ระเบียบการแข่งขันกีฬาเรือพาย
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
******************
1. สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
เลขาธิการ
สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์/โทรสาร

พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค
ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์/โทรสาร 02 170 9235 - 6
E-mail office@rcat.or.th
0 – 2186 – 7111 ต่อ 8922

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาเรือพายของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาเรือพาย
กรรมการ
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ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้จัดการทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี)
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ (International canoe Federation: ICF) สหพันธ์เรือ
กรรเชียงนานาชาติ (International Rowing Federation: FISA) และสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ
(International Dragon Boat Federation: IDBF) รวมทั้งกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
4.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและกติกาการแข่งขันดังกล่าว การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้
เป็นอานาจของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ข้อ 3.1 และ 3.2 แล้วแต่กรณี และคาตัดสินของ
คณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
5. คุณสมบัติของนักกีฬา
ต้องมีคุณสมบั ติและหลั กเกณฑ์ ตามข้อบังคับการกี ฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ
พ.ศ.2550 ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเกิดใน พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และรุ่นยุวชน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งเกิดใน
พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา
6. ประเภทการแข่งขัน รวม 7 ประเภท 50 รายการ ดังนี้
6.1 เรือแคนู/คยัค (Canoe/Kayak) 18 รายการ คือ
- แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 200 เมตร
- แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 200 เมตร
- แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร
- แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 500 เมตร
- แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000 เมตร
- แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ1,000 เมตร
- คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 200 เมตร
- คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 200 เมตร
- คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 500 เมตร
- คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 500 เมตร
- คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร
- คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร
- คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 200 เมตร
- คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 200 เมตร
- คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 500 เมตร
- คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 500 เมตร
- คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 1,000 เมตร
- คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 1,000 เมตร
6.2 เรือยาวประเพณี (Traditional Boat Race) 12 รายการ คือ
- เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 200 เมตร
- เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง (5 Paddles) ระยะ 200 เมตร
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- เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย
- เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง
- เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย
- เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย

(5 Paddles) ระยะ 500 เมตร
(5 Paddles) ระยะ 500 เมตร
(5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร
(5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร
ชาย (10TBR) ระยะ 200 เมตร
หญิง (10TBR) ระยะ 200 เมตร
ชาย (10TBR) ระยะ 500 เมตร
หญิง (10TBR) ระยะ 500 เมตร
ชาย (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร
หญิง (10TBR) ระยะ 1,000เมตร

