไม่ถึง อย่างไรก็ตามหากมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการ
ปฐมพยาบาลและแพทย์สนามไม่อยู่ในบริเวณนั้นหรือจําเป็นต้องใช้เวลาในการปฐมพยาบาล
นานกว่านั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสินว่าจะหยุดเวลาตามแต่สมควร
4) ถ้าไม่สามารถทําการแข่งขันต่อได้ภายหลังเวลา 1 นาทีแล้ว ผลการแข่งขันจะพิจารณาตาม
ข้อ 1 ข้างต้น
3.) ถ้าผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่ไม่สามารถกลับมาทําการแข่งขันภายหลังจากหมดเวลา 1 นาทีแล้วหรือ
มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ผลการแข่งขันจะพิจารณาตามนี้
- หากผลที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากคนใดทําผิดกติกาและถูกลงโทษด้วย"กัม-เจิม"
ผูเ้ ข้าแข่งขันผู้นั้นจะเป็นฝ่ายแพ้
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- หากผลที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้มาจากการทําผิดกติกาและถูกลงโทษโดย "กัม-เจิม" ผลของการ
แข่งขันนั้น ให้ตัดสินโดยการดูคะแนนก่อนที่จะมีการหยุดการแข่งขัน
อย่างไรก็ตามถ้าหากหยุดการแข่งขันก่อนที่ จะจบยกที1่ ให้ ถือว่าการแข่งขันนี้เป็นโมฆะ
และฝ่ายจัดการแข่งขันจะตัดสินใจว่าจะหาเวลาที่เหมาะสม เพื่อจัดแข่งขันคู่นี้อีก หากผู้
เข้าแข่งขันคนใดไม่สามารถมาแข่งได้ตามเวลาที่กําหนดให้ถือว่าเป็นฝ่ายแพ้โดยการถอนตัว
- หากผลที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายต่างทําผิดกติกาและถูกลงโทษด้วย"
กัม-เจิม" ผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่จะเป็นผู้แพ้
คําอธิบายที2่
เหตุการณ์ใดๆที่ต้องหยุดการแข่งขันนอกเหนือไปจากกรณีต่างๆ ข้างต้นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่จะต้องหยุดการแข่งขัน ให้ผู้ตัดสินสั่งหยุด
การแข่งขัน และปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
2.) หากต้องหยุดการแข่งขันภายหลังจากจบยกที่ 2 และไม่สามารถแข่งต่อไปได้อีก
ให้พิจารณาผลการแข่งขัน โดยดูจากคะแนนที่มีอยู่ก่อนจะหยุดการแข่งขัน
3.) หากการแข่งขันต้องยุติก่อนที่จะจบยกที2่ จะจัดให้มีการแข่งขันใหม่โดย ให้แข่งขัน
ทั้งหมด 3 ยก
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ข้อที่ 20 เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค

nn

1. ผู้แทนด้านเทคนิค (TD)
1.1 คณสมบัติ: ประธาน WT จะแต่งตั้งผู้แทนด้านเทคนิค จากสมาชิกคณะกรรมการเทคนิค
ของ WT เพื่อดูแลการแข่งขัน ตามคําแนะนําของเลขาธิการ WT
1.2 บทบาท: ผู้แทนเทคนิคเป็นผู้รับผิดชอบให้แน่ใจว่ากฎการแข่งขันของ WT จะถูกใช้ใน
การแข่งขันและเป็นผู้นําในการประชุมผู้จัดการทีมและการจับฉลากสายการแข่งขัน TD จะเป็นผู้
รับรองผลการจับฉลากสายการแข่งขัน และผลการชั่งน้ําหนักของผู้เข้าแข่งขัน ก่อนที่จะอนุมัติอย่าง
เป็นทางการ TD มีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องของพื้นที่สนามแข่งขันและเรื่องเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันโดยการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการดูแลการแข่งขัน (CSB)
ผู้แทนเทคนิคจะทําหน้าที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องต่างๆของการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา
การแข่งขัน ผู้แทนด้านเทคนิคทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการแข่งขันและ
เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานการประเมินผลการจัดการแข่งขัน
2.

