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กติกาการแข่ งขันและคาอธิบาย
ข้ อที่ 1 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกติกาการแข่งขันคือ เพื่อให้กฎระเบียบเป็ นมาตรฐานสาหรับทุกระดับการแข่งขันชิงแชมป์
และ/ หรื อ ให้การรับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WTF) ของแต่ละทวีป หรื อสมาคมของแต่ละประเทศที่
เป็ นสมาชิกของสหพันธ์เทควันโดโลก กฎกติกาการแข่งขันมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้แน่ ใจว่าทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันจะดาเนินการอย่างเป็ นธรรมและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
คาอธิบาย
วัตถุประสงค์ของกติกาข้อที่ 1 เพือ่ ให้การแข่งขันเทควันโดทัว่ โลกมีมาตรฐานเดียวกัน การแข่งขันใดๆ ที่ไม่ได้
ปฏิบตั ิตามกฎกติกาฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็ นการแข่งขันเทควันโด

ข้ อที่ 2 การนาไปใช้
1. กติกาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กบั ทุกการแข่งขันที่จดั ขึ้นหรื อรับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลก, สหพันธ์
เทควันโดส่วนภูมิภาค และสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิก หากสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิกใด
มีความประสงค์ที่จะเปลี่ ยนแปลงแก้ไขกติกา ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของกติกาฉบับนี้ จะต้อ งขออนุ ญาต
และได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสหพัน ธ์ เทควัน โดโลกก่ อ น หากมี ก ารละเมิ ด กฎข้อ นี้ สหพัน ธ์
เทควันโดโลกอาจพิจารณาถอดถอนหรื อยกเลิกการรับรองการแข่งขันนั้น นอกจากนี้ อาจดาเนิ นการ
ทางวินยั ต่อสหพันธ์เทควันโดภูมิภาคหรื อสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
2. การแข่งขันทั้งหมดที่จดั ขึ้น หรื อมีการรับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลก จะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และการดาเนินการทางวินยั รวมไปถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. การแข่ งขัน ทั้ง หมดที่ ด าเนิ น การ หรื อ มี ส่ ว นร่ วมโดยสหพัน ธ์เทควัน โดโลก จะต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
กฎการแพทย์ของสหพันธ์เทควันโดโลก และข้อบังคับ WTF Anti-Doping Rules
คาอธิบายที่ 1
การเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่ งส่วนใดของกติกาฉบับนี้จะต้องชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงพร้อมด้วยเหตุผลต่อ
สหพันธ์เทควันโดโลก และจะต้องทาให้เสร็จสิ้นก่อนถึงกาหนดการแข่งขันนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะ
สามารถใช้กติกาที่มีการเปลี่ ยนแปลงในการแข่งขันที่ได้ภายหลังจากที่ไ ด้รับการอนุ มัติแล้วเท่านั้นและอยู่
ภายใต้การควบคุมของประธานฝ่ ายเทคนิค
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ข้ อที่ 3 สนามการแข่ งขัน
1. สนามการแข่ งขัน จะต้อ งเป็ นพื้นที่เรี ยบโดยไม่ มี สิ่งกีดขวางใดๆ และปู ด้วยพื้นสนามที่ไ ม่ ลื่ นหาก
จาเป็ นอาจมีการยกพื้นสนามให้สูงขึ้นจากพื้นราบประมาณ 60 ซ.ม. - 1 เมตร มี ความลาดชันไม่ เกิ น
30 องศา จากพื้นขอบสนาม เพื่อ ความปลอดภัยของผูเ้ ข้าแข่งขัน หนึ่ งในรู ปแบบนี้ สามารถใช้เป็ น
สนามแข่งขันได้
1.1 สนามสี่ เหลี่ยม
- สนามการแข่งขันรวมถึ งพื้นที่การแข่งขันและพื้นที่ระวังรู ปร่ างสี่ เหลี่ยมเป็ นพื้นที่การแข่งขันขนาด
8x8 เมตร
- พื้นที่รอบนอกของพื้นที่แข่งขัน มีขนาดและระยะเท่ากันทุกด้านเพือ่ ความปลอดภัยของนักกีฬา
- ขนาดของสนามการแข่งขัน (พื้นที่การแข่งขันและรอบนอก) ต้อ งไม่ น้อยกว่า 10x10 เมตร และไม่
ใหญ่เกิน 12x12 เมตร
- หากพื้นที่การแข่งขันจัดบนเวที สามารถเพิม่ พื้นที่รอบนอกได้ตามความจาเป็ น เพือ่ ความปลอดภัยของ
ผูเ้ ข้าแข่งขัน
- พื้นที่แข่งขันและเขตปลอดภัยควรจะมี สีที่แตกต่างกันตามที่ระบุไ ว้ในคู่มื อ เทคนิ คเรื่ อ งการจัดการ
แข่งขัน
1.2 สนามแปดเหลีย่ ม
- สนามการแข่งขัน จะประกอบไปด้วย พื้นที่ แข่งขัน และเขตปลอดภัย สนามแข่งขันจะต้อ งเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมและมีขนาดต้องไม่นอ้ ยกว่า 10x10 เมตร และไม่เกิน 12x12 เมตร
- พื้น ที่แข่งขันจะต้อ งเป็ นรู ป 8 เหลี่ ยม มี เส้น ผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร และความยาวของแต่ละด้านมี
ความยาวประมาณ 3.3 เมตร พื้นที่แข่งขันและรอบนอกของสนามแข่งขัน จะต้องมีสีที่แตกต่างกัน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือเทคนิคการจัดการแข่งขัน
2. จุดต่ างๆ ในสนาม
2.1 เส้นรอบนอกของพื้นที่การแข่งขันจะเรี ยกว่า “เส้นขอบสนามแข่งขัน” และเส้นรอบนอกของพื้นที่
การแข่งขันจะเป็ นเขตนอกสนาม
2.2 เส้น ขอบสนามที่อ ยู่หน้าโต๊ะบันทึ กผลเรี ยกว่าเส้นขอบสนามที่ 1, และวนตามเข็มนาฬิกาจากเส้น
ขอบสนามที่ 1 ไปยังเส้น ขอบสนามอื่ นๆ เรี ยกว่าเส้นขอบสนามที่ 2,3 และ 4 ในกรณี ข องสนาม
แข่งขัน 8 เหลี่ยม เส้นขอบสนามที่อยูห่ น้าโต๊ะบันทึกผลเรี ยกว่า เส้นขอบสนามที่ 1 และวนตามเข็ม
นาฬิกาจากเส้นขอบสนามที่ 1 ไปยัง เส้นขอบสนามอื่นๆ เรี ยกว่าเส้นขอบสนามที่ 2 ,3, 4,5,6,7 และ 8
2.3 ตาแหน่งของผูต้ ดั สินและนักกีฬาเมื่อเริ่ มและจบการแข่งขัน:
- ตาแหน่งผูเ้ ข้าแข่งขันจะอยูห่ ่าง 2 เมตร ระหว่างจุดตรงกลางสนามออกไปฝั่งละ 1 เมตร
- ตาแหน่งของผูต้ ดั สินจะอยูห่ ่างจากจุดศูนย์กลางสนาม 1.5 เมตร มาทางเส้นขอบสนามที่ 3
2
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2.4 ตาแหน่งของกรรมการให้คะแนน:
- ตาแหน่งของกรรมการให้คะแนน (1) ห่าง 0.5 เมตร จากมุมของเส้นขอบสนามที่ 1 และ 2
- ตาแหน่งของกรรมการให้คะแนน (2) อยูห่ ่าง 0.5 เมตร จากตรงกลางของเส้น ขอบสนามที่ 3
- ตาแหน่งของกรรมการให้คะแนน (3) อยูห่ ่าง 0.5 เมตรจากมุมของเส้นขอบสนามที่ 1 และ 4
- ในกรณี ใช้กรรมการให้คะแนน 2 คน กรรมการให้คะแนนคนที่ 1 อยูห่ ่าง 0.5 เมตร จากตรงกลางเส้น
ขอบสนามที่ 3 และกรรมการให้คะแนนที่ 2 อยู่ ห่าง 0.5 เมตรจากตรงกลางเส้นขอบสนามที่ 1
- ตาแหน่ งของกรรมการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงเพื่อ อ านวยความสะดวกต่อ การเผยแพร่ หรื อ การ
นาเสนอภาพการแข่งขัน
2.5 ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่บนั ทึก VDO & IVR:
- ต าแหน่ ง ของเจ้า หน้ า ที่ บ ัน ทึ ก VDO & IVR อยู่ห่ า ง 2 เมตร จากเส้ น ขอบสนามที่ 1 ต าแหน่ ง
เจ้าหน้ าที่ บ ัน ทึ ก VDOอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ รองรั บ กับ สภาพแวดล้อ มของสถานที่ แ ละ
ความต้องการจากสื่อการกระจายเสียง การบันทึกภาพหรื อการ เผยแพร่ ภาพการแข่งขัน
2.6 ตาแหน่งของผูฝ้ ึ กสอน:
- ตาแหน่ งของผูฝ้ ึ กสอนจะอยูห่ ่ างจากตรงกลางของเส้นขอบสนาม 1 เมตร หรื อมากกว่านั้นจากเส้น
นอกสนาม ฝั่งเดียวกับนักกีฬาของตนเอง ตาแหน่ งของผูฝ้ ึ กสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
กับสภาพแวดล้อมของสถานที่ และความต้องการจากสื่อการกระจายเสี ยง การบันทึกภาพ หรื อการ
เผยแพร่ ภาพการแข่งขัน
2.7 ต าแหน่ งของโต๊ะ ตรวจอุ ป กรณ์ : ต าแหน่ งของโต๊ะ ตรวจอุ ป กรณ์ ต ้อ งอยู่ใกล้กับ บริ เวณทางเข้า
สนามแข่งขัน เพือ่ ตรวจอุปกรณ์ป้องกันตัวของผูเ้ ข้าแข่งขัน
คาอธิบายที่ 1
พื้นยางสังเคราะห์ ค่าความยืดหยุน่ และความลื่นจะต้องได้รับการตรวจสอบ และการรับรองจากสหพันธ์เทควัน
โดโลกก่อนทาการแข่งขัน
คาอธิบายที่ 2
สี : สี ข องพื้น สนาม จะต้อ งไม่ ส ะท้อ นแสงสว่างมากเกิ น ไป หรื อ เป็ นอัน ตรายต่อ สายตาของผูเ้ ข้าแข่ งขัน
ตลอดจนผูช้ มในสนาม นอกจากนี้โทนสีของพื้นสนาม ควรเหมาะสมกับชุดและอุปกรณ์แข่งขันอีกด้วย
คาอธิบายที่ 3
โต๊ะตรวจอุปกรณ์ : มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุปกรณ์ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันสวมใส่ว่าถูกต้องตามระเบียบที่สหพันธ์เทควันโด
โลกรับรอง และมี ขนาดที่เหมาะสมหรื อ ไม่ หากพบว่าไม่ ถู กต้อ งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผูเ้ ข้าแข่งขันท าการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยเสียก่อน
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แผนภาพสนามแข่ งขัน
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รู ปแบบสนามแข่ งขัน

ข้ อที่ 4 ผู้เข้ าแข่ งขัน
1. คุณสมบัติผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1 เป็ นผูถ้ ือสัญชาติของทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
1.2 ได้รับการรับรองจากสมาคมเทควันโดประเทศนั้นๆ
1.3 เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรเทควันโดสายดาจาก Kukkiwon หรื อ WTF
1.4 ต้องมีบตั รประจาตัวนักกีฬา Global License (GAL) ที่ออกโดย WTF Global License (GAL)
1.5 ผูเ้ ข้าแข่งขันที่อายุมากกว่า 17 ปี ในปี ที่การแข่งขันจะจัดขึ้น (การแข่งขันในรุ่ นอายุ 15-17 ปี ของ
การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์ โลก และการแข่งขันในรุ่ นอายุ 12-14 ปี สาหรับการแข่งขันรุ่ นยุวชน)
การกาหนดรุ่ นอายุสาหรับ Youth Olympic Games จะแตกต่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั การ
ตัดสินใจของ IOC
5
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คาชี้แจง
การกาหนดอายุใ นการแข่ งขัน ประเภทเยาวชนให้นับ ถึ งปี ที่ จ ัด การแข่ งขัน ไม่ ใช่ จ ากวัน ที่ จดั การแข่ งขัน
ตัวอย่างเช่น:
การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์ โลกวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ผูเ้ ข้าแข่งขันที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2539-วันที่
31 ธันวาคม2541 มีสิทธิเข้าร่ วมการแข่งขัน
2. ชุดและอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 รายการแข่ ง ขัน ที่ มี ใ นตารางของ WTF ทั้งหมด ต้อ งใช้ชุ ด แต่ ง กาย, เครื่ อ งป้ องกัน และอุ ป กรณ์ ใ น
การแข่งขัน ที่ได้รับการรับ รองจากWTFทั้งหมด รวมไปถึ งพื้นสนามแข่งขัน , PSS, IVR และ อุ ปกรณ์
ป้ องกัน
2.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องสวมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทควันโดโลกทุกชิ้น เช่น เกราะป้ องกัน
ลาตัว, กระจับ,สนับแขน-ขา, ถุงมือ,ถุงเท้า,ถุงเท้าเซ็นเซอร์(กรณี ใช้เกราะอิเล็กทรอนิคส์) และสวมฟั นยาง
ให้เรี ยบร้ อ ยก่ อ นเข้าสู่ บ ริ เวณสนามแข่ งขัน ส าหรั บ หมวกป้ องกัน ศี รษะจะสวมเมื่ อ ได้รับ ค าสั่ งจาก
ผูต้ ดั สินก่อนเริ่ มทาการแข่งขัน
2.3 กระจับ สนับแขน สนับขา ให้ใส่ไว้ขา้ งในชุดเทควันโด ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องนาอุปกรณ์การแข่งขันดังกล่าว
ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทควันโดโลกมาใช้ ไม่อนุ ญาตให้สวมใส่ อุปกรณ์อื่นใดบนศีรษะนอกจาก
หมวกที่ป้องกันศีรษะเท่านั้น เครื่ องแต่งกายทางศาสนาให้สวมใส่ไว้ภายในชุดเทควันโด และภายใต้หมวก
ป้ องกันศีรษะจะต้องไม่เป็ นอุปสรรค หรื ออันตรายกับผูแ้ ข่งขันฝ่ ายตรงข้าม
2.4 คุณสมบัติของอุปกรณ์แข่งขัน ชุดเทควันโด อุปกรณ์ป้องกันตัว และอุปกรณ์อื่นๆ แยกส่วนกัน
2.5 ความรับผิดชอบในการเตรี ยมอุปกรณ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2.5.1 คณะกรรมการจัด การแข่ ง ขัน จะต้อ งจัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ก ารแข่ งขัน ที่ ไ ด้รั บ รองจากสหพัน ธ์
เทควันโดโลก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการแข่งขัน
ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
- เกราะอิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ และระบบที่ เกี่ ยวข้อ ง สหพัน ธ์เทควัน โดโลกจะเป็ นผูต
้ ดั สิ นใจเลื อ ก
บริ ษทั
- พื้นสนาม
- เฮดการ์ด
- อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ ใช้ (เช่ น ถุ ง เท้าอิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ สนับ แขน สนั บ ขา กระจับ ฟั น ยาง และชุ ด
เทควันโด )
- ระบบกล้องวีดีโอและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึ งกล้องแต่ไม่ จากัดจานวน อย่างน้อย 3 กล้อง
ต่ อ สนาม และอย่า งน้ อ ย 4 กล้อ ง รวมถึ ง กล้อ งOverhead ในรอบรองชนะเลิ ศ และรอบ
ชิงชนะเลิศ เพือ่ ใช้ในการเผยแพร่ ภาพเมื่อมีการขอ Video Replay
- จอภาพขนาดใหญ่บ ริ เวณสนามแข่ งขัน สาหรับการแสดงผลความเคลื่ อนไหวของสายการ
แข่งขัน, ประวัตินกั กีฬา และอื่นๆ
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จอแสดงผลสาหรับท่านผูช้ ม สาหรับแสดงผลวิดีโอรี เพลย์ อย่างน้อย 12 เครื่ อง
- สกอบอร์ดที่แสดงผลคะแนนอย่างน้อย 4 เครื่ อง/สนาม
- ระบบเรี ย กตัว นั ก กี ฬ า Real Time Display System (RTDS) แสดงผลที่ เป็ นปั จ จุ บ ัน บริ เวณ
เรี ยกนักกีฬาและบริ เวณเตรี ยมตัวของนักกีฬา
- ระบบเรี ยกตัวผูต้ ด
ั สิ น Real Time Referee Calling System (RTRCS) แสดงผลที่เป็ นปั จจุบนั
บริ เวณห้องพักหรื อจุดเตรี ยมตัวผูต้ ดั สิน
- อุปกรณ์การแข่งขันอื่นๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ถา้ มี จะได้รับการอธิบายไว้ในคู่มือทางเทคนิ คของ
WTF
2.5.2 คณะกรรมการการจัดการแข่ง ขัน ต้อ งเตรี ยมอุ ป กรณ์ ก ารแข่ งขัน สถานที่ ฝึ กซ้อ ม ฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่และ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1. เกราะอิเล็คทรอนิคส์ (PSS ) และระบบพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
2. พื้นสนามแข่งขัน
3. แพทย์สนาม อุปกรณ์ และการปฐมพยาบาล
4. ถังน้ าแข็ง และน้ าแข็ง
2.5.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันรับผิดชอบในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ตามจานวนที่สหพันธ์เทควันโด
มอบหมาย
-

