ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัด
การแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬายูโด
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์ยูโดนานาชาติ
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด
ข้อ ๔ รุ่นอายุ ประเภทและรุ่นน้าหนักการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ (ชาย, หญิง) ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน ดังนี้
(๑) ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย-หญิง ดังนี้
- ท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย NAGE-NO-KATA จานวน ๕ ชุด ๑๕ ท่า
- ท่าทุ่มมาตรฐาน หญิง JU-NO-KATA จานวน ๓ ชุด ๑๕ ท่า
(๒) ประเภทบุคคล ชาย-หญิง ดังนี้
(๒.๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
- ประเภทบุคคลชาย ๙ รุ่น
- ประเภทบุคคลหญิง ๙ รุ่น

๒
(๒.๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี)
- ประเภทบุคคลชาย ๙ รุ่น
- ประเภทบุคคลหญิง ๙ รุ่น
(๒.๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
- ประเภทบุคคลชาย ๙ รุ่น
- ประเภทบุคคลหญิง ๙ รุ่น
(๓) ประเภททีมชาย-ทีมหญิง ดังนี้
(๓.๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
- ประเภททีมชาย ๕ คน สารอง ๒ คน
- ประเภททีมหญิง ๕ คน สารอง ๒ คน
(๓.๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
- ประเภททีมชาย ๕ คน สารอง ๒ คน
- ประเภททีมหญิง ๕ คน สารอง ๒ คน
(๓.๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
- ประเภททีมชาย ๕ คน สารอง ๒ คน
- ประเภททีมหญิง ๕ คน สารอง ๒ คน
๔.๓ การแบ่งพิกัดรุ่นน้าหนัก
(๑) ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย-หญิง ดังนี้
(๑.๑) ท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA จานวน ๕ ชุด ๑๕ ท่า
ไม่จากัดน้าหนักของนักกีฬา และนักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี นับถึงวันแข่งขัน
(๑.๒) ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA จานวน ๓ ชุด ๑๕ ท่า
ไม่จากัดน้าหนักของนักกีฬา และนักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี นับถึงวันแข่งขัน
(๒) ประเภทบุคคลชาย-หญิง ดังนี้
(๒.๑) ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี จานวน ๙ รุ่น ดังนี้
๑. รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้าหนักเกิน ๓๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้าหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๖ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๖ กิโลกรัม
(๒.๒) ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี จานวน ๙ รุ่น ดังนี้
๑. รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๓๒ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้าหนักเกิน ๓๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้าหนักเกิน ๓๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๔ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม

๓
๖. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๓ กิโลกรัม
(๒.๓) ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี จานวน ๙ รุ่น ดังนี้
๑. รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้าหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๖ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้าหนักเกิน ๖๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๓ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้าหนักมากกว่า ๗๓ กิโลกรัม
(๒.๔) ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี จานวน ๙ รุ่น ดังนี้
๑. รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้าหนักเกิน ๓๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้าหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๖ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๖ กิโลกรัม
(๒.๕) ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จานวน ๙ รุ่น ดังนี้
๑. รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๖ กิโลกรัม
๕. รุ่นน้าหนักเกิน ๖๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๓ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้าหนักเกิน ๗๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๘๑ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้าหนักเกิน ๘๑ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๙๐ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้าหนักเกิน ๙๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้าหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
(๒.๖) ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จานวน ๙ รุ่น ดังนี้
๑. รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
๒. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม
๓. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม
๔. รุ่นน้าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม

๔
๕. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม
๖. รุ่นน้าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม
๗. รุ่นน้าหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม
๘. รุ่นน้าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๘ กิโลกรัม
๙. รุ่นน้าหนักมากกว่า ๗๘ กิโลกรัม
๔.๔ ประเภททีมชาย-ทีมหญิง ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
- ประเภททีมชาย ๕ คน สารอง ๒ คน
นักกีฬาคนที่ ๑ น้าหนักไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๒ น้าหนักเกิน ๓๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๔ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๓ น้าหนักเกิน ๔๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๔ น้าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๕ น้าหนักมากกว่า ๖๓ กิโลกรัม
- ประเภททีมหญิง ๕ คน สารอง ๒ คน
นักกีฬาคนที่ ๑ น้าหนักไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๒ น้าหนักเกิน ๓๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๓ น้าหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๔ น้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๘ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๕ น้าหนักมากกว่า ๕๘ กิโลกรัม
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
- ประเภททีมชาย ๕ คน สารอง ๒ คน
นักกีฬาคนที่ ๑ น้าหนักไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๒ น้าหนักเกิน ๔๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๓ น้าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๔ น้าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๙ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๕ น้าหนักมากกว่า ๖๙ กิโลกรัม
- ประเภททีมหญิง ๕ คน สารอง ๒ คน
นักกีฬาคนที่ ๑ น้าหนักไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๒ น้าหนักเกิน ๓๖ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๔ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๓ น้าหนักเกิน ๔๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๔ น้าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๕ น้าหนักมากกว่า ๖๓ กิโลกรัม
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
- ประเภททีมชาย ๕ คน สารอง ๒ คน
นักกีฬาคนที่ ๑ น้าหนักไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๒ น้าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๓ น้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๔ น้าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๕ น้าหนักมากกว่า ๘๐ กิโลกรัม

๕
- ประเภททีมหญิง ๕ คน สารอง ๒ คน
นักกีฬาคนที่ ๑ น้าหนักไม่เกิน ๔๔ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๒ น้าหนักเกิน ๔๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๓ น้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๔ น้าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม
นักกีฬาคนที่ ๕ น้าหนักมากกว่า ๖๓ กิโลกรัม
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย-หญิง
(๑) ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาชาย ๑ คู่ (ชาย ๒ คน) เข้าร่วมการแข่งขัน
NAGE-NO-KATA
(๒) ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาหญิง ๑ คู่ (หญิง ๒ คน) เข้าร่วมการแข่งขัน
JU-NO-KATA
(๓) นักกีฬาที่ทาการแข่งขันในประเภทบุคคลไม่สามารถทาการแข่งขันในประเภท
ท่าทุ่มมาตรฐานชายและหญิงได้
๕.๒ ประเภทบุคคลชาย-หญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี
(๑) ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละ ๑ คน
(๒) นักกีฬาคนหนึ่งสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่นอายุ และ ๑ รุ่น
น้าหนักเท่านั้น
(๓) หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันตามรุ่นอายุและรุ่นน้าหนัก
ตามคุณสมบัติของนักกีฬาตาม ข้อ ๔ จากโรงเรียนต้นสังกัดแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
(๔) กรณีในวันแข่งขันมีนักกีฬาไม่เข้าร่วมการแข่งขันจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
ถ้าเอกสารรายชื่อที่ส่งมาครบ ๓ โรงเรียน ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันดาเนินการแข่งขันและนับคะแนนในรายการนั้น
ตามปกติ
๕.๓ ประเภททีมชาย-ทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี
(๑) นักกีฬาที่ทาการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันในประเภทบุคคล
(๒) แต่ละทีม สามารถส่งนักกีฬาสารองได้อีกทีมละ ๒ รุ่นน้าหนัก (๒ คน) ตาม
เกณฑ์น้าหนักที่ระบุไว้ในประเภททีมของรุ่นอายุนั้นๆ โดยนักกีฬาไม่ต้องลงทาการแข่งขันในประเภทบุคคลมา
ก่อนก็ได้
(๓) แต่ละทีมของรุ่นอายุนั้น ๆ ต้องส่งนักกีฬาตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗ คน
(รวมนักกีฬาสารอง)
๕.๔ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละโรงเรียนกีฬา ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๒ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๖
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัล ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการ
คิดคะแนน ดังนี้
- ชนะเลิศ
ได้ ๕ คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้ ๓ คะแนน
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้ ๑ คะแนน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬายูโดยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี ชายและหญิง
จานวน ๖ รางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
- ให้นับจากจานวนเหรียญรางวัลที่ได้รับตามลาดับ
- ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นนักกีฬายูโดที่ดี
- เป็นนักกีฬาที่แสดงความสามารถดีเด่น
- ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายูโด
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬายูโดยอดเยี่ยม ชายและหญิง จานวน ๒ รางวัล จะได้รับเกียรติ
บัตรโดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
- จานวนเหรียญรางวัลที่ทีมได้รับ
- ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬายูโดที่ดี
- ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายูโด
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย-หญิง
(๑) ท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA จานวน ๕ ชุด ๑๕ ท่า
(๒) ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA จานวน ๓ ชุด ๑๕ ท่า
(๓) ใช้กติกาการแข่งขันท่าทุ่มมาตรฐานของสหพันธ์ยูโดนานาชาติ ฉบับแก้ไข
ปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๓)
(๔) ในกรณีที่มีทีมการแข่งขันมากกว่า ๖ ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ
(๕) ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ
๘.๒ ประเภทบุคคลชาย-หญิง
(๑) รายการแข่งขันที่มนี ักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๓ คน ๔ คน หรือ ๕ คน ให้
จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด
(๒) รายการที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ คน หรือ มากกว่า ๖ คนขึ้นไปให้
ใช้ระบบซิงเกิลเรเปชาร์ท (Single Repechage)

