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ระเบียบการแข่งขัน ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งท่ี 3 

3rd Thailand Open Masters Games 2023 
ระหว่างวันที่ 4 – 6 กมุภาพันธ์ 2566 

ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี  

------------------------------------------------------------------------- 
คณะอำนวยการแข่งขัน : การกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of Thailand ) 

 สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย (Thai Masters Association) 

 สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย (THAILAND KARATE FEDERATON) 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน :  

  ผู้แทนสมาคมฯ: นายพนา เลิศเชิดชูพงศ์ (เลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย) 

            โทร. 099-4587878 Email: panalert1983@gmail.com 

    ประธานฝ่ายเทคนิคฯ : นายณัฐพันธุ์ บริบาลบุรีภัณฑ์ (อุปนายก) 

            โทร. 098-9639645  Email: thailandkaratefederation@gmail.com 

1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือส่งเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุ  

1.2 เพ่ือเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

1.3 เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับประเทศ  

1.4 เพ่ือคัดตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติ  
 

2. สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

3. วันที่แข่งขัน วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 

4.กติกาการแข่งขัน  

4.1 ใช้กติกาการแข่งขันของ WORLD KARATE FEDERATION (WKF) ฉบับปัจจุบัน 

4.2 การจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  

4.3 การแข่งขัน นักกีฬาสามารถสมัครลงแข่งขันได้หลายรายการ แต่เพียงหนึ่งกลุ่ม รุ่นอายุเท่านั้น  

4.4 การสละสิทธิ์ให้ทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น  

4.5 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด  

 
/5.ประเภท.... 
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/หมายเหตุ... 

5.ประเภทการแข่งขัน 

 การแข่งขันกีฬาคาราเต้ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 แบ่งออกเป็น 22 รายการ ดังนี้ 

 5.1 การแข่งขันประเภทท่ารำ ( KATA) รวม 12 รายการ คือ  

  1.  การแข่งขันประเภทท่ารำบุคคล ชาย (MALE Individual Kata) รวม 5 รายการ    

   1.1 รุ่นอายุ 40 - 44 ปี  (พ.ศ.2522 – 2526) 

   1.2 รุ่นอายุ 45 - 49 ปี (พ.ศ.2517 – 2521) 

   1.3 รุ่นอายุ 50 - 54 ปี (พ.ศ.2512 - 2516) 

   1.4 รุ่นอายุ 55 - 59 ปี (พ.ศ.2507 – 2511) 

   1.5 รุ่นอายุ 60  ปีขึ้นไป  (พ.ศ.2506) 

  2.  การแข่งขันประเภทท่ารำบุคคล หญิง (FEMALE Individual Kata) รวม 5 รายการ 

   2.1 รุ่นอายุ 40 - 44 ปี  (พ.ศ.2522 – 2526) 

   2.2 รุ่นอายุ 45 - 49 ปี (พ.ศ.2517 – 2521) 

   2.3 รุ่นอายุ 50 - 54 ปี (พ.ศ.2512 - 2516) 

   2.4 รุ่นอายุ 55 - 59 ปี (พ.ศ.2507 – 2511) 

   2.5 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป  (ตั้งแต่ พ.ศ.2506)    

  3. การแข่งขันประเภทท่ารำ ทีมผสม (Team KATA) รวม 2 รายการ คือ  

   3.1 รุ่นอายุ 40 - 49 ปี  (พ.ศ.2517 – 2526) 

   3.2 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป  (ตั้งแต่ พ.ศ.2516)   

หมายเหตุ การแข่งขันประเภททีมท่ารำ(3 คน) สามารถผสมหรือไม่ผสมเพศชายหรือหญิงได้  

   เช่น ชาย 3 คน หรือ ชาย 1 คน หญิง 2 คน เป็นต้น 

 5.2 การแข่งขันประเภทต่อสู้ (KUMITE) รวม 10 รายการ คือ  

  1.  การแข่งขันประเภทต่อสู้ บุคคล ชาย (MALE Individual KUMITE) รวม 5 รายการ    

   1.1 รุ่นอายุ 40 - 44 ปี  (พ.ศ.2522 – 2526)  

   1.2 รุ่นอายุ 45 - 49 ปี (พ.ศ.2517 – 2521)  

