ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันเรือพาย”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาเรือพาย
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันเรือพาย
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันเรือพายซึ่งสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
ข้อ ๔ รุ่นอายุ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภทหญิง
๔.๓ รายการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ รายการ ดังนี้
(๑) ประเภทเรือแคนู

(๒) ประเภทเรือคยัค
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการแข่งขัน
ประเภท
เรือแคนู ๑ คน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
เรือแคนู ๑ คน ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
เรือแคนู ๒ คน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
เรือแคนู ๒ คน ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
เรือคยัค ๑ คน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
เรือคยัค ๑ คน ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
เรือคยัค ๒ คน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
เรือคยัค ๒ คน ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
/

มีการแข่งขัน

…..

อายุไม่เกิน
๑๔ ปี
ชาย
หญิง
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

อายุไม่เกิน
๑๖ ปี
ชาย หญิง
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

อายุไม่เกิน
๑๘ ปี
ชาย หญิง
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มีการแข่งขัน

ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้แต่ละรุ่นอายุ
(๑) ประเภทเรือแคนู ชาย มีนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๑ คน ไม่เกิน ๔ คน หญิง มี
นักกีฬาไม่น้อยกว่า ๑ คน ไม่เกิน ๔ คน
(๒) ประเภทเรือคยัค ชาย มีนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๑ คน ไม่เกิน ๔ คน หญิง มี
นักกีฬาไม่น้อยกว่า ๑ คน ไม่เกิน ๔ คน
๕.๒ นักกีฬา ๑ คน เข้าแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่นอายุ ๑ ประเภท และไม่เกิน ๓ รายการ
เท่านั้น
๕.๓ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งทีมเข้าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ ทีม
๑ ประเภทเรือของแต่ละรุ่นอายุ
๕.๔ การแข่งขันประเภทเรือ ๑ คน ให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ๑ คน สาหรับ
แต่ละระยะแข่งขัน (ไม่มีตัวสารอง)
๕.๕ การแข่งขันประเภทเรือ ๒ คน ให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ คน
สาหรับแต่ละระยะแข่งขัน
๕.๖ เจ้าหน้าที่ทีม แต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนเรือแคนู จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ฝึกสอนเรือคยัค จานวน ๑ คน

ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
๖.๑ ให้เป็นไปตามหมวดที่ ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุดสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัล ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้
พิจารณาจากจานวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และทองแดงตามลาดับ หากยังมีคะแนนเท่ากันให้ครองถ้วยรางวัล
ร่วมกัน โดยเจ้าภาพจะต้องจัดหาถ้วยรางวัลเพิ่มเติม
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) ถ้านักกีฬาได้จานวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และทองแดงตามลาดับ เหรียญ
เท่ากัน ให้นักกีฬาที่มีอายุน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายยอดเยี่ยมชายและหญิง มีเกณฑ์การพิจารณาโดย
นักกีฬาโรงเรียนกีฬาใดรับการพิจารณาให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมชายและหญิง ผู้ฝึกสอนโรงเรียนกีฬานั้น
จะได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนชาย และหญิงยอดเยี่ยมด้วย
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย กาหนดวิธีจัดการ
แข่งขันตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับระบบสากล รวมทั้งกาหนดวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ในการแข่งขันตาม
ความจาเป็น
๘.๒ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
(๑) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
(๒) ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขันตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ
ตามคาสั่งกรรมการ ผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ได้ทา
การแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการอานวยการ
จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ทราบเพื่อพิจารณา ดาเนินการต่อไป
(๓) ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬา
ทีด่ ีและปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
(๔) การประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสาย
- กาหนดให้มีการประชุมผู้จัดการทีมก่อนเริ่มการแข่งขัน ๑ วัน อนุญาตให้

ผู้จัดการทีม ๑ คน และผู้ติดตาม ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม โดยดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมเรือ
พายแห่งประเทศไทยกาหนด
- โรงเรียนกีฬาใดที่ผู้จัดการทีมไม่เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม และไม่มี
ผู้แทนคนอื่นเข้าร่วมการประชุม โรงเรียนกีฬานั้นจะไม่มีสิทธิในการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ยังสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการทีมในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปได้
- ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อานวยการจัดการแข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณากาหนด ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นสาหรับ
การแข่งขัน แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน โดยจัดทาเป็นประกาศอย่างเป็นทางการ และแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทราบก่อนเริ่มการแข่งขันหรือในวันประชุมผู้จัดการทีม
๘.๓ การยืนยันรายชื่อนักกีฬา
(๑) จะต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬา พร้อมตาแหน่งต่างๆ และผู้เล่นสารองของแต่ละทีม
ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน ซึ่งการยืนยันรายชื่อต้องยืนยันจาก
รายชื่อที่ส่งมาในแต่ละประเภทเรือเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืนยันรายชื่อข้ามประเภทเรือโดยเด็ดขาด
(๒) ภายหลังการประชุมผู้จัดการทีม จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขันได้
๘.๔ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้
นาเสนอคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติม
ต่อไป
ข้อ ๙ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขันกีฬาเรือพาย
ข้อ ๑o ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑o.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพายแห่ง
ประเทศไทย
๑o.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยให้การรับรองและกาหนดวิธีการ ข้อห้ามและการอนุญาตไว้
ดังนี้
๑o.๒.๑ เรือแคนู ๑ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๖ กก.
๑o.๒.๒ เรือแคนู ๒ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๒๐ กก.
๑o.๒.๓ เรือคยัค ๑ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๒ กก.
๑o.๒.๔ เรือคยัค ๒ คน น้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๘ กก.
๑o.๒.๕ อนุญาตให้นาอุปกรณ์ทุกชนิดมาเอง แต่ต้องแจ้งคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันตรวจสภาพและได้รับอนุญาตก่อนในวันประชุมผู้จัดการทีม

๑o.๒.๖ ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง หรือตกแต่งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพใด ๆ
ของอุปกรณ์ เช่น เรือและพายทุกชนิด
๑o.๒.๗ นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพที่นามาเองหรือเสื้อชูชีพที่คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความปลอดภัยของตนเองในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในการแข่งขันและการ
ฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒. การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑o แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

