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ต านานและประเพณี 
เทศกาลเรือมังกร 

 

ต านานของฉู่หยวน 
เทศกาลเรือมงักร หรือ Tuen Ng เป็นเทศกาลท่ีจดัข้ึนเพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญและโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนในจีนยุคโบราณเม่ือกว่า
สองพนัปี 
ผูป้กครองแควน้ฉู่ปกครองอย่างฉ้อฉล ท าให้ขุนนางอย่าง "ฉู่หยวน" ท่ีเป็นทั้งรัฐบุรุษ นักรบ และกวี ถูกใส่ร้ายและถูกประหารชีวิต 
ดว้ยความส้ินหวงัและอาจจะเพ่ือแสดงความทา้ทายเป็นคร้ังสุดทา้ยต่อเจา้ผูค้รองแควน้ เขาจึงกระโดดแม่น ้าม่ีลัว่เพ่ือฆ่าตวัตาย 
 
แต่ประชาชนชาวจีนไม่เคยลืมความกลา้หาญของเขา และชาวประมงก็พากนัน าเรือของตนออกตามหาศพของเขาก่อนท่ีปลาจะรุมกิน 
(มีการตีกลองและขวา้งกอ้นบ๊ะจ่างลงไปในแม่น ้าเพ่ือล่อให้ปลาไม่สนใจศพของเขา) แลว้ก็กลายเป็นประเพณีท่ียงัคงสืบทอดมาจนถึง
ทุกวนัน้ี  
 
ในวนัท่ีห้าเดือนห้าของทุกปีตามปฏิทินจนัทรคติ (มกัจะตรงกบัเดือนมิถุนายน) บรรดาฝีพายจะแห่กันมาช่วย     ฉู่หยวนโดยใช้เรือ
ยาวท่ีมีหัวมงักรดูขึงขงัน่ากลวั ใช้พายจว้งน ้ าไปตามจงัหวะอนัคึกคกัของกลอง ไม่มีใครรู้ว่าการท าหัวเรือให้เป็นเช่นน้ีมีมาตั้งแต่
เม่ือไหร่ แต่เช่ือว่าท าเช่นน้ีมานานแลว้เพ่ือขบัไล่วญิญาณชัว่ร้ายในน ้ าให้หนีไป บางทีอาจท าข้ึนเพราะความเช่ือท่ีวา่ วนัท่ีหา้เดือนห้า
ซ่ึงเป็นลางไม่ดี และเรือมงักรก็น่าจะขบัไล่ความชัว่ร้ายออกไปได ้และจะช่วยคุม้ครองผูค้นใหมี้สุขภาพดีและผลผลิตท่ีจะไดใ้นปีนั้น
ก็จะดีเช่นกนั  
 
ยงัมีการรับประทานอาหารพิเศษในเวลาน้ีของทุกปี โดยเฉพาะท่ีฮ่องกง นัน่ก็คือบ๊ะจ่างท่ีเป็นกอ้นขา้วยดัไส้อนัเป็นส่ิงแทนกอ้นขา้วท่ี
ชาวประมงขวา้งลงไปในแม่น ้าม่ีลัว่เพ่ือช่วยฉู่หยวน  
 
พธีิเบิกเนตรมังกร 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มงักรไดรั้บความเคารพบูชาอยา่งสูง จกัรพรรดิจีนยคุโบราณเรียกตวัเองว่าเป็น "มงักร" ดงันั้น เรือมงักรจึง
เป็นส่ิงมงคลท่ีจะน าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผูเ้ขา้แข่งขนั ก่อนเร่ิมการแข่งขนั นกับวชเต๋าจะสวดมนตร์บูชาวญิญาณประจ าเรือ 
นกับวชจะถวายผลไม ้ชามะลิ เหลา้และขา้ว ของถวายเหล่าน้ีจะสร้างความพอใจใหแ้ก่วญิญาณท่ีอยูใ่นน ้าและท าใหวิญญาณเกิดความ
สงบก่อนการแข่งขนั หากไม่ท า ต านานจะกล่าวไวว้่า เทพเจา้แห่งน ้ าจะสู้กับวิญญาณของมงักรท่ีอยู่ในเรือและอาจเกิดผลท่ีร้ายแรง
ตามมา 
 
นอกจากน้ียงัมีการเผาเงินกงเต็ก ควนัจากการเผาเงินกงเต็กจะลอยข้ึนไปบนสวรรค์จะท าให้เทพเจา้พอใจและจะท าให้การแข่งขนั
ด าเนินไปอยา่งปลอดภยัและลุล่วงไปดว้ยดี หลงัจากขบัไล่วิญญาณชัว่ร้ายออกไปแลว้ร่วมกบัผูร่้วมสวดมนตร์ ตอนน้ีนกับวชก็ท  าให้
เรือมงักรมีชีวติชีวาอีกคร้ังและท าใหเ้รือเขา้แข่งขนัไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 
ในท่ีสุดหลังจากเรียกวิญญาณมงักรกลับมาแล้ว นักบวชก็จะถวายของบูชาเพ่ือขอบคุณสวรรค์และเทพเจ้า ซ่ึงจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขนัท่ีก าลงัจะมีข้ึน ถึงตอนน้ีเรือมงักรเหล่าน้ีก็พร้อมแลว้ท่ีจะเขา้สู่การแข่งขนั 
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ฉบับพมิพ์คร้ังที่ 6 

ระเบียบการแข่งขันและกติกาการแข่ง 

สารบัญ 
ขอบเขตและหน้าที่ 

             ขอ้          หนา้ 
ต านานและประเพณีเทศกาลเรือมงักร                         2 
สารบญั                          3-6 
บทน าและจุดประสงค์                          7 
A         ขอบเขตและหน้าที่                      7-10 
A1-4   เง่ือนไขทัว่ไป          7 
A5   เรือและไมพ้าย         8 
A6   องคก์รระดบัทวีปและระดบัภูมิภาค                        8 
A7   ช่ือเรียก          8 
A8   จุดประสงค ์         8 
A9   การตีความ                           8 
A10   สถานการณ์ท่ีไม่ครอบคลุม                         8 
A11 – A11.16  ศพัทานุกรมและค าจ  ากดัความทัว่ไป                     9-10 
B   ค าจ ากัดความด้านเทคนิค                     11-13 
B3.1   เรือมงักร                           11 
B3.2   การพายเรือมงักร         11 
B3.3   การแข่งเรือมงักร         11 
B3.4   จุดประสงค ์         11 
B3.5   การประลองและลูกเรือ        11 
B3.6   ลูกเรือของเรือมงักร                          12 
B3.7   การแข่งขนัระดบันานาชาติ                         12 
B3.8   ประเภท          12 
B3.9 -3.9.4  การแข่งขนัเรือมงักรแชมเป้ียนชิพ                         12 
B3.10-3.11  การแข่งระดบัแชมเป้ียนชิพ                         13 
B3.12   ช่ือของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ                        13 
B3.13   การแข่งเรือมงักรระดบันานาชาติ                        13 
B3.14-3.15  งานมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ                        13 
B3.16   การแข่งขนัชิงถว้ยชนะเลิศระดบัโลกและระดบัทวีป                                       13 

การแกไ้ขระเบียบการแข่งขนั ปี 2548 - 2554                                      14-18 
 
 
 
 
 



ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแขง่ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ(ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6)                                                                        สว่นท่ี 1 ระเบียบการแขง่ขนั 