3. การตรวจสอบทางการแพทย์
3.1 ในการแข่งขันเทควันโดต่างๆ ที่จดั ขึ้นหรื อรับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลก ห้ามมิให้ใช้ยาโด้ป
สารกระตุน้ และสารเคมีตอ้ งห้ามอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ใน WTF-Ant doping-by laws โดยเด็ดขาด
ส่ วนในการแข่งขันกีฬาโอลิ มปิ ก หรื อ การแข่งขัน กีฬานานาชาติอื่นๆ ให้ใช้บญั ชีรายการตามที่
คณะกรรมการโอลิมปิ กสากล (WADA)กาหนดไว้แทน
3.2 สหพันธ์เทควันโดโลกมีสิทธิ์ที่จะดาเนินการตรวจสอบด้านการแพทย์ใดๆ ก็ตามแก่ผเู ้ ข้าแข่งขัน
ที่ตอ้ งสงสัยว่าอาจละเมิดข้อห้ามข้างต้น ผูช้ นะการแข่งขันผูใ้ ดที่ปฏิเสธการตรวจสอบ หรื อมีการ
ตรวจสอบแล้ว พบว่าละเมิดข้อห้ามดังกล่าวจะถูกริ บตาแหน่ งและเหรี ยญรางวัล เพื่อมอบให้แก่
ผูเ้ ข้าแข่งขันที่อยูต่ าแหน่งถัดลงไป
3.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการตรวจสอบดังกล่าว
3.4 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบตั ิได้กาหนดไว้ใน WTF Anti-Doping Rules
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คาอธิบายที่ 1
การถือสัญชาติของทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขัน:
- ในกรณี ที่ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นตัวแทนประเทศ (ทีมชาติ) ให้ถือ เอาสัญชาติที่ผเู ้ ข้าแข่งขัน มี อยู่ก่อ นที่จะส่ ง
ใบสมัครและให้ตรวจสอบสัญชาติจากหนังสือเดินทาง
- กรณี ที่มีการถือสัญชาติมากกว่า 2 สัญชาติหรื อมากกว่า ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถเลือกสัญชาติเดียวกับทีมที่ตน
ลงแข่งขันได้
- ในกรณี ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ สามารถกระทาได้ภายหลังจาก 36 เดือนที่นกั กีฬาคนดังกล่าวเป็ น
ตัวแทนแข่งขันในรายการต่อไปนี้:
 โอลิมปิ กเกมส์
 รอบคัดเลือกโอลิมปิ กเกมส์
 ครบรอบ 4 ปี มหกรรมกีฬาภูมิภาค (ทวีป)
 ครบรอบ 2 ปี ชิงแชมป์ ภูมิภาค (ทวีป)
- ระยะเวลานี้ อ าจลดลงหรื อยกเลิ กได้โดยได้รับความยินยอมจากประเทศสมาชิก และสหพันธ์เทควันโด
โลก
- WTF อาจด าเนิ นการลงโทษทางวินัยต่อ นักกี ฬ าและประเทศนั้น ๆ หากมี การละเมิ ด กฎข้อ นี้ ไม่ ว่าจะ
กระทาการเป็ นผลสาเร็จหรื อไม่
- จะไม่ บงั คับใช้กติกาข้อ นี้ กรณี ที่นักกี ฬามี อ ายุ16 ปี หรื อ น้อยกว่า จนกกว่าจะมี การยื่นขอพิจารณาจาก
ประเทศนั้น
- ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาทสหพันธ์เทควันโดโลกจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและทาการตัดสิ น และเมื่อมีคาตัดสิ นแล้ว
จะไม่สามารถยืน่ อุทธรณ์ใดๆ ภายหลังจากนั้น
คาอธิบายที่ 2
ข้อ แนะนาโดยสหพันธ์เทควันโดโลก ต่อ สมาคมเทควัน โดในประเทศสมาชิ ก แต่ล ะสมาคมฯ, สมาพันธ์ฯ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการควบคุม ไม่ ให้เกิ ดการตั้งครรภ์, เพศของนักกีฬา และจะต้องให้สมาชิกทุกคนในทีม
ได้รับการทดสอบทางการแพทย์ว่าเป็ นบุคลที่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ออกกาลังกายเพียงพอที่จะร่ วมการ
แข่งขัน นอกจากนี้ แต่ล ะสมาคมฯ, สมาพัน ธ์ฯ ต้อ งรั บผิดชอบในเรื่ อ งการ ประกัน อุ บ ัติเหตุ และประกัน
สุขภาพรวมทั้ง ชาระค่า ใช้จ่ายต่างๆ ที่มีของผูเ้ ข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ของทีม ให้กบั สหพันธ์เทควันโดโลก
และฝ่ ายจัดการแข่งขัน
คาอธิบายที่ 3
อนุ ญาตให้ใช้ฟันยางสี ขาว หรื อแบบใสเท่านั้น อย่างไรก็ตามสามารถยกเว้นการใช้ฟันยางได้หากได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์วา่ การใช้ฟันยางมีผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผเู ้ ข้าแข่งขัน
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คาอธิบายที่ 4
เฮดการ์ด อนุญาตให้ใช้เฉพาะสีแดงและสีน้ าเงินในการแข่งขันเท่านั้น
คาอธิบายที่ 5
ระบบกล้อ งVideo Replay : เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการจัด การแข่ ง ขัน เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ าการ
แสดงภาพการสื่ อสารออกอากาศได้ชัดเจนและทันที เมื่ อ WTF ต้อ งการให้แพร่ ภาพซ้ าของ Video Replay
จากการแข่งขัน
คาอธิบายที่ 6
เทปพันเท้าและมือ: จะมีการตรวจสอบอย่างเคร่ งครัดในขั้นตอนการตรวจนักกีฬาสาหรับการพันเทปที่เท้าและ
มือ เจ้าหน้าที่ตรวจอุปกรณ์อาจขอให้แพทย์ประจาการแข่งขันเป็ นผูพ้ จิ ารณาว่าการพันเทปนั้นๆ สมควรได้รับ
การอนุญาตหรื อไม่

ข้ อที่ 5 การแบ่ งรุ่นนา้ หนัก
1. รุ่ นน้ าหนักสาหรับผูเ้ ข้าแข่งขันชายและ รุ่ นน้ าหนักสาหรับผูเ้ ข้าแข่งขันหญิง จัดแบ่งไว้ดงั นี้
ชาย
ต่ากว่า 54 kg
ต่ากว่า 58 kg
ต่ากว่า 63 kg
ต่ากว่า 68 kg
ต่ากว่า 74 kg
ต่ากว่า 80 kg
ต่ากว่า 87 kg
มากกว่า 87 kg

ไม่เกิน 54 kg
มากกว่า 54 kg ไม่เกิน 58 kg
มากกว่า 58 kg ไม่เกิน 63kg
มากกว่า 63 kg ไม่เกิน 68 kg
มากกว่า 68 kg ไม่เกิน 74 kg
มากกว่า 74 kg ไม่เกิน 80 kg
มากกว่า 80 kg ไม่เกิน 87 kg
มากกว่า 87 kg

หญิง
ต่ากว่า46 kg
ต่ากว่า49 kg
ต่ากว่า 53 kg
ต่ากว่า 57 kg
ต่ากว่า 62 kg
ต่ากว่า 67 kg
ต่ากว่า 73 kg
มากกว่า 73kg

ไม่เกิน 46 kg
มากกว่า 46 kg ไม่เกิน 49 kg
มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 53kg
มากกว่า 53 kg ไม่เกิน 57kg
มากกว่า 57 kg ไม่เกิน 62 kg
มากกว่า 62 kg ไม่เกิน 67 kg
มากกว่า 67 kg ไม่เกิน 73 kg
มากกว่า 73 kg
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2. รุ่ นน้ าหนักสาหรับการแข่งขันระดับโอลิมปิ ก จัดแบ่งน้ าหนักดังนี้
ชาย
ต่ากว่า 58 kg
ต่ากว่า 68 kg
ต่ากว่า 80 kg
มากกว่า 80 kg

ไม่เกิน 58 kg
มากกว่า 58 kg ไม่เกิน 68 kg
มากกว่า 68kg ไม่เกิน 80 kg
มากกว่า 80 kg

หญิง
ต่ากว่า 49 kg
ต่ากว่า 57 kg
ต่ากว่า 67 kg
มากกว่า67 kg

ไม่เกิน 49 kg
มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 57 kg
มากกว่า 57 kg ไม่เกิน 67 kg
มากกว่า 67 kg

3. รุ่ นน้ าหนักสาหรับรายการชิงแชมป์ เยาวชนโลกของ WTF จัดแบ่งน้ าหนักดังนี้
ชาย

4.

หญิง

ต่ากว่า 45 kg
ต่ากว่า 48 kg
ต่ากว่า 51 kg
ต่ากว่า 55 kg
ต่ากว่า 59 kg
ต่ากว่า 63 kg
ต่ากว่า 68 kg
ต่ากว่า 73 kg

ไม่เกิน 45 kg
มากกว่า 45 kg ไม่เกิน 48 kg
มากกว่า 48 kg ไม่เกิน 51kg
มากกว่า 51 kg ไม่เกิน 55 kg
มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 59 kg
มากกว่า 59 kg ไม่เกิน 63 kg
มากกว่า 63 kg ไม่เกิน 68 kg
มากกว่า 68 kg ไม่เกิน73 kg

ต่ากว่า 42 kg
ต่ากว่า44 kg
ต่ากว่า 46 kg
ต่ากว่า 49 kg
ต่ากว่า 52 kg
ต่ากว่า 55 kg
ต่ากว่า 59 kg
ต่ากว่า 63 kg

ไม่เกิน 42 kg
มากกว่า 42 kg ไม่เกิน 44 kg
มากกว่า 44 kg ไม่เกิน 46kg
มากกว่า 46 kg ไม่เกิน 49kg
มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 52 kg
มากกว่า 52 kg ไม่เกิน 55 kg
มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 59kg
มากกว่า 59 kg ไม่เกิน 63 kg

ต่ากว่า 78 kg
มากกว่า 78 kg

มากกว่า 73 kg ไม่เกิน 78 kg
มากกว่า 78 kg

ต่ากว่า 68 kg
มากกว่า 68kg

มากกว่า 63 kg ไม่เกิน 68 kg
มากกว่า 68 kg

รุ่ นน้ าหนักสาหรับรายการเยาวชนโอลิมปิ ก จัดแบ่งน้ าหนักดังนี้
หญิง

ชาย
ต่ากว่า 48 kg
ต่ากว่า 55 kg
ต่ากว่า 63 kg
ต่ากว่า 73 kg
มากกว่า 73 kg

ไม่เกิน 48 kg
มากกว่า 48 kg ไม่เกิน 55 kg
มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 63 kg
มากกว่า 63 kg ไม่เกิน 73 kg
มากกว่า 73 kg

ต่ากว่า 44 kg
ต่ากว่า 49 kg
ต่ากว่า 55 kg
ต่ากว่า 63 kg
มากกว่า 63 kg

ไม่เกิน 44 kg
มากกว่า 44 kg ไม่เกิน 49 kg
มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 55 kg
มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 63 kg
มากกว่า 63 kg
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5. รุ่ นน้ าหนักสาหรับรายการชิงแชมป์ ยุวชนโลกของ WTF จัดแบ่งน้ าหนักดังนี้
ชาย
ต่ากว่า 33 kg
ต่ากว่า 37 kg
ต่ากว่า 41 kg
ต่ากว่า 45 kg
ต่ากว่า 49 kg
ต่ากว่า 53 kg
ต่ากว่า 57 kg
ต่ากว่า 61 kg
ต่ากว่า 65 kg
มากกว่า 65 kg

ไม่เกิน 33 kg
มากกว่า 33 kg ไม่เกิน 37 kg
มากกว่า 37 kg ไม่เกิน 41kg
มากกว่า 41 kg ไม่เกิน 45 kg
มากกว่า 45 kg ไม่เกิน 49 kg
มากกว่า 49 kg ไม่เกิน 53 kg
มากกว่า 53 kg ไม่เกิน 57 kg
มากกว่า 57 kg ไม่เกิน 61 kg
มากกว่า 61 kg ไม่เกิน 65 kg
มากกว่า 65 kg

หญิง
ต่ากว่า 29 kg
ต่ากว่า 33 kg
ต่ากว่า 37 kg
ต่ากว่า 41 kg
ต่ากว่า 44 kg
ต่ากว่า 47 kg
ต่ากว่า 51 kg
ต่ากว่า 55 kg
ต่ากว่า 59 kg
มากกว่า 59kg

ไม่เกิน 29 kg
มากกว่า 29 kg ไม่เกิน 33 kg
มากกว่า 33 kg ไม่เกิน 37 kg
มากกว่า 37 kg ไม่เกิน 41kg
มากกว่า41 kg ไม่เกิน 44 kg
มากกว่า 44 kg ไม่เกิน 47 kg
มากกว่า 47 kg ไม่เกิน 51kg
มากกว่า 51 kg ไม่เกิน 55 kg
มากกว่า 55 kg ไม่เกิน 59 kg
มากกว่า59 kg

คาอธิบายที่ 1
ไม่เกิน/Not exceeding:การพิจารณาน้ าหนักโดยใช้เลขทศนิ ยมสองตาแหน่ ง (เศษหนึ่ งส่ วนร้อยของกิโลกรัม)
ตัวอย่างเช่น ไม่เกิน 50 กก. หมายถึง พิจารณาจนถึง 50.0กก. ส่ วนน้ าหนักตั้งแต่50.1 กก.ขึ้นไป ถือว่าเกินและ
หมดสิทธิ์เข้าแข่งขัน
คาอธิบายที่ 2
เกิน Over: หมายถึงการเกิน 50กก. หมายความว่าน้ าหนักตั้งแต่ 50.1 กก. ขึ้นไป ส่ วนน้ าหนัก 50.0 กก. ถือว่า
ขาดและหมดสิทธิ์ลงแข่งขันเช่นกัน

