ระเบียบการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561)“น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*********************************
1. สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายสนิท วรปัญญา
เลขาธิการ
นายวิรัตน์ ทองใบเพชร
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 23 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-1363107, 02-1867111 ต่อ 8947
โทรสาร 02-1363108
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานฝุายกีฬาเจ็ตสกีของจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝุายเทคนิคกีฬาเจ็ตสกี
กรรมการ
ประธานฝุายจัดการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
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ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีของสหพันธ์เจ็ตสกีโลก(IJSBA)และสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
(TJSBA )ที่กาหนดใช้ในปัจจุบัน
4.3 ให้ใช้กฎและข้อบังคับของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ที่กาหนดใช้ในปัจจุบัน
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
5.2 แบ่งรุ่นอายุ ดังนี้
1.
รุ่นอายุ 9 - 15 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2552)
2.
3.

รุ่นอายุ 13 - 18 ปี
รุ่นอายุ 16 - 18 ปี

(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2548)
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2545)

6. ประเภทการแข่งขัน มี 1 ประเภทดังนี้
รูปแบบ ประเภท ‘King Off Track’ – การแข่งขันที่หาผู้ชนะจากผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก
- 1 Ski 800 Standard เรือยืน ไม่เกิน 800 ซีซี
- 2 Runabout 1000 Standard เรือนั่ง ไม่เกิน 1000 ซีซี
- ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 (อันดับ 3 ครองร่วม)
แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทดังนี้
1. Ski 800 Standard
2. Ski 800 Standard
3. Runabout 1000 Standard

รุ่นอายุ 9 - 15 ปี
รุ่นอายุ 16 - 18 ปี
รุ่นอายุ 13 - 18 ปี

หมายเหตุ: - นักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้ คนละ 2 ประเภทในรุ่นอายุที่กาหนด
- นักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิง
7. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7.1 แต่ละจังหวัด ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ ดังนี้
- ส่งได้รายการละไม่เกิน 7 คน/จังหวัด
7.2 การแข่งขันในแต่ละประเภท จากัดอายุตามที่ กกท.กาหนด
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7.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา
- ในระดับภาค
ไม่มีการคัดเลือก แต่ละจังหวัดจะต้องส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตาม วัน เวลา ที่ กกท. กาหนด
8. กาหนดการแข่งขัน และวิธีการแข่งขัน
8.1 สถานที่และระยะเวลาดาเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 ถึงวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
รวม 5 วัน ณ บึงหน้าร้าน น่านตะวันฟาร์ม ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน

8.2 จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย
นาอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละสาย เข้ารอบรองชนะเลิศจัดแบบพบกันหมด
นาอันดับที่ 1 และ 2 ชิงชนะเลิศ
จานวน ที่ใช้ในการแข่งขัน 3 MOTO โดยใช้ผลการแข่งชนะ 2 ใน 3
9. กติกาการแข่งขัน
9.1 ผู้แข่งขันจับสลากเลือกแนวการแข่งขัน (ซ้ายขวา) ในการแข่งขันแต่ละคู่
9.2 ห้ามนักกีฬาหรือทีมปรับแต่งเครื่องยนต์และอุปกรณ์เรือกลางโดยเด็ดขาด
9.3 อนุญาตให้ทีมจับเรือขณะปล่อยได้ 1 คนในประเภทเรือยืน และ 2 คนในประเภทเรือนั่ง
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.1 ให้แต่ละจังหวัดมีผู้ควบคุมทีมได้ 1 คน
10.2 ระเบียบปฏิบัติในการแข่งขันใช้ตามกติกาการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
10.3 ห้ามผู้ชมการแข่งขัน กระทาการขัดขวางการแข่งขันของนักกีฬาคนใดคนหนึ่ง
10.4 ให้ผู้จัดการทีมหรือตัวแทน เข้าประชุมผู้จัดการทีม และจับสลากแบ่งสายก่อนการแข่งขัน ตามวัน เวลา
และสถานที่ ๆ กรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
11. สถานที่แข่งขัน ฝึกซ้อม และอุปกรณ์การกีฬา
11.1 สถานที่แข่งขัน ให้จังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้กาหนด โดยการประสานงานกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่ง
ประเทศไทย
11.2 สถานที่ฝึกซ้อม ให้ใช้สถานที่แข่งขันเป็นสถานที่ฝึกซ้อมได้ก่อนการแข่งขัน 1 วัน
12.3 อุปกรณ์กีฬา ให้จังหวัดเจ้าภาพประสานงานกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
เพื่อการจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่จาเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน
12. คณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ
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12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

ผู้แทนสมาคมฯ จานวน 1 คน
วิทยากรจากสมาคมฯ จานวน 1 คน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน จากสมาคม จานวน 5 คน
เจ้าหน้าที่ประจาเรือแข่งขัน จากผู้ให้การสนับสนุน ประเภทละ 2 คน รวม 2 ประเภท จานวน 4 คน
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน จานวน 5 คน
(เจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดเจ้าภาพ โดยให้ทางวิทยากรของสมาคมฯ ไปอบรมให้)
12.6 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในน้าจากจังหวัดเจ้าภาพ จานวน 4 คน
13. การแต่งกายของนักกีฬา
นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพแบบแข็ง อุปกรณ์เครื่องปูองกันหลัง หมวกกันน๊อก ถุงมือ รองเท้าอุปกรณ์
เครื่องปูองกันขา อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน หากไม่ปฏิบัติลงแข่งขันมิได้

14. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน)
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามกติกา
การแข่งขันทุกประการหากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม (ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน) หรือละเมิดต่อกติกาการ
แข่งขันจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
15. การประท้วง
15.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
15.2 การประท้วงทางเทคนิค
- ให้ประท้วงได้ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯกาหนดขึ้นเท่านั้น
- ให้ประท้วงภายใน 30 นาทีหลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
- ให้ยื่นประท้วงต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์พร้อมเงินประกันจานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
และหากคาประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกันดังกล่าวตกเป็นทุนสาหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
16. คุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสิน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด
ให้ เป็ นไปตามข้อกาหนด และ/หรื อ ข้อบังคับของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่ งประเทศไทย โดยกรรมการ
ผู้ตัดสิน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยรับรอง
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
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- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยเสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุติธรรมของการตัดสิน
17. การประชุมผู้จัดการทีม
จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า
ร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯจะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทราบต่อไป
18. หน้าที่ผู้จัดการทีม หรือผูฝ้ กึ สอน
18.1 ผู้ฝึกสอน หรือผู้จัดการทีมที่มีชื่อระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิ์เข้าประชุมหรือยื่นเรื่องประท้วง
ในข้อปัญหาการแข่งขันได้
18.2 ผู้จัดการทีมต้องแจ้งระเบียบกติกาการแข่งขันและกาหนดการแข่งขันให้นักกีฬาของตนทราบโดย
ละเอียดเพื่อประโยชน์ของทีม
18.3 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องส่งนักกีฬาของตนไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนณที่รายงานตัวตาม
กาหนดการรายงานตัวแต่ละประเภท
18.4 เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุติธรรมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรือบุคคลภายนอก
จะไม่มีสิทธิ์เข้าภายในบริเวณที่กรรมการกาหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ฝุาฝืนจะถูกเชิญให้ออกจากภายใน
บริเวณสนาม และถ้ายังฝุาฝืนเกี่ยวกับนักกีฬาคนนั้นๆ อาจถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันตาม
ประเภทที่กาลังทาการแข่งขันนั้นๆ ก็ได้
18.5 นักกีฬาที่ทาการแข่งขันเสร็จแล้วเมื่อได้อันดับที่ 1, อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ให้ไปรายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าที่แผนกพิธีมอบเหรียญรางวัลทันทีเมื่อได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว
19. การยืนยันรายชื่อนักกีฬาและการรายงานตัว
19.1 การยืนยันรายชื่อนักกีฬา (Final Confirmation) ให้แจ้งยืนยันรายชื่อนักกีฬาก่อนเวลา 11.00 น.
ของวันก่อนการแข่งขัน 1 วัน
19.2 การรายงานตัวของนักกีฬาต่อนายทะเบียนก่อนการแข่งขัน 10 นาที ณ ที่รายงานตัว
19.3 ในกรณีนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภทในเวลาเดียวกันผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนต้องมารายงาน
ตัวแทนนักกีฬาผู้นั้นมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ สาหรับเวลาแข่งขันนักกีฬาจะต้องรับผิดชอบตัวเอง
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และลงแข่งขันให้ทันเวลาตามประเภทการแข่งขัน และถูกต้องตามกติกาของประเภทนั้นๆ หากไม่
ทันเวลาหรือไม่ถูกต้องตามกติกาถือว่าหมดสิทธิ์ และหากผู้ตัดสินตรวจพบว่านักกีฬาผู้นั้นไม่ได้ลง
แข่งขันหลายประเภทในเวลาเดียวกันจริงให้ถือว่าการรายงานตัวนั้นเป็นเท็จ จะต้องถูกตัดสิทธิ์
19.4 นักกีฬาที่มีชื่อแข่งขันประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วไม่มารายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน และไม่มี
เหตุผลแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้ นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันประเภทอื่นๆ
ที่เหลืออยู่ทุกประเภทตามที่สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ กาหนด
20. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2550
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล – หญิง 1 รางวัล จะได้รับโล่ และประกาศนียบัตร
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น 1 รางวัลจะได้รับโล่ และประกาศนียบัตร
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
21. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบกติกาการแข่งขันข้อบังคับของสมาคมฯและการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
5. อื่นๆตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
2. ผู้ฝึกสอนดีเด่นต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดีมีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวมมากที่สุดถ้า
เหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาการแข่งขันข้อบังคับของสมาคมฯและการกีฬาแห่งประเทศไทย
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4. อื่นๆตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน
22. กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน

จานวน....3........รายการ

- เหรียญชุบทอง

จานวน....3..........เหรียญ ประกาศนียบัตร...3........ใบ

- เหรียญชุบเงิน

จานวน....3..........เหรียญ ประกาศนียบัตร....3.......ใบ

- เหรียญชุบทองแดง

จานวน....6..........เหรียญ ประกาศนียบัตร....6........ใบ

23. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเองและแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มทั้งชุดซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
24. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้าคาโฆษณาหรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้วและห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย
หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม.จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม.จานวนไม่เกิน 1 แถว
25. ระเบียบการแข่งขันเจ็ตสกีฉบับนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี 2561 เท่านั้น
และให้เลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯและผู้แทนสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ เป็น
ผู้รักษาระเบียบนี้
****************************************