 

4-61 

 

 
 

ตอนที ่1  กฎข้อบังคบัการแข่งขันของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาต ิ
1. กฎกติกาทั่วไป 

ขอบเขตและการใชง้าน            1.1 – 1.2 19 
การแข่งขนัแชมเป้ียนชิพของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ               1.3  19 
ลูกเรือและทีมท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ – ผูแ้ทน; สโมสร; บริษทั                                         1.4 – 1.4.4 20 
ลูกเรือท่ีลงแข่งขนั – สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ แชมเป้ียนชิพ             1.5  21 
การแข่งขนัโอลิมปิคและการแข่งขนันานาชาติ                               1.6  21 
ขอ้จ ากดัในการเขา้ร่วมแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ                                                 1.7  21 
ความปลอดภยัทางน ้ า                           1.8 – 1.8.1 21 

2. ประเภทการแข่งและการแข่งขัน 
ประเภทแข่งความเร็ว                           2.1 – 2.1.7 22 
ประเภทการแข่งขนั                                  2.2  23 
ประเภทการแข่งขนัอ่ืน                 2.3  23 
ระดบัการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ                                  2.4  23 

3. การประกอบลูกเรือและทีม 
จ านวน – ทีม, คณะ, ลูกเรือ                          3.1  - 3.1.3             23/24 
ลูกเรือในการแข่งขนันานาชาติ                                  3.2  24 
ลูกเรือส ารองและขอ้จ ากดั                            3.3 – 3.4                   24 

4. สัญชาติและผู้แทน 
ประเทศและดินแดน                                 4.1  25 
ประเทศหรือดินแดนท่ีเป็นถ่ินพ านกั                               4.2  25 
สโมสรลูกเรือ                4.3  25 
การแข่งขนัระดบันานาชาติ                                4.4  25 

5. เรือมังกรและอุปกรณ์ 
รูปแบบเรือตามประเพณีและรูปแบบเรือในการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ                                           5.1 – 5.2 26 
ขอ้ยกเวน้และการแข่งขนัระดบันานาชาติ                            5.3 – 5.4 26 
การโฆษณาของผูใ้ห้การสนบัสนุน                                5.5  26 
วิธีการขบัเคล่ือนเรือและไมพ้าย                             5.6 – 5.7 26 
หมายเลขเรือ/หมายเลขลู่                5.8  26 
แผน่ป้ายแสดงหมายเลขเรือ                                5.9  26 
น ้าหนกัเรือและการชัง่น ้าหนกัเรือ                         5.10 – 5.11 26 

6. ระยะการแข่งขันและสนามแข่งขัน 
ระยะทาง / สนามแข่ง / ลู่แข่ง                             6.1 – 6.3 28 
เคร่ืองหมายในสนามแข่ง               6.4  28 
พ้ืนท่ีปล่อยเรือ, ทุ่นปล่อยเรือ, การวดัระยะ                            6.5 – 6.6 29 
การแข่งขนัระดบันานาชาติ                                 6.7  29 
ทุ่นจุดเล้ียว และจุดเล้ียว             6.8 – 6.9 29 
ความลึกของน ้า                6.10  29 
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7. กฎทัว่ไปและเร่ืองความปลอดภัย 
การแต่งตั้งผูแ้ทน                                   7  30 
ผูใ้หก้ารสนบัสนุน / การเผยแพร่ / การโฆษณา; การท าสญัญา     7.2 – 7.4 30 
หลกัความปลอดภยัทัว่ไป และเจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยั     7.5 – 7.6 31 
การใหค้วามช่วยเหลือทางการแพทย ์และการช่วยชีวิต          7.7  31 
เรือกูภ้ยั; เส้ือชูชีพ      7.8 – 7.931 
ความปลอดภยัของลูกเรือ; สญัญาณขอความช่วยเหลือ       7.10.5   31 
การก าหนดช่ือการแข่งขนัและรางวลั          7.11  32 
การแข่งแบบ Non-Championship         7.12  32 
ต าแหน่ง; เหรียญรางวลั; การแข่งขนัประเภทอ่ืนๆ   7.13 – 7.15 32 
ภาพถ่ายในการสมคัรเขา้แข่งขนั        7.16  32 
ธงชาติ เพลงชาติ ธงสญัลกัษณ์ และเพลงสญัลกัษณ์        7.17  32 

8.          การจัดการเชิงเทคนิค 
             การเชิญ, ขอ้มูล, ใบสมคัรลงแข่งขนั; การลงแข่งขนั  8.1 – 8.3.2 33/34 
 รายช่ือทีมและลูกเรือ, การยืนยนัรายช่ือ      8.4  34 
 คุณสมบติัของผูแ้ขง่ขนั และการยืนยนัตวับุคคล      8.5  34 
 การสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั      8.6  34 
 การสมคัรล่าชา้    8.7.1  34 
 ลูกเรือท่ีเขา้แข่งขนั; การคดัคา้นลูกเรือมิให้เขา้แข่งขนั     8.8 – 8.9 35 
 ผลการแข่งขนัและการรายงาน      8.11  35 
 การกระจายรายได ้– ในรายการของสหพนัธ์เรือมงักรยุโรป       8.12  35 
9.  องค์กรผู้จัดการแข่งขนั 
 การแข่งขนัเรือมงักรเวิลด์แชมเป้ียนชิพ    36 
 คณะกรรมการจดัการแข่งขนั      9.1  36 
 ผูอ้  านวยการการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ; ผูอ้  านวยการเชิงเทคนิค 9.2 – 9.3 36 
 การควบคุมการแข่งขนั      9.4  37 
 กรรมการตดัสินการแข่งขนั      9.5  37 
 คุณสมบติัของกรรมการตดัสินการแข่งขนั      9.6  37 
 กรรมการตดัสินในการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ      9.7  37 
 การแต่งตั้งกรรมการตดัสินการแข่งขนั      9.8  37 
 หลกัฐานยืนยนัตวับุคคลผูเ้ขา้แข่งขนั 9.9 – 9.10 37/38 
 ลูกเรือส ารอง      9.11  38 
 สีท่ีใชใ้นการแข่งขนั      9.12  38 
 ผูจ้ดัการลูกเรือ, กปัตนัเรือ, และอ่ืนๆ      9.13  38 
 การติดต่อกบัลูกเรือ      9.14  38 
 การฝึกซอ้ม / การถ่ายภาพท่ีเสน้ชยั 9.15 / 9.16 38 
10. รูปแบบการแข่งขนั 
 หลกัเกณฑท์ัว่ไป      10.1  39 
 ขอ้แนะน าส าหรับผูแ้ข่งขนั; การจดัสรรเรือ 10.2 – 10.3 39 
 การจดัแบ่งเรือในรอบคดัเลือก; ถึงรอบชิงชนะเลิศ 10.4 – 10.5 39 
 จ านวนทีมลูกเรือในแต่ละรอบ; การตดัสินจากเวลาในการแข่งขนั 10.6 – 10.7 39 
 แผนการแข่งรอบคดัเลือก      10.8  40 
 รางวลัชนะเลิศ, ผลรวมเวลา, การแข่งขนัแบบ Plate Competition 10.9 – 10.10 40 
 ช่วงเวลาระหวา่งรอบการแข่งขนั; ขอ้ยกเวน้ 10.11 – 10.12 40 
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11. ประเดน็เร่ืองวนิัย 
การใชย้าในทางท่ีผิด     11.1  41 
การรายงาน; การให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุน                       11.2 – 11.3 41 
การควบคุมการใชส้ารกระตุน้และสารกระตุน้ตอ้งห้าม                                            11.4  41 
ระเบียบท่ีพึงปฏิบติั                              11.5  41 
(ดูเพ่ิมเติมท่ีขอ้พึงปฏิบติัของลูกเรือ ในส่วนท่ี 2) 