ข้ อที่ 6 การแบ่ งประเภทการแข่ งขัน
1. ประเภทของการแข่งขัน แบ่งได้ดงั นี้
1.1 ประเภทบุค คล แข่งขันได้ตามรุ่ นน้ าหนักปกติหรื อ หากจาเป็ น ก็อ าจมี การรวมรุ่ น น้ าหนักเข้าเป็ น
รุ่ นเดียว ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถลงสมัครเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่ นน้ าหนักเดียวต่อหนึ่งการแข่งขัน
1.2 การแข่งขันประเภททีม : วิธีการและการแข่งขันประเภททีมจะได้รับการกาหนดไว้ในขั้นตอนการ
ดาเนินการจัดการแข่งขันของ WTF World Cup Taekwondo Team Championships
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2. ระบบการแข่งขัน แบ่งได้ดงั นี้
2.1 แพ้คดั ออก
2.2 พบกันหมด
3. การแข่งขันเทควันโดในกีฬาโอลิมปิ ก จะต้องใช้ระบบการแข่งขันจัดเฉพาะประเภทบุคคลเท่านั้นโดยใช้
ระบบแพ้คดั ออกรวมกับการแข่งขันในรอบแก้ตวั
4. การแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่ งได้รับการรับรองWTFจะต้อ งมี ผเู ้ ข้าแข่งขันจากประเทศต่างๆ เข้าร่ วม
การแข่งขัน ไม่ น้อ ยกว่า 4 ประเทศ และมี ผูเ้ ข้าแข่งขันในแต่ล ะรุ่ น ไม่ น้อ ยกว่า 4 คน หากรุ่ นใดมี ผูเ้ ข้า
แข่งขันน้อยกว่านี้ จะไม่สามารถรับรองผลการแข่งขันอย่างเป็ นทางการได้
5. การแข่งขัน Grand Prix แชมป์ โลก จะถูกจัดโดยใช้รูปแบบการจัดแข่งขันมาตรฐาน Grand Prix
คาชี้แจง
1. การแข่งขันโดยปกติทวั่ ไปมักจะจัดในประเภทบุคคลแต่ก็จะสามารถนาผลการแข่งขัน มาจัดอันดับทีม
ต่างๆ ได้โดยนับคะแนนรวมจากอันดับของผูเ้ ข้าแข่งขันทุกรุ่ นที่ทีมนั้นๆ ส่งเข้าแข่งขัน
ระบบการให้ คะแนน
การจัดอันดับทีมจะได้รับการตัดสินจากคะแนนรวมทั้งหมดไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ได้ 1 คะแนนให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าแข่งขัน หลังจากผ่านการชัง่ น้ าหนัก
2. ได้ 1 คะแนนทุกครั้งที่ชนะการแข่งขัน (รวมถึงการชนะผ่านแล้ว)
3. ได้ 7 คะแนน เมื่อได้รับเหรี ยญทอง
4. ได้ 3 คะแนน เมื่อได้รับเหรี ยญเงิน
5. ได้ 1 คะแนน เมื่อได้รับเหรี ยญทองแดง
ในกรณี ที่มีสองทีมหรื อมากกว่าคะแนนเท่ากันจะตัดสินโดย
1. จานวนเหรี ยญทอง, เหรี ยญเงิน, เหรี ยญทองแดง ตามลาดับ
2. จานวนผูเ้ ข้าแข่งขันที่เข้าแข่งขันในทีมทั้งหมด
3. การทาคะแนนได้มากกว่าในรุ่ นน้ าหนักที่มากกว่า
2. ในระบบการแข่งขันประเภททีม ผลการแข่งขันของทีมคือผลรวมจากการแข่งของแต่ละบุคคลในทีม
คาชี้แจง
การรวมรุ่ นน้ าหนัก: การรวมรุ่ นน้ าหนักเข้าด้วยกัน เป็ นรุ่ นน้ าหนักใหม่ให้ใช้ตามรุ่ นน้ าหนักในการแข่งขัน
โอลิมปิ ก
การอธิบาย
ในการแข่งขันชิงแชมป์ โลกประเภททีมจะจัดขึ้นตามมาตรฐานของการแข่งขันประเภททีมที่มีอยูใ่ นขณะนั้น
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ข้ อที่ 7 ระยะเวลาการแข่ งขัน
1. ระยะเวลาของการแข่งขันแบ่งเป็ นทั้งหมด 3 ยก ยกละ 2 นาทีโดยระหว่างยก มีเวลาพัก 1 นาที กรณี สิ้นสุ ด
การแข่งขันในยกที่ 3 ผูเ้ ข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะต่อเวลาการแข่งขันในยกที่ 4 อีก 1 นาที โดยให้ผเู ้ ข้า
แข่งขันพัก 1 นาทีก่อนแล้วเริ่ มการแข่งขันภายใต้กฎ Golden Point (ผูเ้ ข้าแข่งขันฝ่ ายใดทาคะแนนได้ก่อน
ถือว่าเป็ นผูช้ นะทันที)
2. ระยะเวลาการแข่งขันในแต่ละยก อาจปรับเป็ นยกละ 1 นาที X 3 ยก, 1:30 นาที X 3 ยก, หรื อ2 นาที X 2
ยก, ขึ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของประธานเทคนิคของการแข่งขันนั้นๆ

ข้ อที่ 8 การจับสายการแข่ งขัน
1. วันจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันจะกาหนดเอาไว้ในคู่มือใบสมัครแข่งขัน เมื่อหมดเขตรับสมัคร ฝ่ าย
จัดการแข่งขัน / สหพันธ์ฯ จะประกาศรายชื่อทั้งหมดตามรุ่ นน้ าหนักอย่างเป็ นทางการบนเวปไซต์ ทีม
ที่สมัครแข่งขันต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดก่อนมีการจับคู่สาย
2. การจับสลากแบ่งสาย สามารถทาได้โดยการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ หรื อทาการจับสลากแบบปกติ ลาดับ
ก่อนหลังของรุ่ นในการจับสลากให้อยูใ่ นการตัดสินใจของประธานเทคนิค
3. การแข่งขันของสหพันธ์เทควันโดโลกที่มีการจัดอันดับ Ranking ของนักกี ฬาในการแข่งขันจะต้อ ง
ระบุไว้ในคู่มือสมัครแข่งขัน และต้องมีนกั กีฬาอย่างน้อย 25% ถูกจัดวางอันดับ

ข้ อที่ 9 การชั่งน้าหนัก
1. การชั่งน้ าหนัก ของผูเ้ ข้าแข่ งขัน ตามวัน ที่ แ ข่ ง ให้ด าเนิ น การให้เสร็ จสิ้ น ณ วัน ก่ อ นหน้าการ
แข่งขันนั้นๆ
2. ผูเ้ ข้าแข่งขันชาย ควรชัง่ น้ าหนักโดยสวมกางเกงชั้นใน ส่ วนผูเ้ ข้าแข่งขันหญิงให้สวมชุดชั้นใน
อย่างไรก็ตามการชัง่ น้ าหนักหนักโดยไม่สวมอะไรเลย สามารถกระทาได้ถา้ ผูเ้ ข้าแข่งขันมีความ
ประสงค์เช่นนั้น
3. การชัง่ น้ าหนักอย่างเป็ นทางการจะกระทาเพียงครั้งเดียว แต่จะให้โอกาสผูเ้ ข้าแข่งขันที่ชงั่ น้ าหนัก
ไม่ผา่ นเกณฑ์ในรอบแรก ชัง่ น้ าหนักอีกครั้ง ภายในเวลาที่กาหนด
4. เพื่อ เป็ นการป้ องกัน การชั่งน้ าหนั กไม่ ผ่านเกณฑ์ควรจัดให้ มี เครื่ อ งชั่ง น้ าหนัก ที่ มี ม าตรฐาน
เดียวกับเครื่ อ งชัง่ น้ าหนักอย่างเป็ นทางการจัดไว้ให้ผูเ้ ข้าแข่งขันในบริ เวณที่พกั หรื อ สนามแข่ง
เพือ่ ทดลองก่อนการทา การชัง่ น้ าหนักจริ ง
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คาอธิบายที่ 1
- ผูเ้ ข้าแข่งขัน ในวัน แข่งขัน คื อ ผูแ้ ข่งขันที่ มีรายชื่ อ ตามตารางการแข่งขัน ที่อ อกโดยคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน หรื อสหพันธ์เทควันโดโลก
- วันก่ อ นหน้าวันแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูก้ าหนดเวลาสาหรับ การชัง่ น้ าหนักใน
วันก่อนการแข่งขันโดยประกาศให้ทราบในการประชุมผูจ้ ดั การทีม ระยะเวลาในการชัง่ น้ าหนักต้อง
ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
คาอธิบายที่ 2
การชัง่ น้ าหนักสาหรับผูเ้ ข้าแข่งขันที่เป็ นเพศหญิงจะต้องเนินการแยกเป็ นสัดส่ วนต่างหาก โดยมีเจ้าหน้าที่หญิง
เป็ นที่ผคู ้ วบคุม
คาอธิบายที่ 3
ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ชงั่ น้ าหนักไม่ผา่ น: ผูเ้ ข้าแข่งขันทีช่ งั่ น้ าหนักไม่ผา่ นเกณฑ์อย่างเป็ นทางการ จะไม่ได้รับคะแนน
การเข้าร่ วมการแข่งขัน
คาอธิบายที่ 4
มาตรฐานเดี ยวกับเครื่ อ งชั่งจริ ง: เครื่ องชัง่ น้ าหนัก สาหรับทดลองชัง่ ก่ อ นการชั่งอย่างเป็ นทางการ จะต้อ งมี
รู ปแบบ และมาตรฐานเดียวกับเครื่ องชัง่ จริ งโดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูร้ ับรอง

ข้ อที่ 10 ขั้นตอนดาเนินการแข่ งขัน
1. การประกาศเรี ยกผูเ้ ข้าแข่งขัน จะทาการขานชื่อผูแ้ ข่งขันผูท้ ี่จะเข้าแข่งขัน 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 30 นาที
ก่อนถึงกาหนดการแข่งขันในคู่น้ ันๆ หากนักกีฬาไม่ มาปรากฏตัวหลังทาการเรี ยกเป็ นครั้งที่ 3 แล้ว
ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขัน ให้ทาการประกาศผลการแข่งขันเมื่อนักกีฬาโดนตัดสิทธิ์
2. การตรวจสภาพร่ า งกายและเครื่ อ งแต่ ง กาย: หลัง จากได้ยิน การขานชื่ อ แล้ว ผูเ้ ข้าแข่ งขัน ต้อ งไป
เข้ารับการตรวจสภาพร่ างกายและอุปกรณ์ที่โต๊ะตรวจอุปกรณ์โดยผูต้ รวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
WTF ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องไม่แสดงกริ ยา อาการขัดขืน และพกพาวัตถุใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คู่
แข่งขันโดยเด็ดขาด
3. การเข้าสู่ สนามแข่งขัน : หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว ผูเ้ ข้าแข่งขันจะเข้าไปรอแข่งขันตรงจุดที่
กาหนดไว้ พร้อมด้วยโค้ช 1 คนและแพทย์ประจาทีม 1 คน (ถ้ามี)
4. ขั้นตอนการเริ่ มและจบการแข่งขัน
4.1 ก่อ นเริ่ มการแข่งขัน ผูต้ ดั สิ น จะเรี ยกผูแ้ ข่งขันด้วยคาสั่ง "เชิ ง, ฮง" ผูเ้ ข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่ าย เข้าสู่
สนามแข่งขัน โดย ถื อ หมวกป้ องกัน ศี รษะแนบล าตัวไว้ด้วยมื อ ด้านซ้าย หากผูเ้ ข้าแข่งขันไม่
สามารถปรากฏตัว หรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ไม่พร้อมตรงบริ เวณตาแหน่งโค้ชของตัวเองขณะที่ผตู ้ ดั สิ น
เรี ยกนั้นให้ถื อว่าผูเ้ ข้าแข่งขัน ถอนตัวจากการแข่งขันและให้ผูต้ ดั สิ นประกาศฝ่ ายตรงข้ามเป็ น
ผูช้ นะ
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4.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ ายยืนหันหน้าเข้าหากันแล้วแสดงความเคารพกันเมื่ อผูต้ ดั สิ นสัง่ "ชา-เรี ยต
(ยืน ตรง)" และ “เคี ย ง-เน่ (ค านั บ )” การค านั บ ที่ ถู ก ต้อ งได้แ ก่ ก ารยืน ตรงแล้ว โน้ ม ตัว ลงมา
ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 30 องศา แล้วก้มศีรษะลงไปอีกไม่น้อยกว่า 45 องศาพร้อมทั้งกาหมัดแนบ
ลาตัวบริ เวณขาทั้งสองข้าง หลังจากคานับแล้วให้ผเู ้ ข้าแข่งขันสวมหมวกป้ องกันศีรษะได้
4.3 ผูต้ ดั สินสัง่ เริ่ มการแข่งขันด้วยคาสัง่ "จุน-บี" (เตรี ยมพร้อม) และ"ชี-จัก๊ (เริ่ ม)
4.4 การแข่งขันในแต่ละยกจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูต้ ดั สินสัง่ คาว่า ชี-จัก๊ (เริ่ ม)
4.5 การแข่งขันในแต่ละยกจะจบลงด้วยคาสั่งของผูต้ ดั สิ นว่า “คุ-มาน(หยุด)” แม้ว่ากรรมการไม่ ได้
สั่ง“คุ-มาน(หยุด)” แต่เมื่ อหมดเวลาการแข่งขันถือ ว่าเป็ นการหมดยกหรื อจบการแข่งขันในแต่
ละยก
4.6 กรรมการผูต้ ดั สิ นอาจจะหยุดเวลาโดยการสั่งว่า “คัลเลี ยว” (แยก) และสั่งให้ทาการแข่งขันต่อ
โดยใช้ คาว่า “เค ซก”(สู ้ต่อ ) เมื่ อ กรรมการผูต้ ดั สิ น สั่ง “คัล-เลี ยว” เจ้าหน้าที่ ควรหยุดเวลาการ
แข่งขันทันทีเมื่อกรรมการผูต้ ดั สินสัง่ “เค ซก” ควรเริ่ มการแข่งขันได้ทนั ที
4.7 เมื่อสิ้ นสุ ดการแข่งขันในยกสุ ดท้าย ให้ผตู ้ ดั สิ นประกาศผลการแข่งขันโดยการชู มือไปฝั่งผูช้ นะ
แล้วนักกีฬาทาความเคารพซึ่งกันและกัน และเคารพผูต้ ดั สิ นหลังผูต้ ดั สินประกาศผลการแข่งแล้ว
ผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ ายเดินออกจากสนาม
5. ขั้นตอนการแข่งขันประเภททีม
5.1 ทั้งสองทีมยืนเรี ยงแถวหันหน้าเข้าหากันโดยเริ่ มตั้งแถวที่จุดกาหนดตาแหน่ งผูแ้ ข่งขันเรี ยงลาดับ
ไปหาเส้น ขอบสนามที่ 1
5.2 ขั้นตอนการเริ่ มและสิ้นสุดการแข่งขันให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับข้อ 4 ข้างต้น
5.3 ทั้งสองทีม เดิ นออกจากบริ เวณสนามแข่ งขัน ไปยังบริ เวณที่จดั ไว้ขา้ งสนาม เพื่อ รอเข้าทาการ
แข่งขันทีละคู่
5.4 เมื่อสิ้ นสุ ดการแข่งขันในคู่สุดท้าย ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทั้งสองทีมกลับมายืนในสนามโดยเข้าแถวหัน
หน้าเข้าหากัน
5.5 กรรมการผูต้ ดั สินประกาศผลการแข่งขัน โดยชูมือไปทางทีมที่ชนะ
คาอธิบายที่ 1
แพทย์หรื อนักกายภาพประจาทีม เมื่อทาการสมัครแข่งขัน ให้ทีมแนบสาเนาใบอนุญาตหรื อบัตรประจาตัวของ
แพทย์ /นักกายภาพเป็ นภาษาอังกฤษ หลังจากได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วจะมีการออกบัตรประจาตัว
แบบพิเศษ สาหรับแพทย์/นักกายภาพผูน้ ้ นั เฉพาะผูท้ ี่มีบตั รประจาตัวนี้ เท่านั้นจึงจะได้รับอนุ ญ าตให้ เข้าสู่
สนามแข่งขันพร้อมกับผูฝ้ ึ กสอน
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คาแนะนาในการปฏิบัติ
ในกรณี ที่ใช้เกราะอิ เล็คทรอนิ คส์ (PSS)ให้ผตู ้ ดั สิ นทาการตรวจสอบว่าเกราะ และถุงเท้าเซ็นเซอร์ใช้งานได้
เป็ นปกติ ถึงอย่างไรก็ตามสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้หากต้องการเร่ งเวลา

ข้ อที่ 11 เทคนิค และบริเวณที่อนุญาตให้ กระทา
1. เทคนิคที่อนุญาตให้กระทาได้
1.1 เทคนิคการใช้หมัด: การชกที่ในลักษณะทีก่ าหมัดแน่นอยูเ่ ท่านั้น
1.2 เทคนิคการใช้เท้า: ให้ใช้เทคนิคใดๆ ก็ได้ที่ในส่วนที่ต่ากว่าข้อเท้าลงไป
2. บริ เวณที่อนุญาตให้เข้ากระทาได้
2.1 เกราะป้ องกันล าตัว: หมัดและเท้าเข้ากระทาในส่ วนที่ห่อ หุ ้มด้วยเกราะป้ องกันล าตัวอยู่ แต่ไ ม่
รวมถึงแนวกระดูกสันหลัง
2.2 ศีรษะ: ทุกส่ วนตั้งแต่บริ เวณที่อ ยูเ่ หนื อ ไหปลาร้าขึ้นไป อนุ ญาตให้ใช้เฉพาะเทคนิ คจากเท้าเข้า
กระทาเท่านั้น

