กฎระเบียบกติกา ข้ อบังคับสาหรับสนามแข่ งเรือเร็วสากล(Powerboat)
1. การสมัคร
1.1. การสมัครเข้ าร่วมแข่งขัน
- จะต้ องกรอกชื่อ- นามสกุล และที่อยู่ ตามบัตรประชาชนของผู้ขบั แข่ง รวมถึงชื่อทีมและ
รายละเอียดของทีม (ถ้ ามี) ลงในใบสมัครแข่งขันให้ ครบถ้ วนพร้ อมแสดงใบอนุญาตขับแข่ง
ที่ออกโดยสมาคมฯ
- การสมัครเพื่อแข่งขัน ให้ สมัครได้ เพียง 1 คน ต่อ เรื อ 1 ลา ในแต่ละประเภทเท่านัน้
- การสมัครเข้ าแข่งขัน นักกีฬาจะต้ องทาการสมัครตามเวลาที่ผ้ จู ดั การแข่งขันได้ กาหนดไว้
ในตารางการแข่งขัน
1.2. การสมัครล่วงหน้ า
- สมัครก่อนการแข่งขันไม่ต่ากว่า 15 วัน มิฉะนันจะถู
้ กปรับ ต้ องเสียค่าสมัครเพิ่ม

2. ชุดแข่ งขัน
2.1. ชุดนักขับ
- Racing Suit หรือ Pilot Suit
สาหรับนักแข่งเรือ FORMULA1,FORMULA4,FORMULA5,SPORT
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- ชุดกระชับกล้ ามเนื ้อ Base Layer หรื อ Rush Guard
สาหรับนักแข่งเรือ FORMULA5, SCOOTER, SPORT

2.2. เสื ้อชูชีพ
- Capsule suit Life jacket สาหรับนักแข่งเรื อ FORMULA1, FORMULA4, FORMULA5

- Life jacket สาหรับนักแข่งเรื อ SPORT, SCOOTER

- นักกีฬาที่เข้ าแข่งขันต้ องสวมใส่เสื ้อชูชีพ ที่ ได้ มาตรฐานและเหมาะสมทัง้ ในระหว่างซ้ อม
และระหว่างการแข่งขัน หากฝ่ าฝื นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยเด็ดขาด
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2.3. หมวกกันน็อค
- นักกีฬาที่เข้ าแข่งขันทุกคนต้ องสวมหมวกกันน็อคทุกครัง้ ทังในระหว่
้
างซ้ อม และระหว่างการ
แข่งขัน มิฉะนันจะถู
้ กตัดสิทธ์การแข่งขัน โดยหมวกกัน น็อคจะต้ องได้ มาตรฐาน และหมวก
กันน็อคนันจะต้
้ องครอบท้ ายทอยและใบหู พร้ อมสายรัดคาง
- Full Helmet สาหรับนักแข่งเรื อ FORMULA1, FORMULA4, FORMULA5
- ต้ องเป็ นสีส้มเท่านัน้

- Off Road Helmet หรือ Open Face Helmet
สาหรับนักแข่งเรือ SPORT, SCOOTER
อนุโลมให้ สาหรับนักแข่งเรือ FORMULA5 ในสนามแรก
- ต้ องเป็ นสีส้มเท่านัน้

2.4. รองเท้ า
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2.5. ถุงมือ

3. ธงชาติและหมายเลขเรือ
3.1. ธงชาติ
- ขนาดไม่ต่ากว่า 25x40 เซนติเมตร บริ เวณหัวเรื อด้ านข้ างทังสองด้
้
าน เพื่อบอกสัญชาติของ
นักแข่ง และต้ องเห็นเด่นชัดตลอดทังการแข่
้
งขัน
3.2. หมายเลขเรือ
- หมายเลข “1” ของเรื อแต่ละรุ่น สงวนสิทธิ์ไว้ สาหรับแชมป์โลกในสมัยนันๆ
้
- หมายเลขเรื อต้ องเป็ นตัวเลขสีด าขนาด 24x14 เซนติ เมตร บนพื น้ สี่ เหลี่ย มสี ขาวขนาด
32x40 เซนติเมตร ติดทังสองด้
้
านของตัวเรื อ
- ความหนาของตัวเลขอย่างน้ อย 4 เซนติเมตร
- ระยะห่างระหว่างตัวเลขมีขนาด 4 เซนติเมตร
- เว้ นระยะขอบพื ้นสีขาว 4 เซนติเมตร
- ตัวเลขอ่านง่าย และไม่ขึ ้นต้ นด้ วยหมายเลข 0

(ภาพตัวอย่างหมายเลขเรื อ)
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3.3. หมายเลขเรือต้ องติดบริเวณที่เห็นเด่นชัด ทามุมไม่เกิน 30° ในแนวตัง้
- แนะนาให้ ใช้ ตวั เลข 2 หลัก
- ต้ องมองเห็นได้ ชดั เจนตลอดการแข่งขัน
3.4. หากไม่มีหมายเลขตามตาแหน่งที่กาหนด ไม่อนุญาตให้ ลงแข่งเด็ดขาด คณะกรรมการมีสิท ธิ์
เรี ยกออกจากสนามแข่งขันได้ ทนั ที