6.3 เรือกรรเชียง (Rowing) 8 รายการ คือ
- เรือกรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 500 เมตร - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 500 เมตร
- เรือกรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ1,000 เมตร - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 1,000 เมตร
- เรือกรรเชียง 1 คน หญิง (W1X) ระยะ 500 เมตร - เรือกรรเชียง 2 คน หญิง (W2X) ระยะ 500 เมตร
- เรือกรรเชียง 1 คน หญิง (W1X) ระยะ1,000 เมตร - เรือกรรเชียง 2 คน หญิง (W2X) ระยะ 1,000 เมตร
6.4 เรือสลาลอมน้้าเรียบ 4 รายการ คือ
- เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย
- เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง
- เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย
- เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง
6.5 เรือคยัค รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2 รายการ คือ
- คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร
- คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร
6.6 เรือกรรเชียง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2 รายการ คือ
- กรรเชียง 1 คน ชาย พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร - กรรเชียง 1 คน หญิง พายคู่ (W1X) ระยะ 500 เมตร
6.7 เรือสลาลอมน้้าเรียบ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 4 รายการ คือ
- เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย
- เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง
- เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย
- เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง
7. จ้านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ทีม
7.1 จ้านวนนักกีฬาในแต่ละทีม
7.1.1 เรือแคนู/คยัค เรือกรรเชียง และเรือสลาลอม
- การส่งรายชื่อนักกีฬาแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค กาหนดให้แต่ละจังหวัดต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันเรือแต่ละประเภท ดังนี้
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- เรือแคนู
ชาย ไม่เกิน 6 คน
- เรือคยัค
ชาย ไม่เกิน 6 คน
- เรือคยัค
หญิง ไม่เกิน 6 คน
- เรือกรรเชียง ชาย ไม่เกิน 6 คน
- เรือกรรเชียง หญิง ไม่เกิน 6 คน
- เรือสลาลอม ชาย ไม่เกิน 2 คน
- เรือสลาลอม หญิง ไม่เกิน 2 คน
- เรือคยัค ยุวชน ชาย ไม่เกิน 2 คน
- เรือคยัค ยุวชน หญิง ไม่เกิน 2 คน
- เรือกรรเชียง ยุวชน ชาย ไม่เกิน 2 คน
- เรือกรรเชียง ยุวชน หญิง ไม่เกิน 2 คน
- เรือคยัคสลาลอม ยุวชน ชาย ไม่เกิน 1 คน
- เรือคยัคสลาลอม ยุวชน หญิง ไม่เกิน 1 คน
- เรือแคนูสลาลอม ยุวชน ชาย ไม่เกิน 1 คน
- เรือแคนูสลาลอม ยุวชน หญิง ไม่เกิน 1 คน
- การส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ - ระดับชาติ กาหนดให้ทีมจังหวัดที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคยืนยันรายชื่อนักกีฬา เพื่อแจ้งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- เรือแคนู 1 คน
ไม่มีสารอง
- เรือแคนู 2 คน
สารอง 1 คน
- เรือคยัค 1 คน
ไม่มีสารอง
- เรือคยัค 2 คน
สารอง 1 คน
- เรือกรรเชียง 1 คน
ไม่มีสารอง
- เรือกรรเชียง 2 คน
สารอง 1 คน
- เรือสลาลอม 1 คน
ไม่มีสารอง
7.1.2 เรือยาวประเพณี นักกีฬาทีมชาย จานวน ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 21 คน นักกีฬาทีมหญิง
จานวน ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วย
- การส่งรายชื่อนักกีฬาแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค กาหนดให้แต่ละจังหวัด ต้องส่งเข้าร่วมการ
แข่งขันเรือยาวประเพณี ดังนี้
- เรือยาว 5 ฝีพาย
นักกีฬาไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย นักกีฬาไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 14 คน (ฝีพายไม่น้อยกว่า 8 แต่ไม่เกิน 10 คน)
- การส่งรายชื่อนักกี ฬาเข้าร่ วมการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กาหนดให้ ทีมจั งหวั ดที่ ผ่ านการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคยืนยันรายชื่อนักกีฬาเรือยาวประเพณี ดังนี้
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- เรือยาว 5 ฝีพาย
นักกีฬาไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน (รวมนักกีฬาสารอง 2 คน)
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย นักกีฬาไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 14 คน (รวมนักกีฬาสารอง 2 คน)
7.2 ผู้ควบคุมทีม
7.2.1 ผู้จัดการทีมเรือพาย 1 คน
7.2.2 ผู้ฝึกสอนเรือคยัค ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน
7.2.3 ผู้ฝึกสอนเรือยาว ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน
7.2.4 ผู้ฝึกสอนเรือแคนู ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน
7.2.5 ผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียง ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน
7.2.6 ผู้ฝึกสอนเรือสลาลอม ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน 1 คน
8. หลักเกณฑ์การแข่งขันคัดเลือกในระดับภาค
8.1 กาหนดจัดการแข่งขันคัดเลือกในแต่ละรายการ ตามระยะที่กาหนดตามปะเภทการแข่งขันที่ระบุในข้อ 6. หรือ
ตามความเหมาะสมของสนามแข่งขันนั้นๆ เฉพาะรายการ เรือกรรเชียง 1 คน, เรือกรรเชียง 2 คน, เรือแคนู 1 คน, เรือ
แคนู 2 คน, เรือคยัค 1 คน ,เรือคยัค 2 คน เรือยาว 5 ฝีพาย เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย และเรือสลาลอม โดยทีมชนะ
อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ในระดับภาคจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ภาคละ 2 ทีม และให้สิทธ์จังหวัด