ข้ อที่ 12 การทาคะแนน
1. พืน้ ที่การให้ คะแนน
1.1 ลาตัว: บริ เวณพื้นที่สีน้ าเงินหรื อแดงของเกราะป้ องกันลาตัว
1.2 ศีรษะ: ทั้งศีรษะเหนือเส้นขอบด้านล่างของเฮดการ์ดป้ องกันศีรษะขึ้นไป
2. หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนที่ถูกต้ อง
2.1 คะแนนจะเกิ ดขึ้นเมื่ อ เทคนิ คที่ไ ด้รับอนุ ญ าตถู กกระทาเข้าไปยังพื้นที่ การให้คะแนนของ
ลาตัวและมีแรงตามที่กาหนดไว้
2.2 คะแนนจะเกิดขึ้นเมื่อ เทคนิ คที่ได้รับอนุ ญาตถูกกระทาเข้าไปยังบริ เวณการให้คะแนนของ
บริ เวณศีรษะ
2.3 กรณี ใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ คส์จะกาหนดน้ าหนักความถูกต้อ งแม่นยาในการเข้าทาคะแนน
และ/หรื อ การเกิ ด คะแนนที่ถูกต้อ งโดยอัตโนมัติโดยบริ เวณที่ส ามารถท าคะแนนได้โดย
ระบบการให้คะแนนอิเล็กทรอนิ คส์ หากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ คส์ จะไม่สามารถใช้ Video
Replay เพือ่ ขอคะแนนได้
2.4 คณะกรรมการฝ่ ายเทคนิ คของสหพันธ์เทควันโดโลกจะกาหนดน้ าหนักของการเกิดคะแนน
ของแต่ ละรุ่ น น้ าหนักไว้ ในกรณี ที่ใช้เกราะอิ เล็ก ทรอนิ คส์ ในแต่ ล ะรุ่ น จะแตกต่ างกันจะ
พิจารณาจากรุ่ น เพศ กลุ่ ม รุ่ น อายุ และหากจาเป็ นประธานเทคนิ ค อาจมี ก ารปรับ เปลี่ ย น
น้ าหนักของการเกิดคะแนนให้เหมาะสม
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3. การทาคะแนนที่ถูกต้ อง
3.1 หนึ่ง (1) คะแนน สาหรับการชกบริ เวณเกราะป้ องกันลาตัว
3.2 สอง (2) คะแนน สาหรับการเตะบริ เวณเกราะป้ องกันลาตัว
3.3 สาม (3) คะแนน สาหรับการหมุนตัวเตะบริ เวณเกราะป้ องกันลาตัว
3.4 สาม (3) คะแนน สาหรับการเตะบริ เวณศีรษะ
3.5 สี่ (4) คะแนน สาหรับการหมุนตัวเตะบริ เวณศีรษะ
3.6 หนึ่ง (1) คะแนน เพิม่ ทุกครั้งที่คู่ต่อสูโ้ ดนตัดคะแนน “กัมเจิม”
4. คะแนนของการแข่ งขัน ได้ ผลจากการรวมคะแนนทั้ง 3 ยก
5. หากผู้เข้ าแข่ งขันทาผิดกติกาและมีคะแนนเกิดขึน้ คะแนนจะต้ องถูกลบออก
5.1 หากผูแ้ ข่งขันกระทาผิดกติกาและมีคะแนนเกิดขึ้น ผูต้ ดั สิ นจะสั่งลงโทษตามความผิดแล้วลบ
คะแนนที่เกิดขึ้น จากการกระทาผิดนั้นออก
5.2 อย่างไรก็ตามหากมีการกระทาผิดกติกา แต่คะแนนที่เกิดขึ้นไม่ไ ด้เกิดจากการกระทานั้นๆ
ผูต้ ดั สินจะลงโทษตามความผิด ส่วนคะแนนที่ได้จะยังคงอยู่

ข้ อที่ 13 การบันทึกผลและการประกาศคะแนน
1. การให้คะแนนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้เกราะอิเล็กทรอนิกส์ในการแข่งขัน การให้คะแนนเกราะ
อิเล็กทรอนิ กส์ (PSS) ในกรณี ชกและคะแนนพิเศษจากการหมุ นตัวเตะให้โดยกรรมการให้คะแนน
ถ้าไม่ใช้เกราะอิเล็กทรอนิกส์คะแนนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะให้โดยกรรมการให้คะแนน
2. กรณี ที่ใช้เกราะอิ เล็กทรอนิ กส์แต่ไม่ได้ใช้เฮดการ์ดอิเล็กทรอนิ กส์คะแนนศีรษะให้โดยกรรมการให้
คะแนน
3. คะแนนพิเศษจากการหมุนตัวเตะจะไม่ได้เป็ นผล ถ้าไม่มีคะแนนที่เกราะอิเล็กทรอนิกส์
4. การแข่งขันที่ใช้กรรมการให้คะแนน 3 คน กรรมการให้คะแนน 2 คนหรื อมากกว่านั้นถึงจะเป็ นผล
5. การแข่งขันที่ใช้กรรมการให้คะแนน 2 คน กรรมการให้คะแนน 2 คนถึงจะเป็ นผล
6. ถ้าผูต้ ดั สิ นกลางสนามเห็ นผูเ้ ข้าแข่งขันถูกน็ อค และล้มลงเนื่ องจากการเตะบริ เวณศีรษะ และอื่ นๆ
จะต้องเริ่ ม นับ แต่ถา้ ในกรณี ใช้เกราะอิ เล็กทรอนิ คส์ไม่ มี คะแนนเกิดขึ้น หลังจากนับเสร็ จผูต้ ดั สิ น
สามารถขอวีดีโอ IVR เพือ่ ตรวจสอบคะแนนว่าเป็ นผลหรื อไม่
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ข้ อที่ 14 การกระทาที่ต้องห้ าม และบทลงโทษ
1.
2.
3.
4.

ผูต้ ดั สินจะเป็ นผูส้ งั่ ลงโทษเมื่อมีการทาความผิด
การกระทาความผิดตามกติกาข้อ 14 นี้จะถูกลงโทษด้วย “กัมเจิม (ตัดคะแนน)” จากผูต้ ดั สิน
ทุกๆ หนึ่งกัมเจิม จะเป็ นการเพิม่ 1 คะแนนให้กบั คู่ต่อสู ้
การกระทาต้องห้าม
4.1 การกระทาผิดกติกาที่ตอ้ งถูกลงโทษโดย “กัมเจิม” มีดงั นี้
4.1.1 การออกนอกสนามแข่งขัน
4.1.2 การล้ม
4.1.3 การหลบเลี่ยงหรื อถ่วงเวลาการแข่งขัน
4.1.4 การจับ หรื อผลักคู่แข่งขัน
4.1.5 การยกเข่าเพื่อป้ องกันหรื อ และ/หรื อ เตะขาคู่ต่อสู ้เพื่อเป็ นอุปสรรคต่อการเคลื่อนโจมตี
ของฝ่ ายตรงข้ามหรื อยกขาค้างไว้เกิน3 วินาทีโดยไม่มีเทคนิ คต่อสู ้เพือ่ ขัดจังหวะการเข้า
ทาของคู่ต่อสู ้ หรื อตั้งใจเตะต่า
4.1.6 เตะต่ากว่าเอว
4.1.7 การโจมตีคู่แข่งขันภายหลังจากสัง่ “แยก (คัลเลียว)” แล้ว
4.1.8 โจมตีบริ เวณใบหน้าของคู่แข่งขันด้วยมือ
4.1.9 ใช้ศีรษะโขกหรื อการโจมตีดว้ ยเข่า
4.1.10 โจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ลม้ ลงไปแล้ว
4.1.11 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผูฝ้ ึ กสอนหรื อนักกีฬา
1. ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ผูต้ ดั สินหรื อไม่ยอมรับคาตัดสิน
2. การประท้วงที่ไม่เหมาะสมต่อคาตัดสิน
3. ทาการประท้วงที่ไม่เหมาะสมเพือ่ จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการแข่งขัน
4. แสดงกิริยาไม่เหมาะสม หรื อดูถูกผูแ้ ข่งขัน ผูฝ้ ึ กสอนฝ่ ายตรงข้าม
5. หากตรวจพบว่า บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ มี บ ัต รแพทย์ห รื อ นั ก กายภาพประจ าที ม นั่ ง ใน
ตาแหน่งของแพทย์
6. พฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีน้ าใจนักกีฬาจากผูเ้ ข้าแข่งขันหรื อผูฝ้ ึ กสอน
4.2 หากผูเ้ ข้าแข่งขัน/ผูฝ้ ึ กสอน มีเจตนาทาผิดร้ายแรง และ ไม่ปฏิบตั ิตามกติกาการแข่งขันหรื อคาสั่ง
ของผูต้ ดั สิน ผูต้ ดั สินอาจสัง่ ลงโทษโดยการใช้การ์ดสีเหลือง ในกรณี น้ ีคณะกรรมการควบคุมดูแล
การแข่งขัน จะเป็ นผูต้ รวจสอบการกระทานั้นๆ และกาหนดโทษที่เหมาะสมต่อไป
5. หากผูเ้ ข้าแข่งขันเจตนาและทาซ้ า ไม่ปฏิบตั ิตามกติกาการแข่งขันหรื อคาสัง่ ของผูต้ ดั สิน ผูต้ ดั สินสามารถ
ยุติการแข่งขันและประกาศให้ฝ่ายตรงข้ามเป็ นผูช้ นะการแข่งขัน
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6. หากกรรมการที่ทาหน้าที่ตรวจเช็คอุ ปกรณ์ หรื อ เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มี การตกแต่งเพิ่มเติมเซ็ น เซอร์
สามารถสอบถาม ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อ เจ้าหน้าที่เทคนิ ค ถ้ามี ผลต่อการแข่งขันสามารถดาเนิ นการตัดสิ ทธิ์
ไม่ให้เข้าร่ วมการแข่งขันได้
7. เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันถูกลงโทษ 10 กัมเจิม ผูต้ ดั สิ นจะยุติการแข่งขันประกาศว่าผูเ้ ข้าแข่งขันคนนั้นเป็ นฝ่ ายแพ้
โดยการถูกลงโทษ
8. ในข้อที่14.7 การลงโทษ กัมเจิม จะนามานับรวมกับคะแนนรวมทั้งหมดของการแข่งขันทั้ง 3 ยก
คาชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการกาหนดการกระทาที่ตอ้ งห้ามและบทลงโทษดังนี้
1. เพือ่ ความปลอดภัยของผูเ้ ข้าแข่งขัน
2. เพือ่ ให้มีความยุติธรรมในการแข่งขัน
3. เพือ่ ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสม
คาอธิบายที่ 1
1. การออกนอกสนามแข่ งขัน
เมื่อเท้าสองข้างของผูเ้ ข้าแข่งขันล้ าออกนอกเส้นเขตสนามจะต้องถูกลงโทษ “กัมเจิม” จะไม่มีการสั่ง
“กัมเจิม” ให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขัน หากการออกนอกเส้นเขตสนามที่เกิดจากการทาผิดกติกาของฝ่ ายตรงข้าม
2. การล้ ม :
- นักกี ฬาจะถูกลงโทษด้วยกัมเจิม เมื่ อล้ม อย่างไรก็ตามหากการล้มนั้นเกิ ดจากการกระทาผิด
กติกาของฝั่งตรงข้าม ผูท้ าผิดกติกาจะเป็ นฝ่ ายถูกลงโทษด้วยกัมเจิม
- หากนักกีฬาทั้งคู่ลม้ เนื่องจากอุบตั ิเหตุปะทะกันจะไม่ถูกลงโทษ
3. หลบเลี่ยงหรือถ่ วงเวลาการแข่ งขัน
3.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ไม่แสดงความตั้งใจต่อสูอ้ ย่างต่อเนื่อง จะต้องถูกลงโทษ ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งคู่ ไม่
เข้าทาการต่อสู ้หลังจาก เวลา 5 วินาที ผูต้ ดั สิ นจะให้สัญญาณมือ พร้อมด้วยคาสั่ง “สู ้” และ
หลังจากเวลาผ่านไป 10 วินาทีแล้วจะสัง่ ลงโทษให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งคู่ที่ ไม่พยายามเข้าทา
หรื อสัง่ ลงโทษนักกีฬาที่ถอยออกจากจุดเดิม หลังจากที่กรรมการสัง่ สูแ้ ล้ว 10 วินาที
3.2 การหันหลังให้คู่ต่อ สู ้เพื่อ เป็ นการหลี กเหลี่ ยงการเข้าโจมตีการกระทานี้ สมควรได้รับ การ
ลงโทษเนื่ องจากเป็ นการแสดงความไม่ มีน้ าใจนักกีฬาและอาจก่ อให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง
รุ นแรงอีกด้วยการลงโทษนี้ ให้ รวมไปถึงการหลบเลี่ ยงการโจมตีของคู่ต่อ สู ้โดยการก้มต่ า
ถึงระดับเอวหรื อ ย่อเข่าหลบ
3.3 การถอยหลังเมื่อฝ่ ายตรงข้ามใช้เทคนิ คเพื่อหลีกลี่ยงการโจมตีของฝ่ ายตรงข้าม และถ่วงเวลา
ผูต้ ดั สินจะสัง่ ลงโทษกัมเจิม ให้กบั ผูท้ ี่กระทา
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3.4 การแกล้งบาดเจ็บหมายถึง การแกล้งบาดเจ็บจนเกินความจริ ง หรื อ แกล้งแสดงว่าบาดเจ็บ
ในส่ วนที่ไม่ได้โดนกระทาโดยมีเจตนาให้คู่ต่อสูโ้ ดนลงโทษ หรื อแกล้งบาดเจ็บเพือ่ ถ่วงเวลา
ในการแข่งขันในกรณี น้ ีให้ผตู ้ ดั สิน สัง่ ลงโทษกัมเจิม
3.5 จะมีการลงโทษ กัมเจิมให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ขอให้ผตู ้ ดั สินหยุดการแข่งขัน เพือ่ จัดอุปกรณ์
4. การจับ หรือผลักคู่แข่ งขัน
การจับ รวมถึงการจับส่ วนใดๆ ของร่ างกายของคู่ต่อสู ้ชุดเทควันโด หรื อเกราะ ป้ องกันต่างๆด้วยมือ
รวมไปถึงการจับเท้าหรื อขาหรื อเกี่ยวด้วยท่อนแขน ส่วนการผลักที่มีผลดังนี้จะถูกลงโทษ
4.1 ผลักคู่ต่อสูอ้ อกนอกเส้น
4.2 ผลักเพือ่ ไม่ให้คู่ต่อสูโ้ จมตีหรื อเพือ่ เป็ นการทาลายเทคนิคที่โจมตี
5. ยกเข่ าเพื่อป้ องกัน หรื อเพื่อเป็ นอุปสรรคต่ อการโจมตีของฝ่ ายตรงข้ ามเตะ หรื อยกขาค้ างนานกว่ า 3
วินาที โดยไม่ ใช้ เทคนิ คใดๆ โจมตี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเป็ นอุป สรรคต่ อการเคลื่อนไหวโจมตีของ
ฝ่ ายตรงข้ าม ตั้งใจเตะต่า
- กรณียกขา หรื อคัทคิก จะไม่ โดนตัดคะแนนถ้ ามีการใช้ เทคนิคต่ อเนื่องจากการยกขา หรือคัท
คิกนั้นๆ
6. การโจมตีส่วนใดๆ ที่ต่ากว่ าเอว กฎข้อนี้ ใช้กบั การตั้งใจโจมตีส่วนใดๆ ที่ต่ากว่าเอวหากการโจมตีต่ า
กว่าเอวเกิดขึ้นจากการที่ผรู ้ ับโจมตี หรื อแลกเปลี่ยนเทคนิคจะไม่มีการลงโทษเกิดขึ้น กฎข้อนี้ยงั ใช้กบั
การเตะอย่างรุ นแรงหรื อกระทืบตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นขา หัวเข่าหรื อหน้าแข้ง โดยมีเจตนาที่จะ
ขัดขวางเทคนิคของคู่ต่อสู ้
7. การโจมตีคู่แข่ งขันหลังจากสั่ ง "คัลเลียว"แล้ ว
a. การโจมตีที่เกิดขึ้นหลังจาก “คัลเลียว” โดยมีจุดประสงค์ให้โดนร่ างกายคู่แข่งขันอีกฝ่ าย
b. การโจมตีคู่แข่งขันก่อนสัง่ “คัลเลียว” จะไม่ถูกลงโทษ
c. ในกรณี น้ ี ถา้ มีการขอ Video Replay Review ระยะเวลาการสั่งคัลเลียวหมายถึงระยะเวลาการ
สัง่ ของ ผูต้ ดั สิ น คือ ดูจากสัญญาณมือของผูต้ ดั สิ น ในสนาม(ลักษณะที่แขน เหยียดยาวออก
เต็มที่) และช่วงเวลา การเริ่ มการโจมตีวา่ เท้าที่สมั ผัสคู่ต่อสู อ้ อกจากพื้นหรื อยัง
d. ถ้าการโจมตีห ลังจากสั่งคัลเลี ยว ซึ่ งไม่ โดนตัวคู่แข่งขัน แต่ผูเ้ ข้าแข่งขันแสดงเจตนา หรื อ
ทาทางที่จะโจมตีผตู ้ ดั สินสามารถลงโทษการประพฤติตวั ที่ไม่เหมาะสมด้วยกัมเจิม
8. การโจมตีใ บหน้ าของคู่ แข่ งขันด้ วยมือ ในข้อ นี้ รวมถึ งการทาร้ายคู่ต่อ สู ้บริ เวณใบหน้าด้วยมื อ หมัด
ข้อมือ แขน หรื อศอก อย่างไรก็ตามการกระทาที่ไม่ เจตนาที่เกิดขึ้นจากความเลินเล่อของตัวนักกีฬา
เอง เช่น การก้มศีรษะต่าหรื อหมุนตัวไม่ตอ้ งถูกลงโทษโดยกติกาข้อนี้
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9. การใช้ เข่ าโจมตีคู่ต่อสู้ กติกาข้อนี้รวมถึง การใช้ศีรษะโขก หรื อโจมตีดว้ ยเข่าในในระยะประชิดคู่ต่อสู ้
แต่อย่างไรก็ตามการโจมตีดว้ ยเข่าที่เกิดขึ้นตามกรณี ต่อไปนี้ไม่ตอ้ งลงโทษ
9.1 การที่คู่ต่อสูโ้ ถมเข้าหาอย่างรวดเร็วในขณะที่ผเู ้ ข้าแข่งขันกาลังเตะ
9.2 ไม่เจตนาหรื อเป็ นผลมาจากการโจมตีในระยะประชิด
10. การโจมตีคู่แข่ งขันที่ล้มลง
เป็ นการกระทาที่เป็ นอันตรายมาก และมีความเป็ นไปได้อย่างมากที่ทาให้คู่ต่อสู ้ได้รับบาดเจ็บ และ
เป็ นอันตรายเนื่องมาจาก
1. การที่คู่ต่อสูไ้ ม่สามารถป้ องกันตัวเองในขณะที่ลม้ ลงได้
2. ความรุ นแรงของเทคนิคที่เข้าโจมตีคู่แข่งขันที่ลม้ ลงจะมีความรุ นแรงมากขึ้น เนื่ องจากการที่
ผูเ้ ข้าแข่งขันอยูใ่ นตาแหน่งหรื อจังหวะที่ได้เปรี ยบ การกระทาที่กา้ วร้าวเช่นนี้แสดงให้เห็นถึง
ความไม่ มีสปิ ริ ตของนักกีฬา และไม่ เหมาะสมกับการแข่งขันเทควันโด ในกรณี น้ ี สมควร
ได้รับโทษจากการตั้งใจโจมตีฝ่ายตรงข้ามในขณะที่ลม้ ลง โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงความรุ นแรง
ที่เป็ นผลจากการกระทานั้นๆ
11. พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมของผู้ฝึกสอนหรือผู้เข้ าแข่ งขัน
กรณี ต่อไปนี้เป็ นความผิดที่ผฝู ้ ึ กสอนหรื อผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ควรปฏิบตั ิ
1. ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อคาตัดสินของผูต้ ดั สิน
2. การแสดงกิริยาประท้วงที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็ นการประท้วงผูต้ ดั สินหรื อเจ้าหน้าที่
3. ออกจากบริ เวณที่กาหนดไว้สาหรับผูฝ้ ึ กสอน หรื อยืนขึ้น
4. ส่งเสียงดังเพือ่ สอนนักกีฬาในระหว่างยก
5. การแสดงกิ ริยาที่ไ ม่ เหมาะสมหรื อ ดูถู กเจ้าหน้าที่ ผูเ้ ข้าแข่งขัน หรื อ ผูฝ้ ึ กสอนฝ่ ายตรงข้าม
ผูช้ มในสนาม
6. การประพฤติกรรมอื่ นๆ ที่เป็ นการแสดงออกที่ไม่ เหมาะสมของผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูแ้ ข่งขันซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่าไม่เหมาะกับความเป็ นนักกีฬา
การประพฤติที่ไม่เหมาะสมของผูเ้ ข้าแข่งขันหรื อผูฝ้ ึ กสอน หากเกิดขึ้นในระหว่างพักยกผูต้ ดั สิ นสั่งลงโทษได้
ทันที และจะมีผลกับคะแนนในยกต่อไป