4. การสตาร์ ท (การเริ่มการแข่ งขัน)
4.1. การเข้ าจุดสตาร์ ท
- เพื่อเป็ นการรักษาเวลา เมื่อนักกีฬานาเรื อเข้ าจุดสตาร์ ทแล้ ว หากมีนกั กีฬาบางคนยังไม่นา
เรือในรุ่นนันๆ
้ เข้ าจุดสตาร์ ทตามที่ได้ ประกาศเรี ยก จะให้ เวลานักกีฬาคนดังกล่าวภายใน 2
นาที เพื่ อน าเรื อเข้ า จุด สตาร์ ท หากเกิ น เวลาที่ ก าหนดไว้ นัก กี ฬ าที่ มาเข้ า จุด สตาร์ ท ไม่
ทันเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ ห้ ามเข้ าแข่งขันโดยเด็ดขาด
4.2. การถอยจากจุดสตาร์ ท
- เมื่อเรือเข้ าสูจ่ ดุ สตาร์ ทแล้ ว ห้ ามถอยออก หากมีการนาเรื อออกจากจุดสตาร์ ทเกินกว่าเวลา
ที่กาหนด เรื อที่ถอยออกจะหมดสิทธิ์ การแข่งขันในรุ่ นนัน้ ทันที เพราะถื อว่านักกี ฬาไม่มี
ความพร้ อมในการแข่งขัน
4.3. การเชิญนักกีฬาออกจากจุดสตาร์ ท
- กรรมการสามารถเชิญนักกีฬาออกจากจุดสตาร์ ทได้ โดยชอบธรรม หากนักกีฬาไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบกติกาข้ อบังคับ เช่น ไม่ติดหมายเลขเรื อ, นักกีฬาไม่สวมเสื ้อชูชีพและไม่
สวมหมวกกัน น็ อค ทัง้ นี ก้ รรมการจะท าการปล่อ ยเรื อ ล าอื่ น ที่ พ ร้ อมแข่ง ได้ ทัน ที (ไม่ มี
อนุโลม)
4.4. ครบกาหนดเวลา
- เมื่ อ ครบก าหนดเวลา 2 นาที ตามที่ ก าหนดไว้ นั ก กี ฬ าต้ องพร้ อมท าการแข่ ง ขั น
คณะกรรมการบนจุดสตาร์ ท มีสิทธิ์สงั่ เริ่ มการแข่งขันได้ ทันที ไม่จาเป็ นต้ องรอ เพื่อรักษา
เวลาการแข่งขันในรุ่นต่อไป (สิทธิ์ขาดอยู่ที่กรรมการ)
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4.5. ก่อนเริ่มการแข่งขัน
- ก่อนการแข่งขัน 30 นาที เรื อทุกลาจะต้ องหยุดการซ้ อมโดยเด็ดขาด หากฝ่ าฝื นจะถูกตัด
สิทธิ์ลงแข่งขันทันที
4.6. การเริ่มแข่งขัน
- แบบดับเครื่องสตาร์ ท สาหรับรุ่น FORMULA1, FORMULA4
- แบบติดเครื่องสตาร์ ท สาหรับรุ่น FORMULA5, SPORT, SCOOTER
4.7. การฟาล์ว
- การฟาล์วระหว่างการแข่งขันมีดงั นี ้
- การลัดทุ่น
บทลงโทษดังนี ้ ถูกตัด 1 รอบสนาม
- การฟาล์วในกรณีอื่นๆ
- การตรวจสอบเครื่องยนต์ หากไม่เป็ นไปตามกฎกติกา
บทลงโทษดังนี ้ ถูกปรับแพ้ และไม่มีคะแนนในสนามนัน้ ๆ และไม่สามารถลง
แข่งขันในสนามถัดไปได้
4.8. การออกเรือจากจุดสตาร์ ท
- เมื่อกรรมการปล่อยตัวแล้ วนักกีฬาต้ องขับตรงไปข้ างหน้ า ณ ทุ่นเลี ้ยวแรก ห้ ามขับปาดหน้ า
กัน หากปาดหน้ ากันเป็ นเหตุให้ เกิดอุบตั ิเหตุ กรรมการสามารถเรี ยกมาตักเตือนด้ วยการ
ให้ ออกสตาร์ ทใหม่ในลาดับสุดท้ าย หรื อถูกทาโทษด้ วยการให้ ออกสตาร์ ทใหม่ช้ากว่าลาอื่น
5 วินาที หากโต้ เถียงจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
4.9. เส้ นสตาร์ ท
- ระยะทางระหว่างจุดเริ่ มต้ น(เส้ นสตาร์ ท) ถึงจุด ทุ่นเลี ้ยวทุ่นแรก จะต้ องมีระยะห่างประมาณ
300 เมตร ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพสนามแข่ง
4.10. การหยุดการแข่งขัน อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั
4.10.1. สาหรับการแข่งขันแบบแบ่งฮีท