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ - ระดับชาติ โดย
นักกีฬาไม่ต้องลงแข่งขันรอบคัดเลือก – ระดับภาค รวมเป็น 11 ทีม
8.2 รุ่นยุวชน เรือกรรเชียง 1 คน, เรือคยัค 1 คน และเรือสลาลอม โดยทีมชนะอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ในระดับ
ภาคจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ภาคละ 2 ทีม และให้สิทธ์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ - ระดับชาติ โดยนักกีฬาไม่ต้องลงแข่งขันรอบคัดเลือก –
ระดับภาค รวมเป็น 11 ทีม
8.3 รายการที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ประกาศให้เกียรติและให้สิทธิพิเศษสาหรับนักกีฬาเรือพายทุก
ประเภทในรายการ 1-2 คน ที่สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ประกาศเรียกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศ ในระดับ
ภาคจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ตามข้อ 8.6 เมื่อนามารวมแล้วไม่เกิน 12 ทีม
8.4 กรณีหากภาคใดที่มีทีมไม่ครบจานวน ให้พิจารณาทีมอันดับ 3 และ 4 ในภาคอื่นทดแทนได้ เพื่อให้ครบ 5 ทีม
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ - ระดับชาติ
8.5 นักกีฬาสามารถลงแข่งขันในประเภทใดประเภทหนึ่งระหว่างเรือแคนู เรือคยัค เรือกรรเชียง เรือสลาลอม
หรือเรือยาว เท่านั้น และต้องเลือกเล่นรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น
8.6 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จะให้เกียรติและให้สิทธิพิเศษสาหรับนักกีฬาเรือพายทุกประเภทในรายการ
1-2 คน ที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ประกาศเรียกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศ เพื่อภารกิจการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ และรายการนานาชาติอื่นๆ โดยสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัดจะต้องยื่นใบ
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สมัครเข้าแข่งขัน และมีชื่อในจานวน ตามข้อ 7 และแจ้งให้สมาคมฯ ทราบเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษไม่ต้องเข้าร่วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือกในระดับภาค
9. วิธีการจัดการแข่งขัน
9.1 เรือพาย
9.1.1 สนามแข่งขันยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 100 เมตร มีลู่พาย 4 ลู่ กว้างลู่ละ 13.5 เมตร
9.1.2 รอบแรก (Heat) แข่งขันแบบแบ่งสาย ๆ ละ 3-4 ทีม โดยวิธีจับสลากแบ่งสาย ในวันประชุมผู้จัดการทีม
9.1.3 ระบบการจัดการแข่งขันเรือแคนู เรือคยัค เป็นไปตามกติกาของ ICF มีรอบก่อนชิงชนะเลิศ (Semi Final)
เรือกรรเชียง เป็นไปตามกติกาของ FISA มีรอบแก้ตัว (Repechage) และเรือยาว 5 ฝีพาย และเรือยาวมังกร 10 ฝีพาย
เป็นไปตามกติกาของ IDBF มีรอบก่อนชิงชนะเลิศ (Semi Final) รวมทั้งเป็นไปตามกติกาที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่ง
ประเทศไทยกาหนด
9.1.4 ทีมชนะที่ 1 และ 2 ในรอบก่อนชิงชนะเลิศ (Semi Final) รวมเป็น 4 ทีม ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
(Final)
9.1.5 การจับสลากแข่งขัน
9.1.5.1 การจับสลากแบ่งสาย, ลู่พายและหมายเลขเรือ ในรอบแรก (Heat) จะดาเนินการในวันประชุม
ผู้จัดการทีม
9.1.5.2 ในรอบก่อนชิงชนะเลิศ (Semi Final) และรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ (Final) กาหนดวิธีการ
จัดลู่ตามระบบสากล หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันกาหนด
9.2 สลาลอม
9.2.1 นักกีฬารุ่นเยาวชน จะแข่งขันตามมาตรฐาน ICF โดยจะปล่อยตัวจากแลมป์สตาร์ทเท่านั้น และต้องทา
การเอสกิโมโรล
9.2.2 ในรุ่นยุวชน ไม่ต้องปล่อยจากแลมป์สตาร์ท และไม่ต้องทาการเอสกิโมโรล
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10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
การสมัครเข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 ข้อที่ 23 - 29 หากไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด จะหมดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
10.2 การยืนยันรายชื่อนักกีฬา
10.2.1 ผู้จัดการทีมจะต้องส่งใบยืนยันรายชื่อนักกีฬา พร้อมระบุตาแหน่งต่างๆ ของนักกีฬา แต่ละทีมให้
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทราบหลังจากประชุมผู้จัดการทีม เสร็จ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
10.2.2 แต่ละจังหวัดจะต้องส่งยืนยันรายชื่อและจานวนนักกีฬา รวมทั้งผู้ควบคุมทีม ที่ได้สิทธิ์ในการคัดเลือก
ระดับภาค ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ ก่อนการแข่งขันระดับชาติ ตามระยะเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
ตามที่คณะผู้แทนผู้ตัดสินสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อนักกีฬาระดับภาค ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
10.3 การรายงานตัว
10.3.1 ทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวทุกคน รวมทั้งนักกีฬาสารอง ก่อนการแข่งขันประเภทนั้นๆ 30
นาที พร้อมบัตรประจาตัว นักกีฬา และสวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อย และจะต้องอยู่ในพื้นที่กาหนดจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้
ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
10.3.2 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนประจาทีม จะได้รับอุปกรณ์การแข่งขันทุกอย่างตามจานวนที่กาหนด
ณ ที่รายงานตัว
10.3.3 จะต้องตรวจสภาพและจานวนอุปกรณ์ที่ได้รับ หากมีการชารุดเสียหาย หรือไม่ครบจานวน ต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนลงเรือเพื่อไปแข่งขัน
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10.3.4 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน จะไม่รับคืนอุปกรณ์ทชี่ ารุดเสียหาย หรือไม่ครบตามจานวน เมื่อลงเรือ