12.  กฎข้อบังคบัพิเศษในการแข่งขันเรือแชมเป้ียนชิพโลกของ สหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ 
เร่ืองทัว่ไป                               12.1  42 

13.  อุปกรณ์เสริมและเคร่ืองใช้เบ็ดเตลด็ 
เร่ืองทัว่ไป                              13.1  42 
เคร่ืองสูบน ้า, สายรัด, และการใชส้ายรัด                        13.2 – 13.3 42 

14. – 17. ย่อหน้าส ารอง          42 
16. การใช้กฎข้อบังคบั 

เร่ืองทัว่ไป                              18.1  43 
บทแก้ไขส าหรับการแข่งขัน EDBF                     44 – 45 

 

ภาคผนวก 
หนงัสือยนืยนัเขา้แข่งขนัของผูเ้ขา้แข่งขนัและหวัหนา้ทีม               ภาคผนวก เอ ระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี                    8.4.2         46 
แบบฟอร์มแจง้การใชย้าและสารกระตุน้ตอ้งห้าม               ภาคผนวก บี ระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี                    8.4.2                   47 
คณะกรรมการแข่งขนัของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ                   ภาคผนวก เอ ระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี                     9.6                   48 
 การอบรม, การประเมิน, ล าดบัชั้น                      49 - 50 

การฝึกอบรมและการแต่งตั้งกรรมการตดัสินระดบัชาติ                                         51 
รายช่ือลูกเรือของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ                                 ภาคผนวก ระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี                        9.9.1                   52 
รูปแบบแผน่ป้ายหมายเลขติดเส้ือในการแข่งขนัของ IDBF            ภาคผนวก ระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี                         9.9.2         53 
รายการแข่งขนัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพ                ภาคผนวก a ระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี                      12.1  54 
 กฎขอ้บงัคบัการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพของสโมสรลูกเรือ IDBF     ภาคผนวก บี ระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี                     12.1                           55 
อภธิานศัพท์ภาษาองักฤษ / ภาษาจีนกลาง                     56 - 61 
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สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ                        

                                                                                                                                                
(แก้ไขใหม่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555) 

 
บทน า ระเบียบการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติซ่ึงปัจจุบนัพิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 6 ออกคร้ังท่ี 1 ไดถู้กแกไ้ขและปรับปรุงให้ทนัสมยัหลงัจาก
การประชุมสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติคร้ังท่ี 14 เม่ือ 8 สิงหาคม 2554 การแกไ้ข การแกไ้ขใหม่ และการเพ่ิมเติมท่ีมีต่อฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี
สามของปี 2544 ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ีส่ีของปี 2547 และฉบับพิมพ์คร้ังท่ีห้า ของปี 2551 ไดแ้สดงไวพ้ร้อมวนัท่ีในวงเล็บ (การแกไ้ขและการเพ่ิมเติมท่ี
มีในฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ของปี 2540 ได้น ามารวมไว้ในตัวบทอย่างครบถ้วนแล้ว) 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหมายเลขของระเบียบอนัเน่ืองจากมีการน าระเบียบมาใช้ใหม่ หมายเลขของระเบียบเดิมจะแสดงไวใ้นวงเล็บหลงัจาก
หมายเลขปัจจุบนั ระเบียบการแข่งขันและกติกาการแข่งตามที่แจ้งต่อที่ประชุมสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติคร้ังที่ 14 ได้แสดงไว้เป็นตัวเอนพร้อม
วนัท่ีท่ีแสดงไวใ้นวงเล็บ  
1. บทน าและจุดประสงค์ ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแข่งได้ก  าหนดโดยคณะกรรมการการแข่งขนัและเทคนิคของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ การแกไ้ข และการเพ่ิมเติมไดท้  าข้ึนอนัเป็นผลจากประสบการณ์ดา้นการปฏิบติัท่ีไดรั้บจากการแข่งเรือมงักรท่ีจดัข้ึนทัว่โลกระหวา่งปี 
2539 ถึงปี 2549 และเป็นผลจากขอ้บงัคบัสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติฉบบัปรับปรุงให้ทนัสมยัซ่ึงพิมพเ์ม่ือปี 2547 และ 2551 
2. ระเบียบดงักล่าวน้ีไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการเสนอตวัขอเป็นเจา้ภาพการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
ขอ้มูลเหล่าน้ีและแนวทางการปฏิบติัระดบัองคก์รไดตี้พิมพเ์ป็นส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ และขอใชไ้ดท่ี้ส านกังาน
เลขาธิการสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ  
3. จุดประสงคข์องระเบียบและกติกาน้ีคือเพ่ือให้บทบญัญติัท่ีชดัเจนและกระชบัส าหรับการจดั การบริหาร การด าเนินการ และการควบคุมการ
แข่งขนัเรือมงักรในฐานะกีฬาส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนั ผูจ้ดัการแข่งขนั และเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมการแข่งอยา่งเฉกเช่นเดียวกนั 
A1: ขอบเขตและหน้าที่ ระเบียบการแข่งขนัและกติกาส าหรับการแข่งรีกตัตา้ระดบันานาชาติไดอ้อกแบบในเบ้ืองตน้ส าหรับใชใ้นการแข่งชิงแช
มเป้ียนชิพรีกัตต้าของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและการจดังานท่ีไดรั้บอนุญาตหรือท่ีผา่นการรับรองจากสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ (ดู A11.6 
ส าหรับค าจ ากัดความ) เช่น การแข่งระดบันานาชาติส าหรับทีมระดบัชาติหรือระดบัดินแดน และลูกเรือของสโมสรท่ีเป็นสมาชิกของสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติ แมจ้ะไม่บงัคบัส าหรับการแข่งในเทศกาลท่ีเป็นประเพณีหรือการแข่งระดบันานาชาติส าหรับลูกเรือของสโมสรท่ีไม่ได้ผ่านการ
รับรองจากสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติท่ีน ากฎของทอ้งถ่ินมาใช้เป็นปกติอยูแ่ลว้ ทั้งน้ี การแข่งดงักล่าวและสมาคมผู้ควบคุมสหพันธ์เรือมังกร
นานาชาติอาจรับเอาระเบียบและกติกาของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติมาใชใ้นกรณีท่ีไม่มีกฎของทอ้งถ่ินใช ้หรือกฎของทอ้งถ่ินท่ีมีไม่เหมาะสม 
(สิงหาคม 2554) 
A2. สมาชิกของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติและองค์กรอื่นๆ อาจใช้ระเบียบและกติกาเหล่านีส้ าหรับการแข่งในทางกีฬาและตามประเพณี โดยมี
เงือ่นไขว่าจะตอ้งตีพิมพใ์นเอกสารพิมพเ์ผยแพร่ของตน งานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งและรายการแข่ง เพ่ือเป็นการรับทราบวา่ไดร้วมถอ้ยค าว่า 
การแข่งขนัน้ีไดจ้ดัข้ึนตามระเบียบและกติกาของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ในกรณีดงักล่าว ผูจ้ดัการแข่งขนัตอ้งแจง้ส านักงานเลขาธิการ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติให้ทราบถึงรายละเอียดของการตีพิมพด์งักล่าว  
A3. ระเบียบการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติครอบคลุมดา้นการจดัการ การก าหนดระเบียบ และการอ านวยการในเชิงเทคนิคของการ
แข่งขนัเรือมงักรในระดบันานาชาติโดยรวม ซ่ึงรวมถึงเร่ืองความปลอดภยัและแบบแผนพิธีการ ในแง่กวา้งๆ การก าหนดระเบียบเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ี “อยูน่อกเหนือจากท่ีอยูใ่นน ้า” แต่ก็ยงัรวมถึงเอกสารนโยบายเร่ืองความปลอดภยัทางน ้ าและมาตรการต่อตา้นการใชส้ารกระตุน้ 

