กฎระเบียบกติกา ข้ อบังคับสาหรับสนามแข่ งเรือเครื่องหางยาว

1. การสมัครเข้ าร่วมแข่งขัน
1.1. จะต้ อ งกรอกชื่ อ - นามสกุล และที่ อ ยู่ ตามบัต รประชาชนของผู้ขับ แข่ง รวมถึ งชื่ อ ที ม และ
รายละเอียดของทีม (ถ้ ามี) ลงในใบสมัครแข่งขันให้ ครบถ้ วนพร้ อมแสดงใบอนุญาตขับแข่ง ที่
ออกโดยสมาคมฯ
1.2. การสมัครเพื่อแข่งขัน ให้ สมัครได้ เพียง 1 คน ต่อ เรื อ 1 ลา ในแต่ละประเภทเท่านัน้
1.3. การสมัครเข้ าแข่งขัน นักกี ฬาจะต้ อ งทาการสมัครตามเวลาที่ผ้ จู ัดการแข่งขันได้ กาหนดไว้ ใน
ตารางการแข่งขัน
1.4. นักกีฬาต้ องสมัครเข้ าแข่งขันให้ เรี ยบร้ อยก่อนการจับลู่
2. ชุดแข่งขันของนักกีฬา
- นักกีฬาที่เข้ าแข่งขันต้ องสวมเสื ้อแขนยาวและกางเกงขายาวให้ รัดกุม ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างชุดเสื ้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่รัดกุม
3. เสื ้อชูชีพ
- นักกี ฬ าที่เข้ าแข่งขัน ต้ อ งสวมใส่เสื ้อชูชีพ ที่ ได้ มาตรฐานและเหมาะสมทัง้ ในระหว่า งซ้ อ ม และ
ระหว่างการแข่งขัน หากฝ่ าฝื นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยเด็ดขาด
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4. หมวกกันน็อค
- นัก กี ฬ าที่ เข้ าแข่งขัน ทุก คนต้ อ งสวมหมวกกัน น็ อ คทุก ครั ง้ ทัง้ ในระหว่า งซ้ อ ม และระหว่างการ
แข่งขัน มิ ฉะนัน้ จะถูก ตัด สิท ธ์ ก ารแข่งขัน โดยหมวกกัน น็ อ คจะต้ อ งได้ ม าตรฐาน และหมวก
กันน็อคนันจะต้
้ องครอบท้ ายทอยและใบหู พร้ อมสายรัดคาง ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างหมวกกันน็อคที่ครอบท้ ายทอยและใบหู พร้ อมสายรัดคาง
5. หมายเลขเรื อ
5.1. ขนาดของหมายเลขเรื อ ต้ องมีขนาดให้ คณะกรรมการสนามสามารถมองเห็นได้ ชดั เจนในขณะ
ทาการแข่งขัน
5.2. เรื อที่เข้ าแข่งขันทุกลาต้ องติดหมายเลขเรื อให้ ชดั เจน 3 ตาแหน่งดังนี ้
5.2.1. หัวเรื อ
5.2.2. ข้ างเรื อด้ านซ้ าย
5.2.3. ข้ างเรื อด้ านขวา
5.3. หากไม่มีหมายเลขตามตาแหน่งที่กาหนด ไม่อนุญาตให้ ลงแข่งเด็ดขาด คณะกรรมการมีสิท ธิ์
เรี ยกออกจากสนามแข่งขันได้ ทนั ที
6. การเข้ าลู่
- เพื่อ เป็ นการรักษาเวลา เมื่อนักกีฬานาเรื อ เข้ าลู่แล้ ว หากมีนักกีฬาบางคนยังไม่นาเรื อ ในรุ่ นนันๆ
้
เข้ าลูต่ ามที่ได้ ประกาศเรี ยก จะให้ เวลานักกีฬาคนดังกล่าวภายใน 2 นาทีเพื่อนาเรื อเข้ าลู่ หากเกิน
เวลาที่กาหนดไว้ นักกีฬาที่มาเข้ าลูไ่ ม่ทนั เวลาจะถูกตัดสิทธิ์ ห้ ามเข้ าแข่งขันโดยเด็ดขาด
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7. การถอยจากลู่
- เมื่อเรื อเข้ าสู่ลแู่ ล้ ว ห้ ามถอยออก หากมี การนาเรื อออกจากลู่เกินกว่าเวลาที่กาหนด กรรมการมี
