ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาเรือพาย
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
๓.๒ ให้ ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเรือพายแห่ งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ เรือแคนู ๔ รายการ ดังนี้
(๑) เรือแคนู ๑ คนชาย
ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๒) เรือแคนู ๑ คนชาย
ระยะ ๕๐๐ เมตร
(๓) เรือแคนู ๒ คนชาย
ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๔) เรือแคนู ๒ คนชาย
ระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๒ เรือคยัค ๘ รายการ ดังนี้
(๑) เรือคยัค ๑ คนชาย
ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๒) เรือคยัค ๑ คนหญิง
ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๓) เรือคยัค ๑ คนชาย
ระยะ ๕๐๐ เมตร
(๔) เรือคยัค ๑ คนหญิง
ระยะ ๕๐๐ เมตร
(๕) เรือคยัค ๒ คนชาย
ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๖) เรือคยัค ๒ คนหญิง
ระยะ ๒๐๐ เมตร

๒
(๗) เรือคยัค ๒ คนชาย
ระยะ ๕๐๐ เมตร
(๘) เรือคยัค ๒ คนหญิง
ระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๓ เรือกรรเชียง ๘ รายการ ดังนี้
(๑) เรือกรรเชียง ๑ คนชายพายคู่ ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๒) เรือกรรเชียง ๑ คนหญิงพายคู่ ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๓) เรือกรรเชียง ๒ คนชายพายคู่ ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๔) เรือกรรเชียง ๒ คนหญิงพายคู่ ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๕) เรือกรรเชียง ๑ คนชายพายคู่ ระยะ ๕๐๐ เมตร
(๖) เรือกรรเชียง ๑ คนหญิงพายคู่ ระยะ ๕๐๐ เมตร
(๗) เรือกรรเชียง ๒ คนชายพายคู่ ระยะ ๕๐๐ เมตร
(๘) เรือกรรเชียง ๒ คนหญิงพายคู่ ระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๔ เรือยาว ๕ ฝีพาย ๔ รายการ ดังนี้
(๑) เรือยาว ๕ ฝีพายชาย ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๒) เรือยาว ๕ ฝีพายหญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๓) เรือยาว ๕ ฝีพายชาย ระยะ ๕๐๐ เมตร
(๔) เรือยาว ๕ ฝีพายหญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร
๔.๕ เรือยาว ๑๐ ฝีพาย ๔ รายการ ดังนี้
(๑) เรือยาว ๑๐ ฝีพายชาย ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๒) เรือยาว ๑๐ ฝีพายหญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร
(๓) เรือยาว ๑๐ ฝีพายชาย ระยะ ๕๐๐ เมตร
(๔) เรือยาว ๑๐ ฝีพายหญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร
ข้ อ ๕ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก กี ฬ า ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด ๕ ข้ อ ๑๘ ข้ อ ๑๙ และข้ อ ๒๐
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
นักกีฬาชายไม่เกิน ๒๖ คน นักกีฬาหญิงไม่เกิน ๒๒ คน โดยแบ่ง
เป็น แต่ล ะประเภทดังนี้
(๑) เรื อคยั คชาย ๔ คน
(๒) เรื อคยั คหญิง ๔ คน
(๓) เรื อแคนูชาย ๔ คน
(๔) เรื อกรรเชียงชาย ๔ คน
(๕) เรื อกรรเชียงหญิง ๔ คน
(๖) เรื อยาว ๕ และ ๑๐ ฝี พาย ชาย ๑๔ คน
(๗) เรื อยาว ๕ และ ๑๐ ฝี พาย หญิง ๑๔ คน
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๔ คน