เพื่อไปแข่งขันหรือในระหว่างการแข่งขัน
10.3.5 เมื่อจบการแข่งขันในประเภทนั้นๆ แล้ว จะต้องคืนอุปกรณ์ที่ได้รับมอบไป หากชารุดหรือสูญหายด้วย
เหตุอันไม่สมควร คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันอาจพิจารณาให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นได้
10.3.6 นักกีฬาที่เข้าไปรายงานตัวจะต้องสวมรองเท้าทุกคน
10.4 การขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นแทนหลังจากยืนยันรายชื่อแล้ว
10.4.1 เรือกรรเชียง, เรือแคนู/คยัค ถือตามกติกาของสหพันธ์ กล่าวคือ การเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนเฉพาะกรณีที่
นักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วย โดยแพทย์เป็นผู้รับรอง และให้ใช้นักกีฬาสารองที่ส่งชื่อมาแล้วเท่านั้นลงทาการแข่งขันแทน
ผู้จัดการทีม จะต้องแจ้งการขอเปลี่ยนตัวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคจัดการแข่งขัน ก่อนการ
แข่งขัน 30 นาที ของการแข่งขันพวกที่ 1 ในรอบแรกของประเภทนั้น ๆ
10.4.2 เรือยาว 5 ฝีพาย และเรือยาวมังกร 10 ฝีพาย สามารถเปลี่ยนตัวได้โดยใช้ตัวสารองที่เหลือ โดยผู้จัดการ
ทีม ต้องแจ้งการขอเปลี่ยนตัวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเทคนิคจัดการแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 30 นาทีใน
เที่ยวนั้น ๆ
10.5 การลงเรือ
10.5.1 เมื่อได้รับอนุญาตให้ลงเรือเพื่อการแข่งขัน นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์ตามจานวนที่ได้รับลงเรือและพายไป
ยังจุดเริ่มต้นการแข่งขันโดยไม่ชักช้า และไม่รบกวนทีมอื่นที่จะแข่งขันหรือกาลังแข่งขัน และควรไปถึงจุดปล่อยก่อนเวลา
เริ่มการแข่งขัน (ประมาณ 10 นาที)
10.5.2 ในเรือยาวมังกร 10 ฝีพาย จะมีใบพายสารองให้ 1 ใบ ส่วนเรือประเภทอื่นๆจะไม่มีใบพายสารอง กรณี
ใบพายหักหรือชารุดเสียหาย เป็นความรับผิดชอบของนักกีฬา ไม่สามารถร้องขอให้แข่งขันใหม่ได้
10.5.3 ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขันตามที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลง
ทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันหรือกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการแข่งขันรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาโทษต่อไป
10.5.4 นาเรือเข้าประจาลู่ปล่อยเรือทันที เมื่อได้รับการประกาศของผู้ปล่อยเรือก่อนการแข่งขันในเที่ยวนั้น ๆ
5 นาที เพื่อเริ่มการแข่งขัน
10.6 การปล่อยเรือ
10.6.1 ก่อนการแข่งขันในรายการนั้นๆ นักกีฬาต้องนาเรือเข้าจุดปล่อย อย่างน้อย 5 นาที กรรมการปล่อยเรือ
จะประกาศ เที่ยวหรือรายการการแข่งขัน พร้อมทั้งตรวจสอบชื่อทีมและแจ้งลู่ให้แต่ละทีมทราบ
10.6.2 นักกีฬาทุกคนจะต้องประคองเรือให้ตรงและนิ่ง
10.6.3 เมื่อผู้ปล่อยเรือ เห็นเรือทุกลาเรียบร้อย ผู้ปล่อยเรือจะให้สัญญาณการแข่งขันทันที
10.6.4 การระงับการปล่อยเรือ ที่เห็นว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบกัน เป็นอานาจของผู้ปล่อยเรือเท่านั้น
10.6.5 การบอก “ไม่พร้อม” ของเรือลาใด จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ปล่อยเรือด้วย ซึ่งอาจจะเตือน เมื่อเห็นว่า
เป็นการเอาเปรียบเสียเปรียบและอาจจะปรับเป็นฟาล์ว ครั้งที่ 1 ได้ เมื่อยัง กระทาอีก
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10.6.6 เมื่อกรรมการปล่อยเรือประกาศ “สองนาที” จะทาการแข่งขันในเที่ยวหรือรายการนั้นๆ นักกีฬาต้องนา
เรือเข้าประจาจุดปล่อย ตามลู่ของตัวเอง
10.6.7 กรรมการปล่อยเรือ อาจให้นักกีฬาที่มาเข้าจุดปล่อยเรือหลังกาหนดเวลาปล่อยเรือ ออกจากการแข่งขัน
10.6.8 เมื่อถึงกาหนดเวลาแข่งขัน กรรมการปล่อยเรือให้สัญญาณปล่อยเรือไปแล้ว ถ้านักกีฬามาไม่ทัน
กาหนดเวลาแข่งขัน ก็จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในเที่ยวนั้นๆ
10.6.9 ผู้กากับเส้นปล่อยเรือ (Aligner) เมื่อเห็นหัวเรือเสมอกัน เรือทั้งหมดอยู่ในแนวเส้นปล่อยตัว เห็นว่าเรือ
ทุกลาพร้อมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน ผู้กากับเส้นปล่อยเรือจะให้สัญญาณโดยการยกธงขาว และผู้ปล่อยเรือ (starter )
จะออกคาสั่งปล่อยเรือตามประเภทเรือแต่ละชนิดของเรือ
- เรือยาว 5 ฝีพาย ผู้ปล่อยเรือจะใช้คาสั่งปล่อยเรือ “เรือพร้อม ระวัง ตามด้วยสัญญาณแตรปล่อย”
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ผู้ปล่อยเรือจะใช้คาสั่งปล่อยเรือ “Are you ready ..... attention ” ตามด้วย
สัญญาณแตรปล่อย ( ใบพายต้องอยู่เหนือน้า)
- เรือแคนู/คยัค ผู้ปล่อยเรือจะใช้คาสั่งปล่อยเรือ “ Ready set go” หรือแทนคาว่า “go” ด้วยสัญญาณแตรปล่อย
(ภายใน ๑๐ วินาที)”
- เรือกรรเชียง ผู้ปล่อยเรือจะใช้คาสั่งปล่อยเรือ “Attention ” ตามด้วยสัญญาณแตรปล่อย”
10.6.10 การฟาล์ว คือการออกเรือก่อนสัญญาณปล่อยเรือจะเริ่มขึ้น ผู้ปล่อยเรือจะให้สัญญาณแตร 2 ครั้ง
ติดต่อกันพร้อมยกธงสัญญาณสีแดงเพื่อหยุดการแข่งขันและให้นักกีฬากลับมาเริ่มปล่อยเรือใหม่ นักกีฬาทีมใด ที่ฟาล์วซ้า
กันสองครั้ง จะถูกปรับให้เป็นแพ้ในเที่ยวนั้น และต้องออกจากการแข่งขัน (Disqualified)
10.7 การพายในระหว่างการแข่งขัน
10.7.1 เรือแคนู/คยัค และเรือยาว เรือทุกลาต้องพายอยู่ในลู่ของตนและพยายามให้อยู่กลางลู่ตลอดเวลา
10.7.2 กรณีคลื่นลมแรงหรือบังคับเรือยากเมื่อเรือจะออกนอกลู่ ต้องพยายามพายเรือกลับมาอยู่ในลู่ของตนเอง
โดยไม่กีดขวางเรือลาอื่น การฟาล์วจะอยู่ในดุลพินิจของกรรมการกากับลู่ (Course Umpire)
10.7.3 การตั้งใจให้เกิดการกีดขวาง เพื่อให้เรือพวกเดียวกัน ได้อันดับที่ดี เพื่อเข้ารอบหรือเป็น ผู้ชนะ กรรมการ
กากับลู่จะพิจารณาให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