สิทธิ์ ปล่อ ยเรื อที่อ ยู่ในลู่อื่ นได้ เรื อ ที่ถอยออกจะหมดสิทธิ์ การแข่งขันในรุ่ นนั ้นทันที เพราะถื อ ว่า
นักกีฬาไม่มีความพร้ อมในการแข่งขัน
8. การจับเครื่ องหมายลู่
- นักกีฬาเมื่อเข้ าลูก่ ารแข่งขันให้ จับตาแหน่งบริ เวณเครื่ องหมายที่กาหนดให้ เพื่อความรวดเร็ วของ
การปล่อยตัว
9. การเชิญนักกีฬาออกจากลู่
- กรรมการสามารถเชิญนักกีฬาออกจากลูไ่ ด้ โดยชอบธรรม หากนักกีฬาไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
กติกาข้ อบังคับ เช่น ไม่ติดหมายเลขเรื อ, นักกีฬาไม่สวมเสื ้อชูชีพและไม่สวมหมวกกันน็อค, ไม่ติด
ทุน่ บนหัวเรื อ ทังนี
้ ้กรรมการจะทาการปล่อยเรื อลาอื่นที่พร้ อมแข่งได้ ทนั ที (ไม่มีอนุโลม)
10. ครบกาหนดเวลา
- เมื่อครบกาหนดเวลา 2 นาที ตามที่กาหนดไว้ นักกีฬาต้ องพร้ อมทาการแข่งขัน คณะกรรมการบน
ลู่ปล่อ ยเรื อ มี สิทธิ์ ส ั่งติ ดเครื่ อ งได้ ทันที ไม่จ าเป็ นต้ อ งรอ เพื่อ รักษาเวลาการแข่งขันในรุ่ น ต่อ ไป
(สิทธิ์ขาดอยูท่ ี่กรรมการ)
11. ก่อนเริ่ มการแข่งขัน
- ก่อนการแข่งขัน 30 นาที เรื อทุกลาจะต้ องหยุดการซ้ อมโดยเด็ดขาด หากฝ่ าฝื นจะถูกตัดสิทธิ์ ลง
แข่งขันทันที
13. การเริ่ มแข่งขัน
13.1. เมื่อกรรมการสัง่ ติดเครื่ อง นักกีฬาต้ องติดเครื่ องด้ วยตัวของนักกีฬาเอง หากเครื่ องยนต์ไม่ติด
อนุโลมให้ ช่างเครื่ องลงไปแก้ ไขได้ (กาหนด 2 นาที) หากครบกาหนดเวลาที่ให้ แล้ ว เครื่ องยนต์
ไม่ติด กรรมการจะปล่อ ยการแข่งขันทันที เพื่อ เป็ นการรักษาเวลา (สิทธิ์ ขาดอยู่ที่กรรมการ
ปล่อย)
13.2. ในกรณี ปล่อยการแข่งขันแล้ ว หากใบพัดแตก, ฟรี น ้า, หลุด, หางขาด จะไม่มีการปล่อ ยการ
แข่งขันรุ่นนันใหม่
้
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14. การฟาล์ว
14.1. การฟาล์วระหว่างการแข่งขันมีดงั นี ้
14.1.1. การลัดทุน่
บทลงโทษดังนี ้ ถูกตัด 1 รอบสนาม
14.2. การฟาล์วในกรณีอื่นๆ
14.2.1. การตรวจสอบเครื่ องยนต์ หากไม่เป็ นไปตามกฎกติกา
บทลงโทษดัง นี ้ ถูก ปรั บ แพ้ แ ละไม่ มี ค ะแนนในสนามนัน้ ๆ และไม่ ส ามารถลง
แข่งขันในสนามถัดไปได้
15. การออกเรื อจากลูป่ ล่อย
เมื่ อกรรมการปล่อยตัวแล้ วนักกีฬาต้ องขับตรงไปข้ างหน้ า ณ.ทุ่นเลี ้ยวแรก (ไม่ต่ากว่า 300 เมตร)
ห้ ามขับปาดหน้ ากัน หากปาดหน้ ากันเป็ นเหตุให้ เกิดอุบัติเหตุ กรรมการสามารถเรี ยกมาตักเตือ น
หากโต้ เถียงจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
16. สนามแข่ง
การแข่งขันทังหมดที
้
่จดั โดย TPBA ระยะทางของสนามแข่งขันจะต้ องมีความยาวดังนี ้
ประเภททางตรง
ประเภทวนทุ่น
รุ่นแข่ งขัน
ระยะแข่ง ระยะเบรค ระยะแข่งต่อรอบ ระยะตรงที่ยาวที่สดุ
150cc.Junior / BT9 3แหวน
800 เมตร 400 เมตร
1000 เมตร
500 เมตร
4จังหวะ13แรง