6

4.10.1.1. หากการแข่งขันต้ องหยุดลงหลังจากเรื อที่ เป็ นผู้นาสามารถทาได้ 70%
ของจานวนรอบการแข่งขัน จะไม่มีการสตาร์ ทใหม่ (Re-Start) ถือเป็ นการ
สิ ้นสุดการแข่งขันและได้ รับคะแนนเต็ม
4.10.1.2. หากการแข่งขันต้ องหยุดลงก่อนเรื อที่เป็ นผู้นาจะสามารถทาได้ 70% ของ
จานวนรอบการแข่งขัน จะต้ องมีการสตาร์ ทใหม่
4.10.1.3. หากภายใน 2 ชัว่ โมงไม่สามารถสตาร์ ทใหม่ได้ ให้ ถือเป็ นการสิ ้นสุดการ
แข่งขัน
4.10.1.4. ในแต่ละการแข่งขันจะสามารถสตาร์ ทใหม่ได้ เพียงครัง้ เดียว ,นอกจาก
การแข่งขันฮีทท้ ายสุด ที่อาจมีการสตาร์ ทใหม่ครัง้ ที่สองได้ ในกรณีที่ การ
สตาร์ ทใหม่ครัง้ แรกต้ องหยุดลงก่อน 35% ของจานวนรอบแข่งขัน
4.10.1.5. หากการสตาร์ ทใหม่จาเป็ นต้ องหยุดลงอีก ถือเป็ นการสิ ้นสุดการแข่งขัน
จะได้ คะแนนดังนี ้
- ต่ากว่า 35% ของจานวนรอบการแข่งขัน : ได้ คะแนน 50%
- มากกว่า 35% ของจานวนรอบการแข่งขัน : ได้ คะแนนเต็ม
ตัวอย่าง
ในการแข่งขัน 20 รอบ หากเกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ คณะกรรมการตัดสินพิจารณาให้
หยุดการแข่งขันตังแต่
้ รอบที่ 14 เป็ นต้ นไป ถือว่าสิ ้นสุดการแข่งขัน และให้ คะแนนเต็ม
ตามลาดับ แต่หากหยุดการแข่งขันก่อนเรื อที่เป็ นผู้นาจะครบรอบที่ 14 ให้ ทาการสตาร์ ท
ใหม่ (Restart) ภายใน 2 ชัว่ โมง หากการสตาร์ ทใหม่เกิดเหตุให้ ต้องหยุดการแข่งขันอีกให้
ถือเป็ นการสิ ้นสุดการแข่งขันและให้ คะแนนดังนี ้
- 1-7 รอบ ได้ คะแนน 50%
- 7 รอบขึ ้นไป ได้ คะแนนเต็ม

5. สนามแข่ ง
5.1. ระยะทางของสนามแข่งขันจะต้ องมีความยาวดังนี ้
รุ่ นแข่ งขัน

ระยะทางต่ อรอบ

FORMULA1
อย่างน้ อย 1,500 เมตร
FORMULA4,FORMULA5,SPORT, SCOOTER 1,000 – 1,500 เมตร
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ระยะทางตรงที่ยาวที่สุด
850 เมตร
600เมตร

5.2. การวนทุ่น
- สนามแข่ ง ขั น ของสมาคม ก าหนดให้ นั ก กี ฬ าขั บ วนซ้ ายเท่ า นั น้ เพื่ อ ความเป็ น
มาตรฐานสากลและความปลอดภัยของนักกีฬา
5.3. การกาหนดรอบแข่งขัน
รุ่ นแข่ งขัน
FORMULA1
FORMULA4
FORMULA5
SPORT
SCOOTER

Heat 1
20 รอบ
15 รอบ
12 รอบ
12 รอบ
12 รอบ

Heat 2
20 รอบ
15 รอบ
12 รอบ
12 รอบ
12 รอบ

หมายเหตุ : จานวนรอบของการแข่งขันแต่ละประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมของสภาพสนาม ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของกรรมการ
5.4. การน็อครอบ
- นักกีฬาที่ถกู น็อครอบต้ องวิ่งชิดขวาเพื่อเปิ ดทางให้ นกั กีฬาที่นา วิ่งผ่านไปโดยสะดวก โดยไม่
กีดกันหรือบังไลน์ หากกรรมการพิจารณาเห็นว่าส่อเจตนากีดกันเรื อที่นาอยู่ อาจก่อให้ เกิด
อันตรายขึ ้น กรรมการจะใช้ สิทธิ์ขาดชูธงดาพร้ อมหมายเลขเรื อที่กีดกันจะถูกปรับแพ้ และให้
ออกจากการแข่งขันทันที โดยเป็ นการสัง่ จากกรรมการบน Tower
หมายเหตุ : พร้ อมบันทึกข้ อมูลความผิด+ตัดคะแนน+ห้ ามลงแข่งขันในสนามต่อไป
5.5. การเข้ าเส้ นชัย
- นักกีฬาจะสังเกตเส้ นชัยได้ จากการโบกธงที่เป็ นลายหมากรุกสีขาวดา
- การผ่านเข้ าเส้ นชัยในรอบสุดท้ าย เรื อที่วิ่งมากรอบกว่าและนามาเป็ นอันดับ 1 จะเป็ นผู้ชนะ
(ด้ วยกาลังของเครื่องยนต์เท่านัน)
้
5.6. เครื่องหมายต่างๆในสนามแข่งขัน
- ทุ่นเลี ้ยว จานวนทุ่นเลี ้ยวทังหมดในสนามขึ
้
้นอยู่กบั การวางผังสนามของผู้จดั ในแต่ละสนาม
- ขนาดทุ่น ควรเป็ นทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน
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- สีของทุ่น ควรมีสีที่มองเห็นชัดเจน (สีแดง, สีแสด, สีส้ม)
5.7. สัญญาณธง
- ธงต่างๆ ที่ใช้ ให้ สญ
ั ญาณเป็ นชนิดเดียวกับที่ใช้ ในทุกๆ รุ่ นการแข่งขันและจะต้ องนาไปใช้ ใน
ทุกๆ สนาม