รายละเอยีดของระเบียบการแข่งขันอยู่ในส่วนที่ 1 
A4. กติกาการแข่งครอบคลุมจรรยาบรรณการแข่งระหวา่งการแข่งขนัและรวมถึงบทบาทเจา้หน้าท่ีดูแลการแข่งและเร่ืองวินยั ในแง่กวา้ง กติกา
การแข่งเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง “ในน ้า” 
 

รายละเอยีดของกติกาการแข่งอยู่ในส่วนที่ 2 

ระเบียบการแข่งขัน 

และ กตกิาการแข่ง 
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A5. เรือและไม้พาย มีเรือมงักรขนาดและแบบต่างๆ มากมายท่ีใชแ้ข่งในเทศกาลเรือมงักรทัว่โลก (ดูระเบียบการแข่งขนัขอ้ 5.4) สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ
ยอมรับว่า เรือมงักรดงักล่าวอาจถูกใชใ้นการแข่งขนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ระเบียบการแข่งขนัเหล่าน้ีไม่มีเจตนาหรือจุดประสงคท่ี์
จะกีดกนัการใชเ้รือมงักรตามประเพณีดั้งเดิมในการแข่งขนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการพฒันากีฬาดงักล่าวในสถานท่ีใหม่ๆ ทัว่โลก และในฐานะท่ีเป็นเรือมงักรในรูปแบบท่ีเหมาะสมกว่าส าหรับการใชใ้นการ
แข่งขนัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ สภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติรับรองการน าขอ้ก าหนดดา้นคุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากน้ี (ในดา้น
ขนาด) มาใชใ้นการแข่งระดบันานาชาติของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
ณ ขณะท่ีพิมพเ์ผยแพร่ คุณลกัษณะท่ีมาจากการผลิตท่ีก าหนดไวส้ าหรับเรือมงักรท่ีใชแ้ข่งระดบันานาชาติ และไมพ้ายท่ีใชใ้นการแข่งของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติถือเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบการแข่งขนัฉบบัน้ี ทั้งสองเร่ืองน้ีเป็นอย่างเดียวกบัรูปแบบดั้งเดิมท่ีใชใ้นฮ่องกง (ดูภาคผนวก ก. และ ข. ของระเบียบ
การแข่งขนัขอ้ 5.2 เร่ืองแบบร่างรูปแบบของเรือและไมพ้าย) 
 
A6. การจัดการแข่งขันระดับทวีปและภูมิภาค องค์กรระดับทวีปและภูมิภาคท่ีได้รับการรับรองจากสหพนัธ์เรือนานาชาติได้ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ขอ้ 16 เพื่อให้แน่ใจว่าระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแข่งของตนจะเป็นไปตามระเบียบและกติกาของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติเป็นการทัว่ไป เม่ือมีขอ้แตกต่างท่ีมีข้ึนเป็นการเฉพาะต่อการจดัการแข่งขนัระดบัทวีปและภูมิภาค จะตอ้งน าไประบุไวภ้าคผนวกของระเบียบการ
แข่งขนัดงักล่าว เม่ือไดรั้บแจง้แลว้  
 
เงือ่นไขทัว่ไป 

A7. ช่ือ ระเบียบและกติกาน้ีก าหนดโดยสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและตอ้งเป็นท่ีรับทราบในช่ือ ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแข่งของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ 
 
A8. จุดประสงค์ จุดประสงคข์องระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแข่งฉบบัน้ี คือ 

 
A8.1 ให้กรอบการท างานท่ีตรงกนัส าหรับการจดัการแข่งขนั การก าหนดระเบียบ และการควบคุมการแข่งรีกตัตา้เรือมงักรและการแข่งขนัเรือ
มงักรแบบอ่ืนๆ  

 
A8.2 ใหพ้ื้นฐานการแข่งขนัท่ียุติธรรมและเท่าเทียมกนัท่ีสามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 
A8.3 ใหม้ัน่ใจวา่ มีการปฏิบติัตามแนวทางดา้นความปลอดภยัทางน ้าของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและใหค้วามส าคญัในล าดบัแรกตลอดเวลา 

 
A9. การตีความ ระเบียบและกติกาน้ีตอ้งน ามาตีความให้มีผลบงัคบัใช้ตามจุดประสงคข์องระเบียบและกติกาฉบบัน้ีตามท่ีได้อธิบายไวใ้นขอ้ A8. ขา้งตน้ 
บทบญัญติัในระเบียบและกติกาฉบบัน้ีตอ้งน ามาตีความให้ตรงกนัทุกคร้ังท่ีท าได ้เม่ือการตีความดงักล่าวไม่สามารถท าได ้ใหถื้อวา่ขอ้ก าหนดท่ีเฉพาะเจาะจง
กวา่มีความส าคญัยิ่งกวา่ขอ้ก าหนดทัว่ไป และบทบญัญติัใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัใหถื้อวา่มีความส าคญักวา่  
 
A10. สถานการณ์ที่ไม่ครอบคลุม ในสถานการณ์ท่ีระเบียบการแข่งขันฉบบัน้ีไม่ครอบคลุม โดยมีขอ้ยกเวน้จากการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือ
มังกรนานาชาติ ผู้จัดการแข่ง (Race Organizer) ตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบน้ีมีอ านาจตัดสินใจและออกค าสั่งตามท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามความ
รับผิดชอบของผูจ้ดัการแข่ง และมีผลต่อจุดประสงคใ์นขอ้ A8 ขา้งตน้ ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ควรขอความเห็น
จากคณะกรรมการการแข่งขนัและเทคนิค  
ส่วนสถานการณ์ท่ีกติกาการแข่งน้ีไม่ครอบคลุม โดยมีขอ้ยกเวน้จากการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (Chief 
Official) ตามท่ีระบุในกติกาตอ้งมีอ านาจเช่นเดียวกนักบัขา้งตน้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักติกาดงักล่าว 
ส่วนการแข่งเรือรีกัตต้าเวลิด์แชมเป้ียนชิพ (World Championship Regattas)ของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ คณะลูกขุนของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ ซ่ึง
ปฏิบัติหน้าท่ีในนามของคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ เป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจในเร่ืองดังกล่าวและออกค าส่ังตามความจ า เป็นต่อการ
บังคับใช้ตามจุดประสงค์ของข้อ A8 ข้างต้น ท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบการแข่งขันและกติกาการแข่งของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ  (สิงหาคม 2553) ระเบียบน้ี
ไม่มีผลกระทบต่ออ านาจควบคุมของคณะกรรมการบริหาร, สภา หรือคณะกรรมการการแข่งขนัและเทคนิคของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตามตวับท
ขอ้บงัคบัและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
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A11. อภิธานศัพท์และค าจ ากัดความทั่วไป การใชค้  าศพัทเ์ฉพาะทางต่อไปน้ีท่ีน ามาใชก้บัการพายเรือมงักรตอ้งน ามาใชใ้นระเบียบการแข่งขันและกติกาการ
แข่งของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ ตลอดท้ังหมด 