800 เมตร

400 เมตร

1000 เมตร

500 เมตร

4สูบเครื่ องK Standard

800 เมตร

400 เมตร

1000 เมตร

500 เมตร

4สูบเครื่ องK Standard

800 เมตร

400 เมตร

1000 เมตร

500 เมตร

17. เส้ นสตาร์ ท
กรณี แ ข่งขัน แบบเวี ย นทุ่น ระยะทางระหว่า งจุ ด เริ่ ม ต้ น (เส้ น สตาร์ ท ) ถึ งจุ ด ทุ่น เลี ้ยวทุ่น แรก จะต้ อ งมี
ระยะห่างประมาณ 300 เมตร ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพสนามแข่ง
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18. การวนทุน่
- สนามแข่งขันของสมาคม กาหนดให้ นกั กีฬาขับเวียนซ้ ายเท่านัน้ เพื่อความเป็ นมาตรฐานสากลและ
ความปลอดภัยของนักกีฬา
19. การกาหนดรอบแข่งขัน (วนทุน่ )
19.1. 4 สูบเครื่ อง K (Standard)
19.2. 4 จังหวะ 13 แรง (Standard)
19.3. BT 9 3 แหวน
19.4. 150 CC จูเนียร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5 รอบ
5 รอบ
5 รอบ
5 รอบ