สีของธง

ความหมาย

ธงเขียว

ใช้ สาหรับเป็ นสัญญาณเริ่มต้ นการแข่งขัน และสนามแข่งขันพร้ อมทาการแข่ง

ธงเหลือง

ใช้ เพื่อเตือนให้ นกั แข่งทราบว่ามีอบุ ตั ิเหตุหรื อมีสิ่งกีดขวางเกิดขึ ้นในสนามแข่งขันข้ างหน้ า
ให้ นกั แข่งชะลอความเร็ ว และห้ ามแซงจนกว่าสัญญาณธงเหลืองจะลดลง (สัญญาณธง
เขียวขึ ้น)
ใช้ เพื่อหยุดการแข่งขันทันที

ธงแดง
ธงฟ้าหรื อน ้าเงิน

ธงขาว

ใช้ เตือนนักแข่งเมื่อมีเรื อที่ตามมาข้ างหลังเร็ วกว่า และต้ องการแซง นักแข่งควรจะหลีก
ทางเพื่อไม่ให้ เกิดอันตราย ทังตนเองและผู
้
้ แซง
นักแข่งเมื่อเห็นธงดาชูขึน้ จะต้ องกลับเข้ าสู่จุดพัก ทันที เพื่อที่ จะได้ รับคาแนะนาจากผู้
ควบคุมการแข่งขันต่อไป ธงดานี ้จะต้ องชูพร้ อมๆ กับเลขของเรื อนักแข่งที่จะถูกเรี ยก
แจ้ งบอกว่าเหลือระยะทางอีก 1 รอบ จะถึงเส้ นชัย

ธงตาหมากรุก

มีไว้ ใช้ ที่จดุ สิ ้นสุดการแข่งขัน

ธงดา

6. ระบบคะแนน
6.1. การให้ คะแนนในแต่ละรอบการแข่งขัน
- FORMULA1
อันดับที่ 1 – 20 คะแนน
อันดับที่ 2 – 15 คะแนน
อันดับที่ 3 – 12 คะแนน
อันดับที่ 4 – 9 คะแนน
อันดับที่ 5 – 7 คะแนน

อันดับที่ 6 – 5 คะแนน
อันดับที่ 7 – 4 คะแนน
อันดับที่ 8 – 3 คะแนน
อันดับที่ 9 – 2 คะแนน
อันดับที่ 10 –1 คะแนน
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อันดับที่
อันดับที่
อันดับที่
อันดับที่
อันดับที่

- FORMULA4 , FORMULA5 , SPORT , SCOOTER
1 – 20 คะแนน
อันดับที่ 6 – 10 คะแนน
2 – 17 คะแนน
อันดับที่ 7 – 9 คะแนน
3 – 15 คะแนน
อันดับที่ 8 – 8 คะแนน
4 – 13 คะแนน
อันดับที่ 9 – 7 คะแนน
5 – 11 คะแนน
อันดับที่ 10 – 6 คะแนน