 
A11.1 ระวงั (Attention) ใชโ้ดยกรรมการผูป้ล่อยเรือ ตอ้งหมายถึง “ขณะน้ีท่านตอ้งพร้อมท่ีจะแข่ง”  

 
A11.3 คณะลูกเรือ (Crew) ตอ้งหมายถึง คณะท่ีประกอบข้ึนจากผูแ้ข่งมากกวา่หน่ึงคนท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มโดยมีจุดประสงคท่์จะแข่งขนัในการแข่งเรือมงักร 
งานแข่งขนั หรือการแข่งเรือรีกตัตา้ คณะลูกเรือหน่ึงคณะย่อมตอ้งถือว่าเป็นองคค์ณะหน่ึงตามระเบียบและกติกาฉบบัน้ี และสมาชิกลูกเรือแต่ละคนตอ้ง
รับผิดชอบร่วมกนัในการด าเนินการแข่ง งานแข่ง หรือการแข่งเรือรีกตัตา้ท่ีฝีพายเขา้แข่งขนั คณะลูกเรือคณะหน่ึงซ่ึงไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติตอ้งจดทะเบียนกบัอยูใ่นสงักดัของสมาคมท่ีควบคุมสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ และเม่ือคณะลูกเรือเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรเรือมงักรหน่ึงๆ กใ็ห้
สโมสรดงักล่าวรับผิดชอบในการด าเนินการแข่งขนัฝีพายของตนเช่นกนั ไม่วา่จะมีคณะเดียวหรือหลายคณะกต็าม 

A11.3.1 คณะลูกเรือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและผู้รอดชีวิตทั้งหมด (Breast Cancer & All Survivors Crews) ลูกเรือเรือมังกรท่ีประกอบขึน้จากผู้
เข้าแข่งขันท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งรูปแบบอ่ืน หรือทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งรูปแบบอ่ืน 
(สิงหาคม 2553) 

 
A11.3.2 คณะลูกเรือผู้พิการ (Disability Groups Crews) (ผู้ ใช้ไม้พายแบบดัดแปลง) คณะลูกเรือท่ีประกอบขึ้นจากผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีสภาพทาง
ร่างกายหรือจิตใจท่ีจ ากัดความเคล่ือนไหว ประสาทสัมผัส หรือกิจกรรมของตน (สิงหาคม 2553) 

 
A11.4 การใช้สารกระตุ้น (Doping) ประกอบดว้ยการใชส้ารบ าบดัตอ้งห้ามของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลชนิดใดชนิดหน่ึงหรือมากกว่า หรือเลือดหรือ
ผลิตภณัฑจ์ากเลือด และ/หรือ การจดัการทางยา ทางร่างกาย หรือทางเคมี ท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าให้การตรวจหาสารเหล่าน้ีเป็นเร่ืองยาก ไม่ว่าจะโดยเจตนา
หรือปล่อยปละละเลย 
 
A11.6 งานแข่งขนั ตอ้งหมายถึง การประลองหรือการแข่งขนั หรือกิจกรรมท่ีมีการใชเ้รือมงักรในสภาพแวดลอ้มท่ีมีน ้าเป็นพื้นฐาน  

 
A11.6.1 งานแข่งขนัที่ได้รับอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาต ิการอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาตจิะได้รับกต่็อเม่ือองค์กรด้านเรือ
มังกรท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการจัดงานและด้านความปลอดภัยท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดด้านกติกาและระเบียบของสหพันธ์เรือ
มังกรนานาชาติ นโยบายด้านความปลอดภัยทางน า้ และค าแนะน าด้านความปลอดภัย เช่น การแข่งแชมเป้ียนชิพรีกัตต้า (สิงหาคม 2554) 

 
A11.6.2 งานแข่งขนัทีไ่ด้รับการรับรองจากสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ การรับรองจากสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติจะมีให้กต่็อเม่ือองค์กรด้านเรือ
มังกรท่ีเก่ียวข้องได้แจ้งให้สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติทราบว่าตนก าลังปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการจัดงานและความปลอดภัยท่ีเป็นท่ียอมรั บ
ของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ แต่ไม่จ าเป็นต้องน าระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติมาใช้อย่างเตม็ท่ี ยกตัวอย่างการแข่งขัน
ในการควบคุมของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ (สิงหาคม 2554) 

 
A11.8 ตวัอกัษรเอยีงทีแ่สดงอยู่ในวงเลบ็ในระเบียบและกติกาฉบบัน้ีตอ้งเป็นการแสดงความเห็นหรือค าอธิบายมากกวา่ท่ีจะเป็นตวัระเบียบหรือกติกา 
 
A11.9 การแสดงว่าเป็นเพศชาย ตอ้งรวมถึงเพศหญิงดว้ย และท่ีแสดงวา่เป็นเพศหญิงกใ็หร้วมถึงเพศชายดว้ยเช่นกนั ยกเวน้เม่ือระบุใหต้่างไปจากน้ี 
 
A11.10 การใช้ค าว่า “อาจ (may)” เม่ือน ามาใชอ้ธิบายหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตามระเบียบและกติกาน้ีแสดงนยัว่าเป็นการใชดุ้ลยพินิจและการตดัสินท่ีตอ้งอาศยั
การฝึกฝน ความรู้ และประสบการณ์ในกีฬาประเภทนั้นๆ 
 
A11.11 คณะกรรมการจัดการแข่งขนั คือ คณะบุคคลท่ีรับผิดชอบการจดัและด าเนินการแข่งเรือหน่ึงๆ หรืองานแข่งหน่ึงๆ 
A11.12 การตักเตือนต่อหน้าสาธารณชน (Public Warning) คือ การลงโทษท่ีสั่งโดยหัวหนา้เจา้หนา้ท่ีในการแข่งเรือรีกตัตา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกาศผ่าน
ระบบการแจง้ต่อสาธารณะว่ามี “การตกัเตือนต่อหน้าสาธารณชน” และพฤติการณ์แวดลอ้มของการกระท าผิดนั้นๆ (ดูตวัอย่างท่ีขอ้ A11.15) และช่ือของ
สโมสรของลูกเรือหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
A11.13 การแข่ง คือ การประลองระหวา่งเรือมงักรสองล าหรือมากกวา่ หรือการแข่งหลายคร้ังในระดบัชั้นการแข่งขนัหน่ึงชั้น 
 