20. การน็อครอบ
- นักกีฬาที่ถูกน็อครอบต้ องวิ่งชิดขวาเพื่อเปิ ดทางให้ นกั กีฬาที่นา วิ่งผ่านไปโดยสะดวก โดยไม่กีดกัน
หรื อบังไลน์ หากกรรมการพิจารณาเห็นว่าส่อเจตนากีดกันเรื อที่นาอยู่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายขึ ้น
กรรมการจะใช้ สทิ ธิ์ขาดชูธงดาพร้ อมหมายเลขเรื อที่กีดกันจะถูกปรับแพ้ และให้ ออกจากการแข่งขัน
ทันที
หมายเหตุ พร้ อมบันทึกข้ อมูลความผิด+ตัดคะแนน+ห้ ามลงแข่งขันในสนามต่อไป
21. การเข้ าเส้ นชัย
21.1. กรณีแข่งขันแบบวนทุน่
- นักกีฬาจะสังเกตเส้ นชัยได้ จากการโบกธงที่เป็ นลายหมากรุกสีขาวดา
- การผ่านเข้ าเส้ นชัยในรอบสุดท้ าย เรื อที่วิ่ง มากรอบกว่าและนามาเป็ นอันดับ 1 จะเป็ นผู้
ชนะ หากเครื่ อ งยนต์ เกิ ดขัดข้ อ งในรอบสุด ท้ ายนี ้ อนุโลมให้ เข้ าเส้ น ชัย ได้ โดยไม่ต้ อ ง
ขับเคลือ่ นโดยเครื่ องยนต์ (ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของกรรมการ)
21.2. กรณีแข่งขันแบบทางตรง หากนักกีฬาคนใดไม่สามารถนาเรื อแข่งเข้ าเส้ นชัยด้ วยเครื่ องยนต์ได้
ให้ ถือว่าแพ้ การแข่งขัน
22. เครื่ องหมายต่างๆในสนามแข่งขัน
22.1. ทุน่ เลี ้ยว จานวนทุน่ เลี ้ยวทังหมดในสนาม
้
ต้ องมีอย่างน้ อย 2 ทุน่
22.2. ขนาดทุน่ ควรมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.
22.3. สีของทุน่ ควรมีสที ี่มองเห็นชัดเจน (สีแดง, สีแสด, สีส้ม)
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23. สัญญาณธง
ธงต่างๆ ที่ใช้ ให้ สญ
ั ญาณเป็ นชนิดเดียวกับที่ใช้ ในทุกๆ รุ่นการแข่งขันและจะต้ องนาไปใช้ ในทุกๆ สนาม
สีของธง
ความหมาย
ธงแดง
ใช้ เพื่อหยุดการแข่งขันทันที
ธงเหลือง
ธงดา
ธงเขียว
ธงตาหมากรุก

ใช้ เพื่อ เตือ นให้ นักแข่งทราบว่ามี อุบัติเหตุเกิ ดขึ ้นในสนามแข่งขันข้ างหน้ า และให้ ใช้
ความระวังในการทาความเร็ วในการแข่งขัน
นักแข่งเมื่อเห็นธงดาชูขึ ้นจะต้ องกลับเข้ าสู่จุดพักทันที เพื่อ ที่จ ะได้ รับคาแนะนาจากผู้
ควบคุมการแข่งขันต่อไป ธงดานี ้จะต้ องชูพร้ อมๆ กับเลขของเรื อนักแข่งที่จะถูกเรี ยก
ใช้ สาหรับเป็ นสัญญาณเริ่ มต้ นการแข่งขัน และสนามแข่งขันพร้ อมทาการแข่ง
มีไว้ ใช้ ที่จุดสิ ้นสุดการแข่งขัน

ธงฟ้าหรื อน ้าเงิน ใช้ เตือนนักแข่งเมื่อมีเรื อที่ตามมาข้ างหลังเร็ วกว่า และต้ องการแซง นักแข่งควรจะหลีก
ทางเพื่อไม่ให้ เกิดอันตราย ทังตนเองและผู
้
้ แซง
ธงขาว
แจ้ งบอกว่าเหลือระยะทางอีก 1 รอบ จะถึงเส้ นชัย
24. การให้ คะแนน
อันดับที่ 1 – 60 คะแนน
อันดับที่ 2 – 53 คะแนน
อันดับที่ 3 – 48 คะแนน
อันดับที่ 4 – 43 คะแนน
อันดับที่ 5 – 39 คะแนน
อันดับที่ 6 – 36 คะแนน
อันดับที่ 7 – 33 คะแนน
อันดับที่ 8 – 30 คะแนน
อันดับที่ 9 – 27 คะแนน
อันดับที่ 10 – 24 คะแนน

