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ข้อที ่1 วัตถุประสงค ์
 
 

วัตถุประสงค์ของกติกาการแข่งขัน คือการจัดให้มีกฎเกณฑม์าตรฐานสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ที่ทุกระดับจัดขึ้น
และ/ หรือ ให้การรับรองโดยเวิร์ลเทควันโด (WT), สหพันธ์เทควันโดของแต่ละ ทวีป (CU) หรือสมาคมฯของแต่ละ
ประเทศ (MNA) ที่เป็นสมาชิกของ WT; กติกาการแข่งขันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้แน่ใจว่าเรื่องท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันจะดำเนินการอย่างยุติธรรมและเป็นระเบียบ 
 
คำอธิบาย 
 
วัตถุประสงค์ของกติกาข้อที่ 1 คือการสร้างมาตรฐานให้กับการแข่งขันเทควันโดทั่วโลก การแข่งขันใด ๆ ที่ไม่เป็นไป
ตามหลักการพ้ืนฐานของกฎเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการแข่งขันเทควันโด 
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ข้อที ่2 การนำไปใช ้
 
 
 

1. กติกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับทุกการแข่งขันที่จัดขึ้นหรือรับรองโดยเวิร์ลเทควันโด (WT), สหพันธ์ เทควันโดแต่ละ
ทวีป (CU) และสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิก (MNA) หากสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิกใด มีความประสงค์ท่ี
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของกติกาฉบับนี้ จะต้องขออนุญาตและได้รับความเห็นชอบจาก WT ก่อน
หากมีการละเมิดกฎข้อนี้ WT อาจพิจารณาถอดถอนหรือยกเลิกการรับรองการแข่งขันนั้น นอกจากนี้อาจ
ดำเนินการทางวินัยต่อสหพันธ์เทควันโดของทวีป หรือสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง   
 
 
2.การแข่งขันทั้งหมดที่จัดข้ึน หรือรับรองโดย WT, สหพันธ์เทควันโดของแต่ละทวีป (CU) หรือสมาคมฯของแต่ละ
ประเทศ (MNA)  จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และการดำเนิน การทางวินัยรวมไปถึงกฎระเบียบ
อ่ืน ๆที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
 
3.การแข่งขันทั้งหมดที่จัดข้ึนหรือรับรองโดย WT และ/หรือ CU และ/หรือ MNA จะต้องปฏิบัติตามกฎการแพทย์
ของ WT และกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของ WT 
 
คำอธิบาย 1 
 
การอนุมัติ:  องค์กรหรือฝ่ายจัดการแข่งขันใด ๆที่ต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของกติกาท่ีมีอยู่จะต้องส่งให้
เนื้อหาที่ต้องการแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต่อ WT และจะต้องได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
กฎเหล่านั้นจาก WT อย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนหน้าการแข่งขันที่กำหนดไว้ โดย WT จะสามารถใช้กติกาปกติร่วมกับ
กติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันที่จัดขึ้น ภายใต้การตัดสินใจของผู้แทนเทคนิคหลังจากได้รับอนุมัติจาก
ประธานแล้ว  
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ข้อที ่3 สนามแข่งขัน 
 

1 สนามการแข่งขันจะต้องเป็นพื้นผิวเรียบโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ และปูด้วยพื้นสนามที่ไม่ลื่น หากจำเป็นอาจมี
การยกพ้ืนสนามให้สูงขึ้นจากพ้ืนราบประมาณ 60 ซ.ม. -1 เมตร มีความลาดชันไม่เกิน 30 องศาจากพ้ืนขอบสนาม
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน หนึ่งในรูปแบบนี้สามารถใช้เป็นสนามแข่งขันได้ 
 
     1.1  สนามสี่เหลี่ยม 
 
สนามการแข่งขันรวมถึงพ้ืนที่การแข่งขันและพ้ืนที่ปลอดภัยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นพื้นที่การแข่งขันขนาด 8x8 เมตร 
รวมแนวเขต 60 ซม.รอบพ้ืนที่แข่งขันพ้ืนที่รอบนอกของพ้ืนที่แข่งขัน มีขนาดและระยะเท่ากันทุกด้านเพื่อความ
ปลอดภัยของนักกีฬาขนาดของสนามการแข่งขัน(พ้ืนที่ การแข่งขันและรอบนอก) ต้องไม่น้อยกว่า 10x10 เมตร 
และไม่เกิน 12x12 เมตร พ้ืนที่การแข่งขันจัดบนเวทีสามารถเพ่ิมพ้ืนที่รอบนอกได้ตามความจำเป็นเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน พ้ืนที่แข่งขันและเขตปลอดภัยควรจะมีสีที่แตกต่างกันตามท่ีระบุไว้ในคู่มือเทคนิคการ
จัดการแข่งขัน 
 
    1.2   สนามแปดเหลี่ยม 
 
สนามการแข่งขันจะประกอบไปด้วยพื้นที่แข่งขันและพ้ืนที่ปลอดภัย สนามแข่งขันจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมี
ขนาดต้องไม่น้อยกว่า 10x10 เมตร และไม่เกิน 12x12 เมตร 
พ้ืนที่แข่งขันจะต้องเป็นรูป 8 เหลี่ยมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร และความยาวของแต่ละด้านของรูปแปดเหลี่ยมมี
ความยาวประมาณ 3.3 เมตร พ้ืนที่ปลอดภัยระหว่างพ้ืนที่แข่งขันและรอบนอกของสนามแข่งขันจะต้องมีสีที่แตก 
ต่างกันตามที่ระบุไว้ในคู่มือเทคนิคการจัดการแข่งขัน 
 
2.  จุดต่าง ๆ ในสนาม  
 
เส้นรอบนอกของพ้ืนที่การแข่งขันจะเรียกว่า “เส้นขอบสนามแข่งขัน” และเส้นรอบนอกของพ้ืนที่การแข่งขันจะ
เป็นเขตนอกสนาม 
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2.1 เส้นรอบนอกของพ้ืนที่การแข่งขันจะเรียกว่า “เส้นขอบสนามแข่งขัน” และเส้นรอบนอกของพ้ืนที่การแข่งขัน
จะเป็นเขตนอกสนาม 
2.2 เส้นขอบสนามที่อยู่หน้าโต๊ะบันทึกผลเรียกว่าเส้นขอบสนามท่ี 1, และวนตามเข็ม นาฬิกาจากเส้นขอบสนามที่ 
1 ไปยังเส้นขอบสนามอ่ืน ๆเรียกว่าเส้นขอบสนามที่ 2, 3 และ 4  
ในกรณีของสนามแข่งขัน 8 เหลี่ยมเส้นขอบสนามที่อยู่หน้าโต๊ะบันทึกผลเรียกว่า เส้นขอบสนามที่ 1 และวนตามเข็ม
นาฬิกาจากเส้นขอบสนามที่ 1 ไปยัง เส้นขอบสนามอ่ืน ๆเรียกว่าเส้นขอบสนามที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 
2.3 ตำแหน่งของผู้ตัดสินและนักกีฬาเมื่อเริ่มและจบการแข่งขัน :  
- ตำแหน่งผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ห่าง 2 เมตรระหว่างจุดตรงกลางสนามออกไปฝั่งละ 1 ม.  
- ตำแหน่งของผู้ตัดสินจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางสนาม 1.5 เมตรมาทางเส้นขอบ   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 ตรงมุมของเส้นขอบ
สนามท่ี 1, กรรมการให้คะแนนที่ 2 อยู่ห่าง อย่างน้อย 2 เมตรตรงมุมของเส้นขอบสนามที่ 5 ตำแหน่งของกรรมการ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ืออำนวยความสะดวกต่อการเผยแพร่หรือการนำเสนอภาพการแข่งขัน 
2.5 ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่บันทึก VDO & IVR:  
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่บันทึก VDO & IVR อยู่ห่าง 2 เมตรจากเส้นขอบ สนามที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึก VDO 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของสถานที่และข้อกำหนดจากการออกอากาศของสื่อ และ/
หรือการนำเสนอภาพการแข่งขันกีฬา 
2.6 ตำแหน่งของผู้ฝึกสอน:  
-ตำแหน่งของผู้ฝึกสอนจะอยู่ห่างจากตรงกลางของเส้นขอบสนามอย่างน้อย 2 เมตร หรือมากกว่านั้นจากเส้นนอก
สนามฝั่งเดียวกับนักกีฬาของตนเองอยู่ ตำแหน่งของผู้ฝึกสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เหมาะกับสภาพแวด 
ล้อมของสถานที่และความต้องการจากสื่อการบันทึกภาพและ/หรือการนำเสนอภาพการแข่งขันกีฬา 
2.7 ตำแหน่งของโต๊ะตรวจอุปกรณ์: ตำแหน่งของโต๊ะตรวจอุปกรณ์ต้องอยู่ใกล้กับบริเวณทางเข้าสนามแข่งขันเพ่ือ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันตัวของผู้เข้าแข่งขัน 
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คำอธิบาย 1 
 
พ้ืนยางสังเคราะห์: ค่าความยืดหยุ่นและความลื่นจะต้องได้รับการตรวจสอบ และการรับรองจาก WT ก่อนทำการ
แข่งขัน 
 
คำอธิบาย 2 
 
สี: โทนสีของพ้ืนสนามจะต้องไม่สะท้อนแสงสว่างมากเกินไปหรือเป็นอันตรายต่อสายตาของผู้เข้าแข่งขันตลอดจน
ผู้ชมในสนาม นอกจากนี้โทนสีของพ้ืนสนามควรเหมาะสมกับชุด, อุปกรณ ์และสภาพโดยรวมของสนามแข่งขันอีก
ด้วย 
 
คำอธิบาย 3 
 
โต๊ะตรวจอุปกรณ์: มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันสวมใส่ว่าถูกต้องตามระเบียบที่ WT รับรอง และมีขนาด
ที่เหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันหรือไม่หากพบว่าไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
เรียบร้อยเสียก่อน 
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รูปแบบสนามแข่งขัน 

แผนภาพสนามแข่งขัน 
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ข้อที ่4 ผู้เข้าแข่งขัน 
 
  1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นผู้ถือสัญชาติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
1.2 ได้รับการรับรองจากสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิก 
1.3 เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเทควันโดสายดำจาก Kukkiwon 
1.4 ต้องมีบัตรประจำตัวนักกีฬา WT Global License (GA 
1.5 ผู้เข้าแข่งขันมีอายุไม่ต่ำกว่ากว่า 17 ปี ในรุ่นซีเนียร์ในปีที่การแข่งขันจะจัดขึ้น (อายุ 15-17 ปีสำหรับแข่งขัน
เยาวชนชิงแชมป์โลก และอายุ 12-14 ปี สำหรับการแข่งขัน รุ่นยุวชน) การกำหนดรุ่นอายุสำหรับ Youth Olympic 
Games อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ IOC 
 
คำชี้แจง 
การกำหนดอายุในการแข่งขันประเภทเยาวชนให้นับถึงปีที่จัดการแข่งขัน ไม่ใช่จากวันที่จัดการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น 
: การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลกจัดขึ้นวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ผู้เข้าแข่งขัน ที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2539 
- วันที่ 31 ธันวาคม 2541 มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
คำชี้แจง 
ข้อ 4.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน: ใช้ในการแข่งขันรายการที่ WT จัดขึ้น, การแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์เทควันโด
ภูมิภาค, มหกรรมกีฬา และการแข่งขันทั่วไปที่ WT ให้การรับรอง 
 
คำชี้แจง 
ข้อ 4.1.1 & 4.1.2 ไม่บังคับใช้สำหรับการแข่งขันทั่วไปที่ WT ให้การรับรอง 
 
2. ชุดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 รายการแข่งขันท่ีมีในตารางแข่งขันของ WT ทั้งหมด ต้องใช้ชุดเทควันโด หรือชุดแข่งขัน, เครื่องป้องกันและ
อุปกรณ์ในการแข่งขัน รวมไปถึงพ้ืนสนามแข่งขัน, PSS, IVR และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ต้องได้รับการรับรองจาก 
WT ทั้งหมด 
2.1.1 ข้อมูลจำเพาะของชุดเทควันโดหรือชุดแข่งขัน, อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ทัง้หมดจะระบุไว้แยกส่วน
กัน 
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2.2 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมอุปกรณ์ท่ีได้รับการรับรองจาก WT ทุกชิ้น เช่น เกราะป้องกันลำตัว, กระจับ, สนับแขน-
ขา, ถุงมือ, ถุงเท้า, ถุงเท้าเซ็นเซอร์ (กรณีใช้เกราะอิเล็กทรอนิกส์) และสวมฟันยางให้เรียบร้อย ก่อนเข้าสู่บริเวณ
สนามแข่งขัน สำหรับหมวกป้องกันศีรษะจะถือหนีบไว้ที่แขนซ้าย และจะสวมเม่ือได้รับคำสั่งจากผู้ตัดสินก่อนเริ่มทำ
การแข่งขัน 
 
2.3 กรณีสวมชุดเทควันโด กระจับ สนับแขนสนับขา ให้ใส่ไว้ภายในเสื้อผ้า กรณีสวมชุดแข่งขัน สนับแขนสนับขาจะ
สวมติดเสื้อผ้าหรือภายในเสื้อผ้า ส่วนกระจับให้สวมไว้ภายในทั้งสองกรณี 
 
2.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำอุปกรณ์การแข่งขังขันที่ได้รับการรับรองจาก WT มาใช้ รวมทั้งถุงมือและฟันยาง ไม่
อนุญาตให้สวมใส่อุปกรณ์อ่ืนใดบนศีรษะ นอกจากหมวกท่ีป้องกันศีรษะเท่านั้น หมวกป้องกันศีรษะสำหรับรุ่นคา
เดทอาจมีการติดหน้ากากเพ่ือป้องกันใบหน้า เครื่องแต่งกายทางศาสนาให้สวมใส่ไว้ภายในชุดเทควันโด ภายใต้
หมวกป้องกันศีรษะ และจะต้องไม่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายกับผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้าม 
 
2.5 ความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 
2.5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับรองจาก WT 
พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ และช่างเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการติดตั้งและ
ใช้งานซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
-เกราะอิเล็กทรอนิกส ์ (Trunk PSS) และหมวกป้องกันศรีษะ (Head PSS) และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง การเลือกบริษัท 
PSS จะตัดสินใจโดย WT (สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นคาเดท ต้องใช้หมวกป้องกันศีรษะแบบธรรมดาที่มี
หน้ากากป้องกันใบหน้า) 
-พ้ืนสนาม 
-อุปกรณ์อ่ืน ๆที่ใช้ (เช่น ถุงเท้าถุงเท้าเซ็นเซอร์ ถุงมือ สนับแข้ง สนับแขน กระจับ และชุดเทควันโดหรือชุดแข่งขัน) 
-ระบบกล้องวีดีโอ (IVR) และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงกล้อง แต่ไม่จำกัดจำนวน (กล้องขั้นต่ำ 3 ตัวต่อสนาม และ
กล้องขั้นต่ำ 4 ตัวรวมถึงกล้องเหนือศีรษะหนึ่งตัวสำหรับรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ เมื่อมีการแพร่ภาพ
ออกอากาศจะใช้ภาพที่เผยแพร่นั้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาวิดีโอรีเพลย์ การแข่งขันในระดับ G-12 และ
มากกว่าขึ้นไปจะใช้ระบบ 4D รีเพลย์สำหรับ IVR 
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-จอภาพขนาดใหญ่บริเวณสนามแข่งขัน สำหรับการแสดงผลความเคลื่อนไหวของสายการแข่งขัน, โพรไฟล์นักกีฬา 
และอ่ืน ๆ  
-จอแสดงผลสำหรับผู้ชม สำหรับแสดงผลวิดีโอรีเพลย์ อย่างน้อย 12 เครื่อง 
-สกอร์บอร์ดที่แสดงผลคะแนนอย่างน้อย 4 เครื่อง/สนาม) 
-ระบบแสดงผลตามเวลาจริง ที่บริเวณเรียกนักกีฬา และบริเวณเตรียมตัวของนักกีฬา 
-ระบบเรียกตัวผู้ตัดสินตามเวลาจริง ที่บริเวณห้องพัก หรือจุดเตรียมตัวผู้ตัดสิน 
-จอทีวีสำหรับถ่ายทอดสดการแข่งขัน ณ ห้องรับรองผู้ตัดสิน 
-เครื่องตรวจจับโลหะที่โต๊ะตรวจสอบอุปกรณ์ (อย่างน้อย 2 เครื่อง) 
-อุปกรณ์การแข่งขันอ่ืน ๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ ถ้ามีจะได้รับการอธิบายไว้ในคู่มือทางเทคนิค WT 
 
2.5.2 คณะกรรมการการจัดการแข่งขันมีหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆดังนี้ที่บริเวณสนามฝึกซ้อม
โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
❑ เกราะอิเล็กทรอนิกส์ (Trunk PSS) และหมวกป้องกันศีรษะ (Head PSS), ระบบและอุปกรณ์อ่ืน ๆที่

เกี่ยวข้อง  
❑ พ้ืนสนามแข่งขัน 
❑ เครื่องปั่นจักยาน 
❑ เครื่องวิ่ง 
❑ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (ดูรายละเอียดได้จาก Medical Code)  
❑ ถังน้ำแข็ง และน้ำแข็ง 
❑ ตู้เย็น 
❑ น้ำดื่มบรรจุขวด   

 
2.5.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันรับผิดชอบในการขออนุมัติจาก WT เกี่ยวกับจำนวนที่จะต้องจัดเตรียม 
 