สมาชิกคณะกรรมการดูแลการแข่งขัน (CSB)
2.1 คุณสมบัต:ิ สมาชิกคณะกรรมการกํากับการแข่งขัน จะถูกแต่งตั้งโดย ประธาน WT
โดยการเสนอจากเลขาธิการ ซึ่งเลือกจากผู้มีความรู้และที่มีประสบการณ์ในเรื่องการ
แข่งขันเทควันโด

2.2 องค์ประกอบ: CSB จะต้องมีประธาน1 คนและสมาชิกไม่เกิน 4 คนต่อรายการการ
แข่งขันที่สนับสนุนโดย WT มี ประธานเกมแข่งขันของ WT, ประธานผู้ตดั สินของ WT,
ประธานคณะแพทย์ของWT, ประธานคณะนักกีฬาของ WT จะนับรวมอยู่ใน CSB และเป็นสมาชิก
โดยตําแหน่ง อย่างไรก็ตามองค์ ประกอบนีจ้ ะอาจปรับเปลี่ยนได้โดยประธาน หากจําเป็น
2.3 หน้าที:่ CSB จะช่วย TD ดูแลความเรียบร้อยในการแข่งขันและดําเนินงานเป็นไปตาม
กําหนดการ CSB จะประเมินผลการทํางานของรีวิวจูรี่ และผู้ตัดสินที่ปฏิบัติหน้าที่
CSB จะทําหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาโทษพิเศษไปด้วยในระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้
การแข่งขันดําเนินไปอย่างเรียบร้อย
3. คณะผู้ตัดสิน
3.1 คุณสมบัต:ิ เป็นผูไ้ ด้รับใบประกาศนียบัตรผู้ตัดสินที่ขึ้นทะเบียนโดย WT
3.2 หน้าที่
3.2.1 ผู้ตัดสิน
3.2.1.1 ผู้ตัดสินเป็นผู้ควบคุมการแข่งขัน
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3.2.1.2 ผู้ตัดสินเป็นผู้สั่ง “ชิ-จัก๊ ”“คุ-มาน” “คัล-เลียว” “เค-ซก”“เค-ชิ”
“ชิกัน” ประกาศผู้ชนะและผู้แพ้, ตัดคะแนน, ลงโทษและสั่งให้ออกจากการแข่งขัน
การ ประกาศของผู้ตดั สินจะต้องกระทําเมื่อผลได้รับการยืนยันแล้ว
3.2.1.3 ผู้ตัดสินมีสิทธิ์ตัดสินได้โดยอิสระ ภายใต้กฎการแข่งขันที่กําหนดไว้
3.2.1.4 ตามหลักการแล้ว ผู้ตัดสินจะไม่สามารถให้คะแนน อย่างไรก็ตามหาก
มีกรรมการให้คะแนนคนใดคนหนึ่งยกมือขึ้นเพราะคะแนนไม่ถูกบันทึก ผู้ตัดสินจะ
เรียกกรรมการให้คะแนนเพื่อประชุม และหากกรรมการให้คะแนน 2 คนลงมติให้
คะแนนผู้ตัดสินจะต้องยอมรับ การเปลี่ยนคะแนนและแก้ไขคะแนนตามมติ (ในกรณี
ผู้ตัดสิน1คน+ กรรมการให้คะแนน 3 คน) ในกรณีที่ใช้กรรมการให้คะแนน 2 คน
การที่จะแก้ไขคะแนน และผู้ตัดสินต้องเห็นชอบด้วย
3.2.1.5 ในกรณีตามกฎกติกาข้อที่ 15 การตัดสินโดยความสามารถที่เหนือ
กว่า จะกระทําโดยผู้ตัดสิน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามนั้นหลังจากจบ ยกที่ 4 แล้ว
เมื่อจําเป็น
3.2.2 กรรมการให้คะแนน
3.2.2.1 กรรมการให้คะแนน จะต้องให้คะแนนที่ได้โดยทันที
3.2.2.2 กรรมการให้คะแนนจะต้องให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเมื่อได้
รับการร้องขอจากผู้ตัดสิน
3.2.3 รีวิว จูรี่ (RJ)
3.2.3.1 RJ เป็นผู้ตัดสินใจจากภาพ VDO และประกาศผลแก่ผู้ตัดสินใน
สนามทราบภายในเวลา 30 วินาที
3.2.4 ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค (TA)
3.2.4.1 ควรตรวจสอบจอมอนิเตอร์ระหว่างการแข่งขัน ต้องบันทึกคะแนน
, การตัดคะแนน และเวลาอย่างถูกต้อง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ให้แจ้งผู้ตัดสินทันที
3.2.4.2 เป็นผูแ้ จ้งให้ผู้ตัดสินทราบถึงเวลาเริม่ และหยุดการแข่งขัน โดยมี
การสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายควบคุมระบบและผู้บันทึก
3.2.4.2 จะต้องบันทึกผลคะแนน, การตัดคะแนน และผลการดูวีดีโอรีวิว