๓
๖.๓ นักกีฬา ๑ คน เล่นได้ ๑ ประเภท ระหว่างเรือคยัค เรือแคนู เรือกรรเชียง และเรือยาว
๖.๔ นักกีฬาทีมชาติส ามารถลงประเภททีมได้ ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทาการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๑ สนามแข่ ง ขัน ยาวไม่น้ อ ยกว่า ๗๐๐ เมตรกว้า งไม่ น้อ ยกว่ า ๕๐ เมตรมี ๔ ลู่
กว้างลู่ละไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
๗.๒ ระบบการจัดการแข่งขันเป็นไปตามกติกาสากลมีรอบคัดเลือกรอบแรก (Heat)
มีรอบแก้ตัว (Repechage) มีรอบรองชนะเลิศ (Semi Final) และรอบชิงชนะเลิศ (Final) รวมทั้งเป็นไปตาม
กติกาที่สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยกาหนด
๗.๓ รอบแรก(Heat) แข่งขันแบบแบ่งสายๆ ละ ๓-๔ ทีมโดยวิธีจับสลากแบ่งสาย
ในวันประชุมผู้จัดการทีม
๗.๓.๑ เอาที่ ๑ ของแต่ละ (Heat) เข้าสู่รอบต่อไป
๗.๓.๒ เอาผู้แพ้ของแต่ละ (Heat) มาแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเข้าสู้รอบต่อไป
๗.๔ การจับสลากแข่งขัน
(๑) การจับสลากแบ่งสาย, ลู่พายและหมายเลขเรือในรอบแรก (Heat)
จะดาเนินการในวันประชุมผู้จัดการทีม
(๒) ในรอบรองชนะเลิศ (Semi Final) และรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ (Final)
กาหนดวิธีการจัดลู่ตามระบบสากหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นัก กีฬ าและเจ้า หน้า ที่ทีม ต้อ งยอมรับ คาตัด สิน และให้ค วามร่ว มมื อ ในการ
ปฏิบ ัต ิง านของคณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน กรรมการผู ้ต ัด สิน และเจ้า หน้า ที ่ซึ ่ง ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ใ น
การแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่ง ขัน นัก กีฬ าและเจ้า หน้า ที่ทีม ต้อ งประพฤติต นให้ส มกับ
เป็นนักกีฬาที่ดี และปฏิบัติตามระเบีย บและกติกาการแข่ง ขันอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายสุภ าพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
๙.๒ ในการแข่ ง ขั น ต้ อ งแต่ ง กายตามที่ วิ ท ยาเขตก าหนดนั ก กี ฬ าประเภทที ม
(ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป) ต้องสวมเสื้อให้เหมือนกัน
๙.๓ คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันจะเป็นผู้ ดาเนินการหลั กและสมาคมเรือพาย
แห่งประเทศไทยจะเป็นผู้สนับสนุนในการจัดหาพร้อมทั้งให้การรับรองอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันโดยกาหนด
วิธีการข้อห้ามและการอนุญาต ไว้ดังนี้
เรือกรรเชียง ๑ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๔ กก.
เรือกรรเชียง ๒ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๒๗ กก.
เรือแคนู ๑ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๔ กก.
เรือแคนู ๒ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๒๐ กก.

๔
เรือคยัค ๑ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๒ กก.
เรือคยัค ๒ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๘ กก.
เรือยาว ๕ ฝีพาย น้าหนักไม่น้อยกว่า ๘๕ กก. (รวมโขนหัวและโขนท้าย)
ตัวเรือยาวไม่เกิน ๑๒.๕ เมตร วัดจากส่วนของหัวเรือถึงท้ายเรือแต่ไม่วัดรวมส่วนหัวเรือและท้ายเรือที่ถอดออก
ได้ (โขนหัวและโขนท้าย) ทั้งนี้ไม่กาหนดความกว้างของตัวเรือ และวัสดุที่ใช้ผลิต
๙.๔ ใบพายเรือยาว ๕ ฝีพาย และ ๑๐ ฝีพาย อนุญาตให้ใช้ใบพายที่ทาด้วยไม้หรือไฟ
เบอร์และให้ได้มาตรฐานใบพายตามกฎ IDBF (INTERNATIONAL DRAGON BOAT FEDERATION)
- ความยาวตลอดใบพายและด้ามระหว่าง ๑๐๕-๑๓๐ เซนติเมตร
- ด้ามจับรูปตัวที
- ตัวใบ ความยาวจากปลายใบถึงคอใบ ไม่เกิน ๔๙ เซนติเมตร ความกว้าง ไม่เกิน
๑๗.๘ เซนติเมตร
๙.๕ อนุญาตให้นาอุปกรณ์ทุกชนิดมาเอง แต่ต้องแจ้งกรรมการจัดการแข่งขันตรวจ
สภาพและได้รับอนุญาตก่อนในวันประชุมผู้จัดการทีม
๙.๖ ไม่อนุ ญาตให้ ดัดแปลง หรือตกแต่งเพิ่มเติม หรือเปลี่ ยนแปลงสภาพใดๆ ของ
อุปกรณ์ เช่น เรือและพายทุกชนิด
๙.๗ นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ฝึกซ้อมหรือทาการแข่งขัน
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่ง ขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบั นการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย

๕
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่งระเบีย บสถาบันการพลศึก ษา ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้ อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