 
3. การตรวจสอบทางการแพทย์ 
 
3.1. ในการแข่งขันเทควันโดต่าง ๆที่จัดขึ้น หรือรับรองโดย WT การใช้สารเสพติด สารกระตุ้นและสารเคมีต้องห้าม
อ่ืน ๆตามรายการที่กำหนดไว้ในรายการต้องห้ามของ WADA เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด  
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WADA-Anti doping-by laws จะใช้บังคับในการแข่งขันเทควันโดในกีฬาโอลิมปิก หรือการแข่งขันมหกรรมกีฬา
นานาชาติ WT Anti-Doping Rules จะบังคับใช้กับการแข่งขันรายการอ่ืน ๆที่จัดขึ้นหรือรับรองโดย WT   
3.2. WT มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบด้านการแพทย์ใด ๆ ก็ตามแก่ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องสงสัยว่า อาจละเมิดข้อห้าม
ข้างต้น ผู้ชนะการแข่งขันผู้ใดที่ปฏิเสธการตรวจสอบ หรือพิสูจน์ได้ว่ากระทำการละเมิดข้อห้ามดังกล่าวจะถูกริบ
ตำแหน่งและเหรียญรางวัล และจะบันทึกผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ลำดับถัดไปในอันดับการแข่งถัดลงไปแทน 
3.3.คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบในการเตียมการที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการจัดการตรวจสอบสาร
ต้องห้าม 
3.4.รายละเอียดของ WT Anti-Doping Rules จะถูกตราขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับ   
 
 
คำอธิบาย 1 
การถือสัญชาติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน: 
ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศ (ทีมชาติ) ให้ถือเอาสัญชาติที่ผู้เข้าแข่งขัน มีอยู่ก่อนที่จะส่งใบสมัคร และ
ให้ตรวจสอบสัญชาติจากหนังสือเดินทาง กรณีท่ีมีการถือสัญชาติมากกว่า 2 สัญชาติ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือก
สัญชาติเดียวกับทีมที่ตนลงแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสัญชาติสามารถกระทำได้ภายหลัง
จากเวลาผ่านไป 36 เดือนหลังที่นักกีฬาคนดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศแข่งขันในรายการต่อไปนี้:  

i. โอลิมปิกเกมส์ 
ii. รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ 
iii. มหกรรมกีฬาภูมิภาค (ทวีป) ทุก ๆ 4 ปี 
iv. ชิงแชมป์ภูมิภาค (ทวีป)ทุก ๆ 2 ปี 
v. ชิงแชมป์โลกที่จัดโดย WT 

-ระยะเวลาดังกล่าวนี้อาจลดลงหรือยกเลิกได้ โดยเป็นไปตามข้อตกลงของประเทศสมาชิกโอลิมปิก (NOC) และ 
WT  

-WT อาจดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อนักกีฬาและประเทศนั้น ๆ หากมีการละเมิดกฎข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทำการ
เป็นผลสำเร็จหรือไม่ 
 
 
คำอธิบาย 2 
ข้อแนะนำโดย WT ต่อสมาคมเทควันโดในประเทศสมาชิก: 
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แต่ละสมาคมฯ, สมาพันธ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์, เพศของนักกีฬา และต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์ว่าเป็นบุคลที่มีสุขภาพร่างกายท่ีดีและ
เหมาะสมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้แต่ละสมาคมฯจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในเรื่องการประกัน
อุบัติเหตุ และประกันสุขภาพรวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่มีของผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ของทีมในระหว่างการ
แข่งขันที่จัดขึ้นหรือรับรองโดย WT  
 
 
คำอธิบาย 3 
ฟันยาง: อนุญาตให้ใช้ฟันยางสีขาว หรือแบบใสเท่านั้น ต้องมีความหนาอย่างน้อย 3 มม.และครอบฟันบนทั้งหมด 
นักกีฬาที่จัดฟันต้องสวมฟันยางแบบพิเศษที่ครอบทั้งฟันบนและฟันล่างตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และส่ง
จดหมายรับรองจากทันตแพทย์ระบุว่านักกีฬามีความปลอดภัยที่จะแข่งขันโดยใช้ฟันยางที่ทันตแพทย์แนะนำ 
(ข้อมูลโดยละเอียดดูได้จาก WT Mouthguard, Taping, Brace, Piercing rules) 
 
คำอธิบาย 4 
 
เฮดการ์ด (Head PSS): อนุญาตให้ใช้ (Head PSS) เฉพาะสีน้ำเงินและสีแดงในการแข่งขันเท่านั้น 
 
คำอธิบาย 5 
 
ระบบกล้อง Video Replay : เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพ่ือให้แน่ใจว่าจะมีการแพร่
ภาพออกอากาศได้ชัดเจนและทันทีเมื่อ WT ต้องการให้แพร่ภาพของ Video Replay จากการแข่งขัน  
 
คำอธิบาย 6 
 
เทปพันเท้าและมือ: จะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในขั้นตอนการตรวจนักกีฬาสำหรับการเทปท่ีเท้าและมือ
เจ้าหน้าที่ตรวจอุปกรณ์อาจขอให้แพทย์ประจำการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาว่าการพันเทปนั้น ๆมากเกินไปหรือไม่ ผู้
เข้าแข่งขันต้องเปิดเทปที่พันออกเพ่ือตรวจสอบดูว่ามีบาดแผลเปิดหรือมีเลือดออกหรือไม่ (ข้อมูลโดยละเอียดดูได้
จาก WT Mouthguard, Taping, Brace, Piercing rules) 
 
 



 14 

คำอธิบาย 7 
นักกีฬาคนใดที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสม หรือนำวัสดุที่อาจเป็นอันตรายตามข้อ (1) ~ (3) 
ด้านล่างออกจากร่างกายเมื่อทำการตรวจอุปกรณ์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน (ข้อมูลโดยละเอียดดูได้
จาก WT Mouthguard, Taping, Brace, Piercing rules) และ WT Medical Code Appendix III) 

(1) นักกีฬาคนใดก็ตามที่มีอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น ศีรษะ ลำตัว ขาหนีบ มือ อุปกรณ์ป้องกันเท้า และฟันยาง) มี
การปกปิดส่วนของร่างกายไม่เพียงพอ ,ขนาดที่ไม่เหมาะสม หรือความไม่สมบูรณ์ของรูปร่าง (หรือวัสดุ)  

(2) นักกีฬาคนใดที่ไม่มีฟันยางที่เหมาะสมตาม WT Mouthguard Rules เมื่อทำการตรวจอุปกรณ์และฟันยาง
ที่เหมาะสมตลอดเวลาระหว่างการแข่งขัน หรือไม่สวมฟันยางที่เหมาะสมแม้จะได้รับคำเตือนจากผู้ตัดสินที่
ตรวจอุปกรณ์ ผู้ตัดสินในสนาม หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจาก WT 

(3) นักกีฬาที่มีการเจาะร่างกาย ใส่ต่างหู หรือวัสดุแข็งใด ๆ บนใบหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ใน
ระหว่างการตรวจสอบหรือระหว่างการแข่งขัน แม้จะได้รับการเตือนจากผู้ตัดสินที่ตรวจอุปกรณ์ ผู้ตัดสินใน
สนาม หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจาก WT 

คำอธิบาย 8 
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องได้รับการประเมินสุขภาพประจำปีอย่างถูกต้อง (หรือมีใบรับรองแพทย์) หากไม่
มีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน (ข้อมูลโดยละเอียดดูได้จาก WT medical code 
8.3. Periodic Health Evaluation and Appendix III A. Medical Certificate)  
คำอธิบาย 9 
นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน หากนักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย, มี
ภาวะสุขภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยตามขอบเขตอำนาจศาล หรือมีเงื่อนไขการตัดสิทธิ์ในใบรับรอง
แพทย์ (ข้อมูลโดยละเอียดดูได้จาก WT medical code Appendix III B. Disqualification for detailed 
information) 
 
คำอธิบาย 10 
นักกีฬาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพการเดินทางที่ถูกต้องสำหรับการแข่งขันเพ่ือเข้าร่วมและให้ส่งสำเนาใบรับรอง
การประกันสุขภาพไปยัง GMS เมื่อลงทะเบียน
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ข้อที ่5 รุ่นน้ำหนัก          
 

1. รุ่นน้ำหนักสำหรับผู้เข้าแข่งขันชายและ รุ่นน้ำหนักสำหรับผู้เข้าแข่งขันหญิง จัดแบ่งไว้ดังนี้ 
 

 
  ชาย 

 
   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 kg ต่ำกว่า 57 kg มากกว่า 53 kg & ไม่เกิน 57kg 

    
ต่ำกว่า 74 kg มากกว่า 68kg & 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 73 kg มากกว่า 73 kg 

    

 
 
 
 
 

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 
    

 
 

2. รุ่นน้ำหนักสำหรับการแข่งขันระดับโอลิมปิก จัดแบ่งน้ำหนักดังนี้ 
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ชาย 
 

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 ไมเ่กิน 68 kg 
    

มากกว่า 78 kg มากกว่า 78 kg มากกว่า 68 kg มากกว่า 68 kg 
    

 
 
 
 
 

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 ไมเ่กิน 73 kg ต่ำกว่า 63  kg มากกว่า 55 kg ไมเ่กิน 63 kg 
    

มากกว่า 73 kg มากกว่า 73 kg มากกว่า 63 kg มากกว่า 63 kg 

3. รุ่นน้ำหนักสำหรับเยาวชน จัดแบ่งน้ำหนักดังนี้ 

4. รุ่นน้ำหนักสำหรับรายการเยาวชนโอลิมปิก จัดแบ่งน้ำหนักดังนี้ 
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5. รุ่นนำ้หนักสำหรับยุวชนจัดแบ่งไดด้ังนี้ 
 
 

      ชาย 
 

       หญงิ 

    

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 
    

 
 
 
 
 

ชาย 
 

หญิง 
    

ต่ำกว่า  148 ซม. ไม่เกิน 148 ซม. ต่ำกว่า 144 ซม. ไม่เกิน 144 ซม. 
      

ต่ำกว่า 152 ซม. มากกว่า 148 ซม. & 
 ไม่เกิน 152 ซม. 

ต่ำกว่า 148 ซม. มากกว่า 144 ซม. & 
 ไม่เกิน 148 ซม. 

    
ต่ำกว่า 156 ซม. มากกว่า 156 ซม. & 

 ไม่เกิน 160 ซม. 
ต่ำกว่า 152 ซม. มากกว่า 148 ซม. & 

 ไม่เกิน 152 ซม. 
    

ต่ำกว่า 160 ซม. มากกว่า 160 ซม. & 
 ไม่เกิน 164 ซม. 

ต่ำกว่า 156 ซม. มากกว่า 152 ซม. & 
 ไม่เกิน 156 ซม. 

    

5.1 รุน่ความสงูส าหรบัยวุชนแบ่งไดด้งันี ้



 18 

ต่ำกว่า 164 ซม. มากกว่า 164 ซม. & 
 ไม่เกิน 168 ซม. 

ต่ำกว่า 160 ซม. มากกว่า 156 ซม. & 
 ไม่เกิน 160 ซม. 

    
ต่ำกว่า 168 ซม. มากกว่า 168 ซม. & 

 ไม่เกิน 172 ซม. 
ต่ำกว่า 164 ซม. มากกว่า 160 ซม. & 

 ไม่เกิน 164 ซม. 
    

ต่ำกว่า 172 ซม. มากกว่า 172 ซม. & 
 ไม่เกิน 176 ซม. 

ต่ำกว่า 168 ซม. มากกว่า 164 ซม. & 
 ไม่เกิน 168 ซม. 

    
ต่ำกว่า 176 ซม. มากกว่า 172 ซม. & 

 ไม่เกิน 176 ซม. 
ต่ำกว่า 172 ซม. มากกว่า 168 ซม. & 

 ไม่เกิน 172 ซม. 
    

ต่ำกว่า 180 ซม. มากกว่า 176 ซม. & 
 ไม่เกิน 180 ซม. 

ต่ำกว่า 176 ซม. มากกว่า 172 ซม. & 
 ไม่เกิน 176 ซม. 

    
มากกว่า 180 ซม. มากกว่า 180 ซม. มากกว่า 176 ซม. มากกว่า 176 ซม. 

      
 
6. รุ่นน้ำหนักประเภททีมแบ่งได้ดังนี้ 
 

รุ่น ทีมชาย ทีมหญิง ทีมผสม 
    

จำนวนนักกีฬามากสุด 4 4 4 
(สูงสุด 2 ชาย & 2 หญิง) 

    
น้ำหนักรวม 300kg หรือน้อยกว่า 260kg หรือน้อยกว่า หญิง 2 คน 135kg หรือน้อยกว่า 

ชาย 2 คน 160kg หรือน้อยกว่า 
    

 
- นักกีฬาตัวสำรองต้องเข้าร่วมในการชั่งน้ำหนัก 
- หากนักกีฬาที่มีอยู่ ถูกแทนที่ด้วยนักกีฬาตัวสำรอง น้ำหนักรวมของนักกีฬาสี่คนรวมทั้งตัวสำรองยกเว้น

นักกีฬาที่ถูกแทนที่จะถูกคำนวณและนำไปใช้ใหม่ 
คำอธิบาย 1 
ไม่เกิน : การพิจารณาน้ำหนักโดยใช้เลขทศนิยมสองตำแหน่ง (เศษหนึ่งส่วนร้อยของกิโลกรัม)    ตัวอย่างเช่น  
ไม่เกิน 50 กก. หมายถึง พิจารณาจนถึง 50.0กก. ส่วนน้ำหนักตั้งแต่ 50.1 กก.ขึ้นไป ถือว่าเกินและหมดสิทธิ์เข้า
แข่งขัน 
 
คำอธิบาย 2 
เกิน : หมายถึง การเกิน 50 กก. หมายความว่าน้ำหนักตั้งแต่ 50.1 กก.ขึ้นไป ส่วนน้ำหนัก 50.0 กก. ถือว่าขาดและ
หมดสิทธิ์ลงแข่งขันเช่นกัน
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ข้อที ่6 ประเภทและวิธกีารแข่งขัน    
 
1. ประเภทของการแข่งขัน แบ่งได้ดังนี้ 
1.1.ประเภทบุคคล โดยปกติแล้วจะเป็นการแข่งขันระหว่างบุคคลตามรุ่นน้ำหนักเดียวกัน หรือหากจำเป็นก็อาจมี
การรวมรุ่นน้ำหนักเข้าเป็นรุ่นเดียวกัน  ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงสมัครเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นน้ำหนักเดียวต่อหนึ่งการ
แข่งขัน 
 
1.2.การแข่งขันประเภททีม: วิธีการและการแข่งขันประเภททีมจะกำหนดไว้ในขั้นตอนการดำเนินการจัดการ
แข่งขันของ WT World Cup Taekwondo Team Championships 
 
2. ระบบการแข่งขัน แบ่งได้ดังนี้  
 
2.1 แพ้คัดออก 
 
2.2 พบกันหมด 
 
3. การแข่งขันเทควันโดในกีฬาโอลิมปิก, มหกรรมกีฬาภูมิภาค (ทวีป) ทุก ๆ 4 ปี อาจใช้ระบบแพ้คัดออก หรือใช้
ระบบแพ้คัดออกรวมกับการแข่งขันในรอบแก้ตัว 
 
4.การแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งได้รับการรับรองจาก WT จะต้องมีผู้เข้าแข่งขันจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการ
แข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ และมีผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 4 คน หากการแข่งขันใดมีผู้เข้าแข่งขันน้อย
กว่า 4 ประเทศ หรือรุ่นใดมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า 4 คนจะไม่สามารถรับรองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ 
 
5. การแข่งขัน WT Grand Prix Series จะถูกจัดโดยใช้รูปแบบการจัดแข่งตามมาตราฐาน Grand Prix 
 
คำชี้แจง 
1.การแข่งขันโดยปกติท่ัวไปมักจะจัดในประเภทบุคคลแต่ก็จะสามารถนำผลการแข่งขัน มาจัดอันดับทีมต่าง ๆได้
โดยนับคะแนนรวมจากอันดับของผู้เข้าแข่งขันทุกรุ่นที่ทีมนั้น ๆส่งเข้าแข่งขนั
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อันดับของทีม 
 
การจัดอันดับทีมจะตัดสินจากคะแนนรวมทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
❖ ได้ 1 คะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าแข่งขันหลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักปกติ 
❖ ได้ 1 คะแนนทุกครั้งที่ชนะการแข่งขัน (รวมถึงการชนะผ่านแล้ว) 
❖ ได้เพ่ิม 120 คะแนน เมื่อได้รับเหรียญทอง  
❖ ได้เพ่ิม 50 คะแนน เมื่อได้รับเหรียญเงิน  
❖ ได้เพ่ิม 20 คะแนน เมื่อได้รับเหรียญทองแดง 

ในกรณีที่มีสองทีมข้ึนไปมีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินโดย 
1) จำนวนเหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง ตามลำดับ 
2) จำนวนผู้เข้าขันที่เข้าแข่งขันในทีมท้ังหมด 
3) การทำคะแนนได้มากกว่าในรุ่นน้ำหนักที่มากกว่า 

2. ในระบบการแข่งขันประเภททีม ผลการแข่งขันของแต่ละทีมคือผลรวมของการแข่งขันของทีมนั้น ๆ 
 