อันดับที่ 11 – 22 คะแนน
อันดับที่ 12 – 20 คะแนน
อันดับที่ 13 – 18 คะแนน
อันดับที่ 14 – 16 คะแนน
อันดับที่ 15 – 14 คะแนน
อันดับที่ 16 – 12 คะแนน
อันดับที่ 17 – 10 คะแนน
อันดับที่ 18 – 8 คะแนน
อันดับที่ 19 – 6 คะแนน
อันดับที่ 20 – 4 คะแนน
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25. วิธีการรวมคะแนน
25.1. การรวมคะแนนในสนามที่ 1
วิธีการ: เก็บคะแนนในแต่ละอันดับไว้ เพื่อนาคะแนนดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในสนามถัดไป
25.2. การรวมคะแนนในสนามที่ 2
วิธีการ: เก็บคะแนนในแต่ละอันดับไว้ เพื่อนาคะแนนดังกล่าวไปรวมกับคะแนนในสนามถัดไป
25.3. การรวมคะแนนสนามชิงแชมป์ประเทศไทย (สนามสุดท้ ายแห่งปี การแข่งขัน)
วิธีการ: นาคะแนนในแต่ละสนามที่สะสมไว้ มารวมกัน แล้ วหาผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงที่สดุ เป็ นผู้
ชนะเลิศอันดับที่ 1 และให้ ผ้ ทู ี่ได้ คะแนนรวมสูงลาดับถัดมาเป็ นผู้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ
อันดับต่อๆ มา ทังนี
้ ้ หากคะแนนรวมสูงที่สดุ มีมากกว่า 1 คน ให้ ถือว่าผู้ที่ชนะในสนามสุดท้ าย
เป็ นผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1
25.4. หากผลคะแนนรวมเท่ากัน ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
- ให้ ใช้ อนั ดับที่ดีกว่าจากสนามสุดท้ ายเป็ นตัวตัดสิน
26. วิธีการตัดคะแนน
- ในกรณี นกั กีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาและข้ อ กาหนด กรรมการมีสิทธิ์ ว่ากล่าว
ตักเตือน และตัดคะแนนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
26.1. การออกตัวจากลูแ่ ข่งขัน
26.1.1. ออกตัวก่อน ครัง้ ที่ 1 (Jump Start) ว่ากล่าวตักเตือน
26.1.2. ออกตัวก่อน ครัง้ ที่ 2 (Jump Start) ให้ ออกตัวเป็ นลาสุดท้ าย
26.1.3. ออกตัวก่อน ครัง้ ที่ 3 (Jump Start) ตัดสิทธิ์การแข่งขันใน Heat นัน้
26.2. การลัดทุน่
26.2.1. การลัดทุน่ ต้ องไปแก้ ไขที่ทนุ่ สีขาวที่กาหนดไว้
26.2.2. การแก้ ไขต้ องแก้ ในรอบนันๆ
้ หากไม่แก้ ไขในรอบนันจะถู
้ กตัด 1 รอบแข่งขัน
26.3. การบังไลน์/กีดขวางการแข่งขัน
26.3.1. นักกีฬาที่ถูกน็อครอบ และส่อเจตนาบังไลน์ /กีดขวางการแข่งขันกับนักกีฬาที่วิ่งนามา
ให้ ปรับแพ้ และให้ ออกจากการแข่งขันทันที
27. ผลการแข่งขัน
27.1. ผลการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
- 30 นาทีหลังจบการแข่งขันในแต่ละรุ่น กรรมการจะส่งคะแนนอย่างเป็ นทางการไปยังกอง
อานวยการ เพื่อติดประกาศให้ นกั กีฬาได้ ทราบ นักกีฬาหรื อผู้จดั การทีมมีสทิ ธิ์ประท้ วงผล
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คะแนนภายใน 30 นาทีห ลังติ ดประกาศ พร้ อมวางค่าธรรมเนีย มในการประท้ ว งเป็ น