อันดับที่
อันดับที่
อันดับที่
อันดับที่
อันดับที่

11 – 5 คะแนน
12 – 4 คะแนน
13 – 3 คะแนน
14 – 2 คะแนน
15 – 1 คะแนน

*หากมีอนั ดับที่ 16 ขึ ้นไป ให้ มีคะแนน 1 คะแนน
**หากไม่สามารถผ่านเข้ าเส้ นชัยได้ ให้ 0 คะแนน
6.2. วิธีการรวมคะแนน
- การรวมคะแนนในสนามที่ 1
วิธีการ: เก็บคะแนนในแต่ละอันดับไว้ เพื่อนาคะแนนดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในสนาม
ถัดไป
- การรวมคะแนนในสนามที่ 2
วิธีการ: เก็บคะแนนในแต่ละอันดับไว้ เพื่อนาคะแนนดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในสนาม
ถัดไป
- การรวมคะแนนสนามชิงแชมป์ประเทศไทย (สนามสุดท้ ายแห่งปี การแข่งขัน)
วิธีการ: นาคะแนนในแต่ละสนามที่สะสมไว้ มารวมกัน แล้ วหาผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงที่สุด
เป็ นผู้ช นะเลิ ศ อัน ดับที่ 1 และให้ ผ้ ูที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสูง ล าดับถัด มาเป็ นผู้ร อง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับต่อๆ มา ทังนี
้ ้ หากคะแนนรวมสูงที่สดุ มีมากกว่า 1
คน ให้ ถือว่าผู้ที่ชนะในสนามสุดท้ ายเป็ นผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1
- หากผลคะแนนรวมเท่ากัน ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
- ให้ ใช้ อนั ดับที่ดีกว่าจากสนามสุดท้ ายเป็ นตัวตัดสิน
*กรณีที่มีการจับเวลา Qualify ให้ ใช้ เวลาเป็ นการตัดสิน
6.3. วิธีการตัดคะแนน
6.3.1. ในกรณี นักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาและข้ อกาหนด กรรมการมีสิทธิ์ ว่ากล่าว
ตักเตือน และตัดคะแนนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
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- การออกตัวจากลูแ่ ข่งขัน
 ออกตัวก่อน ครัง้ ที่ 1 (Jump Start) ว่ากล่าวตักเตือน
 ออกตัวก่อน ครัง้ ที่ 2 (Jump Start) ให้ ออกตัวเป็ นลาสุดท้ าย
 ออกตัวก่อน ครัง้ ที่ 3 (Jump Start) ตัดสิทธิ์การแข่งขันใน Heat นัน้
 *ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของกรรมการจุดปล่อย
6.3.2. การลัดทุ่น
6.3.2.1. การลัดทุ่นต้ องไปแก้ ไขที่ท่นุ สีขาวที่กาหนดไว้
6.3.2.2. การแก้ ไขต้ องแก้ ในรอบนันๆ
้ หากไม่แก้ ไขในรอบนันจะถู
้ กตัด 1 รอบแข่งขัน
6.3.2.3. หากลัดทุ่น 2 ครัง้ ให้ ออกจากการแข่งขัน
6.3.3. การชนทุ่น
6.3.3.1. หากทุ่นไม่แตก ไม่มีโทษ
6.3.3.2. หากทุ่นแตก ซึ่งเป็ นเหตุทาให้ การแข่งขันต้ องหยุดลง ถูกตัด 1 รอบ และต้ อง
ชาระค่าปรับเป็ นจานวน 10,000 บาท
6.3.4. การบังไลน์/กีดขวางการแข่งขัน
- นักกีฬาที่ถูกน็อครอบ และส่อเจตนาบังไลน์ /กีดขวางการแข่งขันกับนักกีฬาที่วิ่งนามา
ให้ ปรับแพ้ และให้ ออกจากการแข่งขันทันที
6.4. ผลการแข่งขัน
6.4.1. ผลการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
- 30 นาทีหลังจบการแข่งขันในแต่ละรุ่น กรรมการจะส่งคะแนนอย่างเป็ นทางการไป
ยังกองอานวยการ เพื่อติดประกาศให้ นกั กีฬาได้ ทราบ นักกีฬาหรื อผู้จดั การทีมมี
สิทธิ์ประท้ วงผลคะแนนภายใน 30 นาทีหลังติดประกาศ พร้ อมวางค่าธรรมเนียม
ในการประท้ วงเป็ นจานวนเงิน 3,000 บาท หากเกินเวลาที่กาหนดไว้ นักกีฬาหรื อ
ผู้จดั การทีมไม่มีสิทธิ์ประท้ วงใดๆทังสิ
้ ้น ถือว่าท่านยอมรับผลคะแนนนันแล้
้ ว
6.4.2. ในกรณีการประท้ วงเป็ นผล จะได้ รับเงินคืน โดยหักค่าธรรมเนียม 10% เข้ าสมาคม
6.4.3. ในกรณีการประท้ วงไม่เป็ นผล จะถูกริ บเงินให้ แก่ค่กู รณี โดยหักค่าธรรมเนียม 10% เข้ า
สมาคม
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6.5. การขับแทนกัน
- นักกีฬาไม่สามารถขับแทนกันได้ ผลคะแนนของนักกีฬาถือเป็ นคะแนนเก็บของนักกีฬาท่าน
นัน้
6.6. นักกีฬาย้ ายทีมแข่ง
- ในกรณีนกั กีฬาย้ ายทีมแข่งจากทีมต้ นสังกัดเดิมไปสังกัดทีมใหม่ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้ ห้ ามทาการ
ย้ ายทีมภายใน 1 ฤดูกาล หากมีการย้ ายทีมไม่ให้ คะแนนสะสมตามตัวนักแข่งไปอยู่กบั ทีม
ใหม่
7. การประท้ วง
7.1. ประเภทการประท้ วง
7.1.1. ประท้ วงกรรมการ
7.1.2. ประท้ วงผลการแข่งขัน
7.1.3. ประท้ วงเครื่องยนต์ – ตัวเรื อ (ต้ องวางเงิน 15,000 บาท)
7.2. ผู้มีสิทธิประท้ วง
7.2.1. นักแข่ง
7.2.2. ผู้จดั การทีม
7.3. สาหรับการ Jump Start ไม่มีสิทธิประท้ วงใดๆ
7.4. การประท้ วงมี 3 ลาดับขันตอน
้
7.4.1. ประท้ วงที่สนามแข่งขัน
7.4.2. ประท้ วงที่สมาคมฯ
7.4.3. ยื่นประท้ วงต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย

8. ตัวเรือและเครื่องยนต์
8.1. การเปลี่ยนลาเรือ
- หากเรือเกิดการชารุด เสียหาย จนไม่สามารถนาลงแข่งขันได้ นักกีฬาหรื อหัวหน้ าทีมหรื อต้ น
สังกัดต้ องแจ้ งต่อกรรมการก่อนลงแข่งขันเพื่อทราบและอนุญาตให้ เปลี่ยนเรื อลาใหม่แทนเรื อ
ลาที่ชารุ ดเสียหาย หากไม่มีการแจ้ งขอเปลี่ยนเรื อต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและอนุญาต
ให้ ปรับแพ้ ทนั ที
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8.2. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
- เครื่ องยนต์ที่ใช้ แข่งแต่ละรุ่น ต้ องเป็ นเครื่ องตัวเดียวกันเท่านัน้ ห้ ามสับเปลี่ยนเครื่ องยนต์ใน
รอบต่อๆ ไป แต่สามารถทาการปรับแก้ ไขเครื่ องยนต์ดงั กล่าวได้ โดยจะต้ องได้ รับการยินยอม
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากคณะกรรมการผู้รับผิ ดชอบก่ อน และเมื่อดาเนินการปรั บแก้ ไข
เครื่ องยนต์ดงั กล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ นาเครื่ องยนต์นนั ้ มาทาการตรวจสอบให้ เป็ นไปตาม
กฎระเบียบอีกครัง้
8.3. การตรวจเรือ
- ก่อนแข่งขัน
- หลังแข่งขัน
8.4. การตรวจเครื่องยนต์
- ก่อนแข่งขัน
- หลังแข่งขัน

9. บทลงโทษ
9.1. ใช้ อารมณ์ในการแข่งขัน
9.1.1. ชกต่อย ทาร้ ายร่างกาย ก่อความวุ่นวายในสนาม ปรั บแพ้ และตัดสิทธิ์ การแข่งขันทัง้ ปี นับ
จากวันก่อเหตุ
9.1.2. ใช้ วาจาไม่สภุ าพต่อคณะกรรมการ
ตัดสิทธิ์การแข่งขันครัง้ ต่อไป
9.2. นักกีฬาที่ใช้ อารมณ์ถึงขันชกต่
้
อย ทาร้ ายร่ างกาย ก่อความวุ่นวายในสนามแข่งขัน กรรมการย่อม
ทรงไว้ ซงึ่ สิทธิ์ดงั นี ้
9.2.1. ยุติการแข่งขันของนักกีฬาผู้นนั ้ ตัดสิทธิ์การแข่งขันทุกรุ่นในสนามนัน้
9.2.2. ตัดสิทธิ์ลงแข่งทุกรุ่นตลอดทังปี
้ นับตังแต่
้ วนั ก่อเหตุ
9.3. บทลงโทษนักกีฬาทาร้ ายกรรมการ
- ให้ นกั กีฬาออกจากการแข่งขันทันที
- คัดชื่อและยกเลิกใบขับแข่ง
- คาดโทษหัวหน้ าทีมที่ไม่ดแู ลตักเตือนหรื อให้ ท้าย (ในกรณีสงั กัดทีม)
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- หากมีนกั แข่งคนที่ 2 ในทีมเดียวกัน กรรมการจะคัดชื่อ ยกเลิกใบขับแข่งยกทีม

10. รางวัล
10.1. เงินรางวัล
- เพือ่ เป็ นการส่งเสริ ม สนับสนุน ช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของนักกีฬาที่นาทีมไปแข่งขัน
เก็บคะแนนแต่ละสนามชิงแชมป์ประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆ สมาคมฯ กาหนดเงินรางวัลดังนี ้
ประเภทต่ อสนาม
1
2
3
4
5
1.FORMULA1
20,000 12,000 8,000 4,000 3,000
2.FORMULA4
18,000 10,000 6,000 4,000 3,000
3.FORMULA5
16,000 10,000 6,000 4,000 3,000
4.SPORT 40HP Open
16,000 10,000 6,000 4,000 3,000
5.SCOOTER 30HP Open
12,000 8,000 5,000 3,000 2,000
6. AQUABIKE RUNABOUT Endurance
20,000 10,000 6,000 3,000 2,000
หมายเหตุ: ทัง้ นี เ้ งินรางวัลสามารถปรั บลดลงตามจานวนเรื อเข้ าร่ ว มแข่งขัน หรื อ ขึน้ กับดุล ยพินิ จของ
คณะกรรมการ
10.2. การรับรางวัล
- นักกีฬาต้ องใส่ชุดแข่ง และต้ องสวมรองเท้ า หุ้มส้ นขณะขึ ้นรับรางวัล หากไม่ปฏิบตั ิตามที่
กาหนด จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