   1.3 รุ่นอายุ 50 - 54 ปี (พ.ศ.2512 - 2516)  

   1.4 รุ่นอายุ 55 - 59 ปี (พ.ศ.2507 – 2511) (การแข่งขันแบบ KIHON IPPON) 

   1.5 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป  (พ.ศ.2506) (การแข่งขันแบบ KIHON IPPON) 

  2.  การแข่งขันประเภทต่อสู้ บุคคล หญิง (FEMALE Individual KUMITE) รวม 5 รายการ 

   2.1 รุ่นอายุ 40 - 44 ปี  (พ.ศ.2522 – 2526)  

   2.2 รุ่นอายุ 45 - 49 ปี (พ.ศ.2517 – 2521)  

   2.3 รุ่นอายุ 50 - 54 ปี (พ.ศ.2512 - 2516)  

   2.4 รุ่นอายุ 55 - 59 ปี (พ.ศ.2507 – 2511) (การแข่งขันแบบ KIHON IPPON) 

   2.5 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป  (ตั้งแต่ พ.ศ.2506) (การแข่งขันแบบ KIHON IPPON) 



3 
 

  หมายเหตุ การแข่งขันประเภทต่อสู้รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ,45 - 49 ปี และ 50 - 54 ปี ทั้งชาย

และหญิง ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 นาท ี  

6.การสมัครเข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่งขัน 

 6.1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 10 มกราคม 2566 

 6.2 สมัครได้ที่ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย  

      286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 22  

     อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  

     การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1361271 

  E-MAIL : thailandkaratefederation@gmail.com 

 6.3 สามารถชำระค่าสมัครได้ที่ ชื่อบัญชีสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เลขบัญชี 986-3-857580 

ธนาคารกรุงไทย (ให้นำหลักฐานการชำระเงินมายืน่ในวนัการแข่งขันหรือทางอีเมลของสมาคมฯหรือทางไปรษณีย์) 

 6.4 นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อตนเอง

ในขณะแข่งขัน 

 6.5 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์หรือใบตรวจสุขภาพ ที่ยืนยันว่ามี 

สุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน โดยนำเอกสารฉบับจริงมาให้ก่อนการแข่งขัน 

 6.6 ผลการแข่งขันจะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World 

Masters Championships 2023 (ถ้ามีกีฬาคาราเต้บรรจุเป็น 1 ชนิดกีฬาในการแข่งขัน)  

 6.7 ตรวจสอบรายชื่อและการแข่งขันพร้อมแจ้งการสะกดชื่อ - นามสกุลผิด หรือรายชื่อตกหล่นตั้งแต่ 

วันที่ 15 มกราคม 2566 

6.8 ค่าสมัครการแข่งขัน 

ค่าลงทะเบียนชาวต่างชาติ : 30 USD 

ค่าลงทะเบียนการแข่งขันคนไทย : 300 บาท 
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7.กำหนดการแข่งขัน 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  

10.00 – 12.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม  

13.00 – 15.00 น. รายงานตัวนักกีฬา,ส่งเอกสารใบรับรองการตรวจสุขภาพ 

ณ สนามศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัว 

09.00 – 10.30 น. การแข่งขันประเภทท่ารำบุคคลชาย 

10.30 – 12.00 น. การแข่งขันประเภทท่ารำบุคคลหญิง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 14.30 น. การแข่งขันประเภทท่ารำทีมผสม 

14.30 – 15.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

08.30 – 09.00 น. รายงานตัว 

09.00 – 10.30 น. การแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย 

10.30 – 12.00 น. การแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลหญิง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 13.30 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล 

8. รางวัลการแข่งขัน 

 8.1 นักกีฬาทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว 

 8.2 นักกีฬาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 2 และ 3 จะได้รับ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

ตามลำดับ พร้อมเกียรติบัตร 

9. การเกิดอุบัติเหตุหรือทรัพย์สินสูญหาย 

 9.1 ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรรมการจัดการ

แข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 9.2 กรณีเกิดอุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่ 

รับผิดชอบในทุกกรณี 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

 

       พลเอก  

          (สุรชาติ จิตต์แจ้ง) 

      นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 