ลงในใบบันทึก TA
3.3 องค์ประกอบของผู้ตัดสินในแต่ละสนาม
3.3.1 ทีมผู้ตัดสินที่ประกอบด้วย ผู้ตัดสิน1คนและกรรมการให้คะแนน 3 คน
3.3.2 ทีมผู้ตัดสินที่ประกอบด้วย ผู้ตัดสิน1คนและกรรมการให้คะแนน 2 คน
3.4 การจัดผู้ตัดสินลงปฏิบัติหน้าที่
3.4.1 การจัดผู้ตัดสินเพื่อทําหน้าที่จะจัดขึ้นหลังจากที่กําหนดตารางการแข่งขัน
แล้ว
แปลและเรียบเรียงโดยนางสาวจตุพร เหมวรรโณ IR World Taekwondo

44	
  

3.4.2 ผู้ตัดสินหรือกรรมการให้คะแนนที่มีสัญชาติเดียวกันกับนักกีฬาจะไม่ถูกจัด
ให้ลงทําหน้าที่ ในรายการแข่งขันนั้น อย่างไรก็ตามสามารถให้ลงทําหน้าที่กรรมการให้
คะแนนได้หากมีผู้ตัดสินไม่เพียงพอ
3.5 ความรับผิดชอบในการตัดสินใจผลการตัดสินใจของผู้ตัดสินและกรรมการให้คะแนน
ควรเป็นทีน่ ่าเชื่อถือและกรรมการทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง
ต่อคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
3.6 เครื่องแต่งกายของกรรมการ
3.6.1 ผู้ตัดสินและกรรมการให้คะแนน จะต้องสวมชุดที่ออกแบบโดย WT
3.6.2 กรรมการจะต้องไม่สวมใส่หรือพกพาอุปกรณ์ที่อาจรบกวนการแข่งขัน
การใช้โทรศัพท์ของผู้ตัดสินที่ปฏิบัติหน้าในสนาม อาจถูกจํากัดได้ถ้าจําเป็น
4. ผู้บันทึก: มีหน้าที่บันทึกเวลาการแข่งขัน การหยุดเวลา จับเวลา บันทึกและประกาศผลคะแนน
ที่ได้ บันทึกและประกาศผลการตัดคะแนน และหรือการสั่งลงโทษ
คําอธิบาย#1
เจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินจะต้องมีโรงแรมทีพ่ ักต่างหาก เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกับของทีม
ผู้เข้าแข่งขัน ระยะทางจากโรงแรมถึงสนามแข่งขันไม่ควรเกิน 20 นาทีโดยการเดินทางด้วยรถ
คําชี้แจง
รายละเอียดคุณสมบัติผู้ตัดสิน, หน้าที,่ องค์กร และอื่นๆให้ถือตามระเบียบฝ่ายบริหาร
ของแผนกผู้ตัดสินของ WT
คําชี้แจง
ประธานฝ่ายเทคนิค (TD) สามารถเปลี่ยนตัวหรือลงโทษผู้ตัดสิน โดยการปรึกษาคณะ
กรรมการดูแลการแข่งขัน (CSB) การแข่งขันในกรณีที่ผตู้ ัดสินผู้นั้นทํางานผิดพลาด หรือในกรณี
ที่เห็นว่า ผู้ตัดสินผู้นั้นไม่มีความเป็นธรรมในปฏิบัตหิ น้าที่ในการแข่งขันหรือทําผิดพลาดอย่างไม่
สมเหตุสมผลซ้ําๆ
คําแนะนําในการปฏิบัติ
ในกรณีที่กรรมการให้คะแนนแต่ละคน ให้คะแนนต่างกันในการกระทําที่ถูกกติกา ที่บริเวณ
ศรีษะ เช่น กรรมการคนที1่ ให้ 1คะแนน, กรรมการคนที2่ ให้ 2 คะแนน กรรมการคนอื่นไม่ได้ให้
คะแนน และนัน่ จะทําให้ไม่มีคะแนนเกิดขึ้น หรือในกรณีที่ผู้บันทึกมีความผิดพลาดในเรื่องของ
การบันทึกเวลาหรือคะแนนการลงโทษผิด
กรรมการคนใดก็ได้สามารถแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดเกิด
ขึ้นและสอบถามเพื่อหาคํายืนยันจากกรรมการทุกคน โดยให้ผู้ตัดสินสั่ง "คัลเลียว" เพื่อหยุดการ
แข่งขันและประชุมกรรมการเพื่อซักถามถึงเหตุการณ์และคํายืนยัน หลังจากได้ข้อยุตแิ ล้วให้ผู้ตัดสิน
ประกาศผล
แปลและเรียบเรียงโดยนางสาวจตุพร เหมวรรโณ IR World Taekwondo

45	
  

ในกรณีที่ผู้ฝึกสอนต้องการขอ VDO Review ในเหตุการณ์เดียวกับที่กรรมการให้คะแนน
ขอให้ผู้ตัดสินเรียกประชุมกรรมการ ให้ทําการประชุมกรรมการก่อน ถ้าหากมีการตัดสินใจของ