ข้ อที่ 15 การตัดสิน Golden Point และความสามารถที่เหนือกว่ า
1.1 ในกรณี ที่ไม่สามารถหาผูช้ นะได้หลังจากการแข่งขันในยกที่ 3 จบลง ให้ทาการแข่งขันต่อในยกที่ 4
1.2 ในกรณี ที่มีการแข่งขันต่อในยกที่ 4 ผลคะแนนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในยกที่1-3 ถือว่าเป็ นโมฆะ
1.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ทาคะแนนได้คนแรก หรื อ ฝ่ ายตรงข้ามได้รับ 2 กัมเจิม จะเป็ นผูช้ นะ
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1.4 ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผูท้ าคะแนนได้ห ลังจากจบยกที่ 4 จะหาผูช้ นะโดยการ พิจ ารณาตามความสามารถที่
เหนือกว่า ดังต่อไปนี้
a. ผูเ้ ข้าแข่งขันที่มีจานวนการเตะที่ถูกบันทึกจากระบบเกราะเล็กโทรนิกส์ของยกที่ 4 มากที่สุด
b. ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันที่มีจานวนการเตะที่ถูกบันทึกจากระบบเกราะเล็กโทรนิกส์ของยกที่ 4 เท่ากัน
หาผูช้ นะที่จากผูช้ นะจานวนยกมากกว่าใน 3 ยกแรก
c. ถ้าหากจานวนยกที่ชนะใน3 ยกแรกเท่ากัน ผูเ้ ข้าแข่งขันที่มีกัมเจิม ตลอดทั้ง 4 ยกน้อยกว่า
เป็ นฝ่ ายชนะ
d. หากยังไม่สามารถหาผูช้ นะจากสองข้อด้านบนได้ ให้ใช้วธิ ีพจิ ารณาความสามารถที่เหนือกว่า
โดยการพิจารณาจากยกที่ 4 เท่านั้น หากการพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่าของกรรมการ
ให้คะแนนและผูต้ ดั สินเท่ากัน ผูต้ ดั สินจะเป็ นคนเลือกผูช้ นะ
คาอธิบายที่ 1
การพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่า ให้พจิ ารณาได้จากเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มในการแข่งขัน และเทคนิ ค การต่อสู ้ที่
เหนือกว่า คู่แข่งขัน:
1. การเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มเข้ากระทาและควบคุมเกม
2. จานวนในการเข้ากระทามากกว่า
3. การใช้เทคนิคขั้นสูงทั้งความยากและซับซ้อนของเทคนิค
4. การมีมารยาทในการแข่งขันที่ดีกว่า
คาอธิบายที่ 2
ในกรณี ที่คู่แข่งขันเตะศีรษะฝ่ ายตรงข้ามได้ก่อ นที่จะโดนเตะล าตัว แต่การเตะล าตัวถู กบันทึกเป็ นคะแนน
โค้ชของฝ่ ายที่เตะศีรษะสามารถร้องขอ VDO Replay ถ้ารี วิวจูรี่เห็นว่าการเตะศีรษะนั้นเป็ นผลก่อนจะถูกเตะ
ลาตัว ผูต้ ดั สิ นสามารถลบคะแนนการเตะล าตัวออก และเพิ่ม คะแนน 3 หรื อ 4 สาหรับการเตะศีรษะ แล้ว
ประกาศให้ผเู ้ ข้าแข่งขันที่เตะศีรษะเป็ นฝ่ ายชนะ
คาแนะนาสาหรับผู้ตัดสิ น
1. ก่อนแข่งขันกรรมการทุกคนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตอ้ งนาใบพิจารณาความสามารถที่เหนือกว่าติดตัวไป
ด้วย
2. ในกรณี ที่ ต ้อ งมี ก ารพิ จ ารณาความสามารถที่ เหนื อ กว่า ผูต้ ัด สิ น ต้อ งประกาศ “วู-เซ-กิ -รก"
(บันทึกความสามารถที่เหนือกว่า)
3. เมื่อผูต้ ดั สิ นประกาศกรรมการให้คะแนนจะต้องบันทึกผูช้ นะลงในการ์ดพร้อมกับลงชื่อภายใน
10 วินาที และส่งให้กบั ผูต้ ดั สิน
4. ผูต้ ดั สินจะเก็บการ์ดทั้งหมด และบันทึกผลการตัดสินหลังจากนั้นจึงประกาศผูช้ นะ
5. เมื่อประกาศผูช้ นะแล้ว ผูต้ ดั สินจะต้องส่งการ์ดทั้งหมดให้กบั ผูบ้ นั ทึกการแข่งขันเพือ่ นาการ์ดส่ ง
ให้กบั ตัวแทนฝ่ ายเทคนิคของสหพันธ์เทควันโดโลกต่อไป
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ข้ อที่ 16 การตัดสิน
1. ชนะโดยผูต้ ดั สิ นสั่งยุติการแข่งขัน (RSC)
2. ชนะโดยคะแนนรวม (PTF)
3. ชนะโดยคะแนนห่าง (PTG)
4. ชนะโดย Golden Point (GDP)
5. ชนะโดยความสามารถที่เหนือกว่า (SUP)
6. ชนะโดยคู่แข่งขันถอนตัว (WDR)
7. ชนะโดยคู่แข่งขันขาดคุณสมบัติ (DSQ)
8. ชนะโดยผูต้ ดั สินสัง่ ลงโทษคู่แข่งขัน (PUN)
คาอธิบายที่ 1
ชนะโดยผูต้ ดั สินสัง่ หยุดเกมส์การแข่งขัน
ผูต้ ดั สินสามามารถสัง่ ยุติการแข่งขันตามเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. ถ้าผูเ้ ข้าแข่ งขัน ได้รั บ การถู ก โจมตี ที่ มี เทคนิ คถู ก ต้อ ง มี อ าการน็ อ คดาวน์ แล้วผูต้ ัดสิ น นั บ ถึ ง
“ยะเดิล (8)” ไม่สามารถสูต้ ่อได้หรื อเมื่อผูต้ ดั สินเห็นว่านักกีฬามีอาการรุ นแรงไม่สามารถสูต้ ่อได้
ให้สงั่ ยุตกิ ารแข่งขัน โดยไม่จาเป็ นต้องนับต่อ
2. ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถสูต้ ่อได้หลังจากการรักษาทางการแพทย์เกิน1 นาทีแล้ว
3. ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ปฏิบตั ิคาสัง่ ของผูต้ ดั สินให้กลับมาสู่ต่อถึง 3 ครั้ง
4. ถ้าผูต้ ดั สินต้องยุติการแข่งขันเพือ่ ความปลอดภัยของนักกีฬา
5. เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าให้ยตุ ิการแข่งขันเนื่องจากการอาการบาดเจ็บของนักกีฬา
คาอธิบายที่ 2
ชนะโดยความต่างของคะแนน
ในกรณี ที่คะแนนของผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งสองมีความต่างกันถึง 20 คะแนน เมื่อหมดยกที่ 2 หรื อขณะกาลังแข่งขัน
ยกที่ 3 ให้ผตู ้ ดั สิ น ยุติการแข่งขันและประกาศผูช้ นะโดยคะแนนที่มี ความต่าง แต่กติกาข้อ นี้ ไม่ รวมถึ งการ
แข่งขันรุ่ นซีเนียร์ในรอบ Semi-final และ Final
คาอธิบายที่ 3
ชนะโดยคู่แข่งขันถอนตัว
1. คู่แข่งขันถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ หรื อ เหตุผลอื่นๆ
2. คู่ แข่ งขัน ไม่ ก ลับ เข้าสู่ ส นามแข่ งขัน หลังจากหมดเวลาพัก ยก หรื อ ไม่ ม ารายงานตัว เมื่ อ ได้รั บ การ
ขานชื่อให้เข้าทาการแข่งขัน
3. ผูฝ้ ึ กสอนขอยอมแพ้โดยโยนผ้าเช็ดตัวเข้าไปในสนามแข่งขัน
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คาอธิบายที่ 4
ชนะโดยคู่แข่งขันถูกตัดสิทธิ์
ผลการแข่งขันตัดสิ นได้จากการที่คู่แข่งขันชัง่ น้ าหนักไม่ผ่านหรื อ หมดสภาพการเป็ นผูเ้ ข้าแข่งขันก่ อนการ
แข่งขันจะเริ่ มในกรณี ที่คู่แข่งขันถูกตัดสิทธิ์ วิธีปฏิบตั ิของทั้งสองกรณี ดงั นี้
1. ในกรณี ที่ผูเ้ ข้าแข่งขันชั่งน้ าหนักไม่ผ่านเกณฑ์ภายหลังจากการจับฉลากแบ่งสายแล้วจะทาให้มีผลต่อ
ตารางการแข่งขัน จะต้องมีการแจ้งผลดังกล่าวให้ฝ่ายเทคนิ คและผูเ้ กี่ยวข้องทราบจะไม่มีการจัดผูต้ ดั สิ น
ไปปฏิบตั ิหน้าที่ให้คู่น้ นั คู่แข่งขันของผูเ้ ข้าแข่งขันไม่จาเป็ นต้องปรากฏตัวที่สนามแข่งขัน
2. ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันผ่านการชัง่ น้ าหนัก แต่ไม่ปรากฏตัวเพื่อทาการแข่งขันบริ เวณที่นงั่ โค้ชให้ ผูต้ ดั สิ น
และคู่แข่งขันรอบริ เวณจุดตาแหน่ งของตนเอง แล้วประกาศให้คู่แข่งขันเป็ นฝ่ ายชนะรายละเอียดและวิธี
ปฏิบตั ิ กติกาหัวข้อที่ 10 ข้อย่อย 4.1
คาอธิบายที่ 5
ชนะโดยผูต้ ดั สินสัง่ ลงโทษคู่แข่งขัน
ผูต้ ดั สินสัง่ ลงโทษให้เป็ นฝ่ ายแพ้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันถูกลงโทษครบ 10 กัมเจิม
- หากตรวจพบว่าผูเ้ ข้าแข่งขันนั้นปรับเปลี่ยนเซ็นเซอร์หรื อ ระบบเกราะอิเล็กทรอนิกส์
- ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูต้ ดั สินหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎการแข่งขัน หรื อมี
พฤติกรรมการกระทา ที่ละเมิดและรุ นแรงและรวมถึงทาการประท้วงที่ไม่เหมาะสม