11. กรรมการตัดสิน
11.1. เพื่อยกระดับการตัดสิน กฎระเบียบกติกาข้ อบังคับ ของสมาคมกีฬาเรื อเร็ วแห่งประเทศไทยให้ ได้
มาตรฐานสูส่ ากล กรรมการผู้ควบคุมกฎระเบียบกติกาข้ อบังคับ ต้ องวางตัวเป็ นกลาง ตัดสินด้ วย
ความยุติธรรมโปร่ งใส ไม่เข้ าข้ างนักกีฬาหรื อทีมแข่งฝ่ ายใดทังสิ
้ ้น ไม่ว่าจะเป็ นญาติพี่น้ อง หรื อ
กรรมการที่ทาการแข่งขันด้ วยกัน หากกรรมการท่านใดไม่ยุติธรรม เอนเอียงเข้ าข้ างนักกีฬาหรื อ
ทีมแข่งใดทีมหนึ่ง ทาให้ ภาพรวมของคณะกรรมการไม่เป็ นที่ยอมรับ อันนามาซึง่ ความเสื่อมเสีย
แก่สมาคมฯ สมาคมฯอาจขอมติจากคณะกรรมการทุกท่านพิจารณาคัดชื่อท่านออกจากสมาคมฯ
11.2. จานวนกรรมการในสนามแข่งขันตามจุดต่างๆ
สนามแข่งขันในน ้า
- จุดปล่อย (เส้ นสตาร์ ท, ลูป่ ล่อย) จานวนกรรมการ 1 คน
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บนบก
- กรรมการตัดสินการแข่งขัน

จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

11.3. กรรมการตรวจสอบคุณลักษณะตัวเรื อและเครื่ องยนต์ จานวนกรรมการไม่ต่ากว่า 3 คน

12. กฏ กติกา ของการขับแข่ ง
12.1. การแซง
- เรือที่เข้ าแข่งทังหมดจะต้
้
องทาทุกอย่างที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะ หรื อชนกับลาอื่นๆ
- การแซงกันอาจจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อเรือทังสองล
้
าอยู่ในตาแหน่งเดียวกันกับลู่แข่งและห้ องขับขี่
ถ้ าผ่านไปทางฝั่ งในของห้ องขับขี่ของเรื อที่ถกู แซง
- เมื่อการแซงเกิดขึ ้นในฝั่ งนอก การซ้ อนจะเกิดขึ ้นเมื่อเรื อที่จะวิ่งแซงผ่านเรื อที่ถกู แซง ไปได้
อย่างไม่กระทบกัน เมื่อพยายามจะที่ทาการแซง เรื อที่อยู่ด้านในของลู่แข่ง นักแข่งจะต้ อง
ประเมินทิศทางของการขับขี่ และจะต้ องทาทุกอย่างเพื่อไม่ให้ เกิดการปะทะกับเรื ออื่นๆ
(ตามแผนภาพ)

การแซงจากด้ านใน

การแซงจากด้ านนอก

- เรือที่วิ่งนามีสิทธิ์ที่ในการวิ่งอย่างอิสระ จนกว่าจะมีการแซงเกิดขึ ้น
- กลยุทธและวิธีการขับขี่ที่แซงอย่างปลอดภัย เป็ นความรับผิดชอบของเรื อที่พยายามจะวิ่ง
แซง
- หลังจากการแซงได้ เกิดขึ ้นแล้ วเรื อที่ถกู แซงจะต้ องชะลอและเหลือพื ้นที่มากพอให้ เรื อที่แซง
ขึ ้นไปสามารถเข้ าโค้ งที่ท่นุ เลี ้ยวได้
- เรือที่แซงนาไม่สามารถจะวิ่งทับซ้ อนเมื่อเรื อนากาลังจะเข้ าโค้ ง
- การวิ่งซ้ อนขึ ้นมาสามารถทาได้ จากทังสองฝากของเรื
้
อ
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- เรือที่แซงขึ ้นมานา จะต้ องแซงให้ พ้นเรื อที่ถกู แซงขึ ้นมา
- คณะกรรมการดูแลการแข่งขันสามารถหยุดการแข่งขันได้ เมื่อมีเหตุฉกุ เฉินเกิดขึ ้น และเมื่อ
เกิดเหตุ เรื อช่วยเหลือ และผู้คมุ การแข่งจะต้ องปล่อยธงเหลือง เมื่อเห็นสัญญาณผู้ขบั เรื อ
จะต้ องชะลอและไม่ทาการแซง
- เมื่อมีการวิ่งแซงในลู่ในผู้ขบั ขี่จะต้ องประเมินทิศทางของการวิ่งของทังเรื
้ อตัวเองและเรื อที่
กาลังจะถูกแซงและต้ องทาทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการชนปะทะ
- เมื่อวิ่งผ่านทุ่นจุดเลีย้ วและมีการวิ่งตีค่เู รื อทัง้ สองลาจะต้ องมีระยะห่างกันพอให้ สามารถ
เข้ าโค้ งได้ ปลอดภัยทังสองล
้
า
- การวิ่งตีคกู่ นั ในขณะที่ทาการแซง เรื อที่กาลังวิ่งแซงไม่จาเป็ นต้ องเกรงใจเรื อที่วิ่งลูใ่ น