กรรมการที่จะให้คะแนน/แก้ไข ผู้ฝึกสอนก็ไม่จําเป็นใช้สิทธิ์ต้องร้องขอ VDO Review แต่อย่าง ใด
แต่ถ้าหากว่าผู้ฝึกสอนยังยืนยันที่จะขอ VDO Review ให้ผู้ตัดสินรับคําขอนั้น
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ข้อที่ 21 การขอ VIDEO REPLAY

nn

1. ในกรณีที่เกิดความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของกรรมการที่ปฎิบัติหน้าที่ในระหว่างการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอนของทีมนั้น สามารถร้องขอต่อผู้ตัดสิน เพื่อขอดูวิดีโอได้ในทันที ขอบเขตในการขอ
วีดีโอรีเพลย์มีดังนี้
1) ผู้ฝึกสอนสามารถขอให้สั่งลงโทษนักกีฬาฝั่งตรงข้าม ได้เพียงกรณีดังต่อไปนี้ ล้ม,
ออกนอกสนาม, ทําร้ายคู่ต่อสู้หลังสั่งหยุด, ทําร้ายคู่ต่อสู้ที่ล้มลงไปแล้ว
2) คะแนนเทคนิค
3) ขอค้านการลงโทษกัมเจิมของนักกีฬาตนเองได้ทุกอย่าง
4) ปัญหากี่ยวกับเรื่องเทคนิค หรือเวลาในการแข่งขัน
5) เมื่อผู้ตัดสินลืมลบคะแนน ภายหลังจากการสั่งตัดคะแนนตามความผิดแล้ว
6) การให้คะแนนชกผิดฝั่ง
2. เมื่อผู้ฝึกสอนร้องขอแล้ว ให้ผู้ตัดสินจะถามถึงเหตุของการร้องขอ ซึ่งการที่ผู้ ฝึกสอนจะ
ขอดูวดิ ีโอได้นั้นจะต้องอยู่ในกรอบของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตัดสินของผู้ตัดสินเรื่อง
การใช้กฎการแข่งขัน การให้คะแนน และการกระทําผิดเท่านั้น ไม่สามารถร้องขอคะแนนที่
เกิดจากการ ใช้หมัด/เท้า ต่อเกราะป้องกันลําตัว หรือการใช้เท้าเตะบริเวณเกราะอิเลคทรอนิกส์
และหมวกอิเลคทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้หมวกอิเลคทรอนิกส์โค้ชสามารถขอใช้วีดีโอ
รีเพลย์ บริเวณศรีษะได้ ทั้งนี้การที่ผู้ฝึกสอนจะสามารถร้องขอดูวิดีโอได้นั้น จะร้องขอได้เพียง 1
อย่างและเหตุการณ์ นั้นเกิดขึ้นภายใน 5 วินาทีก่อนการร้องขอ เมื่อผู้ฝกึ สอนลุกขึ้นชูการ์ด
สีน้ําเงินหรือแดง เพื่อเป็นสัญญาณว่าจะขอดูวิดีโอนัน้ จะถือว่าผู้ฝึกสอนฝั่งนั้นได้ใช้สิทธิ์ใน
การดูวิดีโอแล้วเว้น แต่กรณีที่ผลการประชุมของกรรมการจะเป็นที่พอใจ
3. ผู้ตัดสินจะขอให้รีวิวจูรี่ ซึ่งเป็นคนละสัญชาติกับผู้แข่งขันเป็นผู้พิจารณาวิดีโอนั้นๆ
4. หลังจากพิจารณาวิดีโอแล้ว รีวิวจูรจี่ ะแจ้งผลต่อผู้ตัดสินภายในเวลา 30 วินาที
5. ผู้ฝึกสอนทุกคนจะได้รับสิทธิ์ ในการขอดูวิดีโอ1ครั้งต่อนักกีฬาแต่ละคน อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่
กับระดับ และขนาดของการแข่งขัน ประธานเทคนิคอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจํานวนสิทธิ์
ในการขอวีดีโอโดยจะประกาศให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม หากการร้องขอนัน้ เป็นผล
ผู้ฝึกสอนยังคงมีสิทธิส์ ําหรับนักกีฬาคนนั้นต่อไป
6. การตัดสินของรีวิวจูรี่ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยื่นประท้วงหรืออุทธรณ์ใดๆได้หลังจากนั้น
7. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการตัดสินของกรรมการให้คะแนนอย่างเห็นได้ชัดเจนในเรื่อง
ของการระบุตัวของนักกีฬา หรือระบบการให้คะแนน กรรมการคนใดก็ได้สามารถร้องขอ
ให้แก้ไขให้ถูกต้องได้ทุกเมื่อตลอดการแข่งขันรอบนั้นๆ แต่หากจบการแข่งขันในรอบนั้น
แล้วและกรรมการได้ออกจากสนามไปแล้วจะไม่สามารถทําการแก้ไขได้อีก