ข้ อที่ 17 น็อกดาวน์
การน็อกดาวน์จะนับเมื่อฝ่ ายตรงข้ามถูกโจมตีดว้ ยเทคนิคที่ถูกต้องและจะส่งผลดังนี้:
1. เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกาย นอกเหนือจากฝ่ าเท้าแตะพื้นอันเนื่องมาจากเทคนิคที่คู่ต่อสูเ้ ข้าโจมตี
2. เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันมีอาการโซเซ มึนงง ไม่มีความตั้งใจ หรื อความสามารถที่จะทาการแข่งขันต่อไปได้
อันเป็ นผลมาจากการทาคะแนนของคู่ต่อสู ้
3. เมื่อผูต้ ดั สินเห็นว่า ไม่สามารถทาการแข่งขันต่อไปได้อนั เนื่องมาจากการโจมตีที่ถูกต้องของคู่แข่งขัน
คาอธิบายที่ 1
น็ อ คดาวน์ คื อ สถานการณ์ ที่ ผูเ้ ข้าแข่ งขัน ถู กกระแทกล้ม ลงไปบนพื้น หรื อ มึ น งง โซเซ หรื อ ไม่ ส ามารถ
ตอบสนอง ที่ จะท าการแข่ งขัน ต่อ ได้เนื่ อ งมาจากการโจมตีน้ ัน แม้จะไม่ แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน
ให้ผตู ้ ดั สิ นถือว่า เป็ นการน็อคดาวน์ ถ้าผลของการโจมตีน้ นั เป็ นอันตรายไม่สามารถแข่งขันต่อได้สถานการณ์
นี้ถือเป็ นการน็อคดาวน์ เพือ่ ความปลอดภัยของนักกีฬา
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ข้ อที่ 18 ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีน็อกดาวน์
1. เมื่อผู้เข้ าแข่ งขันน็อกดาวน์ อันเป็ นผลเนื่องมาจากการถูกคู่ตอ่ สูเ้ ข้าทาโดยถูกกติกาให้ผตู ้ ดั สินปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
1.1 ผูต้ ดั สินสัง่ แยกคู่ต่อสูอ้ อกจากผูเ้ ข้าแข่งขันที่ลม้ ลงโดยการสัง่ คัล-เลียว (หยุด)
1.2 ผูต้ ดั สิ นต้อ งเช็คอาการของผูเ้ ข้าแข่งขันที่ล ้มลงก่ อ นแล้วเริ่ มนับเสี ยงจาก "ฮานา 1" จนถึ ง "เยิล 10"
โดยมีช่วงเวลา ในการนับห่างกัน 1 วินาที ไปทางผูแ้ ข่งขันที่ลม้ ลงโดยใช้สญ
ั ญาณมือเพือ่ แสดงให้เห็น
ถึงเวลาที่ผา่ นไป
1.3 ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันที่ถูกน็ อคดาวน์ยนื ขึ้นมาได้ระหว่างที่ผตู ้ ดั สิ นกาลังนับ และต้องการที่จะสู ้ต่อ
ผูต้ ดั สินจะต้องทาการนับต่อไปจนถึง "โย-เดิล (8)" เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันได้มีโอกาสฟื้ นตัว เมื่อผูต้ ดั สิ น
เห็นว่าผูเ้ ข้าแข่งขัน กลับสู่สภาพปกติจึงสัง่ ให้เริ่ มการแข่งขันต่อได้ โดยการสัง่ "เค-ซก"
1.4 เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันที่ถูกน็อคดาวน์ไม่แสดงความพร้อมที่จะทาการแข่งขันต่อ เมื่อนับถึง 8 แล้ว"โย-เดิล
(8)" ให้ผู ้ ตัดสินประกาศให้ผเู ้ ข้าแข่งขันอีกฝ่ ายชนะโดย RSC
1.5 การนับจะต้องทาการนับต่อไปอย่างต่อเนื่ อง ถึงแม้ว่าจบยกไปแล้ว หรื อหมดเวลาในการแข่งขันแล้ว
ก็ตาม
1.6 ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทั้งคู่ต่างถูกน็อคดาวน์ให้ผตู ้ ดั สิ นนับต่อไปเรื่ อยๆ หากว่าผูเ้ ข้าแข่งขันคนหนึ่ ง
คนใดยังไม่ฟ้ื นตัวเพียงพอ
1.7 ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทั้งคู่ไม่ฟ้ื นตัวเมื่อ นับถึง "เยิล (10)" ให้ตดั สิ นผูช้ นะจากการดูคะแนนที่ทาได้
ก่อนจะเกิดการน็อคดาวน์
1.8 ถ้าผูต้ ดั สิ นเห็นว่าผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถทาการแข่งขันต่อไปได้ผตู ้ ดั สิ นสามารถตัดสิ นว่าคู่แข่งขัน
เป็ นฝ่ ายชนะโดยไม่ตอ้ งมีการนับ หรื อตัดสินในระหว่างการนับก็ได้
2. การปฏิบัติหลังจบการแข่ งขัน
ผูแ้ ข่ งขัน ที่ ไ ม่ สามารถท าการแข่งขัน ได้เนื่ อ งมาจากการถู ก โจมตีส่ วนใดๆ ของร่ างกายที่ รุน แรง
ในระยะเวลา 30 วันไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้หากปราศจากหนังสือรับรองจากแพทย์หรื อWTF
คาอธิบายที่ 1
แยกคู่แข่งขันออกไป : ให้คู่แข่งขันที่ยนื อยูก่ ลับไปยืนตรงจุดที่กาหนดของตนเอง แต่ถา้ หากผูเ้ ข้าแข่งขันที่ลม้
นั้นอยูใ่ กล้กบั บริ เวณที่กาหนดไว้สาหรับคู่แข่งขัน ให้คู่แข่งขันไปรออยูท่ ี่เส้นระวังบริ เวณด้านหน้าที่นงั่ โค้ช
ของตนเอง
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คาแนะนาในการปฏิบัติ
ผูต้ ดั สินจะต้องเตรี ยมพร้อมสาหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันของการน็อคดาวน์ หรื ออาการโซเซ
ซึ่ งเป็ น อาการที่จะเกิดขึ้นได้จากแรงปะทะอย่างรุ นแรงเมื่อเหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้นผูต้ ดั สิ นจะต้อ งสั่ง "คัล-เลียว"
และเริ่ มนับโดยไม่ลงั เล
คาอธิบายที่ 2
กรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันที่ถูกน็อคดาวน์ สามารถยืนขึ้นมาได้ในระหว่างที่ผตู ้ ดั สินกาลังนับ และต้องการแข่งขันต่อ
จุดประสงค์หลักของการนับก็เพือ่ ป้ องกันผูเ้ ข้าแข่งขัน ถึงแม้วา่ ผูเ้ ข้าแข่งขันจะแสดงเจตนาที่จะแข่งขันต่อก่อน
ที่จะนับถึ งแปด กรรมการต้องทาการนับให้ถึง โยเดิ ล ก่ อ นที่ จะกลับ ไปแข่งขัน ต่อ การนับ ถึ งแปดนั้นเป็ น
ข้อบังคับ และผูต้ ดั สินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
การนับหนึ่งถึงสิ บ(:ฮานา1), ดุล(2),( เซท (3), เนท (4), ดา-เซิท(5), โย-เซิท(6), อิล-โกบ (7), โยเดิล(8), อะโฮบ (9),
เยิล(10)
คาอธิบายที่ 3
ผูต้ ดั สิ นจะต้อ งดูให้แน่ ชัดว่าถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถฟื้ นตัวได้แล้ว และมี ความพร้อ มที่จะแข่งขันต่อ ได้ให้
ประกาศ “เคซก” ได้เลย ผูต้ ดั สิ นต้องเช็คสภาพผูเ้ ข้าแข่งขันที่จะแข่งขันต่อได้ระหว่างที่กาลังนับถึง 8 ดูจาก
สภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันเมื่อนับถึง 8 เป็ นหลักปฏิบตั ิ ผูต้ ดั สินควรใช้เวลาให้นอ้ ยที่สุดในการนานักกีฬากลับเข้า
สู่การแข่งขัน
คาอธิบายที่ 4
เมื่อ ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ถูกน็อ กดาวน์ไม่ สามารถแสดงเจตนาว่าจะทาการแข่งขันต่อเมื่อ นับถึง “โย-เดิ ล (8)” แล้ว
ผูต้ ดั สิ น จะต้องนับต่อไปจนถึ ง “เยิล (10)” แล้วประกาศให้คู่แข่งขันเป็ นฝ่ ายชนะโดยการผูต้ ดั สิ นสั่งยุติการ
แข่งขัน (RSC)
1. ผูเ้ ข้าแข่งขันจะแสดงเจตนาว่าต้อ งการจะสู ้ต่อโดยการแสดงท่าต่อ สู ้พ ร้อ มกับกาหมัดหลายๆ ครั้ง
ถ้าหากผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถทาท่าทางดังกล่าวภายในการนับถึง “โย-เดิล 8” ได้ให้กรรมการนับต่อ
ด้วย “อะ-โฮบ 9” และ “เยิล 10” หลังจากนั้นประกาศให้คู่แข่งขันเป็ นฝ่ ายชนะ
2. การแสดงเจตนาท่ าทางว่าต้อ งการจะสู ้ต่ อ ภายหลังการนับ 8 แล้วจะไม่ เป็ นผลและถึ งแม้ว่าผูเ้ ข้า
แข่ งขัน จะแสดง เจตนาว่าจะสู ้ต่ อ เมื่ อ นับ ถึ ง "โย-เดิ ล " ก็ ต าม ให้ผูต้ ัดสิ น สามารถนับ ต่ อ ไป และ
ประกาศยุติการแข่งขันได้ ถ้าหาก เห็นว่าผูเ้ ข้าแข่งขันไม่อยูใ่ นสภาพที่จะแข่งต่อไปได้
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คาอธิบายที่ 5
เมื่อผูต้ ดั สิ นจะเห็นว่าผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถสู ้ต่อได้เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุ นแรง
หรื อล้ม ลงทันที ผูต้ ดั สิ นสามารถหยุดการนับแล้วเรี ยกให้มีการปฐมพยาบาลหรื อ ให้มีการปฐมพยาบาลไป
พร้อมกับการนับก็ได้
คาแนะนาในการปฏิบัติของกรรมการ
ผูต้ ดั สินไม่ควรให้เวลาในการฟื้ นตัวของผูเ้ ข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนับ “โย-เดิล” แล้ว ถึงแม้วา่ จะไม่ทนั
ได้สงั เกตอาการของผูเ้ ข้าแข่งขันในระหว่างการนับ หากผูเ้ ข้าแข่งขันฟื้ นสภาพก่อนที่จะนับถึง "โย-เดิล" และ
แสดงเจตนาที่จะแข่งขันต่อ ให้ผตู ้ ดั สินทาการสัง่ "คัล-เลียว" หลังจากนั้นให้ปฏิบตั ิตามกติกาข้อ 19 ต่อไป

ข้ อที่ 19 ขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่ งหยุดการแข่ งขัน
1. เมื่อ การแข่งขันต้องหยุดลง เนื่ องจากผูเ้ ข้าแข่งขันฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด หรื อ ทั้งสองฝ่ ายได้รับบาดเจ็บให้
ผูต้ ัดสิ น ปฏิ บ ัติ ตามขั้น ตอนด้านล่ างนี้ ส่ วนในสถานการณ์ อื่ น ๆ ที่ ตอ้ งท าการหยุด การแข่ งขัน ให้
ผูต้ ดั สิน ประกาศ "ชิกนั (หยุดเวลา)" และ กลับสู่การแข่งขันโดยคาสัง่ "เค-ซก”
1.1 ผูต้ ัด สิ น ต้อ งสั่งหยุด การแข่ งขัน โดยใช้ค าสั่ง "คัล -เลี ยว" และ สั่ง ให้เจ้าหน้ าที่ ห ยุด เวลาโดย
ใช้ คาสัง่ "เค- ชิ"
1.2 ผูต้ ดั สินจะอนุญาตให้ผเู ้ ข้าแข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บ ไปปฐมพยาบาลเป็ นเวลาไม่เกิน 1 นาทีผตู ้ ดั สิ น
อาจให้ทีมแพทย์ช่วยในการตรวจเช็คอาการหรื อถ้าในกรณี ที่ไม่มีแพทย์สามารถให้แพทย์ประจา
ทีมเข้าตรวจและรักษาได้
1.3 หลังจาก 1 นาทีถา้ ผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถกลับมาทาการแข่งขันได้ให้ผตู ้ ดั สิ นประกาศ ให้อีกฝ่ าย
เป็ นผูช้ นะ
1.4 ในกรณี ที่ผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถสู ้ต่อได้ภายหลังจาก 1 นาที ผูเ้ ข้าแข่งขันอีกฝ่ ายที่ทาให้คู่ต่อ สู ้
บาดเจ็บ และถูกลงโทษด้วย “ กัมเจิม ”จะถูกตัดสินให้เป็ นฝ่ ายแพ้
1.5 ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ ายต่างถูกน็อคดาวน์และไม่สามารถทาการแข่งขันต่อไปได้ภายจาก
หลังครบ 1 นาทีแล้ว จะตัดสินผูช้ นะจากคะแนนที่ได้ก่อนการน็อคดาวน์
1.6 ถ้าผูต้ ดั สิ น สังเกตอาการบาดเจ็บของนักกี ฬา หากเห็ นว่าเพียงเล็กน้อย ผูต้ ดั สิ นจะสั่ง “คัลเลียว”
และสั่ง ให้ สู้ ต่ อ โดยค าสั่ง “ลุ ก ขึ้ น ” หากนั ก กี ฬ าไม่ ก ลับ เข้าสู่ ก ารแข่ ง ขัน ภายหลัง จากค าสั่ ง
“ลุกขึ้น” จานวน3 ครั้ง ให้ผตู ้ ดั สินยุติการแข่งขันและประกาศผลให้นกั กีฬาอีกฝ่ ายเป็ นผูช้ นะ
1.7 หากผูต้ ดั สิ นเห็นว่าผูเ้ ข้าแข่งขันมีอาการบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก กระดูกเคลื่อน ข้อเท้าแพลง หรื อ
เลื อ ดออก ผูต้ ดั สิ นสั่ง “เคชิ ” ให้ผูเ้ ข้าแข่ งขัน ได้รับการปฐมพยาบาลเป็ นเวลา 1 นาที และอาจ
อนุญาตให้มีการปฐมพยาบาลเพิม่ เติมหากจาเป็ น ถึงแม้วา่ จะสัง่ ให้ยนื ขึ้นแล้วก็ตาม ในกรณี ที่ผเู ้ ข้า
แข่งขันได้รับอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้น
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1.8 ยุติการแข่งขัน เนื่ อ งจากอาการบาดเจ็บ : ถ้าผูต้ ดั สิ น สังเกตว่าผูเ้ ข้าแข่งขันมี อ าการบาดเจ็บ เช่ น
กระดูกหัก การเคลื่อนที่ของข้อเท้า ข้อเท้าแพลง หรื อ เลือ ดออกให้ผตู ้ ดั สิ นปรึ กษาแพทย์ หรื อ
แพทย์ที่ได้รับมอบหมาย โดยประธานจัดการแข่งขัน หากแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถสูต้ ่อได้
ให้ผตู ้ ดั สินยุติการแข่งขัน และนักกีฬาที่บาดเจ็บเป็ นฝ่ ายแพ้
เมื่ อ ผูต้ ัดสิ น เห็ น ว่าการแข่งขันไม่ ส ามารถด าเนิ น ต่ อ ไปได้อ ัน เนื่ อ งมาจากมี การบาดเจ็บ หรื อ มี เหตุก ารณ์
ฉุกเฉินใดๆ ให้ผตู ้ ดั สินปฏิบตั ิดงั นี้
1. ในกรณี ที่ผูเ้ ข้าแข่งขัน อยู่ในสภาวะวิกฤติ เช่ น หมดสติหรื อ ได้รับบาดเจ็บสาหัสการปฐมพยาบาล
จะต้องทาโดยเร็วที่สุด และต้องยุติการแข่งขันในกรณี น้ ีผลการแข่งขันจะตัดสินโดยการพิจารณาดังนี้
- ผูท้ าให้คู่แข่งขันเกิดอาการบาดเจ็บจากการทาผิดกติกา และถูกลงโทษด้วย "กัม-เจิม" จะเป็ น
ฝ่ ายแพ้
- ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็ นผลมาจากการเข้าทาที่ถูกกติกาหรื อเป็ นเหตุบงั เอิญที่เกิดขึ้น
หรื อเหตุสุดวิสยั อื่นๆ จะเป็ นฝ่ ายแพ้
- หากผลที่เกิ ดขึ้นเกิดมาจากเหตุอื่ นๆ ให้พิจารณาผลการแข่งขันจากคะแนนที่มีอยูก่ ่ อนที่จะ
หยุดการแข่งขัน แต่ถา้ หากมี การหยุดการแข่งขันก่ อนที่จะจบยกที่ 1 ให้ถื อว่าการแข่งขันนี้
เป็ นโมฆะ
2. หากมีความจาเป็ นที่ตอ้ งการปฐมพยาบาลในกรณี บาดเจ็บ ผูเ้ ข้าแข่งขันมี เวลาปฐมพยาบาล 1 นาที
หลังจากที ผูต้ ดั สินประกาศ “เคชิ”
1. การสัง่ ให้กลับเข้าสู่ การแข่งขัน : เป็ นการตัดสิ นใจของผูต้ ดั สิ นเองว่าผูเ้ ข้าแข่งขันจะสามารถ
ท าการแข่ ง ขัน ต่ อ ได้ห รื อ ไม่ ผูต้ ัด สิ น สามารถสั่ งให้ ท าการแข่ งขัน ต่ อ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ภ ายใน
ช่วงเวลา 1 นาทีน้ นั และผูต้ ดั สิ นสามารถสั่งให้ผเู ้ ข้าแข่งขันที่ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งให้กลับเข้า
แข่งขันต่อเป็ นฝ่ ายแพ้ได้
2. ขณะที่ผเู ้ ข้าแข่งขันกาลังได้รับการปฐมพยาบาล หรื อระหว่างที่กาลังพักฟื้ นนั้นเมื่อเวลาผ่าน
ไป 40 วินาที หลังการสัง่ "เค-ชิ" ให้ผตู ้ ดั สินเริ่ มประกาศเวลาที่ผา่ นไปทุกๆ 5 วินาที หากผูเ้ ข้า
แข่งขันไม่สามารถกลับเข้า ไปอยูต่ รงจุดที่กาหนดไว้ให้ผูเ้ ข้าแข่งขันภายหลังจากหมดเวลา
1 นาที แล้วให้มีการ ประกาศผลการแข่งขันทันที
3. ภายหลังจากสัง่ "เค-ชิ" การนับเวลา1 นาทีจะต้อ งเริ่ มทันทีโดยไม่คานึ กถึงว่ามี แพทย์สนาม
อยูใ่ นบริ เวณนั้นหรื อไม่ อย่างไรก็ตามหากมีความจาเป็ นที่จะต้องได้รับการปฐมพยาบาล และ
แพทย์สนามไม่ อ ยู่ในบริ เวณนั้น หรื อ จาเป็ นต้อ งใช้เวลาในการปฐมพยาบาลนานกว่านั้น
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูต้ ดั สินว่าจะเพิม่ เวลาตามแต่ สมควร
4. ถ้าไม่ สามารถทาการแข่งขันต่อได้ภายหลังเวลา 1 นาทีแล้ว ผลการแข่งขันจะพิจารณาตาม
ข้อ1.ข้างต้น
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3. ถ้า ผูเ้ ข้าแข่ ง ขัน ทั้ง คู่ ไ ม่ ส ามารถกลับ มาท าการแข่ งขัน ภายหลัง จากหมดเวลา 1 นาที แ ล้ว หรื อ มี
เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ผลการแข่งขันจะพิจารณาตามนี้
- หากผลที่เกิดขึ้นเนื่ องมาจากคนใดทาผิดกติกาและถูกลงโทษด้วย"กัม-เจิม" ผูเ้ ข้าแข่งขันผูน้ ้ นั จะ
เป็ นฝ่ ายแพ้
- หากผลที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้มาจากการทาผิดกติกาและถูกลงโทษโดย "กัม-เจิม" ผลของการแข่งขัน
นั้น ให้ตดั สิ น โดยการดู คะแนนก่ อ นที่ จะมี ก ารหยุดการแข่งขัน อย่างไรก็ตามถ้าหากหยุด การ
แข่งขันก่อนที่ จะจบยกที่ 1 ให้ถือว่าการแข่งขันนี้ เป็ นโมฆะ และฝ่ ายจัดการแข่งขันจะตัดสิ นใจว่า
จะหาเวลาที่เหมาะสม เพือ่ จัดแข่งขันคู่น้ ีอีก หากผูเ้ ข้าแข่งขันคนใดไม่สามารถมาแข่งได้ตามเวลา
ที่กาหนด ให้ถือว่าเป็ นฝ่ ายแพ้โดยการถอนตัว
- หากผลที่ เกิ ด ขึ้ น นี้ เกิ ด จากการที่ ผูเ้ ข้าแข่ งขัน ทั้งสองฝ่ ายต่ างท าผิด กติ ก าและถู ก ลงโทษด้ว ย
"กัม-เจิม" ผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งคู่จะเป็ นผูแ้ พ้
คาอธิบายที่ 2
เหตุการณ์ใดๆ ที่ตอ้ งหยุดการแข่งขันนอกเหนือไปจากกรณี ต่างๆ ข้างต้นให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่จะต้องหยุดการแข่งขัน ให้ผตู ้ ดั สิ นสัง่ หยุดการแข่งขันและ
ปฏิบตั ิตาม คาแนะนาของคณะกรรมการฝ่ ายเทคนิค
2. หากต้อ งหยุดการแข่ง ขัน ภายหลังจากจบยกที่ 2 และไม่ ส ามารถแข่ งต่ อ ไปได้อี ก ให้พิ จารณาผล
การแข่งขันโดยดูจากคะแนนที่มีอยูก่ ่อนจะหยุดการแข่งขัน
3. หากการแข่งขันต้องยุติก่อนที่จะจบยกที่ 2 จะจัดให้มีการแข่งขันใหม่โดยให้แข่งขันทั้งหมด 3 ยก