10.7.4 เรือกรรเชียง นักกีฬาต้องเชื่อฟังกรรมการกากับลู่ในการพายเรือ ในกรณีออกนอกลู่ของตนเองแต่ไม่กีด
ขวางเรือลาอื่น ไม่ถือว่าเป็นการฟาล์ว
10.7.5 นักกีฬาจะต้องพายบริเวณกลางลู่ การพายไม่อยู่กลางลู่จะถูกเรียกให้กลับมาบริเวณกลางลู่ 2 ครั้ง ถ้า
ยังคงพายไม่อยู่กลางลู่อีกจะถูกเตือน หากยังคงพายไม่อยู่บริเวณกลางลู่หลังจากถูกเตือนแล้ว จะถูกให้ออกจากการแข่งขัน
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายหลังจากได้รับรายงานจากกรรมการสนาม
10.8 การตัดสินการเข้าเส้นชัย
10.8.1 เรือลาใดเข้าเส้นชัยก่อน-หลัง กรรมการเส้นชัยจะเป็นผู้ตัดสิน
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10.8.2 การตัดสินแพ้-ชนะ จะตัดสินโดยส่วนปลายสุดของเรือตามสภาพ สัมผัสเส้นสมมุติของเส้นชัย และอยู่ใน
ลู่ของตนเท่านั้น (ยกเว้นเรือกรรเชียง) ทั้งนี้ฝีพายต้องอยู่ครบตามจานวนของเรือพาย ประเภทนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน
จนสิ้นสุดการแข่งขัน (ใช้สาหรับประเภทเรือ แคนู/คยัค)
10.8.3 การตัดสินแพ้-ชนะ ประเภทเรือยาว 5 ฝีพาย และเรือยาวมังกร 10 ฝีพาย จะตัดสินโดยส่วนปลายสุด
ของเรือ สัมผัสเส้นสมมุติของเส้นชัย และอยู่ในลู่ของตนเท่านั้น ทั้งนี้ฝีพายต้องอยู่ครบตามจานวนของเรือ ตั้งแต่เริ่มการ
แข่งขันจนท้ายเรือผ่านเส้นสมมุติของเส้นชัย
10.8.4 ในกรณีเรือล่มก่อนหัวเรือสัมผัสเส้นชัย นักกีฬาจะต้องขึ้นเรือเองและพายให้ถึงเส้นชัยจึงจะถือว่าเข้า
เส้นชัยแล้ว
10.8.5 กรณีมีการสมยอมกัน หรือเห็นได้ว่ามีความตั้งใจหรือจงใจที่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดทาให้การ
แข่งขันไม่สมศักดิ์ศรี เพื่อเหตุผลใด ๆ ก็ตาม คณะกรรมการผู้ตัดสินอาจพิจารณาตัดสิทธิการแข่งขันนักกีฬาทีมนั้น ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน และถือว่าคาตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด
11. การแต่งกายของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
11.1 นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทสะ
11.2 ในการแข่งขันต้องแต่งกายตามที่สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยกาหนด นักกีฬาประเภททีม (ตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป) ต้องสวมเสื้อให้เหมือนกัน กรณีมี เครื่องหมายการค้า การโฆษณา ที่ไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ต้องไม่เกิน 2x3 นิ้ว
12. มารยาทของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกคน ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม
ที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพผู้ที่อาวุโส
กว่า และเป็นมิตรกับทุกคน ตลอดจนรู้แพ้ รู้ชนะ และให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน
12.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกาหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรื่องการฝึกซ้อม เพื่อเป็นข้อ
ห้ามและข้อปฏิบัติ ดังนั้น ถ้านักกีฬาและผู้ควบคุมทีมไม่ปฏิบัติตามตารางการฝึกซ้อม
- ครั้งที่ 1 คณะกรรมการจะให้ใบเหลือง เพื่อตักเตือน
- ครั้งที่ 2 ถ้าได้ใบเหลืองครั้งที่ 2 นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ในรายการนั้นๆ ผู้ควบคุมทีมจะ
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกีฬาเรือพายที่สมาคมเรือพายฯ เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
12.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกาหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรื่องกฎการจราจรทางน้า
( ในช่วงการฝึกซ้อมและแข่งขัน ) เพื่อเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ดังนั้น ถ้านักกีฬาและผู้ควบคุมทีมไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
ทางน้า
- ครั้งที่ 1 คณะกรรมการจะให้ใบเหลือง เพื่อตักเตือน
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- ครั้งที่ 2 ถ้าได้ใบเหลืองครั้งที่ 2 นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ในรายการนั้นๆ ผู้ควบคุมทีมจะ
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกีฬาเรือพายที่สมาคมเรือพายฯ เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
13. การประท้วง
13.1 การประท้วงต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นประท้วงตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
ประท้วง พ.ศ.2550 หมวด 10 ข้อที่ 33 - 35
13.2 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดจะเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามข้อที่ 34 (1) พร้อมเงินประกัน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
13.3 การประท้วงเทคนิคกีฬา ผู้จัดการทีมจะเป็นผู้ยื่นประท้วงตามข้อที่ 34 (2) และจะต้องยื่นประท้วง ภายใน 30
นาที หลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
13.4 คาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ทั้งสองคณะถือเป็นที่สิ้นสุด
13.5 เงินประกันการประท้วง จะได้รับคืนหรือไม่ ให้ถือปฏิบัติตามหมวด 10 การประท้วง ถือเป็นที่สิ้นสุด
13.6 หากผู้ประท้วงไม่ยอมรับผลการพิจารณาคาประท้วงนั้น แล้วไม่รักษามารยาทและสร้างความเสื่อมเสียให้กับการ
แข่งขัน คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันจะพิจารณาโทษ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกีฬาเรือพายที่สมาคมฯ เข้าไปมีส่วนร่วม เป็น
เวลาอย่างน้อย 2 ปี และจะรายงานให้ต้นสังกัดทราบต่อไป รวมทั้งอาจแจ้งความดาเนินคดีทางอาญา ในกรณีที่มีความผิด
ทางอาญาเกิดขึ้น
13.7 ทีมกีฬาเรือพายจังหวัดใดที่ผู้จัดการทีมไม่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม และไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
ทีมจังหวัดนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทีมในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปได้
14. หน้าที่ของผู้ควบคุมทีม
14.1 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อ เท่านั้น
14.2 ผู้จัดการทีม มีหน้าที่ในการเข้าประชุม การยื่นประท้วง การขอเปลี่ยนตัว การจับสลากต่าง ๆ
14.3 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องแจ้งระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน กาหนดการแข่งขัน หรือสิทธิ
อื่นใดให้นักกีฬาทราบโดยตลอด เพื่อประโยชน์ของทีมและเพื่อความเรียบร้อยในการแข่งขัน
14.4 ผู้ฝึกสอน นอกจากให้การฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆ ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้จัดการทีม ในการกากับดูแลการ
รายงานตัว และเรื่องการเจ็บป่วย (ถ้ามี)
ในการประชุมผู้จัดการทีมอนุญาตให้ผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ติดตาม 1 คน เป็นผู้แทนทีมกีฬาเรือพายของจังหวัด
เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม เท่านั้น
15. อุปกรณ์การแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ จะเป็นผู้ดาเนินการหลัก และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
จะเป็นผู้สนับสนุนในการจัดหา พร้อมทั้งให้การรับรองอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน โดยกาหนดวิธีการ ข้อห้ามและการ
อนุญาต ไว้ดังนี้
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15.1 อนุญาตให้นาเรือและไม้พายทุกชนิดมาเองได้ แต่ต้องนามาให้แจ้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันตรวจสอบ
เพื่อรับรองอุปกรณ์ ในวันประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้มาตรฐาน ตามที่สมาคมเรือพายแห่ง
ประเทศไทยรับรอง ดังนี้
15.1.1 เรือกรรเชียง 1 คน
น้าหนักไม่น้อยกว่า 14 กก.
15.1.2 เรือกรรเชียง 2 คน
น้าหนักไม่น้อยกว่า 27 กก.
15.1.3 เรือแคนู 1 คน
น้าหนักไม่น้อยกว่า 16 กก.
15.1.4 เรือแคนู 2 คน
น้าหนักไม่น้อยกว่า 20 กก.
15.1.5 เรือคยัค 1 คน
น้าหนักไม่น้อยกว่า 12 กก.
15.1.6 เรือคยัค 2 คน
น้าหนักไม่น้อยกว่า 18 กก.
15.1.7 เรือคยัคสลาลอม 1 คน น้าหนักไม่น้อยกว่า 8 กก.
15.1.8 เรือแคนูสลาลอม 1 คน น้าหนักไม่น้อยกว่า 9 กก.
15.1.9 เรือยาว 5 ฝีพาย
น้าหนักไม่น้อยกว่า 85 กก. ( รวมโขนหัวและโขนท้าย )
ตัวเรือยาวไม่เกิน 12.50 เมตร วัดจากส่วนของหัวเรือถึงท้ายเรือแต่ไม่วัดรวมส่วนหัวเรือและท้ายเรือที่ถอดออก
ได้ (โขนหัวและโขนท้าย) ทั้งนี้ไม่กาหนดความกว้างของตัวเรือ และวัสดุที่ใช้ผลิต
15.1.10 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย น้าหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ( โดยไม่รวม กลอง เก้าอี้ ใบพายสาหรับคัดท้าย
หัวเรือและท้ายเรือ )
15.1.11 ใบพายเรือยาว 5 ฝีพาย และเรือยาวมังกร 10 ฝีพาย อนุญาตให้ใช้ใบพายที่ทาด้วยไม้หรือไฟเบอร์ ที่
ได้มาตรฐานตามกฎ IDBF (International Dragon Boat Federation)
- ความยาวตลอดใบพายและด้ามระหว่าง 105 – 130 เซนติเมตร
- ด้ามจับเป็นรูปตัวที
- ตัวใบ ความยาวจากปลายใบถึงคอใบ ไม่เกิน 49 เซนติเมตร ความกว้างไม่เกิน 17.8 เซนติเมตร
15.2 ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพของเรือและพายในทุกกรณี
15.3 นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพในการแข่งขัน และอนุญาตให้นักกีฬาทุกคนสวมเสื้อชูชีพที่นามาเองได้แต่ต้องผ่าน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ โดยใช้ลูกน้าหนักถ่วงจานวน 8 กิโลกรัม ผูกติดกับเสื้อชูชีพ และโยนลงน้า
ถ้าเสื้อชูชีพลอยน้าถือว่าผ่านการตรวจสอบ
15.4 เรือคยัค (K) ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นแบบ RACING เท่านั้น
15.5 ส่วนปลายสุดของหัวเรือยาว 5 ฝีพาย (โขนเรือ) ต้องเป็นอุปกรณ์หรือประดับช่อดอกไม้ด้วยสีที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนและผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ
16. รางวัลการแข่งขัน
16.1 จ้านวนเหรียญรางวัลทั้งหมด 50 เหรียญทอง โดยแยกเป็นดังนี้
- ประเภทเรือแคนู/คยัค
18 เหรียญทอง
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- ประเภทเรือยาว
12 เหรียญทอง
- ประเภทเรือกรรเชียง
8 เหรียญทอง
- ประเภทเรือสลาลอม
4 เหรียญทอง
- ประเภทเรือคยัค
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2 เหรียญทอง
- ประเภทเรือกรรเชียง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2 เหรียญทอง
- ประเภทเรือสลาลอม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 4 เหรียญทอง
16.2 สรุปจ้านวนเหรียญรางวัล รวมทั้งหมด 570 เหรียญ
จานวนเหรียญทอง
190 เหรียญ
จานวนเหรียญเงิน
190 เหรียญ
จานวนเหรียญทองแดง 190 เหรียญ
16.3 สรุปจ้านวนประกาศนียบัตร รวมทั้งหมด 570 ใบ
16.4 โล่รางวัลนักกีฬาและผูฝ้ ึกสอน จ้านวน 10 โล่
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือคยัค
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือแคนู
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือยาว
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือกรรเชียง
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือสลาลอม
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือคยัค
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือแคนู
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือยาว
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือกรรเชียง
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือสลาลอม
พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 1 รางวัล
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้