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8. ในกรณีที่คําขอเป็นผลแล้วผู้ควบคุมการแข่งขัน (Competition Supervisory Board) อาจสั่ง
ให้มีการสอบสวน เกี่ยวกับความผิดพลาดในการแข่งขันรอบนั้นหลังจากเสร็จการแข่งขันใน
วันนั้น และอาจมีการลงโทษทางวินัยต่อกรรมการเหล่านั้นก็ได้
9. ในระหว่างช่วงเวลา 10 วินาทีสุดท้ายในยกที่ 3 หรือเวลาใดก็ได้ในระหว่าง Golden Round
กรรมการให้คะแนนสามารถขอให้มีการเพิ่มหรือลบคะแนนเทคนิคสําหรับการหมุนตัว
ได้เมื่อผู้ฝึกสอนไม่มีโควต้าในการร้องขอแล้ว
10. ในการแข่งขันที่ไม่มีระบบ VDO REPLAY ให้กระทําการคัดค้านตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ในกรณีที่มีการคัดค้านคําตัดสินของกรรมการ ให้ตัวแทนของทีมยื่นคําใบคําร้อง
พร้อม ด้วยเหตุผลเพื่อให้ มีการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดย วางเงินเป็นจํานวน 200
ยูเอสดอลลาร์ ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายในเวลา 10
นาทีหลังจากการแข่งขันนั้นๆ
2) การตัดสินใหม่จะต้องกระทําโดยปราศจากบุคคลผู้มีสัญชาติเดียวกันกับผู้เข้าแข่งขัน
เพือ่ ขจัดความไม่เป็นธรรม และการพิจารณาตรวจสอบแก้ไขคําตัดสินดังกล่าวจะ
ต้องเป็นไป ตามเสียงข้างมาก
3) ผู้ควบคุมการแข่งขัน อาจขอให้คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าทีม่ ายืนยันเหตุการณ์ด้วย
ก็ได้
4) คําตัดสินของคณะผูค้ วบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถยื่นขอประท้วงใดๆ
ได้อกี
5) ขั้นตอนการตัดสิน มีดังนี้
(1) ผูฝ้ ึกสอนหรือหัวหน้าที่จากชาติที่ทําการคัดค้านสามารถมีแถลงการณ์สั้นๆ
แก่ผู้ควบคุมการแข่งขันเพื่อชี้ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเห็นข้อผิดพลาดได้
ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชที่ถูกคัดค้านก็สามารถมีคําแถลงการณ์แย้งได้ เช่นกัน
(2) หลังจากพิจารณาคําขอคัดค้านแล้ว ต้องจัดจําขอนั้นว่าสามารถยอมรับ
หรือ ไม่ยอมรับ คําขอประท้วงนั้นหรือไม่
(3) หากมีความจําเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันอาจขอความเห็นจากกรรมการ
และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันด้วยก็ได้
(4) หากมีความจําเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันอาจขอดูหลักฐาน เช่นข้อมูล
ต่างๆที่จดไว้ หรือถ่ายบันทึกไว้เพื่อ ประกอบการตัดสินใจด้วยก็ได้
(5) หลังจากการพิจารณา ผู้ควบคุมการแข่งขันจะจัดให้มีการลงคะแนน
เสียงลับเพื่อหาเสียงข้างมาก
(6) ประธานจะเป็นผู้ตัดสินใจ และประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน
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(7) แนวทางการปฏิบัติหลังคําตัดสิน
-ข้อผิดพลาดกับผลการแข่งขัน ผลการนับคะแนน และการระบุตัว
นักกีฬาผิด ให้กลับคําตัดสิน
-ถ้าเป็นความผิดพลาดเกี่ยวกับกฎการแข่งขัน: เมื่อผู้ควบคุมการ
แข่งขันพิจารณาแล้วว่ากรรมการกระทําการตัดสินผิดพลาด อย่างชัดเจนเกี่ยว
กับการใช้กฎจะต้องมีการแก้ไขการตัดสินให้ถูก และกรรมการจะต้อง
ถูกลงโทษ
-สําหรับคําตัดสินทั่วไป เมื่อผู้ควบคุมการแข่งขันเห็นว่าเป็นความ