11.2. ลูแ่ ข่งขัน
- เมื่อเรือลาใดลาหนึ่งถูกบังคับให้ หลีกทาง เรื อลาอื่นๆ ไม่ควรเปลี่ยนลู่วิ่งโดยไม่จาเป็ น เพื่อ
หลีกเลี่ยงการทาผิดกติกา
- เรือจะต้ องวิ่งอยู่ในทางวิ่งของตัวเอง เพื่อไม่เป็ นการขัดขวางเรื อที่กาลังวิ่งขึ ้นมาด้ านขวา
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คุณลักษณะตัวเรือและเครื่องยนต์ แต่ ละประเภท กีฬาเรือเร็ว ประเภทเรือสากล
ประเภท

Formula1

Formula4

Formula5

Sport 40HP (Open)

Scooter 30HP (Open)

ตัวเรื อ

Tunnel Boat Catamaran

Tunnel Boat Catamaran

Tunnel Boat Catamaran

V Bottom

Aqua Scooter

ไม่น้อยกว่า 5.10 เมตร

ไม่น้อยกว่า 3.90 เมตร

ไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร

(ประมาณ 17 ฟุต)

(ประมาณ 13 ฟุต)

(ประมาณ 12 ฟุต)

(ประมาณ 16.5 ฟุต)

ความกว้ าง

ประมาณ 2.10 เมตร

ประมาณ 1.90 เมตร

ประมาณ 1.90 เมตร

ประมาณ 1.30 เมตร

บอดี ้เดิม

วัสดุ

Carbon fiber , Kevlar

Carbon fiber , Kevlar

ไม้ หรื อ ไฟเบอร์

ไม้ หรื อ ไฟเบอร์

Fiber

หมายเหตุ

_

_

_

เครื่ องยนต์

Mercury F1 2.0L EFI

แรงม้ า

200

ลูกสูบ

ความยาว

Mercury 60hp 4strokes

ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

ตัวเรื อตามภาพประกอบ *ไม่
สามารถปิ ดท้ ายได้

บอดี ้เดิม

_

เครื่ องยนต์ 2 จังหวะ

เครื่ องยนต์ 2 จังหวะ

เครื่ องยนต์ 2 จังหวะ

60

40

40

30

6

4

2

2

2

ปริ มาตรกระบอกสูบ

2,000 cc.

995 cc.

ไม่เกิ น 850 cc.

ไม่เกิ น 850 cc.

ไม่เกิ น 550 cc.

เสื ้อสูบ

เสื ้อสูบหรื อบล็อกเดิม

Stock

เสื ้อสูบหรื อบล็อกเดิม

เสื ้อสูบหรื อบล็อกเดิม

เสื ้อสูบหรื อบล็อกเดิม

เกี ยร์ (ท่อนหาง) เดิมจาก

เกี ยร์ (ท่อนหาง) เดิมจาก

เกี ยร์ (ท่อนหาง) เดิมจาก

เกี ยร์ (ท่อนหาง)
ใบจักร

เกี ยร์ (ท่อนหาง) เดิมจาก
โรงงานผู้ผลิตเครื่ องยนต์เท่านั ้น
สแตนเลส

Formula Race

Stock

โรงงานผู้ผลิตเครื่ องยนต์เท่านั ้น โรงงานผู้ผลิตเครื่ องยนต์เท่านั ้น โรงงานผู้ผลิตเครื่ องยนต์เท่านั ้น

สแตนเลส

สแตนเลส

ตัวเรื อรุ่น SPORT
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สแตนเลส

อลูมเิ นียม

FORMULA 1

FORMULA 4

คุณสมบัตนิ ักแข่ ง
1. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัวใดๆ หรื อพิการในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของร่ างกายอันอาจ
เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น
2. เป็ นบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้ ว หรือได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากผู้ปกครองเพื่อให้ ลงแข่งขันในครัง้ นี ้
3. ไม่เป็ นผู้มีจิตอ่อน หรื อสติสมั ปชัญญะไม่พร้ อม สาหรับการแข่งขันไม่ว่าจะด้ วยการเสพหรื อติดยาเสพติด
หรื อดื่มสุรา หรือยาที่มีผลกระทบต่อจิตประสาท หรื อสารต้ องห้ ามอื่นๆ
4. เป็ นผู้เคารพในกติกามารยาทในการแข่งขันและสมัครใจเข้ าแข่งขัน โดยมิได้ ถูกหลอกลวง ข่มขู่ หรื อ
ภายใต้ อานาจการครอบงาจิตใจของบุคคลอื่น หรื อการล้ มกีฬา
5. เป็ นผู้มีใบอนุญาตในการขับเรื อยนต์ หรื อเป็ นผู้เคยเข้ าแข่งขันในการแข่งขันภายใต้ การควบคุมของ
สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย หรื อเป็ นผู้ผ่านการทดสอบการขับขี่จากกรรมการจัดการแข่งขันก่อน
ทาการแข่งขันนันแล้
้ ว หรือได้ รับการรับรองจากผู้จดั การทีมว่าเป็ นนักกีฬา
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