A11.14 การแข่งเรือรีกตัต้า คือ กลุ่มการแข่งหน่ึงคร้ังหรือมากกวา่นั้นในระดบัชั้นการแข่งขนัต่างๆ ท่ีจดัการโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนัเดียว  
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A11.15 การกระท าหรือความประพฤติที่ไม่มีความเป็นนักกีฬา  ต้องรวมถึงการไม่น าพาต่อค าส่ังของเจ้าหน้าที่การแข่ง (Race 
Official) การใชภ้าษาหรือท่าทางท่ีหยาบคาย การเร่ิมแข่งล่าชา้โดยไม่มีเหตุอนัควร การไม่แยแสหลกัว่าดว้ยความยติุธรรมหรือความ
ปลอดภยัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ หรือความประพฤติท่ีไม่สมควรต่อเจา้หนา้ท่ี ผูเ้ขา้แข่งขนั หรือผูช้ม 
 
A11.16 การแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพ ค าศพัทด์า้นงานบริหารเพ่ือสร้างความกระจ่างต่อไปน้ีมีไวส้ าหรับใชโ้ดยคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนัเวลิดแ์ชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 

1. กลุ่ม (Group) คือ กลุ่มคนซ่ึงมีจ านวนรวมตามที่แสดงไว้ในสรุปรายช่ือที่เรียงตามหมายเลขของผูร่้วมการแข่งขนัเวิลด์
แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ตามท่ีไดน้ าส่งโดยสมาคมผูค้วบคุมของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ทีม (Team) คือ บรรดาบุคลากรทั้งหมดในทีมผู้แทน (Representative Team) ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบฟอร์มการสมัคร
แข่งขัน (Named Entry Form) ส าหรับการแข่งขนัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ซ่ึงประกอบดว้ย ผู ้
เขา้แข่งขนั และบุคลากรคณะผูจ้ดัการทีม (เจา้หนา้ท่ี ผูฝึ้กสอน แพทยส์นาม) และรวมถึงผูเ้ขา้แข่งขนัรุ่นอาวโุสและรุ่นเยาว์
เม่ือมีการจดัการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพแบบผสม 
3. หมู่ (Squad)/ดิวิช่ัน (Division) หมู่ คือ กลุ่มคนในเวิลด์แชมเป้ียนชิพดิวิช่ันเฉพาะหน่ึงๆ เม่ือทีมหน่ึงๆ ประกอบดว้ยผู ้
เขา้แข่งขนัในระดบัการแข่ง (ดิวิชั่น) ทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นเยาว ์นอกเหนือจากระดบัชั้นการแข่งทั้งแบบโอเพ่น หญิงลว้น 
หรือผสม ไม่วา่จะแบบใดก็ตาม 
ยกตวัอย่างเช่น พรีเมียร์ดิวิชัน่ คือ ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัแบบโอเพ่น หญิงลว้น หรือผสม ไม่ว่าจะ
เป็นแบบใดก็ตาม ซ่ึงไดร้วมกนัเป็นคณะผูเ้ขา้แข่งขนัชั้นพรีเมียร์ (Premier Squad) 
จ านวนคนรวมทั้งหมดในคณะหน่ึงๆ จะรวมผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมด รวมกบัผูฝึ้กสอน ผูจ้ดัการ ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ดงันั้นจึง
เป็นไปไดท่ี้ผูเ้ขา้แข่งขนัรุ่นเยาวแ์ละรุ่นอาวุโสจะมีช่ืออยู่ในคณะผูเ้ขา้แข่งขนัพรีเมียร์ ตลอดจนคณะของกลุ่มท่ีมีรุ่นอายุ
เดียวกนั) 
4. คณะลูกเรือ คือ ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีจะลงแข่งจริงๆ ในระดับช้ันการแข่งขันเฉพาะหน่ึงๆ  (ยกตวัอย่างเช่น พรีเมียร์ผสม 250 
เมตร หรือ พรีเมียร์โอเพ่น 1,000 เมตร) ในการแข่งขนัเวลิดแ์ชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ตามที่มีรายช่ือใน
รายช่ือลูกเรือท่ีน าส่งส าหรับระดบัชั้นการแข่งขนันั้นๆ 

5. ผู้แทนและเจ้าหน้าท่ี (Delegates and Officials) บุคคลท่ีมีรายช่ือในแบบฟอร์มการสมัครแข่งขัน (Named Entry Form) 
พร้อมดว้ยทีมผูแ้ทน ซ่ึงไดแ้สดงตวัในฐานะผูแ้ทนสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ หรือเจา้หน้าท่ีเทคนิคของสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติ หรือเจา้หน้าท่ีการแข่งระดบัชาติท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
ในฐานะเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนที่ไดรั้บการรับรอง 
6. ผู้สนับสนุน (Supporters) บุคคลใดๆ ท่ีมาพร้อมกบัทีมผู้แทน ซ่ึงไม่ไดมี้ช่ืออยู่ในประเภทใดๆ ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ แต่
สมาคมผูค้วบคุมสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้จง้ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัเวลิดแ์ชมเป้ียนชิพทราบว่า
บุคคลดงักล่าวเป็นผูส้นบัสนุนท่ีไดก้ารรับรองระดบัชาติ 
ผู้สนับสนุนท่ีได้รับการรับรองดงักล่าวควรรวมไว้ในสรุปรายช่ือ (Summary List) ที่น าส่งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ในการแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ 
7. ข้อความ “เหมาะสมที่จะเข้าแข่ง (Fit to Race)” ขอ้ความน้ีมิไดห้มายความเฉพาะความสามารถทางร่างกายของผูเ้ขา้
แข่งขนัในการด าเนินการแข่งขนัท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น  แต่ยังหมายรวมถึง การไม่มีเหตุผลทางการแพทย์อันเป็นทีป่ระจักษ์ว่า
ท าไมผู้เข้าแข่งขันท่ีเกีย่วข้องจึงไม่สมควรเข้าแข่งขันตลอดการแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ 
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B: ค าจ ากดัความ คดัยอ่มาจากขอ้บงัคบั 3 ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (BL1) 
 
BL 3.1 เรือมังกร (หลงโจ้ว) มีการให้ค  าจ ากดัความค าว่าเรือมงักร (หลงโจว้) ภายใตร้ะเบียบการแข่งขนัว่าเป็นเรือยาวมีรูปแบบในลกัษณะเดียวกนักบัการต่อ
เรือส าเภาท่ีทอ้งเรือเป็นมุมแหลมโดยมีลกัษณะเด่น ไดแ้ก่ ไม่มีหวัเรือ, ทอ้งเรือค่อนขา้งกลมแบบ hard chine, ภาพตดัของล าเรือเป็นทรง W, ระยะของขา้งเรือ
ส่วนท่ีพน้น ้า (freeboard) แคบมาก, เคล่ือนตวัดว้ยการจว้งพาย กระดูกงูโคง้ท่ีช่วยพยุงล าเรือทั้งสองขา้งโคง้ชนัข้ึนจนสุดปลายหวัทา้ย 
เดิมทีเรือมงักรหรือหลงโจวซ่ึงมีตน้ก าเนิดมาจากจีนตอนใต ้ท ามาจากไมส้ัก เรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “เรือมงักรจีน” รูปร่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเรืออยูท่ี่หวัเป็น
รูปมงักรซ่ึงเป็นสตัวน์ านานของเอเชียติดอยูท่ี่ส่วนหวัเรือ และมีหางมงักรติดอยูท่ี่ทา้ยเรือ และตลอดล าเรือเขียนลายเป็นรูปเกลด็มงักร 
เรือมงักรบางประเภทจะมีฆอ้งทองเหลืองตั้งอยู่กลางล าเรือ ความยาวของล าเรือแตกต่างกนัไปตั้งแต่ 8 เมตรไปจนถึง 18 เมตร ความกวา้งและความลึกของ
ทอ้งเรือก็แตกต่างกนัตามความยาวและจุดประสงคข์องเรือ เช่นเดียวกบัจ านวนของลูกเรือท่ีมกัจะมีเกินสิบ (10) เป็นเร่ืองปกติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือน ามาใช้
แข่งขนั 
 