คำชี้แจง 
 
การรวมรุ่นน้ำหนัก: การรวมรุ่นน้ำหนักเข้าด้วยกันเป็นรุ่นน้ำหนักใหม่ให้ใช้ตามรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันโอลิมปิก 
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ข้อที ่7 ระยะเวลาการแข่งขัน  

 
1. ระยะเวลาของการแข่งขันแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ยก ยกละ 2 นาที โดยระหว่างยกมีเวลาพัก 1 นาที กรณีสิ้นสุดการ
แข่งขันในยกท่ี 3 แล้วผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากันจะทำการแข่งขันต่อในยกท่ี 4 อีก 1 นาทีโดยให้ผู้เข้าแข่งขันพัก 
1 นาทีก่อนแล้วเริ่มการแข่งขันภายใต้กฎ Golden Round (ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใดทำคะแนนได้ก่อน ถือว่าเป็นผู้ชนะ
ทันที) 
1.1 ระบบ Best of Three (3) : ระยะเวลาในการแข่งขันจะแบ่งเป็นสามยกๆละ 2 นาทีโดยมีช่วงเวลาพัก 1 นาที 
อย่างไรก็ตามการแข่งขันในยกท่ี 4 อีก 1 นาทีจะไม่มี ในกรณีท่ีคะแนนเสมอกันหลังจบยกท่ี 3 จะหาผู้ชนะตามกติกา
ข้อ 15 
1.2 ในการแข่งขันเวิร์ลคัพประเภททีม ระยะเวลาในการแข่งขันจะเป็น 3 ยก ยกที่หนึ่ง 4 นาที ยกท่ีสองและยกท่ี
สาม ยกละ 5 นาที โดยมีเวลาพักระหว่างยก 1 นาที 
ในยกท่ีหนึ่งจะทำการแข่งขันทีมแบบดั้งเดิมโดยนักกีฬาแข่งคนละ 1 นาที ส่วนยกที่สองและสามจะใช้เวลายกละ 5 
นาทีตามรูปแบบการแข่งขันแบบแท็กทีม 
 
2.  ระยะเวลาการแข่งขันในแต่ละยก อาจปรับเป็นยกละ 1 นาที X 3 ยก, 1:30 นาที X 3 ยก, 2 นาที X 2 ยก หรือ 
5 นาที 1 ยก (มีเวลาพัก 30 วินาทีสำหรับนักกีฬาแต่ละคน) ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้แทนเทคนิคของการแข่งขัน
นั้น ๆ 
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ข้อที ่8 การจับสลากสายการแข่งขัน 
 

1. วันจับสลากแบ่งสายการแข่งขันจะกำหนดเอาไว้ในคู่มือใบสมัครแข่งขัน ตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งคนจากแต่
ละทีมจะต้องเข้าร่วมการจับสลาก และมีหน้าที่ยืนยันรายการที่เข้าร่วม กรณีไม่มีตัวแทนในการจับสลาก
ทีมจะต้องแต่งตั้งตัวแทนและแจ้งผู้แทนเทคนิคก่อนการจับสลาก 

2. การจับสลากแบ่งสายสามารถทำได้โดยการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ หรือทำการจับสลากแบบปกติ ลำดับ
ก่อนหลังของรุ่นในการจับสลากให้อยู่ในการตัดสินใจของผู้แทนเทคนิค 

3. ผู้เข้าแข่งขันจำนวนหนึ่งจะได้รับการคัดเลือกจัดอันดับจาก WT จำนวนที่ต้องมีการจัดอันดับของนักกีฬาใน
การแข่งขันจะถูกระบุไว้ในคู่มือสมัครแข่งขัน การแข่งขันที่ได้รับการรับรองจาก WT ต้องมีนักกีฬาอย่าง
น้อย  25% ถูกจัดวางอันดับ 
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ข้อที ่9 การช่ังน้ำหนัก 
 
1. การชั่งน้ำหนักแบบปกติของผู้เข้าแข่งขันจะจัดขึ้นหนึ่งวันก่อนการแข่งขัน เวลาที่จะทำการชั่งน้ำหนักปกติ
ตัดสินใจโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันและจะแจ้งให้ทราบในการประชุมหัวหน้าทีม ระยะเวลาของการชั่ง
น้ำหนักปกติต้องไม่เกินสอง (2) ชั่วโมง 
 
  2. การชั่งน้ำหนักแบบสุ่มจะจัดขึ้นท่ีสนามแข่งในช่วงเช้าของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ผ่านเกณฑ์การชั่ง
น้ำหนักแบบปกติจะต้องแสดงตัวสอง (2) ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันเพ่ือทำการสุ่มเลือก  หากผู้เข้าแข่งขันไม่
ปรากฏตัวเพ่ือการสุ่มชั่งน้ำหนัก เขา/เธอจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน การชั่งน้ำหนักแบบสุ่มจะต้องเสร็จสิ้นสูงสุด
สามสิบ (30) นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละวัน 
2.1 จำนวนในการเลือกสำหรับการชั่งน้ำหนักแบบสุ่มจะระบุไว้ในคู่มือใบสมัครแข่งขันหรือที่การประชุมหัวหน้าทีม 
และจะต้องถูกสุ่มเลือกชั่งน้ำหนักโดยระบบคอมพิวเตอร์สูงสุดสอง (2) ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน 

a) นักกีฬามากกว่า 32 คน : 20% ของทั้งหมด 
b) นักกีฬา 17-32 คน  : นักกีฬา 6 คน  
c) นักกีฬา 9-16 คน  : นักกีฬา 4 คน 
d) นักกีฬา 4-8 คน   : นักกีฬา 2 คน  
e) นักกีฬาต่ำกว่า 4 คน  : ไม่มี 

2.2 การชั่งน้ำหนักแบบสุ่มจะต้องดำเนินการด้วยค่าความคลาดเคลื่อนที่ไม่เกิน 5% ของรุ่นน้ำหนักของผู้เข้าแข่งขัน 
ส่วนน้ำหนักที่ต่ำกว่ารุ่นจะไม่นำมาพิจารณา 
 
3. ผู้เข้าแข่งขันชายควรชั่งน้ำหนักโดยสวมกางเกงชั้นในส่วนผู้เข้าแข่งขันหญิงสวมชุดชั้นใน อย่างไรก็ตามการชั่ง
น้ำหนักหนักโดยไม่สวมอะไรเลย สามารถกระทำได้ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีความประสงค์เช่นนั้น 
3.1 นักกีฬาในรุ่นจูเนียร์และคาเดทจะต้องชั่งน้ำหนักโดยสวมชุดชั้นในและอนุญาตให้ชดเชย 100 กรัม 
 
4. การชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการจะกระทำเพียงครั้งเดียว แต่จะให้โอกาสผู้เข้าแข่งขันที่ชั่งน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์
ในรอบแรกชั่งน้ำหนักอีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด ส่วนการชั่งน้ำหนักแบบสุ่มจะกระทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่มี
การชั่งในครั้งที่สอง 
5. เพ่ือเป็นการป้องกันการชั่งน้ำหนักไม่ผ่าน ควรจัดให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีมาตรฐานเดียวกับเครื่องชั่งน้ำหนัก
อย่างเป็นทางการจัดไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันในบริเวณท่ีพักหรือสนามแข่ง เพ่ือทดลองก่อนการทำการชั่งน้ำหนักจริง 



 24 

 
 
 
 
คำอธิบาย 1  
- ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน คือผู้แข่งขันที่มีรายชื่อตามตารางการแข่งขันที่ออกโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
หรือ WT 
 
 
คำอธิบาย 2  
 
การชั่งน้ำหนักสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงจะต้องเนินการแยกเป็นสัดส่วนจากกัน โดยมีเจ้าหน้า 
ที่เพศเดียวกันกับนักกีฬาเป็นผู้ควบคุม 
 
 
คำอธิบาย 3  
 
ถูกตัดสิทธิ์จากการชั่งน้ำหนัก: 
เมื่อผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสิทธิ์จากการที่ชั่งน้ำหนักไม่ผ่าน  จะไม่ได้รับคะแนนการเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
คำอธิบาย 4 
มาตรฐานเดียวกับเครื่องชั่งจริง: เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับทดลองชั่งก่อนการชั่งอย่างเป็นทางการจะต้องมีรูปแบบ 
และมาตรฐานเดียวกับเครื่องชั่งจริงโดยได้รับการตรวจสอบก่อนการแข่งขันโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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ข้อที ่10 ขั้นตอนการแข่งขัน 
 
1. การประกาศเรียกผู้เข้าแข่งขัน: จะทำการขานชื่อผู้ที่จะเข้าแข่งขันที่โต๊ะเรียกนักกีฬา 3 ครั้งในช่วงเวลา 30 นาที
ก่อนถึงกำหนดการแข่งขันในคู่นั้น ๆ หากนักกีฬาไม่มาปรากฎตัวหลังทำการเรียกเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะ
ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันและจะมีการประกาศตัดสิทธิ์นักกีฬา 
2. การตรวจสภาพร่างกายและเครื่องแต่งกาย: หลังจากได้ยินการขานชื่อแล้วผู้เข้าแข่งขันต้องไปเข้ารับการตรวจ
สภาพร่างกายและอุปกรณ์ที่โต๊ะตรวจอุปกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจาก WT ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่
แสดงกริยาอาการขัดขืนและไม่สวมใส่วัสดุใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าแข่งขันรายอื่น 
3. การเข้าสู่สนามแข่งขัน: หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วผู้เข้าแข่งขันจะเข้าไปรอแข่งขันตรงจุดที่กำหนดไว้พร้อม
ด้วยโค้ช 1 คนและแพทย์ประจำทีมหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของทีม (เช่น นักกายภาพ, นักเวชศาสตร์-กีฬา, 
หมอนวด หากมี) 
4. ขั้นตอนการเริ่มและจบการแข่งขัน 
    4.1 ก่อนเริ่มการแข่งขัน ผู้ตัดสินจะเรียกผู้แข่งขันด้วยคาสั่ง "เชิง, ฮง" ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่าย เข้าสู่สนามแข่งขัน
โดย ถือหมวกป้องกันศีรษะแนบลำตัวไว้ด้วยมือด้านซ้ายหากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถปรากฏตัวหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ไม่พร้อมตรงบริเวณตำแหน่งโค้ชของตนขณะที่ผู้ตัดสินเรียกนั้นให้ถือว่าผู้เข้าแข่งขันถอนตัวจากการแข่งขันและให้ผู้
ตัดสินประกาศฝ่ายให้ตรงข้ามเป็นผู้ชนะ 
    4.2 ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายยืนหันหน้าเข้าหากันแล้วแสดงความเคารพกันเมื่อผู้ตัดสินสั่ง "ชา-เรียต "(ยืนตรง) 
และ “เคียง-เน่”(คำนับ) การคำนับที่ถูกต้อง คือการยืนตรงแล้วโน้มตัวลงมาด้านหน้าไม่น้อยกว่า 30 องศาแล้วก้ม
ศีรษะลงไปอีกไม่น้อยกว่า 45 องศา  หลังจากคำนับแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันสวมหมวกป้องกันศีรษะได้ 
   4.3 ผู้ตัดสินสั่งเริ่มการแข่งขันด้วยคำสั่ง "จุน-บี" (เตรียมพร้อม) และ"ชี-จั๊ก (เริ่ม) 
   4.4 การแข่งขันในแต่ละยกจะเริ่มข้ึนเมื่อผู้ตัดสินสั่งคำว่า “ชี-จั๊ก” (เริ่ม) 
   4.5 การแข่งขันในแต่ละยกจะจบลงด้วยคำสั่งของผู้ตัดสินว่า “คุ-มาน” (หยุด)  แม้ว่ากรรมการ ไม่ได้ สั่ง“คุ-
มาน” (หยุด)  แต่เมื่อหมดเวลาการแข่งขันถือว่าเป็นการหมดยกหรือจบการแข่งขันในแต่ละยก อย่างไรก็ตาม “กัม
เจิม” ยังสามารถสั่งลงโทษและบันทึกได้ ถึงแม้ว่าเวลาหมดลงแล้วก็ตาม 
    4.6 ผู้ตัดสินจะหยุดเวลาโดยการสังว่า “คัลเลียว” (แยก) และสั่งให้ทำ การแข่งขันต่อโดยใช้ คำว่า “เค-ซก” (สู้
ต่อ) เมื่อผู้ตัดสินสั่ง “คัล-เลียวเจ้าหน้าที่ควรหยุดเวลาการแข่งขันทันที เมื่อผู้ตัดสินสั่ง“เค-ซก” ต้องเริ่มจับเวลาต่อ
ทันที 
   4.7 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในยกสุดท้ายให้ผู้ตัดสินประกาศผลการแข่งขันโดยการชูมือไปฝั่งผู้ชนะ 
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         4.7.1 ในระบบ Best of Three (3) ผู้ตัดสินจะประกาศผู้ชนะในแต่ละยก 
   4.8 ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายเดินออกจากสนาม 
 
5 ขั้นตอนการแข่งขันประเภททีม  
5.1 ทั้งสองทีมยืนเรียงแถวหันหน้าเข้าหากันโดยเริ่มตั้งแถวที่จุดกำหนดตำแหน่งผู้แข่งขันเรียงลำดับไปหาเส้นขอบ
สนามท่ี 1 
5.2 ขั้นตอนการเริ่มและสิ้นสุดการแข่งขันให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 4 ข้างต้น 
5.3 ทั้งสองทีมเดินออกจากบริเวณสนามแข่งขันไปยังบริเวณท่ีจัดไว้ข้างสนามเพ่ือรอเข้าทำการแข่งขันทีละคู่ 
5.4 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในคู่สุดท้าย ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมกลับมายืนในสนามโดยเข้าแถวหันหน้าเข้าหากัน 
5.5 ผู้ตัดสินประกาศผลการแข่งขัน โดยชูมือไปทางทีมท่ีชนะ 
 
คำอธิบาย 1  
 
แพทย์ประจำทีม, หมอนวด, นักเวชศาสตร์กีฬา หรือนักกายภาพ:  
เมื่อทำการสมัครแข่งขัน ให้ทีมแนบสำเนาใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวของแพทย์/ หมอนวด/นักเวชศาสตร์กีฬา/
นักกายภาพเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว จะมีการออกบัตรประจำตัวแบบพิเศษ
สำหรับแพทย์/หมอนวด/นักเวชศาสตร์กีฬา/นักกายภาพผู้นั้น เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวนี้  เท่านั้นจึงจะได้รับ
อนุญาตให้เข้าสู่สนามแข่งขันพร้อมกับผู้ฝึกสอน เฉพาะแพทย์ที่มีใบอนุญาตทางการแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับเท่านั้นที่จะได้รับบัตรรับรองของแพทย์ประจำทีม เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
(หมอนวดประจำทีม นักเวชศาสตร์กีฬา นักกายภาพบำบัด หรือบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ) จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้อ้างว่าตนเองเป็นแพทย์ประจำทีม ซึ่งถือเป็นการรับรองที่ไม่เหมาะสม 
 
 
 
คำแนะนำในการปฏิบัต ิ
 
ในกรณีที่ใช้เกราะอิเล็กทรอนิกส์ (PSS) ให้ผู้ตัดสินทำการตรวจสอบว่าเกราะและถุงเท้าเซ็นเซอร์ใช้งานได้เป็นปกติ 
อย่างไรก็ตามสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้หากต้องการเร่งเวลาการจัดการแข่งขันให้เร็วขึ้น 
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ข้อที ่11 เทคนิคและบริเวณที่อนุญาตให้ทำ 
 
1. เทคนิคที่อนุญาตให้กระทำได้ 
 
1.1 เทคนิคการใช้หมัด:  เทคนิคการการชกตรงโดยใช้ข้อนิ้วของหมัดที่กำแน่น 
1.2 เทคนิคการใช้เท้า: เทคนิคการเตะโดยใช้ส่วนที่ต่ำกว่าข้อเท้าลงไป 
 
2.บริเวณท่ีอนุญาตให้เข้ากระทำได้  
 
2.1 เกราะป้องกันลำตัว: เทคนิคจากหมัดและเท้าเข้ากระทำในส่วนที่ห่อหุ้มด้วยเกราะป้องกันลำตัวอยู่ อย่างไรก็
ตามการโจมตีดังกล่าวไม่ควรกระทำตรงบริเวณแนวกระดูกสันหลัง 
 
2.2 ศีรษะ: ทุกส่วนตั้งแต่บริเวณท่ีอยู่เหนือไหปลาร้าขึ้นไป อนุญาตให้ใช้เฉพาะเทคนิคจากเท้าเข้ากระทำเท่านั้น 
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ข้อที ่12 การทำคะแนน 
 
1. พ้ืนที่การให้คะแนน     
1.1 ลำตัว: บริเวณพ้ืนที่สีน้ำเงินหรือแดงของเกราะป้องกันลำตัว 
1.2 ศีรษะ: ทั้งศีรษะบริเวณเหนือเส้นขอบด้านล่างของเฮดการ์ดป้องกันศีรษะขึ้นไป 
 
2. หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ถูกต้อง 
2.1 คะแนนจะเกิดขึ้นเมื่อ เทคนิคท่ีได้รับอนุญาตถูกกระทำเข้าไปยังพ้ืนที่การให้คะแนนของลำตัว และมีน้ำหนัก
ตามท่ีกำหนดไว้ 
2.2 คะแนนจะเกิดขึ้นเมื่อเทคนิคที่ได้รับอนุญาต ถูกกระทำเข้าไปยังบริเวณการให้คะแนนของศีรษะ  
2.3 การกำหนดน้ำหนักความถูกต้องแม่นยำของเทคนิคในการเข้าทำคะแนน   และ/หรือ การเกิดคะแนนตรง
บริเวณท่ีสามารถให้ทำคะแนนได้ จะกระทำโดยระบบการให้คะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นเทคนิคจากการชก หาก
ใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถใช้ Video Replay เพ่ือขอคะแนนได้ ยกเว้นการเตะบริเวณศีรษะ 
2.4 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของสหพันธ์เทควันโดโลกจะกำหนดน้ำหนักของการเกิดคะแนน ของแต่ละรุ่น
น้ำหนักไว้ในกรณีท่ีใช้เกราะอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันโดยจะพิจารณาจากรุ่น เพศ กลุ่มรุ่นอายุ  และ
หากจำเป็นผู้แทนเทคนิคอาจมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักของการเกิดคะแนนให้เหมาะสม 
 
3. การทำคะแนนที่ถูกต้อง  
3.1 หนึ่ง (1) คะแนน สำหรับการชกที่ถูกต้องบริเวณเกราะป้องกันลำตัว  
3.2 สอง (2) คะแนน สำหรับการเตะที่ถูกต้องบริเวณเกราะป้องกันลำตัว 
3.3 สี่ (4) คะแนน สำหรับการหมุนตัวเตะที่ถูกต้องบริเวณเกราะป้องกันลำตัว 
3.4 สาม (3) คะแนน สำหรับการเตะที่ถูกต้องบริเวณศีรษะ 
3.5 ห้า (5) คะแนน สำหรับการหมุนตัวเตะที่ถูกต้องบริเวณศีรษะ 
3.6 หนึ่ง (1) คะแนน เพ่ิมทุกครั้งที่คู่ต่อสู้โดนตัดคะแนน “กัมเจิม” 
 
4. คะแนนของการแข่งขันได้จากการรวมคะแนนทั้ง 3 ยก  
 4.1 กรณีแข่งขันโดยระบบ Best Of Three (3) ผลการแข่งจะเป็นผลรวมของจำนวนยกที่ชนะจากสามยก 
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5. การยกเลิกคะแนน: เมื่อผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนภายหลังจากการทำผิดกติกา: 
5.1 หากผู้เข้าแข่งขันทำผิดกติกาแล้วมีคะแนนเกิดขึ้น ผู้ตัดสินจะสั่งลงโทษตามความผิดและลบคะแนนที่เกิดขึ้น
ออก 
 
คำอธิบาย 1 
แบคคิก ( Dwichagi )  เป็นเทคนิคการหมุนตัวเตะชนิดหนึ่ง ศีรษะและไหล่ต้องมีการหมุนเพื่อแบคคิกจึงจะได้
คะแนนเทคนิค: 
เมื่อผู้แข่งขันเตะคู่ต่อสู้ด้วยแบคคิก โดยไม่ได้มีการหมุนศีรษะและไหล่ที่สัมพันธ์กับการเตะแบคคิกนั้น จะไม่ถือว่า
เป็นการหมุนตัวเตะ 
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ข้อที ่13 การให้คะแนนและการประกาศคะแนน 
 

1. การให้คะแนนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้เกราะอิเล็กทรอนิกส์ในการแข่งขัน โดยกรรมการให้คะแนน
การจะให้คะแนนในกรณีชกและคะแนนที่เกิดจากการหมุนตัวเตะด้วยอุปกรณ์ให้คะแนนหากไม่ใช้เกราะ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการให้คะแนนจะเป็นผู้ให้คะแนนด้วยอุปกรณ์ให้คะแนน 

2. กรณีท่ีใช้เกราะอเิล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้ใช้เฮดการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการให้คะแนนจะเป็นผู้ให้คะแนน
ศีรษะ 

3. คะแนนพิเศษจากการหมุนตัวเตะจะไม่ได้เป็นผลถ้าไม่มีคะแนนที่เกราะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้น 
4. การแข่งขันที่ใช้กรรมการให้คะแนน 3 คน กรรมการ 2 คนหรือมากกว่านั้นให้คะแนนจึงจะเป็นผล 
5. การแข่งขันที่ใช้กรรมการให้คะแนน 2 คน กรรมการให้คะแนน 2 คนจึงจะเป็นผล 
6. หากผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เข้าแข่งขัน มีอาการเซ, มีการเตะบริเวณศีรษะรุน แรง, เตะบริเวณตา, มีเลือดออก 

หรือมีการน็อคดาวน์แล้วเริ่มนับแต่ไม่มีคะแนนเกิดข้ึนจากหมวกอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากการนับเสร็จผู้
ตัดสินสามารถขอวิดีโอรีเพลย์เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นผลคะแนนหรือไม่ 
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ข้อที ่14 การกระทำตอ้งห้ามและการลงโทษ 
 
1. ผู้ตัดสินจะเป็นผู้สั่งลงโทษเมื่อมีการทำความผิด 
2. การกระทำความผิดตามกติกาข้อ 14 นี้จะถูกลงโทษด้วย“กัมเจิม (ตัดคะแนน )” จากผู้ตัดสิน 
3. ทุก ๆหนึ่งกัมเจิม จะเป็นการเพิ่ม 1 คะแนนให้กับคู่ต่อสู้ 
4. การกระทำต้องห้าม 
4.1 การกระทำผิดกติกาท่ีต้องถูกลงโทษโดย “กัมเจิม” มีดังนี้ 
4.1.1 การออกนอกสนามแข่งขัน 
4.1.2 การล้ม 
4.1.3 การหลบเลี่ยงหรือถ่วงเวลาการแข่งขัน 
4.1.4 การจับ หรือผลักคู่แข่งขัน 
4.1.5 การกระทำดังต่อไปนี้ถือ เป็นการกระทำต้องห้าม 

a) การยกเข่าเพ่ือป้องกัน 
b) เตะขาคู่ต่อสู้เพ่ือขัดขวางการเตะของคู่ต่อสู้ 
c) ตั้งใจเตะต่ำกว่าเอว 
d) ยกขาเตะเหนือเอว 3 ครั้งหรือมากกว่า 
e) ยกขา หรือเตะในอากาศเกิน 3 วินาทีเพ่ือขัดจังหวะการเข้าทำของคู่ต่อสู้  

4.1.6  เตะต่ำกว่าเอว 
4.1.7 โจมตีคู่แข่งขันภายหลังจากสั่งแยกแล้ว 
4.1.8 โจมตีบริเวณใบหน้าของคู่แข่งขันด้วยมือ 
4.1.9 ใช้ศีรษะโขกหรือการโจมตีด้วยเข่า 
4.1.10 โจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ล้มลงไปแล้ว 
4.1.11 โจมตีเกราะป้องกันลำตัว PSS ด้วยด้านข้างหรือด้านล่างของฝ่าเท้าในจังหวะประชิด 
4.1.12 โจมตีด้านหลังศรีษะ PSS ในจังหวะประชิด 
4.1.13 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬา 

a)  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ตัดสิน หรือไม่ยอมรับคำตัดสิน 
b)  การประท้วงที่ไม่เหมาะสมต่อคำตัดสิน 
c)  ทำการประท้วงที่ไม่เหมาะสมเพ่ือจะเปลี่ยนแปลงผลัพธ์ของการแข่งขัน 
d) ยั่วยุ หรือดูถูกผู้แข่งขัน ผู้ฝึกสอนฝ่ายตรงข้าม 
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e) หากตรวจพบว่าบุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวของแพทย์/นักกายภาพ เจ้าหน้าที่ประจำทีมอ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้รับการรับรองนั่งในตำแหน่งของแพทย์ 

f)    พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีน้ำใจนักกีฬาของผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ฝึกสอน   
 
 
4.2 หากผู้เข้าแข่งขัน/ผู้ฝึกสอน มีเจตนาทำผิดร้ายแรง และ ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันหรือคำสั่งของผู้ตัดสิน ผู้
ตัดสินอาจสั่งลงโทษโดยการใช้การ์ดสีเหลือง ในกรณีนี้คณะกรรมการควบคุมดูแลการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบการ
กระทำนั้น ๆ และกำหนดโทษที่เหมาะสมต่อไป 
 
5. หากผู้เข้าแข่งขันเจตนาและทำซ้ำ ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันหรือคำสั่งของผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินสามารถยุติการ
แข่งขัน ชูการ์ดสีเหลืองและประกาศให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะการแข่งขัน 
 
6. หากกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจอุปกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มีการตกแต่งเพ่ิมเติมเซ็นเซอร์ โดยมีการ
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่เทคนิค หากมีผลต่อการแข่งขันสามารถดำเนินการตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการ
แข่งขันได้ 
 
7. เมื่อผู้เข้าแข่งขันถูกลงโทษสิบ (10) กัมเจิม ผู้ตัดสินจะยุติการแข่งขันประกาศว่าผู้เข้าแข่งขันคนนั้นเป็น  ฝ่ายแพ้
โดยการถูกลงโทษ 
  7.1 การแข่งขันในระบบ Best of Three (3) เมื่อผู้เข้าแข่งขันได้รับห้า (5) กัมเจิมในยก คู่ต่อสู้จะถูก
ประกาศให้เป็นผู้ชนะในยกนั้น 
 
8. ในข้อที ่14.7 การลงโทษกัมเจิม จะนำมานับรวมกับคะแนนรวมทั้งหมดของการแข่งขันทั้ง 3 ยก 
 
คำชี้แจง 
 
วัตถุประสงค์ในการกำหนดการกระทำที่ต้องห้ามและบทลงโทษดังนี้ 

1) เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน  
2) เพ่ือให้มีความยุติธรรมในการแข่งขัน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคนิคท่ีเหมาะสม 
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คำอธิบาย 1  
 
การออกนอกสนามแข่งขัน 
 
1. เมื่อเท้าหนึ่งข้างของผู้เข้าแข่งขันล้ำออกนอกเส้นเขตสนามจะต้องถูกลงโทษ “กัมเจิม” จะไม่มีการสั่งลงโทษ 
“กัมเจิม” ให้กับผู้เข้าแข่งขัน หากการออกนอกเส้นเขตสนามที่เกิดจากการทำผิดกติกาของฝ่ายตรงข้าม 
 
 
 
2. การล้ม: 
นักกีฬาจะถูกลงโทษด้วยกัมเจิมเมื่อล้ม อย่างไรก็ตามหากการล้มนั้นเกิดจากการกระทำผิดกติกาของฝั่งตรงข้าม 
ผู้ทำผิดกติกาจะเป็นฝ่ายถูกลงโทษด้วยกัมเจิม หากนักกีฬาทั้งคู่ล้มเนื่องจากการปะทะกันจะไม่ถูกลงโทษ หรือใน
กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันได้รับคะแนนจากการหมุนตัวเตะล้มจะไม่ได้โดนลงโทษ 
 
3. หลบเลี่ยงหรือถ่วงเวลาการแข่งขัน 
3.1 การกระทำนี้เกี่ยวข้องกับการถ่วงเวลา ไม่แสดงเจตนาที่จะสู้อย่างต่อเนื่องจะต้องถูกลงโทษด้วยกัมเจิม หากผู้
เข้าแข่งขันทั้งคู่ไม่เข้าทำการต่อสู้หลังจากเวลาผ่านไป 3 วินาที ผู้ตัดสินจะให้สัญญาณมือพร้อมด้วยคำสั่ง “ไฟท์” 
และหลังจากเวลาผ่านไป 3 วินาทีแล้ว จะสั่งลงโทษให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่ท่ีไม่พยายามเข้าทำ หรือสั่งลงโทษ
นักกีฬาที่ถอยออกจากจุดเดิมภายหลังจากเวลา 3 วินาทีที่กรรมการสั่ง “ไฟท์” แล้ว  
3.2 การหันหลังให้คู่ต่อสู้เพื่อเป็นการหลีกเหลี่ยงการเข้าโจมตีการ กระทำนี้สมควรได้รับการลงโทษเนื่องจากเป็น
การแสดงความไม่มีน้ำใจนักกีฬา และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงอีกด้วย การลงโทษนี้ให้รวมไปถึงการ
หลบเลี่ยงการโจมตีของคู่ต่อสู้ โดยการก้มต่ำกว่าระดับเอวหรือย่อเข่าหลบ 
3.3 การถอยหลังเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้เทคนิคเพ่ือหลีกเลี่ยงการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามและถ่วงเวลา ผู้ตัดสินจะสั่ง
ลงโทษกัมเจิมให้กับผู้แข่งขันที่กระทำเช่นนั้น 
3.4 การแกล้งบาดเจ็บหมายถึงการแกล้งบาดเจ็บจนเกินความจริง หรือแกล้งแสดงว่าบาดเจ็บในส่วนที่ไม่ได้โดน
กระทำโดยมีเจตนาให้คู่ต่อสู้โดนลงโทษ หรือแกล้งบาดเจ็บเพ่ือถ่วงเวลาการแข่งขัน ในกรณีนี้ให้ผู้ตัดสินจะสั่ง
ลงโทษกัมเจิม อย่างไรก็ตามผู้ตัดสินอาจทำการขอวิดีโอรีเพลย์ เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะมีการสั่งลงโทษกัมเจิมจาก
การแกล้งบาดเจ็บ 
3.5 จะมีการลงโทษ กัมเจิมให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ขอให้ผู้ตัดสินหยุดการแข่งขัน เพื่อจัดอุปกรณ์ 
3.6 จะสั่งลงโทษกัมเจิม เมื่อผู้เข้าแข่งขันมีการถอยต่อเนื่อง 3 ครั้งไปด้านหลังหรือด้านข้างโดยไม่มีเทคนิคตอบโต้ 
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4. การจับ หรือผลักคู่แข่งขัน 
    4.1การจบั รวมถึงการจับส่วนใด ๆของร่างกายของคู่ต่อสู้, ชุดเทควันโดหรือเกราะป้องกันต่าง ๆด้วยมือรวมไป
ถึงการจับเท้าหรือขา หรือเกี่ยวด้วยท่อนแขน ส่วนการผลักอนุญาตเฉพาะการผลักอย่างรวดเร็วและต้องปล่อยคู่
ต่อสู้หลังจากผลักหนึ่งครั้ง การกระทำดังต่อไปนี้จะถูกลงโทษ 
 - ผลักคู่ต่อสู้เป็นเวลานานหรือต่อเนื่อง 
 - ผลักคู่ต่อสู้ออกนอกเส้น 
 - ผลักเพ่ือไม่ให้คู่ต่อสู้โจมตีหรือเพ่ือเป็นการทำลายเทคนิคที่กำลังโจมตี 
    4.2 ผู้เข้าแข่งขันควรแยกจากกันตามคำสั่ง “ไฟท์” ของผู้ตัดสินเมื่ออยู่ในจังหวะประชิด และหากพวกเขาไม่
สามารถแยกจากกันภายในสาม (3) วินาที จะสั่งลงโทษกัมเจิมให้กับผู้เข้าแข่งขันที่นิ่งเฉยต่อคำสั่งหรือผู้แข่งขันทั้ง
สองคน จะตัดกัมเจิมให้กับผู้เข้าแข่งขันที่กำลังคว้า จับ หรือแขนพาดตัวคู่ต่อสู้ในท่ากอด 
 
5. ยกขาหรือคัทคิก จะไม่โดนตัดคะแนน ถ้ามีการชกหรือเทคนิคการเตะที่ต่อเนื่องตามมา 
 
6. การโจมตีส่วนใด ๆ ที่ต่ำกว่าเอว กฎข้อนี้ใช้กับการตั้งใจโจมตีส่วนใด ๆที่ต่ำกว่าเอว หากการโจมตีต่ำกว่าเอว
เกิดข้ึนจากการที่ผู้รับแลกเปลี่ยนเทคนิคจะไม่มีการลงโทษเกิดข้ึน กฎข้อนี้ยังใช้กับการเตะอย่างรุนแรงหรือกระทืบ
ตรงส่วนใด ส่วนหนึ่งของต้นขา หัวเข่าหรือหน้าแข้ง โดยมีเจตนาที่จะขัดขวางเทคนิคของคู่ต่อสู้ 
      
  7. การโจมตีคู่แข่งขันหลังจากสั่ง "คัลเลียว"แล้ว 

a) การโจมตีที่เกิดขึ้นหลังจาก “คัลเลียว” โดยมีจุดประสงค์ให้โดนร่างกายคู่แข่งขัน  
b) การโจมตีคู่แข่งขันก่อนสั่ง “คัลเลียว”  จะไม่ถูกลงโทษในกรณีนี้ 
c) การพิจารณา Video Replay ระยะเวลาการสังคัลเลียวหมายถึง ระยะเวลาการสั่งของผู้ ตัดสิน 

คือดูจากสัญญาณมือของผู้ตัดสินในสนาม (ลักษณะที่แขนเหยียดยาวออกเต็มที่) และช่วงเวลา 
การเริ่มการโจมตีว่าเท้าท่ีเตะออกจากพ้ืนหรือยัง 

d) ถ้าการโจมตีหลังจากสั่งคัลเลียวซึ่งไม่โดนตัวคู่แข่งขัน แต่ผู้เข้าแข่งขันแสดงเจตนาหรือทำทางท่ีจะ
โจมตี ผู้ตัดสินสามารถสั่งลงโทษการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมด้วยกัมเจิม  
 