สรุปจ้านวนเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
ที่

รายการ

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เรือแคนู 1 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือแคนู 1 คน ชาย ระยะ 500 เมตร
เรือแคนู 1 คน ชาย ระยะ 1,000 เมตร
เรือแคนู 2 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือแคนู 2 คน ชาย ระยะ 500 เมตร
เรือแคนู 2 คน ชาย ระยะ 1,000 เมตร
เรือคยัค 1 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือคยัค 1 คน ชาย ระยะ 500 เมตร
เรือคยัค 1 คน ชาย ระยะ 1,000 เมตร
เรือคยัค 2 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือคยัค 2 คน ชาย ระยะ 500 เมตร
เรือคยัค 2 คน ชาย ระยะ 1,000 เมตร
เรือคยัค 1 คน หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือคยัค 1 คน หญิง ระยะ 500 เมตร
เรือคยัค 1 คน หญิง ระยะ 1,000 เมตร
เรือคยัค 2 คน หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือคยัค 2 คน หญิง ระยะ 500 เมตร
เรือคยัค 2 คน หญิง ระยะ 1,000 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 500 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 1,000 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 500 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 1,000 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 500
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 1,000
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 500
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 1,000

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
7
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
14

1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
7
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
14

1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
7
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
14