การขับเคลื่อนและการควบคุม (3.2) เรือขบัเคล่ือน (การเคล่ือนตวัผ่านน ้า) โดยใชก้ าลงัจากกลา้มเน้ือของลูกเรือท่ีนัง่หันหนา้ท่ีทางหัวเรือและใชไ้มพ้ายเล็กๆ 
คลา้ยใบมีดของแต่ละคนเป็นตวัขบัเคล่ือนไปบนน ้ า (มิ.ย. 47) เรือจะถูกควบคุมทิศทาง (คดัทา้ย) โดยการใชไ้มพ้ายยาวซ่ึงยึดอยู่ท่ีส่วนทา้ยเรือดว้ยหมุดยึด
กรรเชียงท่ีกราบเรือหรือใชไ้มพ้ายอนัใหญ่ กลองแบบจีนพร้อมท่ีนัง่คนตีกลองอยูท่ี่หวัเรือใชตี้เพื่อรักษาจงัหวะการพาย 
 
BL 3.2 การพายเรือมังกร การพายเรือมงักรเป็นการท าให้เรือมงักรเคล่ือนตวัจากจุดน่ึงไปอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพื่อการแข่งขนัหรือเพื่อเป็นกิจกรรม
สนัทนาการในยามวา่ง 
 
BL 3.3 (1.1) การแข่งเรือมงักร การแข่งเรือมงักรคือการขบัเคล่ือนเรือมงักรไปตามระยะทางหน่ึงท่ีไดมี้การก าหนดไวล่้วงหนา้หรือไปในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้
มีการแข่งเรือมงักรสองประเภทท่ีไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ไดแ้ก่ การแข่งเรือในเทศกาลและการแข่งเพื่อเป็นกีฬา 

 
3.3.1 การแข่งตามเทศกาล การแข่งตามเทศกาลมีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ท่ีจัดในเทศกาลประเพณีเรือมังกร หรือในงานท่ีมีลักษณะหรือ
จุดประสงค์อย่างเดียวกนั เช่น งานท่ีจดัโดยหน่วยงานต่างๆ หรืองานท่ีจัดเพื่อการกุศล การแข่งดังกล่าวมกัมีการลกัษณะท่ีเป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูจ้ดัและผูเ้ขา้ร่วมการแข่งจากการรับเชิญเท่านั้น  
 
การแข่งตามเทศกาลเปิดใหส้ าหรับลูกเรือท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑก์ารเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยมีขอ้แมว้า่ลูกเรือดงักล่าวไม่เคยผา่นการคดัเลือก
ให้เป็นตวัแทนของประเทศหรือดินแดนใดๆ  (ดูขอ้ B10 3.10.1 ส าหรับค าจ ากดัความของค าว่าคณะลูกเรือผูแ้ทน (Representative ระเบียบการ
แข่งขนัขอ้ท่ีew) และขอ้บงัคบัท่ี 17 ส าหรับค าจ ากดัความของค าวา่ประเทศและดินแดน) การแข่งตามเทศกาลสามารถจดัไดท้ั้งในระดบัดินแดน 
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
 
3.3.2 การแข่งเพื่อเป็นกีฬา การแข่งเพื่อเป็นกีฬาเป็นการแข่งในรูปแบบที่เป็นทางการ ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัท่ี 3.7 ถึง 3.12 ท่ีจดัหรือได้รับ
อนุญาตจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ สหพนัธ์ในระดับทวีปและระดบัภูมิภาคของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ หรือสมาคมเรือมงักรท่ีเป็น
สมาชิกของสหพนัธ์ดงักล่าว ให้ส าหรับลูกเรือผูมี้ความสุจริตใจในสังกดัของตน การแข่งในทางกีฬาอาจจดัไดท้ั้งในระดบัดินแดน ระดบัชาติ 
และระดบันานาชาติ 

 
BL 3.4 (1.2) จุดประสงค์ จุดประสงคข์องการแข่งเรือมงักรเพื่อให้ลูกเรือไดม้าแข่งเรือมงักรตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดท่ีจะ
ท าไดใ้นลกัษณะท่ีผา่นการควบคุมและก าหนดไวเ้ป็นกฎกติกา 
 
BL 3.5 (1.3) การประลองและลูกเรือ การประลองเรือมงักรเป็นการจดัการแข่งขนักีฬาท่ีประกอบดว้ยการแข่งเรือโดยลูกเรือสองคนหรือมากกว่านั้น ท่ีมีการ
จบัเวลาในเส้นทางท่ีก าหนดไว ้หรือการแข่งกนั “เพื่อเป็นทีมแรกท่ีผ่านเสา” จะก่ีคร้ังก็ตาม ซ่ึงอาจจดัการแข่งขนัเป็นรอบๆ ตามจ านวนและประเภทของ
ลูกเรือท่ีเขา้ร่วม หรือผสมผสานระหวา่งทั้งสองแบบ หรือการแข่งความเร็ว “จากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง” โดยจบัเวลาดว้ยโดยใหลู้กเรือแข่งกบัเวลา 
 
a. อาจก าหนดให้ด าเนินการประลองแบบอ่ืนๆ ได ้ตามขอ้ก าหนดหรือระเบียบการแข่งขนัน้ีเป็นคร้ังเป็นคราวไป ประเภทลูกเรือไดก้ าหนดไวต้ามอายุ เพศ 
และความสามารถของคณะลูกเรือ 
BL 3.6 (1.4) ลูกเรือเรือมังกร ประเภทของลูกเรือเรือมงักรก าหนดไวต้ามอายุ เพศ ความสามารถ และสัญชาติของคณะลูกเรือ (ดูท่ีระเบียบ (ดูท่ีระเบียบการ
แข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติส าหรับเร่ืองค าจ ากดัความ) คณะลูกเรือในเรือมงักรหน่ึงล าโดยปกติแลว้ตอ้งก าหนดไวว้า่ดงัต่อไปน้ี 
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3.6.1. (1.4.1) ผู้แข่ง (Racer) สมาชิกใดๆ ของคณะลูกเรือเรือมงักร 
3.6.2. (1.4.2)  ฝีพาย(Paddler) สมาชิกคณะลูกเรือท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจงคือการขบัเคล่ือนเรือใหไ้ปขา้งหนา้ด้วยไมพ้าย

เด่ียวรูปทรงเหมือนใบมีด 
3.6.3. (1.4.3) 
(Duo) 

คนถือท้ายเรือ  
(Steerer or Helm/Sweep) 

ลูกเรือในคณะลูกเรือท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจงคือการคดัทา้ยเรือโดยใชไ้มแ้จวหรือไมพ้าย 

3.6.4. (1.4.4) คนตกีลอง  
(Drummer) 

ลูกเรือในคณะลูกเรือท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจงคือการตีกลอง (กู่) ท่ีอยูบ่นเรือมงักร 