8. การโจมตีใบหน้าของคู่แข่งขันด้วยมือ ในข้อนี้รวมถึงการทำร้ายคู่ต่อสู้บริเวณใบหน้าด้วยมือ(หมัด) ข้อมือ แขน 
หรือศอก อย่างไรก็ตามการ กระทำที่ไม่เจตนาที่เกิดขึ้นจากความเลินเล่อของตัวนักกีฬาเอง เช่น การก้มศีรษะต่ำ
หรือหมุนตัวไม่ต้องถูกลงโทษโดยกติกาข้อนี้ 
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9. การใช้เข่าโจมตีคู่ต่อสู้ กติกาข้อนี้รวมถึงการใช้ศีรษะโขก หรือโจมตีด้วยเข่าในในระยะประชิด คู่ต่อสู้ แต่
อย่างไรก็ตาม การโจมตีด้วย เข่าท่ีเกิดขึ้นตามกรณีต่อไปนี้ไม่ต้องลงโทษ 
 
- การที่คู่ต่อสู้โถมเข้าหาอย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันกำลังเตะ 
- ไม่เจตนาหรือเป็นผลมาจากการโจมตีในระยะประชิด 
 
 
10. การโจมตีคู่แข่งขันที่ล้มลง 
เป็นการกระทำท่ีเป็นอันตรายมาก และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ทำให้คู่ต่อสู้ได้รับบาด เจ็บและเป็นอันตราย
มากเนื่องมาจาก   
 
1. การที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถป้องกันตัวเองในขณะที่ล้มลงได้ 
 
2. ความรุนแรงของเทคนิคท่ีเข้าโจมตีคู่แข่งขันท่ีล้มลงจะมีความรุนแรงมากข้ึนเนื่องจากการที่ผู้เข้าแข่งขันอยู่ใน
ตำแหน่งหรือจังหวะที่ได้เปรียบ การกระทำที่ก้าวร้าวเช่นนี้แสดงให้เห็นถึง ความไม่มีสปิริตของนักกีฬา และไม่
เหมาะสมกับการแข่งขันเทควันโด ในกรณีนี้สมควรได้รับโทษจากการตั้งใจโจมตีฝ่ายตรงข้ามในขณะที่ล้มลงโดยไม่
ต้องคำนึงถึงความรุนแรงที่เป็นผลจากการกระทำนั้น  
 
การประพฤติที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ฝึกสอน  กรณีเกิดขึ้นในระหว่างพักยก หากเกิดขึ้นหลังจาก 5 วิ
นาที่ที่หมดยกผู้ตัดสินสั่งลงโทษได้ทันที และจะมีผลกับคะแนนในยกต่อไป อย่างไรก็ตามกัมเจิมจะถูกบันทึกในยก
ก่อนหน้าหากเหตุการณ์เกิดขึ้นภายใน 5 วินาทีที่หมดยก 
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ข้อที ่15 Golden Point และการพิจารณาความสามารถทีเ่หนือกว่า 
 
1 ในกรณีท่ีไม่สามารถหาผู้ชนะได้ภายหลังจากการแข่งขันในยกที่ 3 จบลง ให้ทำการแข่งขัน ต่อในยกท่ี 4 ด้วย
เวลา 1 นาที 
2 ในกรณีท่ีมีการแข่งขันต่อในยกท่ี 4 ผลคะแนนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสามยกแรกถือว่าเป็นโมฆะ 
3 ผู้เข้าแข่งขันคนแรกท่ีทำคะแนนได้ 2 คะแนนขึ้นไป หรือหากฝ่ายตรงข้ามได้รับ 2 กัมเจิมในยกนี้ จะเป็นผู้ชนะ 
4 ในกรณีที่ไม่มีผู้ทำคะแนนได้ 2 คะแนนหลังจากจบยกที่ 4 จะหาผู้ชนะโดยการพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่า
ดังต่อไปนี้ 
4.1 ผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้จากการชกในยกนี้ 
4.2 หากไม่มีใครทำคะแนนได้จากการชก หรือนักกีฬาทั้งคู่ทำคะแนนได้คนละหนึ่งคะแนนจากการชกในยกนี้ ให้
พิจารณาจากผู้เข้าแข่งขันที่มีจำนวนการเตะที่ถูกบันทึกจากระบบเกราะอิเล็กทรอนิกส์ของยกที่ 4 มากที่สุด 
4.3 ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีจำนวนการเตะท่ีถูกบันทึกจากระบบเกราะอิเล็กทรอนิกส์ของยกที่ 4 เท่ากัน ให้หาผู้ชนะจากผู้
ที่ชนะจำนวนยกมากกว่าใน 3 ยกแรก 
4.4 ถ้าหากจำนวนยกที่ชนะใน 3 ยกแรกเท่ากัน ผู้เข้าแข่งขันที่กัมเจิมตลอดทั้ง 4 ยกน้อยกว่า จะเป็นฝ่ายชนะ 
4.5 หากยังไม่สามารถหาผู้ชนะจากข้อด้านบนได้ ให้ใช้วิธีพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่าของผู้ตัดสินและ
กรรมการให้คะแนนโดยการพิจารณาจากยกท่ี 4 เท่านั้น หากการพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่าของกรรมการ
ให้คะแนนและผู้ตัดสินเท่ากัน  ผู้ตัดสินจะเป็นคนเลือกผู้ชนะ 
5 ในการแข่งขันระบบ Best of Three (3) กรณีท่ีคะแนนเสมอกันจะพิจารณา หาผู้ชนะจากความสามารถที่
เหนือกว่าในยกนั้นดังนี้ 

5.1 คะแนนจากการหมุนตัวเตะที่มากกว่า 
5.2 หากมีคะแนนจากการหมุนตัวเตะเท่ากัน พิจารณาจากผู้แข่งขันที่ทำคะแนนมากกว่าจากเทคนิคท่ีสูง
กว่าตามลำดับ (ศรีษะ, ลำตัว, ชก, กัมเจิม) 
5.3 หากคะแนนจากเทคนิคท่ีสูงกว่าเท่ากัน ผู้แข่งขันที่มีจำนวนที่บันทึกได้จากเกราะอิเลกทรอนิกส์
มากกว่าเป็นผู้ชนะ 
5.4 หากทั้งสามข้อด้านบนเท่ากัน ผู้ตัดสินและกรรมการให้คะแนนเป็นผู้พิจารณาความสามารถที่
เหนือกว่า 

 - กรณีมีกรรมการให้คะแนน 2 คน พิจารณาหาผู้ชนะโดยผู้ตัดสินและกรรมการให้คะแนนทั้ง 2 คน 
 - กรณีมีกรรมการให้คะแนน 3 คน พิจารณาหาผู้ชนะโดยกรรมการให้คะแนนทั้ง 3 คน ยกเว้นผู้
ตัดสิน 
 



 37 

 
 
คำอธิบาย 1 
การพิจารณาความสามารถท่ีเหนือกว่า ให้พิจารณาได้จากผู้เป็นฝ่ายริเริ่มในการแข่งขัน และเทคนิค การต่อสู้ที่
เหนือกว่า คู่แข่งขัน: การเป็นฝ่ายริเริ่มเข้ากระทำและควบคุมเกม จำนวนในการเข้ากระทำมากกว่า การใช้เทคนิค
ขั้นสูงทั้งความยากและซับซ้อนของเทคนิค และการมีมารยาทในการแข่งขันที่ดีกว่า 
 
คำอธิบายท่ี 2 
ในกรณีที่ผู้ตัดสินนับเนื่องจากการเตะที่ศีรษะและมีอาการน็อคดาวน์ก่อนที่จะโดนเตะลำตัว แต่มีแค่การเตะที่ลำตัว
ถูกบันทึกเป็นคะแนน โค้ชของฝ่ายที่เตะศีรษะสามารถขอให้พิจารณา VDO Replay หากรีวิวจูรี่ตัดสินว่า การเตะ
ศีรษะนั้นถูกต้องและเกิดขึ้นก่อนจะโดนที่เตะลำตัว ผู้ตัดสินจะทำการลบคะแนนการเตะลำตัวออก และเพ่ิมคะแนน
สำหรับการเตะศีรษะ แล้วประกาศให้ ผู้เข้าแข่งขันที่เตะศีรษะ เป็นฝ่ายชนะ 
 
ในกรณีที่นักกีฬาคนนึงมีแต้มจากการชกอยู่แล้วหนึ่งคะแนน ได้ทำการชกก่อนที่คู่ต่อสู้จะเตะที่บริเวณลำตัวแล้วมี
คะแนนเกิดข้ึน โค้ชของฝ่ายที่ชกสามารถขอ VDO Replay หากรีวิวจูรี่ตัดสินว่าการชกนั้นเกิดข้ึนก่อนการเตะที่
บริเวณลำตัว ผู้ตัดสินจะสอบถามกรรมการให้คะแนนว่าได้ให้คะแนนหรือไม่ หากกรรมการให้คะแนนสองคนข้ึนไป
ได้ให้คะแนนสำหรับการชกนั้น ผู้ตัดสินจะทำการลบคะแบบจากการเตะบริเวณลำตัวออก ประกาศคะแนนสำหรับ
การชกและประกาศผลให้ผู้ที่ชกเป็นฝ่ายชนะ 
 
คำแนะนำสำหรับผู้ตัดสิน 
 
ขั้นตอนการตัดสินความสามารถที่เหนือกว่ามีดังนี้ ยกเว้นการแข่งขันระบบ Best of Three (3) 
1.)  ก่อนแข่งขัน กรรมการทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องนำใบพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่าติดตัวไปด้วย  
2.) ในกรณีท่ีต้องมีการพิจารณาความสามารถท่ีเหนือกว่า ผู้ตัดสินต้องประกาศ “วู-เซ-กิ-รก"  (บันทึกความสามารถ
ที่เหนือกว่า) 
3.) เมื่อผู้ตัดสินประกาศ กรรมการให้คะแนนจะต้องบันทึกผู้ชนะลงในการ์ดพร้อมกับลง ชื่อภายใน 10 วินาที และ
ส่งให้กับผู้ตัดสิน 
4.)  ผู้ตัดสินจะเก็บการ์ดทั้งหมด บันทึกผลการตัดสิน และประกาศผู้ชนะ 
5.) เมื่อประกาศผู้ชนะแล้ว ผู้ตัดสินจะต้องส่งการ์ดทั้งหมดให้กับผู้บันทึกการแข่งขันเพ่ือนำการ์ดส่งให้กับผู้แทน
เทคนิคของ WT ต่อไป 
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คำแนะนำสำหรับผู้ตัดสินสำหรับการแข่งขันระบบ Best of Three (3) 
 

1. เมื่อต้องพิจารณาความสามารถท่ีเหนือกว่าในยกนั้นผู้ตัดสินจะประกาศ “วู เซ กิ รก” บันทึกความสามารถ
ที่เหนือกว่า 

2. เมื่อผู้ตัดสินประกาศ กรรมการให้คะแนนทุกคนจะประกาศผู้ชนะพร้อมกันหลังจากท่ีผู้ตัดสินนับถึง 3 ด้วย
สัญญาณมือผู้ชนะยก โดยหันหน้าไปทางโต๊ะควบคุมการแข่งขัน 

3. กรณีมีกรรมการให้คะแนน 2 คน จะพิจารณาหาผู้ชนะโดยผู้ตัดสินและกรรมการให้คะแนนทั้ง 2 คน 
4. กรณีมีกรรมการให้คะแนน 3 คน พิจารณาหาผู้ชนะโดยกรรมการให้คะแนนทั้ง 3 คนยกเว้นผู้ตัดสิน 
5. รีวิวจูรี่จะบันทึกผล และแจ้งให้ผู้ควบคุมอุปกรณ์ทราบถึงผู้ชนะในยกนั้น 
6. ในการประกาศผลการแข่งขัน ผู้ตัดสินจะประกาศผู้ชนะยก หรือผู้ชนะการแข่งขันนั้น 
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ข้อที ่16 การตดัสิน 
1. ชนะโดยผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขัน (RSC) 
2. ชนะโดยคะแนนรวม (PTF) 
3. ชนะโดยคะแนนห่าง (PTG) 
4. ชนะโดย Golden Points (GDP) 
5. ชนะโดยความสามารถท่ีเหนือกว่า (SUP)  
6. ชนะโดยคู่แข่งขันถอนตัว (WDR)  
7. ชนะโดยคู่แข่งขันขาดคุณสมบัติ (DSQ)  
8. ชนะโดยผู้ตัดสินสั่งลงโทษคู่แข่งขัน (PUN) 
9. ชนะโดยการตัดสิทธิ์สำหรับพฤติกรรมที่ไม่มีนำ้ใจนักกีฬา (DQB)  
 
คำอธิบาย 1 
ผู้ตัดสินยุติการการแข่งขัน: ผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขันได้ตามเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
1.  หากผู้เข้าแข่งขันมีอาการน็อคดาวน์ จากการโจมตีด้วยเทคนิคถูกต้องของคู่ต่อสู้แล้วไม่สามารถสู้ต่อได้เมื่อผู้
ตัดสินนับถึง แปด  (8) หรือเมื่อผู้ตัดสินเห็นว่านักกีฬามีอาการรุนแรงไม่สามารถสู้ต่อได้ให้สั่งยุติการแข่งขันโดยไม่
จำเป็นต้องนับต่อ 
2. เมื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติคำสั่งของผู้ตัดสินให้กลับมาสู่ต่อถึง 3 ครั้ง 
3. หากผู้ตัดสินเห็นว่าต้องยุติการแข่งขันเพ่ือความปลอดภัยของนักกีฬา 
4. เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าให้ยุติการแข่งขันเนื่องจากการอาการบาดเจ็บของนักกีฬา 
     
คำอธิบาย 2 
 
ชนะโดยความห่างของคะแนน: ในกรณีที่คะแนนของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองมีความห่างกันถึง 20 คะแนนเมื่อหมดยกที่ 
2 หรือเวลาใดก็ตามขณะแข่งขันยกท่ี 3 ให้ผู้ตัดสินยุติการแข่งขันและประกาศผู้ชนะโดยคะแนนที่มีความห่าง แต่
กติกาข้อนี้ไม่รวมถึง การแข่งขันรุ่นซีเนียร์ในรอบ Semi-final และ  Final ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือการแข่งขัน 
 
คำอธิบาย 3 
ชนะโดยการถอนตัว: ผู้เข้าแข่งขันจะชนะจากการที่คู่ต่อสู้ถอนตัว 
 - คู่แข่งขันถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ หรือเหตุผลอ่ืน ๆ 
 - ผู้ฝึกสอนขอยอมแพ้โดยโยนผ้าเช็ดตัวเข้าไปในสนามแข่งขัน 
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คำอธิบาย 4 
 
ชนะโดยการถูกตัดสิทธิ์: ผลการแข่งขันตัดสินได้จากการที่คู่แข่งขันชั่งน้ำหนักไม่ผ่านหรือไม่ไปรายงานตัวที่โต๊ะเรียก
นักกีฬาภายหลังจากการเรียกครั้งที่ 3 
 
วิธีปฏิบัติจะแตกต่างกันไปตามเหตุผลถูกที่ตัดสิทธิ์ดังนี้ 
 1).ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันชั่งน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ภายหลังจากการจับฉลากแบ่งสายแล้วจะทำให้มีผลต่อตารางการ
แข่งขันจะต้องมีการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้แทนเทคนิคและผู้เกี่ยวข้องทราบจะไม่มีการจัดผู้ตัดสินไปปฏิบัติหน้าที่การ
แข่งขันคู่นั้น คู่แข่งขันไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวที่สนามแข่งขัน 
 2.) ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันผ่านการชั่งน้ำหนัก แต่ไม่ปรากฏตัวที่บริเวณโต๊ะเรียกนักกีฬา ให้ผู้ตัดสินและคู่แข่งขันเข้า
สู่สนามแข่งขันรอบริเวณจุด ตำแหน่งของตนเอง แล้วประกาศให้คู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะ รายละเอียดและวิธีปฏิบัติ 
กติกาข้อย่อย 4.1 หัวข้อที่ 10  
 
คำอธิบาย 5 
 
ชนะโดยผู้ตัดสินสั่งลงโทษคู่แข่งขัน: 
ผู้ตัดสินสั่งลงโทษให้เป็นฝ่ายแพ้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
- เมื่อผู้เข้าแข่งขันถูกลงโทษครบ 10 กัมเจิม 
 
คำอธิบาย 6 
 
ชนะโดยการตัดสิทธิ์สำหรับพฤติกรรมที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬา: DQB จะประกาศเม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
- เมื่อตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันหรือสมาชิกในทีม ทำการปรับเปลี่ยนเซ็นเซอร์หรือ ระบบเกราะอิเล็กทรอนิกส์ 
- เมื่อผู้เข้าแข่งขันโกงในข้ันตอนการชั่งน้ำหนัก 
- เมื่อพบว่าผู้เข้าแข่งขันมีการละเมิดกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของ WT 
- เมื่อผู้เข้าแข่งขันหรือโค้ชมีพฤติกรรมการละเมิดอย่างร้ายแรงตามท่ีระบุไว้ในข้อ 23.3.1 & 23.3.2  
 ผลการแข่งขันทั้งหมดของผู้แข่งขันที่แพ้โดย DQB จะถูกลบออก และผลการแข่งขันของผู้แข่งขันรายอ่ืนที่ถูก
กระทบจะถูกจัดลำดับใหม่ 
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คำอธิบาย #7 
ในระบบ Best of Three (3) ผลการตัดสินจะปฏิบัติตามขั้นตอนของกติกาข้อ 16 

- 16.1 ชนะโดยผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขัน (RSC) 

- 16.2 ชนะโดยคะแนนรวม (PTF) 

- 16.6 ชนะโดยคู่แข่งขันถอนตัว (WDR)  