3
3
3
9
9
9
3
3
3
9
9
9
3
3
3
9
9
9
21
21
21
21
21
21
42
42
42
42
42
42

15
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

เรือกรรเชียง 1 คน ชาย (m1x) ระยะ 500 เมตร
เรือกรรเชียง 1 คน ชาย (m1x) ระยะ 1,000 เมตร
เรือกรรเชียง 1 คน หญิง (w1x) ระยะ 500 เมตร
เรือกรรเชียง 1 คน หญิง (w1x) ระยะ 1,000 เมตร
เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (m2x) ระยะ 500 เมตร
เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (m2x) ระยะ 1,000 เมตร
เรือกรรเชียง 2 คน หญิง (w2x) ระยะ 500 เมตร
เรือกรรเชียง 2 คน หญิง (w2x) ระยะ 1,000 เมตร
เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย
เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง
เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย
เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง
เรือคยัค 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือคยัค 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ระยะ 200 เมตร
เรือกรรเชียง 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ระยะ 500 เมตร
เรือกรรเชียง 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ระยะ 500 เมตร
เรือคยัคสลาลอม 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
เรือคยัคสลาลอม 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
เรือแคนูสลาลอม 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
เรือแคนูสลาลอม 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
รวม

1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
190

1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
190

1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
190

3
3
3
3
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
570
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเรือพาย
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
วัน/เดือน/ปี

08.00-09.30 น.

09.30-12.00น.

13.00-15.00 น.

15.00 – 16.30น.

19 มี.ค. 61

-

อบรมผู้ตัดสิน
เวลา 09:30 น.

อบรมผู้ตัดสินภาคปฏิบัติ

-

20 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61

22 มี.ค. 61

23 มี.ค. 61

24 มี.ค. 61

25 มี.ค. 61

ประชุมผู้จัดการทีม
เวลา 14:00 น.
แข่งขันระยะ 1,000 เมตร
แข่งขันระยะ 1,000 เมตร รอบแรก
รอบแก้ตัว/
เรือแคนู/คยัค,เรือกรรเชียง,เรือยาว
รอบก่อนชิงชนะเลิศ
แข่งขันระยะ 1,000 เมตร
เรือแคนู/คยัค,เรือกรรเชียง,เรือยาว รอบชิงชนะเลิศ 14 เหรียญ
แข่งขันสลาลอมน้าเรียบ รุ่นเยาวชนและยุวชน รอบคัดเลือก
แข่งขันระยะ 500 เมตร
แข่งขันระยะ 500 เมตร รุ่นเยาวชน รอบแรก
รอบแก้ตัว/
เรือแคนู/คยัค,เรือกรรเชียง,เรือยาว
รอบก่อนชิงชนะเลิศ
แข่งขันระยะ 500 เมตร รุ่นเยาวชน
เรือแคนู/คยัค,เรือกรรเชียง,เรือยาว และสลาลอมน้าเรียบ
รอบชิงชนะเลิศ 22 เหรียญ
แข่งขันระยะ 200 เมตร
แข่งขันระยะ 200 เมตร รุ่นเยาวชนและยุวชน
รอบแก้ตัว/
รอบแรก เรือแคนู/คยัค,เรือยาว
รอบก่อนชิงชนะเลิศ
-

-

ตรวจสอบอุปกรณ์
ปิดสนาม
ฝึกซ้อม

ฝึกซ้อม

ฝึกซ้อม

17
26 มี.ค. 61

แข่งขันระยะ 200 เมตร รุ่นเยาวชนและยุวชน
รอบชิงชนะเลิศ 14 เหรียญ
เรือแคนู/คยัค,เรือยาว

พิธีมอบเหรียญรางวัล/พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเรือพาย

หมายเหตุ : โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ภาคผนวก)
1. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท้าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
- ผู้ตดั สินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผูต้ ดั สินที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึน้ ทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รบั การพิจารณาจากสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูต้ ดั สินกีฬา
- การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ ดั สินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีทม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง หรือ
อาจจะมีส่วนเกีย่ วข้องในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุตธิ รรมของการตัดสิน
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิ จารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาทีช่ นะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาทีม่ ที กั ษะและเทคนิคการเล่นทีส่ งู
3. เป็นนักกีฬาทีม่ มี ารยาทและมีน้าใจเป็ นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในทีป่ ระชุมของกรรมการผูต้ ดั สิน
หลักเกณฑ์การพิ จารณาผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น
1. ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
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ผูฝ้ ึกสอนในชนิดกีฬานัน้ ๆ เท่านัน้
2. ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผูท้ ม่ี มี ารยาทดี มีนกั กีฬาได้รบั เหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากทีส่ ุด ถ้าเหรียญ
ทองเท่ากัน ให้พจิ ารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในทีป่ ระชุมของกรรมการผูต้ ดั สิน
3. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ บั รางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกาย
ด้วยชุดวอร์มทัง้ ชุด ซึง่ เป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดทีน่ กั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธเี ชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดทีช่ นะเลิศ หากจังหวัดนัน้ ๆ ไม่ม ี
เพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน

4. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การแข่งขัน
ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับ
บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
5. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุม
ผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
*****************************************************