ข้ อที่ 20 เจ้ าหน้ าที่ทางเทคนิค
1. ประธานฝ่ ายเทคนิค (TD)
1.1 คุณสมบัติประธานฝ่ ายเทคนิคของ WTF : สามารถที่ทาหน้าที่ ในรายการที่ WTF ร่ วมจัดการ
แข่งขันยกเว้นรายการ ชิงแชมป์ โลกเทควันโดพุมเซ่ , ชิงแชมป์ โลกพาราเทควันโด. ในกรณี ที่
ไม่มีประธาน คณะกรรมการเทคนิ คของ WTF, ประธานของWTF สามารถที่แต่งตั้งประธาน
ฝ่ ายเทคนิคโดยการเสนอชื่อจากเลขาธิการWTFได้
1.2 บทบาทประธานฝ่ ายเทคนิค: เป็ นผูร้ ับผิดชอบให้แน่ใจว่ากฎการแข่งขันของWTF จะถูกใช้ใน
การแข่งขัน และเป็ นผูน้ าในการประชุมหัวหน้าทีมและการจับฉลากสายการแข่งขัน ประธาน
เทคนิคเป็ นผูร้ ับรอง ผลการจับฉลากสายการแข่งขัน และผลการชัง่ น้ าหนักของผูเ้ ข้าแข่งขัน
ก่อนที่จะอนุ มตั ิเป็ นทางการ ประธานเทคนิ คมีสิทธิ์ตัดสิ นใจในเรื่ องของพื้นที่สนามแข่งขัน
เรื่ องเทคนิคที่จะปรึ กษาหารื อกับ คณะกรรมการกากับการแข่งขันประธานเทคนิคจะทาหน้าที่
ตัดสินใจท้ายสุดในเรื่ องต่างๆ ของการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎกติกาการแข่งขัน ประธาน
เทคนิคทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการกากับดูแลการแข่งขัน
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2. สมาชิกคณะกรรมการกากับการแข่ งขัน (CSB)
2.1 คุณสมบัติ:สมาชิกคณะกรรมการกากับการแข่งขัน จะถูกแต่งตั้งโดยประธานWTF โดยการ
เสนอ จากเลขาธิ ก าร ซึ่ งเลื อ กจากผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามรู ้ ในการจัด การแข่ ง ขัน
เทควันโด
2.2 องค์ประกอบ: CSB จะต้องมีประธาน1 คนและสมาชิกไม่เกิน 6 คนต่อรายการการแข่งขันที่
สนับสนุ นโดย WTF ประธานของคณะกรรมการ WTF, คณะผูต้ ดั สิ นของWTF, คณะแพทย์
ของWTF, ทีม คณะนักกี ฬาของ WTF จะนับรวมอยู่ใน CSB และเป็ นสมาชิ กโดยตาแหน่ ง
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบนี้จะอาจปรับเปลี่ยนได้โดยประธานหากจาเป็ น
2.3 หน้ า ที่ : CSB จะช่ ว ย TD ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยในการแข่ ง ขัน และด าเนิ น งานเป็ นไปตาม
กาหนดการ CSB จะประเมินผลการทางานของผูต้ ดั สิ นรี วิว และเจ้าหน้าที่ผตู ้ ดั สิ น CSBจะทา
หน้าที่ คณะกรรมการวิสามัญ ที่ จะท าการใดๆ ในระหว่างการแข่งขัน เพื่อ ดาเนิ นไปอย่าง
เรี ยบร้อย
3. คณะกรรมการพิจารณา Review Jury
3.1 คุณสมบัติ:RJ จะได้รับการแต่งตั้งจากประธานWTF โดยการเสนอชื่อจากประธานผูต้ ดั สิ น
WTF ซึ่งเลือกจากผูต้ ดั สินนานาชาติที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์สูง
3.2 องค์ประกอบ: ในแต่ละสนามประกอบด้วย RJ 1 คน และผูช้ ่วย RJ 1 คน
3.3 หน้าที่:RJ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจจากภาพ VDO และประกาศผลแก่ผตู ้ ดั สิ นในสนามภายในเวลา
1 นาที
4. คณะผู้ตัดสิ น
4.1 คุณสมบัติ:ได้รับใบประกาศนียบัตรผูต้ ดั สินที่ข้ ึนทะเบียนโดย WTF
4.2 หน้าที่
4.2.1 ผูต้ ดั สิน
1. ผูต้ ดั สินเป็ นผูค้ วบคุมการแข่งขัน
2. ผูต้ ดั สิ นเป็ นผูส้ ั่ง “ชิกนั “คุ-มาน” “คัล-เลียว” “เค-ซก” และ “เค-ชิ” ประกาศ
ผูช้ นะและผู ้แ พ้, ตัด คะแนน,เตื อ นและสั่ ง ให้ อ อกจากการแข่ ง ขัน การ
ประกาศ ของผูต้ ดั สินจะต้องกระทาเมื่อผลได้รับการยืนยันแล้ว
3. ผูต้ ดั สินมีสิทธิ์ตดั สินได้โดยอิสระ ภายใต้กฎการแข่งขันที่กาหนดไว้
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4. ตามหลักการแล้ว ผูต้ ดั สิ นจะไม่ สามารถให้คะแนน อย่างไรก็ตาม หากมี
กรรมการให้คะแนนคนใดคนหนึ่ งยกมื อ ขึ้ นเพราะคะแนนไม่ ถูกบัน ทึ ก
ผูต้ ดั สิ นจะเรี ยกกรรมการให้คะแนนประชุม และหากกรรมการให้คะแนน
2 คน ลงมติให้คะแนน ผูต้ ดั สินจะต้องยอมรับการเปลี่ยนคะแนน และแก้ไข
คะแนนตามมติ (ในกรณี ผตู ้ ดั สิน1คน+ กรรมการให้คะแนน3คน) ในกรณี ที่
ใช้ก รรมการให้ค ะแนน 2 คน การที่ จะแก้ไ ขคะแนน และผูต้ ัด สิ น ต้อ ง
เห็นชอบด้วย
5. ในกรณี ตามกฎกติกาข้อ ที่ 15 การตัดสิ นโดยความสามารถที่เหนื อ กว่า จะ
กระทาโดยผูต้ ดั สิ น ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสนามนั้น หลังจากจบยกที่ 4 แล้วเมื่อ
จาเป็ น
4.2.2 กรรมการให้คะแนน
1. กรรมการให้คะแนนจะต้องให้คะแนนที่ได้โดยทันที
2. กรรมการให้คะแนนจะต้องให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเมื่อได้รับการ
ร้องขอจากผูต้ ดั สิน
4.2.3 ผูช้ ่วยฝ่ ายเทคนิค (TA)
1. ควรตรวจสอบจอมอนิ เตอร์ระหว่างการแข่งขัน ต้องบันทึกคะแนน, การตัด
คะแนน และเวลาอย่างถูกต้องเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นให้แจ้งผูต้ ดั สินทันที
2. ควรแจ้งให้ผตู ้ ดั สิ นทราบถึงเวลาเริ่ ม และหยุดการแข่งขัน และสื่ อสารไปสู่
ระบบการประชาสัมพันธ์และผูบ้ นั ทึก
3. จะต้อ งบัน ทึ ก ผลคะแนน, การตัด คะแนน และผลการดู วีดี โอรี วิว ลงใน
กระดาษบันทึกTA
4.3 จานวนผูต้ ดั สินในแต่ละสนาม
4.3.1 ทีมผูต้ ดั สินที่ประกอบด้วย ผูต้ ดั สิน1คนและกรรมการให้คะแนน 3 คน
4.3.2 ทีมผูต้ ดั สินที่ประกอบด้วย ผูต้ ดั สิน1คนและกรรมการให้คะแนน 2 คน
4.4 การจัดผูต้ ดั สินลงปฏิบตั ิหน้าที่
1. การจัดผูต้ ดั สินเพือ่ ทาหน้าที่จะจัดขึ้นหลังจากที่กาหนดตารางการแข่งขันแล้ว
2. ผูต้ ดั สินหรื อกรรมการให้คะแนนที่มีสญ
ั ชาติเดียวกันกับนักกีฬาจะไม่ถูกจัดให้ลงทาหน้าที่ใน
รายการแข่ งขัน นั้น อย่างไรก็ต ามสามารถให้ล งท าหน้าที่ ก รรมการให้ค ะแนนได้ หากมี
ผูต้ ดั สินไม่เพียงพอ
3. ความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจผลการตัดสิ นใจของผูต้ ดั สิ นและกรรมการให้คะแนนควร
เป็ นที่ น่ าเชื่ อ ถื อ และกรรมการทุก คนต้อ งมี ความรับ ผิด ชอบในการตัด สิ น ใจของตนเอง
ต่อคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
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4. เครื่ องแต่งกายของกรรมการ
 ผูต้ ดั สินและกรรมการให้คะแนน จะต้องสวมชุดที่ออกแบบโดยWTF
 กรรมการจะต้องไม่สวมใส่ หรื อพกพาอุปกรณ์ที่อาจรบกวนการแข่งขัน การใช้โทรศัพท์
โดย เจ้าหน้าที่ในสนาม อาจถูกจากัดได้ถา้ จาเป็ น
5. ผู้บันทึกมีหน้ าที่บันทึกเวลาการแข่ งขัน การหยุดเวลา จับเวลา บันทึกผลคะแนนที่ได้ และการ
ตัดคะแนน
คาชี้แจง
รายละเอียดคุณสมบัติผตู ้ ดั สิน, หน้าที่, องค์กร และอื่นๆให้ถือตามระเบียบของสหพันธ์เทควันโดโลก
คาชี้แจง
ประธานฝ่ ายเทคนิค สามารถเปลี่ยนตัวหรื อลงโทษโดยการปรึ กษาคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันในกรณี ที่
ผูต้ ัด สิ น ผู ้น้ ั นท างานผิด พลาด หรื อ ในกรณี ที่ เห็ น ว่ า ผูต้ ัด สิ น ผู ้น้ ั นไม่ มี ค วามเป็ นธรรมในการด าเนิ น
การแข่งขันหรื อ ทาผิดพลาดอย่างไม่สมเหตุสมผล
คาแนะนาในการปฏิบัติ(Guideline for officiating)
ในกรณี ที่ กรรมการให้คะแนนแต่ล ะคน ให้คะแนนต่างกันในการกระทาที่ ถูกกติกาที่บ ริ เวณใบหน้า เช่ น
กรรมการคนที่ 1 ให้ 1คะแนน, กรรมการคนที่ 2 ให้ 2 คะแนน กรรมการคนอื่นไม่ได้ให้คะแนน และนัน่ จะทา
ให้ไม่ มีคะแนนเกิ ดขึ้น หรื อในกรณี ที่ผูบ้ นั ทึกมีความผิดพลาดในเรื่ องของการบันทึกเวลาหรื อ คะแนนการ
ลงโทษผิด กรรมการคนใดก็ ไ ด้ส ามารถชี้ บ อกว่ามี ขอ้ ผิด พลาดเกิ ดขึ้น และสอบถาม เพื่อ หาคายืน ยัน จาก
กรรมการทุ ก คน ได้โดยให้ผูต้ ัดสิ นสั่ง "ชิ -กัน" เพื่อ หยุดการแข่งขัน และประชุ มกรรมการเพื่อ ซัก ถามถึ ง
เหตุการณ์และคายืนยันในคะแนน หลังจากประชุมเสร็จแล้วให้ผตู ้ ดั สินประกาศผล
ในกรณี ที่ ผูฝ้ ึ กสอนต้อ งการขอ VDO REVIEW ในเหตุ การณ์ เดี ยวกับ ที่ ก รรมการให้ค ะแนนขอให้
ผูต้ ดั สิ น เรี ยกประชุมกรรมการ ให้ทาการประชุมกรรมการก่ อน ถ้าหากมี การตัดสิ นใจของกรรมการที่จะให้
คะแนน/แก้ไข ผูฝ้ ึ กสอนก็ไม่จาเป็ นใช้สิทธิ์ตอ้ งร้องขอ VDO REVIEW แต่อย่างใด แต่ถา้ หากว่าผูฝ้ ึ กสอนยัง
ยืนยันที่จะขอ VDO REVIEW ให้ผตู ้ ดั สินรับคาขอนั้น
กติกาข้อนี้ยงั ใช้กบั กรณี ที่ผตู ้ ดั สินทาผิดพลาด ในการตัดสินใจเรื่ องน็อกดาวน์ และกรรมการให้คะแนน
สามารถ แย้งหรื อให้ความเห็นที่ต่างออกไป ในขณะที่ผตู ้ ดั สินนับถึง "เซต (3)" "เนท (4)"