- 16.7 ชนะโดยคู่แข่งขันขาดคุณสมบัติ (DSQ)  

- 16.9 ชนะโดยการตัดสิทธิ์สำหรับพฤติกรรมที่ไม่มีนำ้ใจนักกีฬา (DQB)  
i. กรณี 16.2 ชนะโดยคะแนนรวม (PTF) คะแนนการแข่งขันจะเท่ากับผลรวมจำนวนยกที่ชนะจากสามยก 
ii. กรณี 16.3 ชนะโดยคะแนนห่าง (PTG) เมื่อคะแนนของนักกีฬามีความห่าง 12 คะแนนในยก ผู้ตัดสินจะยุติ

การแข่งขันแล้วประกาศผู้ชนะโดยคะแนนห่างในยกนั้น แต่จะไม่รวมถึงการแข่งขันในรอบ Semi-final 
และ  Final ของรุ่นซีเนียร์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการแข่งขัน  
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ข้อที ่17 น็อคดาวน์ 
 
การน็อกดาวน์คือ เมื่อถูกโจมตีด้วยเทคนิคที่ถูกต้องและจะส่งผลดังนี้: 
 
1. เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย นอกเหนือจากฝ่าเท้าแตะพ้ืนอันเนื่องมาจากแรงของคู่ต่อสู้ใช้เทคนิคการเข้าทำ
คะแนน 
2. เมื่อผู้เข้าแข่งขันมีอาการโซเซ มึนงง ไม่มีความตั้งใจ หรือความสามารถท่ีจะทำการแข่งขันต่อไปได้อันเป็นผลมา
จากการเทคนิคการเข้าทำคะแนนของคู่ต่อสู้ 
 
3.เมื่อผู้ตัดสินเห็นว่าไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้อันเนื่องมาจากการโจมตีที่ถูกต้องของคู่แข่งขัน 
 
คำอธิบาย 1  
 
น็อคดาวน์คือ สถานการณ์ท่ีผู้เข้าแข่งขันถูกกระแทกล้มลงไปบนพื้นหรือมึนงง โซเซ หรือไม่สามารถตอบสนองที่จะ
ทำการแข่งขันต่อได้เนื่องมาจากการโจมตีนั้น แม้จะไม่แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนก็ให้ผู้ตัดสินถือว่าเป็น
การน็อคดาวน์หากผลของการโจมตีนั้นเป็นอันตรายไม่สามารถแข่งขันต่อได้ จะเป็นอันตรายหากให้ทำการแข่งขัน
ต่อไป หากมีการตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬา 
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ข้อที ่18 ขั้นตอนปฏิบตัิในกรณีน็อคดาวน ์
 
1. เมื่อผู้เข้าแข่งขันน็อกดาวน์ อันเป็นผลเนื่องมาจากการถูกคู่ต่อสู้เข้าทำโดยถูกกติกา ให้ผู้ตัดสินปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ผู้ตัดสินสั่งแยกคู่ต่อสู้ออกจากผู้เข้าแข่งขันที่ล้มลงโดยการสั่ง “คัล-เลียว” (หยุด) เจ้าหน้าที่ต้องทำการหยุดเวลา
การแข่งขันเมื่อมีคำสั่ง “คัล-เลียว” (หยุด) 
 
1.2. ผู้ตัดสินต้องเช็คอาการของผู้เข้าแข่งขันที่ล้มลงก่อนแล้วเริ่มนับเสียงดัง จาก "ฮานา (1)" จนถึง ”ยอล (10)" โดย
มีช่วงเวลาในการนับห่างกัน 1 วินาทีไปทางผู้เแข่งขันที่ล้มลงโดยใช้สัญญาณมือเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเวลาที่ผ่านไป 
 
1.3. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันท่ีถูกน็อคดาวน์ยืนขึ้นมาได้ระหว่างที่ผู้ตัดสินกำลังนับและต้องการที่จะสู้ต่อ ผู้ตัดสินจะ 
ต้องทำการนับต่อไปจนถึง "โย-เดิล (8)" เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสฟ้ืนตัว เมื่อผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันกลับสู่
สภาพปกติจึงสั่งให้เริ่มการแข่งขันต่อได้โดยการสั่ง "เค-ซก"  
 
1.4. เมื่อผู้เข้าแข่งขันที่ถูกน็อคดาวน์ไม่แสดงความพร้อมที่จะทำการแข่งขันต่อเมื่อนับถึง ”ยอเดิล (8)” แล้วให้ผู้
ตัดสินประกาศให้ผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายชนะโดยการยุติการแข่งขัน RSC 
 
1.5. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่ต่างถูกน็อคดาวน์ให้ผู้ตัดสินนับต่อไปเรื่อย ๆ หากว่าผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งคนใดยังไม่
ฟ้ืนตัวเพียงพอ 
 
1.6 ในกรณีที่ผู้แข่งขันทั้งคู่ต่างน็อคดาวน์ และไม่ฟ้ืนตัวเมื่อนับถึง "เยิล (10)" ให้ตัดสินผู้ชนะจากการดูคะแนนที่ทำ
ได้ก่อนจะเกิดการน็อคดาวน์ 
 
1.7 ถ้าผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้ ผู้ตัดสินสามารถตัดสินว่าคู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะ
โดยไม่ต้องมีการนับ หรือตัดสินในระหว่างการนับก็ได้ 
2. ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามหลังการแข่งขัน: ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถแข่งขันต่อ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ว่า
ส่วนใดของร่างกายจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ภายในสามสิบ (30) วัน โดยไม่ได้รับอนุมัติจากประธาน
แพทย์ WT ภายหลังจากมีการส่งคำแถลงจากแพทย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากสหพันธ์แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 
     2.1 ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์
ประจำสนามและได้รับการยืนยันจากประธานแพทย์ (MC) ที่ห้องแพทย์ทันทีหลังการแข่งขัน 
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     2.2 ผู้เข้าแข่งขันที่น็อคเอาท์เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะต้องได้รับการตรวจสอบจากแพทย์ที่ห้องแพทย์
ตามกฎการแพทย์ของ WT แพทย์ประจำสนามต้องดำเนินการ SCAT5 กับผู้แข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อวินิจฉัยการ
กระทบกระเทือนในกรณีท่ีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะภายใน 30 นาทีหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ 
     2.3 การบาดเจ็บที่ศีรษะหรือการถูกกระทบกระแทกที่ศีรษะ (ปานกลางถึงรุนแรง) ที่มีนัยสำคัญใด ๆ จะมีการ
ระงับการแข่งขันในระหว่างช่วงเวลาการระงับ (ดู 18.2.5) ระยะเวลาการระงับทางการแพทย์ที่จำเป็นนี้ไม่สามารถ
ทำให้สั้นลงได้ในทุกกรณีเม่ือมีการระงับ 
     2.4 การตัดสินใจที่จะระงับผู้เข้าแข่งขันเนื่องจากการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือการถูกกระทบกระเทือนที่สำคัญต้อง
พิจารณาจากเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ (1) ~ (3) 
          (1) การตรวจทางระบบประสาทแบบครอบคลุมและการทดสอบทางประสาทวิทยา (SCAT 5 หรือเครื่องมือ
ประเมินการกระทบกระเทือนที่ได้รับการรับรองอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากประธานแพทย์ WT) ดำเนินการโดย
แพทย์ที่ได้รับหน้าที่ในห้องแพทย์ของสนามซึ่งต้องรายงานต่อประธานแพทย์ WT) 
          (2) ผู้ตัดสิน-ยุติ-การแข่งขันเนื่องจากหมดสติ เปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจ หรือไม่สามารถทำการเคลื่อนไหวที่
มีความหมาย มั่นคงด้วยตนเอง อันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะโดยตรงอย่างน้อยสิบ (10) วินาทีหรือนับสิบ 
(10) 
          (3) ไม่สามารถฟ้ืนตัวเต็มที่จากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและกลับมาแข่งขันได้ภายในหนึ่ง (1) นาทีของการ
ประเมินทางการแพทย์ในสนาม หลังจากท่ีผู้ตัดสินเรียกแพทย์เพ่ือตรวจสอบอาการกระทบกระเทือน 
2.5 ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างมีนัยสำคัญหรือมีการกระทบกระเทือนตามเกณฑ์ 
2.4 ข้างต้นจะถูกพักการแข่งขัน 30 วัน (ซีเนียร์) ระงับ 40 วัน (จูเนียร์) หรือระงับ 50 วัน (ยุวชน) ระยะเวลาพัก
รักษาทางการแพทย์ภาคบังคับนี้ไม่สามารถลดให้สั้นลงได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เมื่อมีสั่งการระงับแล้ว 
2.6 ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองครั้งที่สองในช่วง 90 วันที่ผ่านมา จะถูกระงับแข่ง 90 วัน 
และผู้ที่ถูกกระทบกระแทกครั้งที่ 3 ใน 180 วันที่ผ่านมาจะถูกระงับแข่ง 180 วัน 
2.7 สำหรับเหตุการณ์ของการกระทบกระเทือนทางสมองหรือการบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีนัยสำคัญซึ่งไม่ได้รับรายงาน 
วินิจฉัยผิดพลาด หรือจัดการไม่ถูกต้องโดยไม่มีการระงับการรักษาทางการแพทย์ แผนกกีฬา WT และคณะกรรม 
การการแพทย์ของ WT ที่นำโดยประธานคณะกรรมการแพทย์ จะเริ่มตรวจสอบเหตุการณ์โดยการตรวจสอบวิดีโอ
ย้อนหลังแม้หลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน เหตุการณ์นี้ต้องรายงานต่อประธานคณะกรรมการแพทย์ WT ภายใน 30 วัน
หลังจากวันที่เกิดเหตุการณ์เพ่ือเริ่มการสอบสวน หากการตรวจสอบวิดีโอได้รับการยืนยันโดยผู้ตรวจสอบอย่างน้อย
สามคน (3) ของคณะกรรมการการแพทย์พบว่ามีการกระทบกระเทือนอย่าง เห็นได้ชัด หรือการบาดเจ็บที่ศีรษะ
อย่างรุนแรง (การน็อกเอาท์นานกว่า 10 วินาที) หรือการบาดเจ็บร้ายแรงอ่ืน ๆ ซึ่งกำหนดให้ต้องพักการ
รักษาพยาบาลเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน คณะกรรมการการแพทย์ของ WT จะทำการเปลี่ยนคำตัดสินของผู้
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ตรวจสอบทางการแพทย์ (OMD หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย) และใช้กฎการระงับบังคับกับนักกีฬาเพ่ือปกป้อง
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน 
 
คำอธิบาย 1 
 
แยกคู่แข่งขันออกไป: ให้คู่แข่งขันท่ียืนอยู่กลับไปยืนตรงจุดที่กำหนดของตนเอง แต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันที่ล้มนั้นอยู่
ใกล้กับบริเวณที่กำหนดไว้สำหรับคู่แข่งขันให้คู่แข่งขันไปรออยู่ที่เส้นระวังบริเวณด้านหน้าที่นั่งโค้ชของตนเอง 
 
คำแนะนำในการปฏิบัติ 
 
ผู้ตัดสินจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนอย่างกะทันหันของการน็อคดาวน์ หรือ อาการโซเซ ซึ่ง
เป็นอาการเฉพาะที่จะเกิดข้ึนได้จากแรงปะทะอย่างรุนแรง 
 
คำอธิบาย 2 
 
กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันที่ถูกน็อคดาวน์ สามารถยืนขึ้นมาได้ในระหว่างที่ผู้ตัดสินกำลังนับ และต้องการแข่งขันต่อ 
จุดประสงค์หลักของการนับก็เพ่ือป้องกันผู้เข้าแข่งขัน ถึงแม้ว่าผู้เข้าแข่งขันจะแสดงเจตนาที่จะแข่งขันต่อก่อนที่จะ
นับถึง “ยอดอล (8)” กรรมการต้องทำการนับให้ถึงยอดอล (8) ก่อนที่จะกลับไปแข่งขันต่อ การนับถึงแปดนั้นเป็น
ข้อบังคับและผู้ตัดสินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 
การนับหนึ่งถึงสิบ: ฮานา (1), ทุล (2), เซท (3), เนท (4), ทาซอท (5), ยอซอท(6), อิลกบ (7), ยอดอล (8), อาฮบ 
(9), ยอล (10) 
 
คำอธิบาย 3 
 
ผู้ตัดสินจะต้องดูให้แน่ชัดว่าถ้าผู้เข้าแข่งขันสามารถฟ้ืนตัวได้แล้ว และมีความพร้อมที่จะแข่งขันต่อได้ให้ประกาศ 
“เคซก” ได้เลย ผู้ตัดสินต้องเช็คสภาพผู้เข้าแข่งขันท่ีจะแข่งขันต่อได้ระหว่างที่กำลังนับถึง “ยอดอล (8)” ดูจาก
สภาพของผู้เข้าแข่งขันเมื่อนับถึง “ยอดอล (8)” เป็นหลักปฏิบัติ ผู้ตัดสินควรใช้เวลาใหน้้อยที่สุดในการนำนักกีฬา
กลับเข้าสู่การแข่งขัน 
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คำอธิบาย 4 
 
เมื่อผู้เข้าแข่งขันที่ถูกน็อกดาวน์ไม่สามารถแสดงเจตนาว่าจะทำการแข่งขันต่อเมื่อนับถึง “ยอเดิล (8)” ผู้ตัดสินจะ
ประกาศให้คู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะโดยการสั่งยุติการแข่งขัน (RSC) เมื่อนับต่อไปจนถึง “ยอล (10)” แล้ว: 
ผู้เข้าแข่งขันจะแสดงเจตนาว่าต้องการจะสู้ต่อโดยการแสดงท่าต่อสู้พร้อมกับกำหมัดหลายๆครั้ง ถ้าหากผู้เข้า
แข่งขันไม่สามารถทำท่าทางดังกล่าวภายในการนับถึง “ยอเดิล (8)” ได้ ให้กรรมการนับต่อด้วย “อาฮบ (9)” และ 
“ยอล (10)” หลังจากนั้นประกาศให้คู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะ การแสดงเจตนาท่าทางว่าต้องการจะสู้ต่อภายหลังการ
นับ “ยอเดิล (8)” แล้วจะไม่เป็นผลและถึงแม้ว่า ผู้เข้าแข่งขันจะแสดงเจตนาว่าจะสู้ต่อเมื่อนับถึง “ยอเดิล (8)” ก็
ตามให้ผู้ตัดสินสามารถนับต่อไปและประกาศยุติการแข่งขันได้ ถ้าหากเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันไม่อยู่ในสภาพที่จะแข่ง
ต่อไปได้ 
 
คำอธิบาย 5 
 
เมื่อผู้ตัดสินจะเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถสู้ต่อได้เมื่อผู้เข้าแข่งขันได้รับการกระทบกระ เทือนอย่างรุนแรงหรือล้ม
ลงทันทีผู้ตัดสินสามารถหยุดการนับแล้วเรียกให้มีการปฐมพยาบาล หรือให้มีการปฐมพยาบาลไปพร้อมกับการนับก็
ได้ 
 
คำแนะนำในการปฏิบัติของผู้ตัดสิน 
 
1. ผู้ตัดสินไม่ควรให้เวลาในการฟื้นตัวของผู้เข้าแข่งขันเพิมขึ้นอีกหลังจากนับ “ยอดอล (8)” แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ทัน
ได้สังเกตอาการของผู้เข้าแข่งขันในระหว่างการนับ 
 
2. หากผู้เข้าแข่งขันฟ้ืนสภาพก่อนที่จะนับถึง “ยอดอล (8)” และแสดงเจตนาที่จะแข่งขันต่อ แต่ผู้ตัดสินสังเกตุเห็น
อย่างชัดเจนว่าผู้เข้าแข่งขันมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการปฐมพยาบาล ให้ผู้ตัดสินสั่ง “เค-ซก” แล้วตามด้วย 
"คัล-เลียว" และ “เค-ชิ” ทันที หลังจากนั้นให้ปฏิบัติตามข้ันตอนกติกาข้อ 19 ต่อไป 
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ข้อที ่19 ขั้นตอนปฏิบัติในการสั่งหยุดการแข่งขัน  
 
1.เมื่อการแข่งขันต้องหยุดลง เนื่องจากผู้เข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บให้ผู้ตัดสินปฏิบัติตาม
ขั้นตอนด้านล่างนี้ ส่วนในสถานการณ์อ่ืน ๆที่ต้องทำการหยุดการแข่งขันให้ผู้ตัดสินประกาศ "คัล-เลียว (หยุดเวลา)" 
และกลับสู่การแข่งขันโดยคำสั่ง "เค-ซก” 
 