ผิดพลาดจากการตัดสินข้อเท็จจริงจากความรุนแรงของการกระทํา,
การจงใจมีพฤติกรรมหรือ การกระทําที่รุนแรง, เวลาและบริเวณที่กระทํา
ให้คําตัดสินของกรรมการเป็นไปตามนั้น แต่กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่
ผิดพลาดจะต้องถูกตักเตือน
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ข้อที่ 22 Deaf-Taekwondo
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หัวข้อนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขระเบียบการแข่งขัน ที่จะใช้กบั การแข่งขัน Deaf-Taewkondo
กฎกติกาใดที่ ไม่มีระบุในข้อ 22 นี้ให้นํา The WT Competition Rules มาใช้บังคับ
1. คณสมบัติของนักกีฬา
ต้องผ่านขั้นตอนการจัดประเภทโดย WT Para-Taekwondo และ Deaf-Taewkondo Classification Rules
and Regulations และได้รับมอบหมายจาก Sport Class หรือ Sport Class Status
2. ร่นน้ําหนัก
ใช้รุ่นน้ําหนักเดียวกับรุ่นน้ําหนักโอลิมปิค
3. WTF World Deaf-Taekwondo Championships ถูกจัดขึ้นตามหลักพื้นฐานของ การจัดการแข่งขัน
WT World Deaf-Taekwondo Championships
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ข้อที่ 23 บทลงโทษ
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1. ประธาน WT เลขาธิการใหญ่หรือผู้ควบคุมการแข่งขัน สามารถเรียกให้ คณะกรรมการ
ลงโทษพิเศษประชุม เมื่อผู้ฝึกสอน,นักกีฬา, เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกในสมาคมกีฬาชาตินั้น
ทีม่ ีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม เพื่อทําการพิจารณาโทษได้
2. คณะกรรมการพิจารณาโทษฯ อาจทําการสอบสวนเหตุการณ์รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยืนยันเหตุการณ์ด้วยก็ได้
3. คณะกรรมการลงโทษฯจะพิจารณาเหตุการณ์นั้นๆ และกําหนดบทลงโทษทางวินัย ซึ่งผล
การพิจารณาจะถูกประกาศในทันทีอย่างเปิดเผยพร้อมส่งคําพิจารณา ดังกล่าวพร้อมระบุ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ และเหตุผลต่อประธาน และ/หรือ เลขาธิการ WT
3.1 การกระทํารุนแรงของนักกีฬา
(1) ปฏิเสธคําสั่งสิ้นสุดการแข่งขันของกรรมการ และไม่อยู่ในการประกาศ
ผลการแข่งขัน
(2) เขวี้ยงปาอุปกรณ์ตนเองเช่น เฮดเกียร์, เกราะ, ถุงมือ หรืออื่นๆเพื่อแสดง
ออกถึงความไม่พอใจผลการตัดสิน
(3) ไม่ยอมออกจากสนามหลังจบการแข่งขัน
(4) ไม่กลับมาแข่งขันหลังจากผู้ตัดสินมีคําสั่งเรียก
(5) ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคําสั่งต่างๆ
(6) ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่แนะนําเนื่องจากเหตุผล
เรื่องความเรียบร้อยในการจัดการแข่งขัน
(7) ปรับเปลีย่ นเซนเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ PSS
(8) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่มีน้ําใจนักกีฬาขั้นรุนแรง หรือประพฤติ
ก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่การแข่งขัน
3.2 การกระทํารุนแรงของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในทีม
(1) พูดจา ด่าทอ หรือโต้แย้งเกี่ยวกับตัดสินใจของกรรมการและเจ้าหน้าทีใ่ นระหว่าง
ยกหรือภายหลังยก
(2) โต้แย้ง ทะเลาะวิวาทกับกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