จ านวนเงิน 3,000 บาท หากเกิ น เวลาที่ ก าหนดไว้ นักกี ฬ าหรื อ ผู้จัด การที ม ไม่ มี สิท ธิ์
ประท้ วงใดๆทังสิ
้ ้น ถือว่าท่านยอมรับผลคะแนนนันแล้
้ ว
27.2. ในกรณีการประท้ วงเป็ นผล จะได้ รับเงินคืน โดยหักค่าธรรมเนียม 10% เข้ าสมาคม
27.3. ในกรณีการประท้ วงไม่เป็ นผล จะถูกริ บเงินให้ แก่คกู่ รณี โดยหักค่าธรรมเนียม 10% เข้ าสมาคม
28. การขับแทนกัน
- นักกีฬาไม่สามารถขับแทนกันได้ ผลคะแนนของนักกีฬาถือเป็ นคะแนนเก็บของนักกีฬาท่านนัน้
29. นักกีฬาย้ ายทีมแข่ง
- ในกรณี นกั กีฬาย้ ายทีมแข่งจากทีมต้ นสังกัดเดิมไปสังกัดทีมใหม่ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้ ห้ ามทาการย้ ายทีม
ภายใน 1 ฤดูกาล หากมีการย้ ายทีมไม่ให้ คะแนนสะสมตามตัวนักแข่งไปอยู่กบั ทีมใหม่
30. การเปลีย่ นลาเรื อ
- หากเรื อเกิดการชารุด เสียหาย จนไม่สามารถนาลงแข่งขันได้ นักกีฬาหรื อ หัวหน้ าทีมหรื อต้ นสังกัด
ต้ องแจ้ งต่อกรรมการก่อนลงแข่งขันเพื่อทราบและอนุญ าตให้ เปลี่ยนเรื อ ลาใหม่แทนเรื อ ลาที่ชารุ ด
เสียหาย หากไม่มีการแจ้ งขอเปลีย่ นเรื อต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและอนุญาต ให้ ปรับแพ้ ทนั ที
31. การเปลีย่ นเครื่ องยนต์
- เครื่ องยนต์ที่ใช้ แข่งแต่ละรุ่ น ต้ องเป็ นเครื่ องตัวเดียวกันเท่านัน้ ห้ ามสับเปลี่ยนเครื่ องยนต์ ในรอบต่อๆ
ไป แต่สามารถทาการปรับแก้ ไขเครื่ องยนต์ดงั กล่าวได้ โดยจะต้ องได้ รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก่อน และเมื่อดาเนินการปรับแก้ ไขเครื่ องยนต์ดงั กล่าวเรี ยบร้ อย
แล้ ว ให้ นาเครื่ องยนต์นนมาท
ั้
าการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบอีกครัง้ (39)
32. การตรวจเรื อ
32.1. ก่อนแข่งขัน
32.2. หลังแข่งขัน
33. การตรวจเครื่ องยนต์
33.1. ก่อนแข่งขัน
33.2. หลังแข่งขัน
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34. บทลงโทษ
34.1. ใช้ อารมณ์ในการแข่งขัน
34.1.1. ชกต่อย ทาร้ ายร่างกาย ก่อความวุน่ วายในสนาม
ป รั บ แ พ้ แ ล ะ ตั ด สิ ท ธิ์ ก า ร
แข่งขันทังปี
้ นับจากวันก่อเหตุ
34.1.2. ใช้ วาจาไม่สภุ าพต่อคณะกรรมการ ตัดสิทธิ์การแข่งขันครัง้ ต่อไป
34.2. นักกีฬาที่ใช้ อารมณ์ ถึงขัน้ ชกต่อ ย ทาร้ ายร่ างกาย ก่อความวุ่นวายในสนามแข่งขัน กรรมการ
ย่อมทรงไว้ ซงึ่ สิทธิ์ดงั นี ้
34.2.1. ยุติการแข่งขันของนักกีฬาผู้นั ้น ตัดสิทธิ์การแข่งขันทุกรุ่นในสนามนั ้น
34.2.2. ตัดสิทธิ์ลงแข่งทุกรุ่นตลอดทั ้งปี นับตั ้งแต่วนั ก่อเหตุ
35. บทลงโทษนักกีฬาทาร้ ายกรรมการ
35.1. ให้ นกั กีฬาออกจากการแข่งขันทันที