32
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย นางสาวจตุพร เหมวรรโณ

ข้ อที่ 21 การขอ VIDEO REPLAY
1. ในกรณี ที่เกิดความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของกรรมการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในระหว่างการแข่งขันผูฝ้ ึ กสอน
ของทีมนั้นสามารถร้องขอต่อผูต้ ดั สิน เพือ่ ขอดูวดิ ีโอได้ในทันที ขอบเขตในการขอวีดีโอรี เพลย์มีดงั นี้
- ผูฝ้ ึ กสอนสามารถขอให้สั่งลงโทษนักกีฬาฝั่งตรงข้าม ได้เพียงกรณี ดงั ต่อไปนี้ ล้ม, ออกนอกสนาม,
ทาร้ายคู่ต่อสูห้ ลังสัง่ หยุด, ทาร้ายคู่ต่อสูท้ ี่ลม้ ลงไปแล้ว
- คะแนนเทคนิค
- ขอค้านการลงโทษกัมเจิมของนักกีฬาตนเองได้ทุกอย่าง
- ปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องเทคนิค หรื อเวลาในการแข่งขัน
2. เมื่อผูฝ้ ึ กสอนร้องขอแล้ว ให้ผตู ้ ดั สิ นจะถามถึงเหตุแห่ งการร้องขอ ซึ่งการที่ผู ้ ฝึ กสอนจะร้องขอดูวดิ ีโอได้
จะต้องอยูใ่ นกรอบของความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น จากการตัดสิ นของผูต้ ดั สิ นเรื่ อ ง การใช้กฎการแข่งขัน
การให้คะแนน และการกระทาผิดเท่านั้น ไม่สามารถร้องขอคะแนนที่เกิดจากการใช้หมัด/เท้า ต่อเกราะ
ป้ องกันลาตัว หรื อการใช้เท้าเตะบริ เวณเกราะลาตัวและศีรษะ(PSS)ได้ ยกเว้นเป็ นการทาคะแนนจาก
การใช้เทคนิ คพิเศษ ทั้งนี้ การที่ผฝู ้ ึ กสอนจะสามารถร้องขอดูวิดีโอได้น้ นั จะร้องขอได้เพียง 1 อย่างเดียว
และเหตุการณ์เกิดขึ้นภายใน 5 วินาทีก่อนการร้องขอ เมื่อผูฝ้ ึ กสอนลุกขึ้นชูการ์ดสีน้ าเงินหรื อแดงเพือ่ เป็ น
สัญญาณว่าจะขอดู วิดีโอนั้น จะถื อ ว่าผูฝ้ ึ กสอน ฝั่ งนั้นได้ใช้สิทธิ์ ในการดู วิดีโอ แล้วเว้น แต่กรณี ที่ ผล
การประชุมของกรรมการจะเป็ นที่พอใจ
3. ผูต้ ดั สินจะขอให้รีววิ จูรี่ ซึ่งเป็ นคนละสัญชาติกบั ผูแ้ ข่งขันเป็ นผูพ้ จิ ารณาวิดีโอนั้นๆ
4. หลังจากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพิจารณาวิดีโอแล้ว จะแจ้งผลต่อผูต้ ดั สินภายในเวลา 30 วินาที
5. ผูฝ้ ึ กสอนทุกคนจะได้รับสิ ทธิ์ ในการขอดูวิดีโอ1ครั้งต่อนักกีฬาแต่ละคน อย่างไรก็ตามขึ้นอยูก่ บั ระดับ
และขนาดของการแข่งขัน ประธานฝ่ ายเทคนิ คอาจพิจารณาเปลี่ ยนแปลงจานวนสิ ทธิ์ ในการขอวีดีโอ
โดยจะประกาศให้ท ราบในวัน ประชุ มผูจ้ ดั การที ม หากการร้อ งขอนั้น เป็ นผลผูฝ้ ึ กสอนยังคงมี สิ ท ธิ์
สาหรับนักกีฬาคนนั้นต่อไป
6. การตัดสินของรี ววิ จูรี่ ถือเป็ นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยืน่ ประท้วงหรื ออุทธรณ์ใดๆ ได้ภายหลังจากนั้น
7. ในกรณี ที่เกิดความผิดพลาดในการตัดสิ นของกรรมการให้คะแนนอย่างเห็ นได้ชดั เจน ในเรื่ องของการ
แสดงตัวของนักกีฬา หรื อระบบการให้คะแนน และการให้คะแนน กรรมการทั้งหลายสามารถ ร้องขอให้
แก้ไ ขให้ ถู ก ต้อ งได้ทุ ก เมื่ อ ตลอดการแข่ งขัน รอบนั้ น ๆ แต่ ห ากจบการแข่ งขัน ในรอบนั้น แล้ว และ
กรรมการได้ออกจากสนามแล้วจะไม่สามารถกระทาการแก้ไขได้อีก
8. ในกรณี ที่ ค าขอเป็ นผลแล้ ว ผู ้ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น (Competition Supervisory Board) อาจสั่ ง ให้ มี
การสอบสวน เกี่ยวกับความผิดพลาดในการแข่งขันรอบนั้นหลังจากเสร็ จการแข่งขันในวันนั้นและอาจมี
การลงโทษทางวินยั ต่อกรรมการเหล่านั้นก็ได้
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9. ในระหว่างช่ วงเวลา10วินาทีสุดท้ายในยกที่ 3 หรื อ เวลาใดก็ได้ในระหว่างยกที่ 4 (Golden Point round)
กรรมการให้คะแนนสามารถร้อ งให้มีการพิจารณาคะแนนใหม่ ได้เมื่อ ผูฝ้ ึ กสอนเสี ยสิ ทธิ์ในการร้องขอ
แล้ว
10. ในการแข่งขันที่ไม่มีระบบ VDO REPLAY ให้กระทาการคัดค้านตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่มีการคัดค้านคาตัดสิ นของกรรมการ ให้ตวั แทนของทีมยืน่ คาร้องใบคาร้องพร้อมด้วย
เหตุผลเพือ่ ให้ มีการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยวางเงินเป็ นจานวน 200 ยูเอสดอลลาร์ ซึ่งไม่สามารถ
เรี ยกคืนได้ต่อผูค้ วบคุมการแข่งขัน ภายในเวลา 10 นาทีหลังจากการแข่งขันนั้นๆ
2. การตัดสิ นใหม่ จะต้อ งกระทาโดยปราศจากบุคคลผูม้ ีสัญชาติเดียวกันกับผูเ้ ข้าแข่งขัน เพื่อขจัด
ความไม่เป็ นธรรม และการพิจารณาตรวจสอบแก้ไขคาตัดสิ นดังกล่าว จะต้องเป็ นไป ตามเสี ยง
ข้างมาก
3. ผูค้ วบคุมการแข่งขัน อาจเรี ยกให้คณะกรรมการที่ตดั สินมายืนยันด้วยก็ได้
4. คาตัดสินของผูค้ วบคุมการแข่งขันถือเป็ นที่สิ้นสุด
5. ขั้นตอนการตัดสิน มีดงั นี้
1. ผูฝ้ ึ กสอนหรื อ หัว หน้าที่จากชาติที่ ท าการคัดค้านสามารถมี แถลงการณ์ ส้ ัน ๆแก่ ผู ้
ควบคุมการแข่งขัน เพื่อ ชี้ให้ผคู ้ วบคุมการแข่งขันเห็นข้อผิดพลาดได้ ผูฝ้ ึ กสอนหรื อ
โค้ชที่ถูกคัดค้านก็สามารถมีคาแถลงการณ์แย้งได้เช่นกัน
2. หลังจากพิจารณาคาขอคัดค้านแล้ว อาจมีผลทั้งยอมรับ และไม่ยอมรับคาขอนั้น
3. หากมี ค วามจ าเป็ นผู ้ค วบคุ ม การแข่ ง ขัน อาจขอความเห็ น จากกรรมการ และ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันด้วยก็ได้
4. หากมีความจาเป็ นผูค้ วบคุ มการแข่งขันอาจขอดูหลักฐาน เช่ นข้อ มูล ต่างๆ ที่จดไว้
หรื อถ่ายบันทึกไว้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจด้วยก็ได้
5. หลังจากการพิจารณา ผูค้ วบคุมการแข่งขันจะจัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงลับ เพื่อหา
เสียงข้างมาก
6. ประธานจะเป็ นผูต้ ดั สินใจ และประกาศผลให้ทราบโดยทัว่ กัน
7. แนวทางการปฏิบตั ิหลังมีคาตัดสิน
- ระบุผลของคาตัดสิ นใหม่เกี่ยวกับผลการแข่งขันการนับคะแนน และการระบุตวั
นักกีฬาที่ผดิ พลาด
- ถ้าเป็ นความผิดพลาดเกี่ ยวกับกฎระเบียบการแข่งขัน เมื่ อผูค้ วบคุ ม การแข่งขัน
พิจารณาแล้วว่ากรรมการกระทาการตัดสินผิดพลาดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้กฎ
ระเบียบจะต้องมีการแก้ไขการตัดสิน และกรรมการนั้นๆ จะต้องถูกลงโทษ
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- ส าหรั บ ค าตัด สิ น ทั่ว ไป เมื่ อ ผูค้ วบคุ ม การแข่ ง ขัน เห็ น ว่ าเป็ นความผิด พลาด
อย่างชัดแจ้งแล้วเกี่ยวการใช้ความรุ นแรง การจงใจมีพฤติกรรมหรื อการกระทาที่
รุ นแรง และเป็ นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง กับคาให้การและบริ เวณที่อา้ ง ให้คาตัดสิ น
ของกรรมการเป็ นไปตามนั้น แต่ กรรมการที่ป ฏิ บตั ิ หน้าที่ผิดพลาดจะต้อ งถู ก
ตักเตือน

ข้ อที่ 22 Deaf-Taekwondo
หัว ข้อ นี้ มี ไ ว้เพื่ อ เป็ นแนวทางในการแกไขระเบี ย บการแข่ งขัน ที่ จ ะใช้กั บ การแข่ ง ขัน Deaf-Taekwondo
กฎกติกาใดที่ ไม่มีระบุในข้อ 22 นี้ให้นา The WTF Competition Rules มาใช้บงั คับ
1. คุณสมบัติของนักกีฬา
ต้อ งผ่า นขั้น ตอนการจัด ประเภทโดย WTF Para-Taekwondo และ Deaf-Taekwondo Classification
and Regulations และได้รับมอบหมายจากSport Class หรื อSport Class Status
2. รุ่นน้าหนัก
ใช้รุ่นน้ าหนักเดียวกับที่ประกาศใช้โดยโอลิมปิ ก
3. WTF World Deaf-Taekwondo Championships ถู ก จัด ตั้ง ขึ้ นตามหลั ก พื้ น ฐานของการจัด การ
แข่งขัน WTF World Deaf-Taekwondo Championships

ข้ อที่ 23 บทลงโทษ
1. ประธานWTF เลขาธิการใหญ่หรื อผูค้ วบคุมการแข่งขันสามารถเรี ยกให้ คณะกรรมการลงโทษพิเศษ
ประชุมเมื่อผูฝ้ ึ กสอน,นักกีฬา, เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานในสมาคมกีฬาชาติน้ นั ๆ มีความประพฤติที่ไม่
เหมาะสมเพือ่ ทาการพิจารณาโทษได้
2. คณะกรรมการลงโทษฯ อาจพิจารณาเหตุการณ์และรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
3. คณะกรรมการลงโทษฯ จะพิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ น้ ั นๆ และก าหนดบทลงโทษตามกฎระเบี ย บ
อย่างเคร่ งครัด ซึ่ งผลการพิจารณาจะถูกประกาศในทันทีอ ย่างเปิ ดเผย พร้อมส่ งคาพิจารณาดังกล่ าว
ด้วยลายมือที่ระบุขอ้ เท็จจริ งที่เกิดขึ้น และเหตุผล
3.1 การกระทารุ นแรงของนักกีฬา
1. ปฏิเสธคาสั่งสิ้ นสุ ดการแข่งขันของกรรมการรวมไปถึงการไม่โค้งเคารพคู่ต่อสู ้และ
ไม่อยูใ่ นการประกาศผลการแข่งขัน
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2.
3.
4.
5.
6.

เขวี้ยงปาอุปกรณ์เพือ่ แสดงความไม่พอใจการตัดสิน
ไม่ยอมออกจากสนามหลังจบการแข่งขัน
ไม่กลับมาแข่งขันหลังจากกรรมการมีคาตัดสินใหม่
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อคาสัง่ ต่างๆ
ปรับเปลี่ยน โยกย้ายอุปกรณ์ให้คะแนน ระดับเซ็นเซอร์ของเกราะ หรื ออุปกรณ์ PSS
อื่นๆ โดยพลการ
7. มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่มีน้ าใจนักกีฬาขั้นรุ นแรง หรื อประพฤติกา้ วร้าวต่อ
เจ้าหน้าที่การแข่งขัน
3.2 การกระทารุ นแรงของผูฝ้ ึ กสอน เจ้าหน้าที่ หรื อสมาชิกในทีม
1. พูดจา ด่ าทอ หรื อ โต้แย้งเกี่ ยวกับตัดสิ น ใจของกรรมการและเจ้าหน้าที่ในระหว่าง
หรื อหลังทาการแข่งขัน
2. โต้แย้ง ทะเลาะวิวาทกับกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่
3. แสดงพฤติกรรมรุ นแรง หรื อความคิดเห็นที่รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรงข้ามหรื อผูท้ ี่
ไม่เห็นด้วย หรื อผูช้ มในระหว่างการแข่งขัน
4. ยัว่ ยุปลุกปั่ นคนดูหรื อสร้างกระแสข่าวลือเกี่ยวกับความผิดต่างๆ
5. สั่งให้ นัก กี ฬ าประพฤติ ไ ม่ ดี เช่ น ห้า มไม่ ให้เคารพคู่ ต่ อ สู ้ห รื อ ไม่ อ อกจากสนาม
เป็ นต้น
6. มีพฤติกรรมรุ นแรงต่อข้าวของและอุปกรณ์ต่างๆ
7. ไม่เชื่อฟังคาสัง่ ให้ออกจากสนามหรื อบริ เวณอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่
8. พฤติกรรมรุ นแรงอย่างอื่นที่กระทาต่อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั การแข่งขัน
9. การติดสินบนเจ้าหน้าที่จดั การแข่งขันในทุกวิธี
4. การกาหนดโทษ : คณะกรรมการลงโทษวิสามัญ ได้มี การกาหนดโทษตามระดับความผิด
ดังนี้
4.1 การถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็ นนักกีฬา
4.2 ตักเตือน และให้กระทาการขอโทษอย่างเป็ นทางการ
4.3 การเพิกถอน การรับรอง
4.4 ถูกสัง่ ห้ามไม่ให้เข้าไปในเขตของการจัดการแข่งขัน
1. ระยะเวลา 1วัน
2. ตลอดการแข่งขัน
4.5 การยกเลิกผลการแข่งขัน
1. ยกเลิกเพียงผลของการแข่งขันในรายการนั้น และรายการที่เกี่ยวข้อง
2. ตัดออกจากตารางคะแนนของ WTF
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4.6 ถูกระงับสภาพความเป็ นนักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอน หรื อเจ้าหน้าที่ของทีมจากกิจกรรมทุกอยางที่จดั โดย
WTF (รวมไปถึง CU และ MNA-level activities ด้วย)
1. ระยะเวลา 6 เดือน
2. ระยะเวลา 1 ปี
3. ระยะเวลา 2 ปี
4. ระยะเวลา 3 ปี
5. ระยะเวลา 4 ปี
4.7 ห้ามทีมประเทศสมาชิกนั้นลงทาการแข่งขันในรายการที่รับรองโดย WTF
1. รายการที่สาคัญต่างๆ Specified championships
2. ทุกรายการแข่งขันตลอดระยะเวลา 4 ปี
4.8. โทษปรับเป็ นจานวนเงิน100-5,000 ดอลลาร์ต่อ 1 การกระทารุ นแรง
5. คณะกรรมการพิจารณาโทษพิเศษอาจชี้ แนะไปยัง WTF เกี่ ยวกับการกาหนดโทษที่มากกว่านั้นแก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อ ง แต่ไ ม่รวมถึ งการกาหนดโทษที่ไ ม่มีระยะเวลาจากเดิมหรื อการเพิ่มจานวนเงินใน
โทษปรับ
6. การร้องขอให้ลงโทษของคณะกรรมการฯ อาจทาให้สอดคล้องกับข้อบังคับของการระงับข้อพิพาท
และการลงโทษทางวินยั ของ WTF ข้อ 6 ก็ได้

ข้ อที่ 24 กรณีอนื่ ๆ ที่ไม่ ได้ระบุไว้ในกติกา
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. กรณี ที่เป็ นเรื่ อ งที่เกี่ ยวข้อ งกับ การแข่งขัน กรรมการทุกคนที่ เกี่ ยวข้อ งกับการแข่งขันนั้น ร่ วมกัน
ทาการตัดสินใจ
2. กรณี อื่ นๆ ที่ไ ม่ เกี่ยวข้อ งกับการแข่งขันโดยตรง เช่ นปั ญหาทางเทคนิ ค รวมถึงปั ญหาการแข่งขัน
ด้านอื่นๆ ให้ประธานเทคนิค(TD)เป็ นคนตัดสินใจ
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