(3) แสดงพฤติกรรมรุนแรง หรือความคิดเห็นที่รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรงข้าม
หรือผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือผู้ชมในระหว่างการแข่งขัน
(4) ยั่วยุปลุกปั่นคนดูหรือสร้างกระแสข่าวลือเกี่ยวกับความผิดต่างๆ
(5) สั่งให้นักกีฬาประพฤติไม่ดี เช่น ห้ามไม่ให้เคารพคู่ต่อสู้หรือไม่ออกจากสนาม
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เป็นต้น
(6) มีพฤติกรรมรุนแรงต่อข้าวของและอุปกรณ์ต่างๆทั้งของตนเองและอุกรณ์ในสนาม
(7) ไม่เชื่อฟังคําสั่งให้ออกจากสนาม หรือบริเวณอื่นๆของเจ้าหน้าที่
(8) พฤติกรรมรุนแรงอย่างอื่นที่กระทําต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขัน
(9) การติดสินบนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในทุกวิธี
4. การกําหนดโทษ : คณะกรรมการพิจารณาโทษได้มีการกําหนดโทษตามระดับความผิดดังนี้
4.1 การถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นนักกีฬา
4.2 ตักเตือน และให้กระทําการขอโทษอย่างเป็นทางการ
4.3 การเพิกถอน การรับรองบัตรประจําตัว
4.4 ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปในเขตของสนามแข่งขัน
1) ระยะเวลา 1วัน
2) ตลอดการแข่งขัน
4.5 การยกเลิกผลการแข่งขัน
1) ยกเลิกเพียงผลของการแข่งขันในรายการนั้น และรายการที่เกี่ยวข้อง
2) ตัดออกจากตารางคะแนนของ WT
4.6 ถูกระงับสภาพความเป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ของทีมจากกิจกรรม
ทุกอย่างที่จัดโดย WT (รวมไปถึง สหพันธ์เทควันโดภูมิภาค และระดับประเทศ ด้วย)
1) ระยะเวลา 6 เดือน
2) ระยะเวลา 1 ปี
3) ระยะเวลา 2 ปี
4) ระยะเวลา 3 ปี
5) ระยะเวลา 4 ปี
4.7 ห้ามทีมประเทศสมาชิกนั้นลงทําการแข่งขันในรายการที่รับรองโดย WT
1) รายการแข่งขันที่สําคัญต่างๆ
2) ทุกรายการแข่งขันตลอดระยะเวลา (สูงสุดถึง 4 ปี)
4.8. โทษปรับเป็นจํานวนเงินตั้งแต่ 100 ถึง 5,000 ยูเอสดอลลาร์ต่อการกระทําผิด
5. คณะกรรมการพิจารณาโทษพิเศษ อาจแนะนําไปยัง WT เกี่ยวกับการกําหนดโทษที่มากกว่านั้น
แก่บุคคลที่ เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงการกําหนดโทษที่ไม่มีระยะเวลาจากเดิม หรือการเพิ่มจํานวน
เงินในโทษปรับ
6. การพิจารณาลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการฯ อาจทําให้สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัยของ WT ข้อ 6 ก็ได้
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ข้อที่ 24 กรณีอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา
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ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา ให้ปฎิบัติดังนี้
1. กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน กรรมการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นร่วมกัน
ทําการตัดสินใจ
2. กรณีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยตรง เช่นปัญหาทางเทคนิค รวมถึงปัญหาการแข่งขัน
ด้านอื่นๆให้ประธานเทคนิค(TD)เป็นคนตัดสินใจ
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