๗
(๓) เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
(๓.๑) ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ ๑๔ ปี (ชาย-หญิง) ทุกรอบทุกยก ๆ ละ
๓ นาที
(๓.๒) ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุ ๑๖, ๑๘ ปี (ชาย-หญิง) ทุกรอบ ทุกยก ๆ
ละ ๕ นาที
๘.๓ ประเภททีมชาย-หญิง
(๑) ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
(๒) ทุกทีมทุกรุ่นอายุใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ นาที
(๓) เมื่อทาการแข่งขันครบทุกคนในทีม แต่ผลการแข่งขันเสมอกันให้เลือกตัวแทน
ขึ้นมาทาการแข่งขัน ๑ คน ในรุ่นน้าหนักใดก็ได้เพื่อหาผู้ชนะ
๘.๔ การชั่งน้าหนัก
(๑) นักกีฬาประเภทบุคคลที่จะแข่งขันจะต้องมาชั่งน้าหนักเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ก่อนการแข่งขัน ๑ วัน
(๒) นักกีฬาต้องมีน้าหนักในพิกัด/รุ่น ที่สมัครเท่านั้น และในการชั่งน้าหนัก
อนุญาตให้นักกีฬาชายใส่เฉพาะกางเกงชั้นในเท่านั้น นักกีฬาหญิงสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืด นักกีฬาที่ไม่มา
ชั่งน้าหนักตามเวลาที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
(๓) นักกีฬาประเภททีม ส่งรายชื่อพร้อมทาการชั่งน้าหนักในวันสุดท้ายของการ
แข่งขันประเภทบุคคล
๘.๕ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด
๘.๖ ให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ควบคุมใช้บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรอื่น ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันรับรอง เป็นบัตรประจาตัว
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จะต้องนาบัตรติดตัวไป เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันตรวจสอบได้
เสมอ
๘.๗ การรายงานตัวของนักกีฬา ให้นักเรียนรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ดาเนินการก่อนคู่
การแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์ยูโดนานาชาติ
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดการแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันที่ต้นสังกัดจัดให้เท่านั้น แต่ต้องไม่ขัดกับระเบียบของ
สหพันธ์ยูโดนานาชาติ ซึ่งสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กาหนดให้ใช้อยู่ปัจจุบัน
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
๑๒.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๘
๑๒.๒ การยืน่ ประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการประกาศ
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