1.1 ผู้ตัดสินต้องสั่งหยุดการแข่งขันโดยใช้คำสั่ง "คัล-เลียว" และสั่งให้เจ้าหน้าที่หยุดเวลา 
1.2 ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บได้รับปฐมพยาบาลเป็นเวลาไม่เกิน 1 นาที ผู้ตัดสินอาจ
อนุญาตให้แพทย์ประจำทีมช่วยปฐมพยาบาลในกรณีท่ีไม่มีแพทย์ประจำการแข่งขันในขณะนั้น หากจำเป็น 
1.2.1 แพทย์ประจำการแข่งขันอาจขอเวลาเพิ่ม (ไม่เกิน 2 นาที) หากจำเป็น 
1.2.2 หากไม่มีแพทย์ประจำการแข่งขัน, แพทย์ประจำทีมหรือประธานคณะกรรมการแพทย์พร้อมปฏิบัติหน้าที่
บริเวณนั้น สามารถขอให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คนใดก็ได้ที่ใกล้สนามทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้แก่นักกีฬา 
1.3 หากผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้หลังจาก 1 นาที ให้ผู้ตัดสินประกาศให้ผู้เข้า
แข่งขันอีกฝ่ายเป็นผู้ชนะ 
 1.4 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถสู้ต่อได้ภายหลังจาก 1 นาที ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ทำให้คู่ต่อสู้ บาดเจ็บและถูก
ลงโทษด้วย “กัมเจิม”จะถูกตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้ 
1.5 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายต่างถูกน็อคดาวน์ และไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้ภายจากหลังครบ 1 
นาทีแล้ว จะตัดสินผู้ชนะจากคะแนนที่ได้ก่อนการน็อคดาวน์ 
1.6 ถ้าผู้ตัดสินสังเกตุอาการบาดเจ็บของนักกีฬา หากเห็นว่าเพียงเล็กน้อย ผู้ตัดสินจะสั่ง “คัล-เลียว” และสั่งให้กลับ
เข้าสู่การแข่งขันโดยคำสั่ง “Stand up” หากนักกีฬาไม่กลับเข้าสู่การแข่งขัน ภายหลังจากคำสั่ง “Stand up” 
จำนวน 3 ครั้ง ให้ผู้ตัดสินยุติการแข่งขันและประกาศผลให้นักกีฬาอีกฝ่ายเป็นผู้ชนะ 
1.7 หากผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันมีอาการบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก กระดูกเคลื่อน ข้อเท้าแพลง หรือเลือดออก ผู้
ตัดสินจะสั่งให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับการปฐมพยาบาลเป็นเวลา 1 นาที โดยการสั่ง “เค-ชิ” และอาจอนุญาตให้มีการ
ปฐมพยาบาลถึงแม้ว่าจะสั่งให้ยืนขึ้นแล้วก็ตามในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้น 
1.8 ยุติการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บ: ถ้าผู้ตัดสินสังเกตุว่าผู้เข้าแข่งขันมีอาการบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก 
กระดูกเคลื่อน ข้อเท้าแพลงหรือเลือดออกให้ผู้ตัดสินปรึกษาประธานฝ่ายแพทย์ หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธาน หากผู้เข้าแข่งขันมีอาการบาดเจ็บซ้ำ ๆในลักษณะเดิม ประธานฝ่ายแพทย์หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย
จากประธาน อาจลงความเห็นว่าไม่สามารถสู้ต่อได้จะแนะนำให้ผู้ตัดสินทำการยุติการแข่งขันและนักกีฬาที่บาดเจ็บ
เป็นฝ่ายแพ้ 
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คำอธิบาย 1 
 
เมื่อผู้ตัดสินเห็นว่าการแข่งขันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อันเนื่องมาจากมีการบาดเจ็บหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินใด ๆ 
ให้ผู้ตัดสินปฏิบัติดังนี้ 
 
1.)   ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันอยูในสภาวะวิกฤติ เช่น หมดสติหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส การปฐมพยาบาลจะต้อง 
กระทำโดยเร็วที่สุดและต้องยุติการแข่งขัน ในกรณีนี้ผลการแข่งขันจะตัดสินโดยการพิจารณาดังนี้ 
- ผู้ทำให้คู่แข่งขันเกิดอาการบาดเจ็บจากการทำผิดกติกา และถูกลงโทษด้วย "กัม-เจิม" จะเป็นฝ่ายแพ้ 
- ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผลมาจากการเข้าทำท่ีถูกกติกา หรือเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดข้ึน หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน 
ๆ จะเป็นฝ่ายแพ้ 
- หากผลที่เกิดขึ้นเกิดมาจากเหตุอื่น ๆ ให้พิจารณาผลการแข่งขันจากคะแนนที่มีอยู่ก่อนที่จะหยุดการแข่งขันแต่ถ้า
หากมีการหยุดการแข่งขันก่อนที่จะจบยกที่ 1 ให้ถือว่าการ แข่งขันนี้เป็นโมฆะ  
2.)  หากมีความจำเป็นที่ต้องการปฐมพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาปฐมพยาบาล 1 นาที หลังจากท่ี 
ผู้ตัดสินประกาศ “เคชิ” 
- การสังให้กลับเข้าสู่การแข่งขัน : เป็นการตัดสินใจของผู้ตัดสินเอง หลังจากปรึกษากับแพทย์ประจำสนามแล้วว่าผู้
เข้าแข่งขันจะสามารถทำการแข่งขันต่อได้หรือไม่ ผู้ตัดสินสามารถสั่งให้ทำการแข่งขันต่อเมื่อใดก็ได้ภายในช่วงเวลา 
1 นาทีนั้น และผู้ตัดสินสามารถสั่งให้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้กลับเข้าแข่งขันต่อเป็นฝ่ายแพ้ได้  
- ขณะทีผู่้เข้าแข่งขันกำลังได้รับการปฐมพยาบาล หรือระหว่างที่กำลังฟ้ืนตัวนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 40 วินาที หลัง การ
สั่ง "เค-ชิ" ให้ผู้ตัดสินเริ่มประกาศเวลาที่ผ่านไปดังๆทุก 5 วินาที หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ตรงจุดที่
กำหนดไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากหมดเวลา 1 นาทีแล้วให้มีการประกาศผลการแข่งขันทันที 
- ภายหลังจากสั่ง "เค-ชิ" การนับเวลา1 นาทีจะเริ่มนับทันทีที่แพทย์เข้าสู่สนาม หรือภายหลังจากรอ 10 วินาทีหาก
แพทย์ยังไม่อยู่ในสนาม อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการปฐมพยาบาลและแพทย์สนามไม่อยู่ใน
บริเวณนั้นหรือจำ เป็นต้องใช้เวลาในการปฐมพยาบาลนานกว่านั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสินว่าจะหยุดเวลา
ตามแต่สมควร  
- ถ้าไม่สามารถทำการแข่งขันต่อได้ภายหลังเวลา 1 นาทีแล้ว ผลการแข่งขันจะพิจารณาตาม ข้อ 1 ข้างต้น 
3.)   ถ้าผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่ไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันภายหลังจากหมดเวลา 1 นาทีแล้วหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เกิดข้ึนผลการแข่งขันจะพิจารณาตามนี้ 
-   หากผลที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากคนใดทำผิดกติกาและถูกลงโทษด้วย"กัม-เจิม" ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ 
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- หากผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาจากการทำผิดกติกาและถูกลงโทษโดย "กัม-เจิม" ผลของการแข่งขันนั้นให้ตัดสินโดย
การดูคะแนนก่อนที่จะมีการหยุดการแข่งขัน อย่างไรก็ตามถ้าหากหยุดการแข่งขันก่อนที่จะจบยกท่ี 1 ให้ถือว่าการ
แข่งขันนี้เป็นโมฆะและฝ่ายจัดการแข่งขันจะตัดสินใจว่าจะหาเวลาที่เหมาะสมเพ่ือจัดแข่งขันคู่นี้อีกหากผู้เข้าแข่งขัน 
คนใดไม่สามารถมาแข่งได้ตามเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นฝ่ายแพ้โดยการถอนตัว 
- หากผลที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการที่ผู้เข้าแข่งขันท้ังสองฝ่ายต่างทำผิดกติกาและถูกลงโทษด้วย"กัม-เจิม" ผู้เข้าแข่งขัน
ทั้งคู่จะเป็นผู้แพ้ 
 
คำอธิบาย 2 
 
เหตุการณ์ใด ๆที่ต้องหยุดการแข่งขันนอกเหนือไปจากกรณีต่าง ๆ ข้างต้นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 
1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่จะต้องหยุดการแข่งขัน ให้ผู้ตัดสินสั่งหยุดการแข่งขัน และปฏิบัติตาม
คำแนะนำของผู้แทนเทคนิค 
2. หากต้องหยุดการแข่งขันภายหลังจากจบยกท่ี 2 และไม่สามารถแข่งต่อไปได้อีกให้พิจารณาผลการแข่งขันโดยดู
จากคะแนนที่มีอยู่ก่อนจะหยุดการแข่งขัน 
3. หากการแข่งขันต้องยุติก่อนที่จะจบยกที่ 2 จะจัดให้มีการแข่งขันใหม่โดย ให้แข่งขันทั้งหมด 3 ยก 
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ข้อที ่20 เจ้าหน้าที่เทคนิคต่าง ๆ 
 
1.ประธานเทคนิค (TD) 
 
1.1 คุณสมบัติ: ประธาน WT จะแต่งตั้งผู้แทนเทคนิค จากสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคสำหรับการแข่งขัน
ที่ WT รับรอง โดยการเสนอชื่อจากเลขาธิการ 
1.2 หน้าที่ผู้แทนเทคนิค: เป็นผู้รับผิดชอบให้แน่ใจว่ากฎการแข่งขันของ WT จะถูกใช้ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม 
และเป็นผู้นำในการประชุมหัวหน้าทีมและการจับฉลากสายการแข่งขัน ผู้แทนฯเป็นผู้รับรองผลการจับฉลากสาย
การแข่งขัน และผลการชั่งน้ำหนักของผู้เข้าแข่งขันก่อนที่จะอนุมัติเป็นทางการ ผู้แทนฯมีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องของ
พ้ืนที่สนามแข่งขันและเรื่องทางเทคนิค โดยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการดูแลการแข่งขัน ผู้แทนฯจะทำหน้าที่
ตัดสินใจสุดท้ายในเรื่องต่าง ๆของการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกาการแข่งขัน ผู้แทนฯทำหน้าที่เป็นประธานคณะ
ผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้แทนฯจะมีหน้าที่รายงานและประเมินการแข่งขัน 
 
 
2. สมาชิกคณะผู้ควบคุมการแข่งขัน (CSB) 
2.1 คุณสมบัติ: สมาชิกคณะผู้ควบคุมการแข่งขันจะถูกแต่งตั้งโดยประธาน WT โดยการเสนอจากเลขาธิการซึ่งเลือก
จากผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันเทควันโดอย่างเพียงพอ 
 
2.2 องค์ประกอบ: CSB จะต้องมีประธาน 1 คนและสมาชิกไม่เกิน 4 คนต่อรายการการแข่งขันที่รับรองโดย WT มี
ประธานคณะกรรมการเกมส์ของ WT, คณะกรรมการผู้ตัดสินของ WT, คณะกรรมการการแพทย์ของ WT, 
คณะกรรมการนักกีฬาของ WT จะนับรวมอยู่ใน CSB และเป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง อย่างไรก็ตามองค์ประกอบนี้จะ
อาจปรับเปลี่ยนได้โดยประธาน WT หากจำเป็น 
 
2.3 หน้าที่: CSB จะช่วยผู้แทนเทคนิคดูแลความเรียบร้อยในการแข่งขันและดำเนินไปตามกำหนดการ CSB จะ
ประเมินผลการทำงานของรีวิวจูรี่ และเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสิน CSB และจะทำหน้าที่คณะกรรมการลงโทษวิสามัญไป
พร้อมกันเพ่ือให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเรียบร้อย 
 
3. คณะผู้ตัดสิน  
 
3.1 คุณสมบัติ: ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ตัดสินที่ข้ึนทะเบียนโดย WT 
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3.2 หน้าที่:  
3.2.1    ผู้ตัดสิน 

3.2.1.1 ผู้ตัดสินเป็นผู้ควบคุมการแข่งขัน 
3.2.1.2 ผู้ตัดสินเป็นผู้สั่ง “ชี-จั๊ก”, “คุ-มาน”,“คัล-เลียว” “เค-ซก”, “เค-ชิ”, “ชิ-กัน, ประกาศผู้ชนะและ
ผู้แพ,้ ตัดคะแนน, ลงโทษ และสั่งให้ออกจากสนามแข่งขัน การประกาศทั้งหมดของผู้ตัดสินจะต้องกระทำ
เมื่อผลได้รับการยืนยันแล้ว 
3.2.1.3 ผู้ตัดสินมีสิทธิ์ตัดสินได้โดยอิสระภายใต้กติกาการแข่งขันที่กำหนดไว้ 
3.2.1.4 ตามหลักการแล้ว ผู้ตัดสินจะไม่สามารถให้คะแนน อย่างไรก็ตามหากมีกรรมการให้คะแนนคนใด
คนหนึ่งยก มือขึ้นเพราะคะแนนไม่ถูกบันทึก ผู้ตัดสินจะเรียกประชุมกรรม การให้คะแนน และหาก
กรรมการให้คะแนน 2 คนลงมติให้คะแนนผู้ตัดสินจะต้องยอมรับการเปลี่ยนคะแนนและแก้ไขคะแนน ตาม
มติ (ในกรณีผู้ตัดสิน 1 คน + กรรมการให้คะแนน 3 คน) ในกรณีท่ีใช้กรรมการให้คะแนน 2 คน จะสามารถ
แก้ไขคะแนนก็ต่อเมื่อเมื่อมีกรรมการ 2 คนขึ้นไปจากกรรมการให้คะแนน 2 คน และผู้ตัดสินเห็นชอบ 
3.2.1.5 ในกรณีตามกติกาข้อที่ 15 การตัดสินความสามารถท่ีเหนือกว่าจะกระทำโดยผู้ตัดสินที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสนามนั้น  

3.2.2 กรรมการให้คะแนน 
3.2.2.1 กรรมการให้คะแนน จะต้องให้คะแนนที่ถูกต้องทันที 
3.2.2.2 กรรมการให้คะแนนจะต้องให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ตัดสิน 

3.2.3 รีวิวจูรี ่
 3.2.3.1 รีวิวจูรี่ จะพิจารณาจากวิดีโอ และแจ้งผลให้ผู้ตัดสินทราบภายในสามสิบ (30) วินาที 
 
3.2.4 ผู้ช่วยทางเทคนิค (TA) 

3.2.4.1 TA ควรตรวจสอบจอมอนิเตอร์ระหว่างการแข่งขัน ทำการบันทึกคะแนน, การตัดคะแนนและเวลา
อย่างถูกต้อง และต้องแจ้งผู้ตัดสินทราบทันทีหากมีปัญหาใด ๆในเรื่องนี้เกิดข้ึน 
3.2.4.2 TA ควรแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบถึงเวลาเริ่มและหยุดการแข่งขัน โดยสื่อสารอย่างใกล้ชิดไปยังระบบ
การควบคุมและผู้บันทึก 
3.2.4.3 จะต้องบันทึกผลคะแนน, การตัดคะแนน และผลการดูวีดีโอรีเพลยลงในใบบันทึก TA 

3.3 จำนวนผู้ตัดสินในแต่ละสนาม  
3.3.1 ทีมผู้ตัดสินที่ประกอบด้วยผู้ตัดสิน 1 คนและกรรมการให้คะแนน 3 คน 
3.3.2 ทีมผู้ตัดสินที่ประกอบด้วยผู้ตัดสิน 1 คนและกรรมการให้คะแนน 2 คน 

3.4 การจัดผู้ตัดสินลงปฏิบัติหน้าที่ 
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3.4.1 การจัดผู้ตัดสินเพื่อทำหน้าที่จะจัดข้ึนหลังจากท่ีกำหนดตารางการแข่งขันแล้ว 
3.4.2 ผู้ตัดสินหรือกรรมการให้คะแนนที่มีสัญชาติเดียวกันกับนักกีฬาจะไม่ถูกจัดให้ลงทำหน้าที่ในการ
แข่งขันนั้น จะยกเว้นให้สามารถลงทำหน้าที่กรรมการให้คะแนนได้กรณีท่ีมีผู้ตัดสินไม่เพียงพอ 

3.5 ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ: ผลการตัดสินใจของผู้ตัดสินและกรรมการให้คะแนนควรเป็นที่น่าเชื่อถือ และ
กรรมการทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเองต่อคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน 
3.6 เครื่องแต่งกาย 

3.6.1 ผู้ตัดสินและกรรมการให้คะแนนจะต้องสวมเครื่องแบบที่ออกแบบโดย WT 
3.6.2 กรรมการจะต้องไม่สวมใส่หรือพกพาอุปกรณ์ท่ีอาจรบกวนการแข่งขัน การใช้โทรศัพท์โดยของ
เจ้าหน้าที่ในสนามอาจถูกจำกัดได้หากจำเป็น 

 
4. ผู้บันทึกมีหน้าที่บันทึกเวลาการแข่งขัน การหยุดเวลา จับเวลา บันทึกและประกาศผลคะแนนที่ได้ และ/หรือ การ
ตัดคะแนน 
 
คำอธิบาย 1 
เจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินต้องพักในโรงแรมแยกต่างหาก เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดต่อเจ้าหน้าที่ของทีม โรงแรมควรอยู่ห่างจาก
สนามแข่งขันไม่เกิน 20 นาทีโดยรถยนต์ 
 
คำชี้แจง 
รายละเอียดคุณสมบัติผู้ตัดสิน, หน้าที่, องค์กร และอ่ืน ๆ ให้ถือตามระเบียบว่าด้วยการจัดการเรื่องผู้ตัดสินนานาชาติ
ของ WT 
 
คำชี้แจง 
ผู้แทนเทคนิค อาจทำการเปลี่ยนตัวหรือลงโทษผู้ตัดสินโดยการปรึกษาคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน ในกรณีท่ีผู้
ตัดสินผู้นั้นได้รับมอบหมายผิด หรือในกรณีที่เห็นว่าผู้ตัดสินผู้นั้นไม่มีความเป็นธรรมหรือทำผิดพลาดอย่างไม่สมเหตุ 
สมผลซ้ำ ๆ 
 