35.2. คัดชื่อและยกเลิกใบขับแข่ง
35.3. คาดโทษหัวหน้ าทีมที่ไม่ดแู ลตักเตือนหรื อให้ ท้าย (ในกรณีสงั กัดทีม)
35.4. หากมีนกั แข่งคนที่ 2 ในทีมเดียวกัน กรรมการจะคัดชื่อ ยกเลิกใบขับแข่งยกทีม
36. เงินรางวัล
- เพื่อเป็ นการส่งเสริ ม สนับสนุน ช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของนักกีฬาที่นาทีมไปแข่งขันเก็บ
คะแนนแต่ละสนามชิงแชมป์ประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆ สมาคมฯ กาหนดเงินรางวัลดังนี ้
ประเภทต่ อสนาม
1
2
3
4
5
1.เรื อเครื่ องหางยาวสองตอน 4 สูบ STD (ทางตรง)
20,000 10,000 5,000 3,000 2,000
2.เรื อเครื่ องหางยาวตอนเดียว 4 สูบ STD (วนทุน่ )
20,000 10,000 5,000 3,000 2,000
3.เรื อเครื่ องหางยาวตอนเดียว 4 จังหวะ 13 แรง (วนทุน่ ) 15,000 8,000 5,000 3,000 2,000
4.เรื อเครื่ องหางยาวสองตอน BT9 (วนทุน่ )
15,000 8,000 5,000 3,000 2,000
5.เรื อเครื่ องหางยาวสองตอน 150 cc. จูเนียร์ (วนทุน่ ) 15,000 8,000 5,000 3,000 2,000
หมายเหตุ : ทัง้ นี เ้ งิน รางวัล สามารถปรั บ ลดลงตามจ านวนเรื อ เข้ า ร่ ว มแข่งขัน หรื อ ขึน้ กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการ
37. การรับรางวัล
- นักกีฬาต้ องใส่ชุดแข่ง และต้ องสวมรองเท้ า หุ้มส้ นขณะขึ ้นรับรางวัล หากไม่ปฏิบตั ิตามที่กาหนด จะ
ถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
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38. เพื่อ ยกระดับการตัดสิน กฎระเบี ยบกติกาข้ อ บังคับ ของสมาคมกี ฬ าเรื อ เร็ วแห่งประเทศไทยให้ ได้
มาตรฐานสู่สากล กรรมการผู้ควบคุมกฎระเบียบกติกาข้ อ บังคับ ต้ อ งวางตัวเป็ นกลาง ตัดสินด้ วย
ความยุติ ธรรมโปร่ ง ใส ไม่ เข้ าข้ างนักกี ฬ าหรื อ ที มแข่งฝ่ ายใดทัง้ สิ ้น ไม่ว่าจะเป็ นญาติ พี่ น้ อ ง หรื อ
กรรมการที่ทาการแข่งขันด้ วยกัน หากกรรมการท่านใดไม่ยุติธรรม เอนเอียงเข้ าข้ างนักกีฬาหรื อทีม
แข่งใดทีม หนึ่ง ทาให้ ภาพรวมของคณะกรรมการไม่ เป็ นที่ ยอมรั บ อันน ามาซึ่งความเสื่อ มเสียแก่
สมาคมฯ สมาคมฯ อาจขอมติจากคณะกรรมการทุกท่านพิจารณาคัดชื่อท่านออกจากสมาคมฯ
39. จานวนกรรมการในสนามแข่งขันตามจุดต่างๆ
สนามแข่งขันในน ้า
39.1. จุดปล่อย (เส้ นสตาร์ ท, ลูป่ ล่อย) จานวนกรรมการ 1 คน
หมายเหตุ รุ่นทัว่ ไปใช้ ทีมงานของคณะกรรมการ ยกเว้ นรุ่ น 4สูบ(ทางตรง) อนุญาตให้ ใช้ คน
จับเรื อของแต่ละทีม ทีมละ 1 คน
บนบก
39.2. กรรมการตัดสินการแข่งขัน จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
40. กรรมการตรวจสอบคุณลักษณะตัวเรื อและเครื่ องยนต์ จานวนกรรมการไม่ต่ากว่า 3 คน
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