คำแนะนำในการปฏิบัติ  
 
ในกรณีที่กรรมการให้คะแนนแต่ละคน ให้คะแนนต่างกันในการกระทำท่ีถูกกติกาที่บริเวณศีรษะ เช่น กรรมการคน
ที่ 1 ให้ 1คะแนน, กรรมการคนที่ 2 ให้ 2 คะแนน กรรมการอีกคนไม่ได้ให้คะแนน และนั่นจะทำให้ ไม่มีคะแนน
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เกิดข้ึนหรือในกรณีท่ีผู้บันทึกมีความผิดพลาดในเรื่องของการบันทึก เวลา, คะแนนหรือตัดคะแนนผิด กรรมการคน
ใดก็ได้สามารถชี้บอกว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและสอบถามเพ่ือหาคำยืนยันจากกรรมการทุกคนได้โดยให้ผู้ตัดสินสั่ง 
"คัล-เลียว" เพ่ือหยุดการแข่งขันแล้วประชุมกรรมการเพ่ือซักถามถึงเหตุการณ์และคำยืนยันในคะแนน หลังจาก
ประชุมเสร็จแล้วให้ผู้ตัดสินประกาศผล ในกรณีที่ผู้ฝึกสอนต้องการขอให้พิจารณาวีดีโอในเหตุการณ์เดียวกับที่
กรรมการให้คะแนนจะขอเรียกประชุมให้ผู้ตัดสินเรียกประชุมกรรมการก่อนที่จะรับคำขอจากผู้ฝึกสอน ถ้าหากมี
การตัดสินใจของกรรมการที่จะทำการแก้ไขผู้ฝึกสอนก็ไม่จำเป็นใช้สิทธิ์ต้องร้องขอให้พิจารณาแต่อย่างใด แต่ถ้า
หากว่าผู้ฝึกสอนยังยืนยันที่จะขอให้พิจารณาวีดีโอ ให้ผู้ตัดสินรับคำขอนั้น  
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ข้อที่ 21 การขอ VDO Replay  
 
ในกรณีที่เกิดความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนของทีมนั้น
สามารถขอต่อผู้ตัดสินเพ่ือให้ทำการพิจารณาวิดีโอได้ในทันที ขอบเขตในการขอวีดีโอรีเพลยมีดังนี้  
i) ขอให้สั่งลงโทษผู้เข้าแข่งขันฝั่งตรงข้ามในกรณี ล้ม, ออกนอกสนาม, ทำร้ายคู่ต่อสู้หลังสั่งหยุด, ทำร้ายคู่ต่อสู้ที่ล้ม
ลงไปแล้ว 
ii) คะแนนเทคนิค 
iii) ขอคัดค้านการลงโทษใด ๆของผู้เข้าแข่งขันตนเอง 
iv) ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอุปกรณ์ หรือเวลาในการแข่งขัน 
v) เมื่อผู้ตัดสินลืมลบคะแนนภายหลังจากท่ีสั่งลงโทษตามความผิดแล้ว 
vi) ระบุตัวผิดพลาดในการให้คะแนนหมัดของกรรมการ 
vii) เตะที่ศีรษะแล้วไม่มีคะแนนเกิดข้ึน 
เมื่อผู้ฝึกสอนยื่นขอให้พิจารณา ผู้ตัดสินจะสอบถามถึงเหตุผลแห่งการขอ ซึ่งการที่ผู้ฝึกสอนจะขอให้พิจารณาวิดีโอ
นั้นจะไม่สามารถขอคะแนนที่เกิดจากการใช้หมัด/เท้าต่อเกราะป้องกันลำตัวหรือการใช้เท้าเตะบริเวณเกราะอิเลก
ทรอนิกส์ได ้ โค้ชสามารถขอวิดีโอรีเพลยสำหรับการเตะที่ศีรษะได้แม้ว่าจะเป็นการใช้หมวกอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม 
ขอบเขตในการขอให้มีการพิจารณาวิดีโอนั้นจำกัดอยู่เพียงอย่างเดียวและต้องเกิดขึ้นภายใน 5 วินาทีที่โค้ชขอเท่า 
นั้นเมื่อผู้ฝึกสอนลุกข้ึนชูการ์ดสีน้ำเงินหรือแดงเพ่ือเป็นสัญญาณว่าจะขอดูวิดีโอนั้นจะถือว่าผู้ฝึกสอนฝั่งนั้นได้ใช้สิทธิ์
ในการดูวิดีโอแล้ว เว้นแต่กรณีท่ีผลการประชุมของกรรมการจะเป็นที่พอใจ 
3. ผู้ตัดสินจะขอให้รีวิวจูรี่ซึ่งเป็นคนละสัญชาติกับผู้แข่งขันเป็นผู้พิจารณาวิดีโอนั้น ๆ 
4. เมื่อพิจารณาวิดีโอแล้ว รีวิวจูรี่จะแจ้งผลต่อผู้ตัดสินภายในเวลา 30 วินาที หลังจากท่ีได้รับคำขอให้พิจารณา 
5. ผู้ฝึกสอนทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในการขอพิจารณาวิดีโอ 1 ครั้งต่อนักกีฬาแต่ละคน อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับระดับ
และขนาดของการแข่งขัน ผู้แทนเทคนิคอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนสิทธิ์ในการขอวีดีโอรีเพลยโดยจะประ 
กาศให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม หากการร้องขอนั้นเป็นผลผู้ฝึกสอนยังคงมีสิทธิ์สำหรับนักกีฬาคนนั้นต่อไป 
 6.  การตัดสินของรีวิวจูรี่ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะไม่สามารถอุทธรณ์เพ่ิมเติมในระหว่างการแข่งขันหรือการประท้วงภาย
จากหลังการแข่งขันได้อีก 
 7. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการตัดสินของกรรมการให้คะแนนอย่างเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการแสดงตัว
ของนักกีฬา หรือผิดพลาดในระบบการให้คะแนน กรรมการคนใดก็ได้ สามารถขอให้แก้ไขให้ถูกต้องได้ทุกเมื่อตลอด
การแข่งขันรอบนั้น ๆ หากมีการตัดสินใจแก้ไขผู้ชนะของการแข่งขันที่เป็นปัญหาจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
การแข่งขันในรอบถัดไป  
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8. ในกรณีที่คำขอประท้วงเป็นผล คณะผู้ควบคุมการแข่งขันอาจสั่งให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดพลาดในการ
แข่งขัน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันนั้น และอาจมีการลงโทษทางวินัยต่อผู้ตัดสินที่เก่ียวข้องหากจำเป็น 
9. ในระหว่างช่วงเวลา 10 วินาทีสุดท้ายในยกท่ี 3 หรือเวลาใดก็ได้ในระหว่างยกท่ี 4 กรรมการให้คะแนนสามารถ
ขอให้มีการพิจารณาเพ่ิมหรือลดคะแนนเทคนิคการหมุนตัวเตะได้ เมื่อผู้ฝึกสอนเสียสิทธิ์ในการขอแล้ว 
10. ในการแข่งขันท่ีไม่มีระบบวีดีโอรีเพลยให้กระทำการคัดค้านตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 10.1 ในกรณีที่มีการคัดค้านคำตัดสินของผู้ตัดสิน ให้ตัวแทนอย่างเป็นทางการของทีมยื่นคำใบคำ
ร้องพร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือให้มีการประเมินผลการตัดสินใหม่ (ใบประท้วง) โดยวางเงินเป็นจำนวน 200 USD ซึ่งไม่
สามารถเรียกคืนได้ต่อคณะผู้ควบคุมการแข่งขันภายในเวลา10 นาทีหลังจากการแข่งขันนั้น ๆ 
 10.2 การพิจารณาใหม่จะต้องกระทำโดยตัดบุคคลผู้มีสัญชาติเดียว กันกับผู้เข้าแข่งขันออก และมติ
ในการพิจารณาตรวจสอบแก้ไขคำตัดสินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก 
 10.3 สมาชิกของคณะผู้ควบคุมการแข่งขัน อาจทำการเรียกคณะกรรมการที่ตัดสินมายืนยันเหตุ 
การณ์ด้วยก็ได้ 
 10.4 คำตัดสินของคณะผู้ควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด จะไม่สามารถยื่นอุทรณ์ใด ๆ ได้อีก 
 10.5 ขั้นตอนในการพิจารณา มีดังนี้ 
  10.5.1 โค้ชหรือหัวหน้าทีมจากชาติที่ทำการประท้วงจะได้รับอนุญาตให้แถลงการณ์สั้นๆแก่คณะผู้
ควบคุมการแข่ง ขันเพ่ือชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดได้ โค้ชหรือหัวหน้าทีมที่เก่ียวข้องก็จะได้รับอนุญาตให้มีคำแถลงการณ์
สั้นๆเพ่ือโต้แย้งได้เช่นกัน 
 10.5.2 หลังจากพิจารณาคำขอประท้วงแล้วอาจมีผลทั้ง “ยอม รับ” และ “ไม่ยอมรับ” คำขอ
ประท้วงนั้น 
 10.5.3 หากจำเป็นคณะผู้ควบคุมการแข่งขันอาจขอฟังความเห็นจากผู้ตัดสิน และคณะกรรมการให้
คะแนนด้วยก็ได้ 
 10.5.4 หากจำเป็นคณะผู้ควบคุมการแข่งขันอาจขอดูหลักฐาน เช่นข้อมูลต่าง ๆที่จดไว้ หรือจาก
วิดีโอที่บันทึกเพ่ือประกอบการตัดสินใจด้วยก็ได้ 
 10.5.5 หลังจากการพิจารณา ผู้ควบคุมการแข่งขันจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงลับเพ่ือหาเสียงข้าง
มาก 
 10.5.6 ประธานจะเป็นผู้จัดทำรายงานผลการพิจารณา และประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน 
 10.5.7 แนวทางการปฏิบัติหลังมีคำตัดสิน  
 10.5.7.1 ข้อผิดพลาดในการระบุผลการแข่งขัน ความผิดพลาดการนับคะแนน และการระบุตัว
นักกีฬาที่ผิดพลาด จะส่งผลให้มีการกลับคำตัดสิน 
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 10.5.7.2 ความผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้กติกาการแข่งขัน: เมื่อคณะผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณา
แล้วว่าผู้ตัดสินทำผิดพลาดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้กติกา ผลของข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข และผู้ตัดสินจะ
ถูกลงโทษ 
 10.5.7.3 ความผิดพลาดในการตัดสินตามข้อเท็จจริง: เมื่อคณะผู้ควบคุมการแข่งขันเห็นว่าเป็น
ความผิดพลาดที่ชัดเจนในการตัดสินใจตามข้อเท็จจริง เช่นผลการกระทบ, ความรุนแรงในการกระทำ, ความ
ประพฤติหรือการตั้งใจ, ช่วงเวลาในการกระทำและบริเวณท่ีกระทำให้คำตัดสินของกรรมการเป็นไปตามนั้น แต่
กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดจะต้องถูกตักเตือน 
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ข้อที ่22 Deaf-Taekwondo 
  
หัวข้อนี้มีไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขระเบียบการแข่งขัน ที่จะใช้กับการแข่งขัน Deaf-Taekwondo กฎกติกาใด
ที่ ไม่มีระบุในข้อ 22 นี้ให้นำ The WT Competition Rules มาใช้บังคับ 
 
1. คณสมบัติของนักกีฬา 
 
ต้องผ่านขั้นตอนการจัดประเภทตามที่ระบุไว้ใน World Para-Taekwondo และ Deaf-Taekwondo 
Classification Code โดยได้รับการแบ่งรุ่นกีฬาและ Sport Class Status 
 
2. รุ่นน้ำหนัก 
 
ใช้รุ่นน้ำหนักเดียวกับรุ่นน้ำหนักโอลิมปิก 
 
3. World Deaf-Taekwondo Championships ถูกจัดตั้งข้ึนตามข้ันตอนล่าสุดของการจัดการแข่งขัน WT 
World Deaf-Taekwondo Championships 
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ข้อที ่23 บทลงโทษ 
                                                                                                       
1. ประธาน WT, เลขาธิการ หรือผู้แทนเทคนิค สามารถขอให้คณะกรรมการพิจารณาโทษฯเรียกประชุมเมื่อผู้
ฝึกสอน, นักกีฬา, เจ้าหน้า ที่หรือสมาชิกในสมาคมกีฬาชาตินั้นมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือทำการพิจารณา
โทษได้ 
2. คณะกรรมการพิจารณาโทษฯ อาจทำการสอบสวนเหตุการณ์และอาจมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยัน
เหตุการณ์ด้วยก็ได้ 
3. คณะกรรมการพิจารณาโทษฯจะพิจารณาเหตุการณ์นั้น ๆ และกำหนดบทลงโทษทางวินัย ซึ่งผลการพิจารณาจะ
มีการประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทันที พร้อมทั้งส่งรายงานคำพิจารณาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรระบุ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเหตุผลต่อประธาน และ/หรือ เลขาธิการ WT 
3.1 การละเมิดที่อาจเกิดขึ้นของผู้เข้าแข่งขัน  

3.1.1 ปฏิเสธคำสั่งสิ้นสุดการแข่งขันของกรรมการ และไม่อยู่ในการประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน 
3.1.2 เขวี้ยงปาอุปกรณ์ตนเองเช่น เฮดเกียร์, เกราะ, ถุงมือ หรืออ่ืน ๆ เนื่องจากแสดงความไม่พอใจการผล
การตัดสิน 
3.1.3 ไม่ยอมออกจากพ้ืนที่การแข่งขันหลังจบการแข่งขัน 
3.1.4 ไม่กลับเข้าสู่การแข่งขันภายหลังจากผู้ตัดสินมีคำสั่งเรียกซ้ำ 
3.1.5 ไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน 
3.1.6 ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่สมเหตุสมผลของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอย่าง
เป็นระเบียบของงาน 
3.1.7 จัดการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้คะแนน เซ็นเซอร์ และ/หรือ ส่วนใด ๆของอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ 
3.1.8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่มีน้ำใจนักกีฬาที่ร้ายแรง หรือความประพฤติก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่การ
แข่งขัน 

 
3.2 การละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากความประพฤติของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในทีมของสมาคมชาตินั้น 

3.2.1 กล่าวหา และ/หรือ โต้แย้งเก่ียวกับคำตัดสินของคณะกรรมการในระหว่างหรือหลังทำการแข่งขัน 
3.2.2 ถกเถียง โต้คารมกับกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 
3.2.3 แสดงพฤติกรรมหรือคำพูดที่รุนแรง ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือผู้ชมในสนาม
ระหว่างการแข่งขัน 
3.2.4 ยั่วยุปลุกปั่นคนดูหรือสร้างข่าวลือที่เป็นเท็จ 
3.2.5 สั่งให้นักกีฬาประพฤติไม่ดี เช่น ไม่ให้ออกจากสนามหลังการแข่งขัน เป็นต้น 
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3.2.6 พฤติกรรมรุนแรง เช่น ขว้างปา หรือเตะข้าวของส่วนตัวหรือวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการแข่งขันอ่ืน ๆ 
3.2.7 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันให้ออกจาก สนามแข่ง หรือพ้ืนที่ 
3.2.8 ความประพฤติร้ายแรงอ่ืน ๆที่ต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
3.2.9 ความพยายามใด ๆที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
4 การลงโทษทางวินัย: คณะกรรมการพิจารณาโทษฯได้มีการกำหนดโทษที่แตกต่างกันไปตามระดับการ
ละเมิด 

4.1 การตัดสิทธิ์นักกีฬา 
4.2 ตักเตือน และให้กระทำการขอโทษอย่างเป็นทางการ 
4.3 การเพิกถอน การรับรอง 
4.4 ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปในเขตของสนามแข่งขัน 

1)  ระยะเวลา 1 วัน 
2)  ตลอดการแข่งขัน 

4.5 การยกเลิกผลการแข่งขัน 
1) ยกเลิกผลการแข่งขัน และคะแนนที่เก่ียวข้อง 
2) ตัดออกจากตารางคะแนนของ WT 

4.6 ถูกระงับสภาพความเป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ของทีมจากกิจกรรม ทุกอย่างที่จัดโดย WT 
(รวมไปถงึ 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) รายการที่สำคัญต่าง ๆที่กำหนด 
 2) ทุกรายการแข่งขันในช่วงเวลาที่กำหนด (สูงสุด 4 ปี) 
4.8. โทษปรับเป็นจำนวนเงิน100-5,000 USD ต่อการละเมิด 
5. คณะกรรมการพิจารณาโทษฯอาจแนะนำไปยัง WT เกี่ยวกับการกำหนดโทษทางวินัยเพ่ิมเติมกับ
สมาชิกท่ีเกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงการกำหนดโทษแบนตลอดชีพ หรือการเพ่ิมจำนวนเงินในโทษปรับ 
6. การอุทรณ์ต่อการดำเนินการณ์ทางวินัยที่ดำเนินการลงโทษโดยคณะกรรมการพิจารณาโทษฯอาจยื่นคำ
ร้องตามมาตรา 6 ให้สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยของ WT  
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ข้อที ่24 กรณีอื่น ๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา  
 
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในกติกา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.1 กรณีท่ีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน กรรมการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นร่วมกันลงมติ 
1.2 กรณีอ่ืน ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยตรง เช่นปัญหาทางเทคนิค รวมถึงปัญหาการแข่งขันด้านอ่ืน ๆ จะ
ตัดสินโดยผู้แทนเทคนิค
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