3.6.5. (1.4.5) คนตฆ้ีอง (Gong Beater) ลูกเรือในคณะลูกเรือท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจงคือการตีฆอ้งท่ีอยูบ่นเรือมงักรบางชนิด (แกไ้ข
คร้ังท่ี 1) 

3.6.6. (1.4.6) คนดงึธง (Flag Puller) ลูกเรือในคณะลูกเรือท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจงคือการดึงธงท่ีวางอยูท่ี่ทุ่นท่ีจุดเสน้ชยัในการ
แข่งบางชนิด โดยมีจุดประสงคเ์พื่อบ่งช้ีวา่เรือไดส้ิ้นสุดการแข่งแลว้และเพื่อใหมี้การก าหนด
ระยะเวลาการแข่งและออกค าสัง่ส าหรับคณะลูกเรือแต่ละคณะ 

BL 3.7 (1.5) การแข่งขันระดับนานาชาติ (International Competition) การแข่งขนัท่ีจัดโดยสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ สมาชิกของสหพนัธ์ หรือองคก์ร
อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ตอ้งถือว่าเป็นระดบันานาชาติหากทีมผูเ้ขา้แข่งขนัหรือคณะลูกเรือของอีกประเทศหรืออีกดินแดน
หน่ึงไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วม มีการแข่งขนัระดบันานาชาติสองชนิดท่ีไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ไดแ้ก่ แบบเปิดหรือแบบโอเพ่น (open) 
และแบบปิด (closed) 
 

3.7.1. การแข่งขันแบบเปิดหรือแบบโอเพ่น (Open Competition) การแข่งขนัเรือมงักรโอเพ่น เป็นหน่ึงในการแข่งขนัท่ีคณะลูกเรือเรือมงักรจาก
องคก์รสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติเขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นการทัว่ไป โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบการแข่งขนัของสหพนัธ์
เรือมงักรนานาชาติ คณะลูกเรือจากประเทศต่างๆ ท่ีไม่มีสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอยู่และจากองค์กรท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอาจร่วมแข่งกบัคณะลูกเรือของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติได ้
3.7.2. การแข่งขันแบบปิด (Closed Competition) การแข่งขันเรือมังกรแบบปิดเป็นการแข่งขันท่ีจัดโดยองค์กรการกีฬาท่ีไม่ใช่สมาชิกของ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติเพื่อประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียวของสมาชิกของตน และ/หรือ ลูกเรือจากองคก์รการกีฬาท่ีไม่ใช่สมาชิกของสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติอีกแห่งหน่ึง หรือหน่วยงานใดๆ ท่ีธรรมนูญของตนจ ากดัใหต้นตอ้งก าหนดลกัษณะกิจกรรมเฉพาะอย่างส าหรับสมาชิกหรือแขก
ของตน  

BL 3.8 (1.6) ระดบัช้ัน (Classes) การแข่งขนัระดบันานาชาติท่ีไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติมีสามระดบัชั้นตามช่ือทัว่ไปของการแข่งขนั
รีกตัตา้ระดบันานาชาติ ดงัต่อไปน้ี  

3.8.1. (1.6.2)  การแข่งขนัเรือมงักรรีกตัต้าแชมเป้ียนชิพ 
3.8.2. (1.6.1)  การแข่งเรือมงักรนานาชาต ิ
3.8.3   การแข่งขนัชิงถ้วยระดบัโลกและระดบัทวปี (Aug 09) 

BL 3.9 (1.9) การแข่งขันเรือมังกรรีกัตต้าแชมเป้ียนชิพ การแข่งขนัต่อไปน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติวา่เป็นการแข่งขนัเรือมงักร
รีกตัตา้แชมเป้ียนชิพ 

 
3.9.1. (1.9.1) การแข่งขันเรือรีกัตต้าเวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ  (IDBF World Championship Regattas) ตามท่ีได้ให้
รายละเอียดในระเบียบการแข่งขัน  
 
3.9.2. (1.9.2) การแข่งขนัรีกตัต้าแชมเป้ียนชิพระดบัทวปี (Continental Championship Regattas) 
 
3.9.3. (1.9.3) การแข่งขันแชมเป้ียนชิพระดบัภูมภิาคและระดับชาติ (Regional and National Championships) อาจจดัไดเ้ม่ือไม่มีสหพนัธ์ระดบั
ทวีป ค าว่า ‘การแข่งขนัแชมเป้ียนชิพระดบัชาติ (National Championships)’ ใช้เพื่อหมายความถึงการแข่งขนัท่ีมีพื้นฐานมาจากระดบัชาติ เช่น 
การแข่งขนัลีกหรือชิงถว้ยระดบัชาติ ท่ีจดัหรือไดรั้บอนุญาตจากสมาคมท่ีเป็นสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ส าหรับลูกเรือท่ีเป็นสมาชิก
ของสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.9.4. (1.9.4) มหกรรมกฬีาระดบันานาชาต ิดูขอ้ 3.14 & 3.15 



ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแขง่ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ(ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6)                                                                        สว่นท่ี 1 ระเบียบการแขง่ขนั 
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BL 3.10 (1.7) การแข่งชิงแชมเป้ียนชิพ (Championships Races) (ยกเวน้การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัชาติ) อาจจดัข้ึนใหส้ าหรับทั้งคณะลูกเรือตัวแทน
หรือคณะลูกเรือสโมสร ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัฉบบัน้ี การแข่งชิงแชมเป้ียนชิพตอ้งด าเนินการภายใตร้ะเบียบการแข่งขนัและกติกาการแข่ง สหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติถือวา่การแข่งชิงแชมเป้ียนชิพเป็นงานแข่งทางกีฬาตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัท่ี 3.3.2. 

 
3.10.1. (1.8.2) การแข่งของคณะลูกเรือตัวแทน (Representative Crew Races) คือการแข่งท่ีจดัเป็นพิเศษส าหรับลูกเรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้
เป็นตวัแทนของประเทศหรือดินแดนของตนโดยสมาคมท่ีสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติควบคุม หรือสมาชิกของสหพนัธ์ระดบัทวีปหรือภูมิภาค 
 
3.10.2. (1.8.1) การแข่งของลูกเรือสโมสร (Club Crew Races) คือ การแข่งระดับนานาชาติท่ีจัดโดยหรือได้รับอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ และสมาชิก หรือองค์กรอ่ืน เพื่อให้ลูกเรือท่ีไม่ใช่ผูแ้ทนของประเทศหรือดินแดน ตามค าจ ากัดความ ลูกเรือท่ีไม่ได้รับเลือกใน
ระดบัชาติหรือระดบัดินแดน ถือว่าเป็นลูกเรือสโมสร สมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอาจส่งเฉพาะลูกเรือท่ีเป็นผูแ้ทนของสโมสรของตนไป
เขา้ร่วมการแข่งลูกเรือสโมสร  

 
BL 3.11 (1.12) เฉพาะลูกเรือท่ีเป็นผูแ้ทนของสมาชิกสามญัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีปกติแลว้จะไดรั้บอนุญาตให้เขา้แข่งขนัในการแข่งขนัเรือมงักร
เวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (IDBF World Dragon Boat Racing Championships) สมาชิกสามญั สมาชิกสมทบ สมาชิกชั่วคราวของ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ หรือองค์กรเรือมงักรจากพื้นท่ีท่ีไม่มีสมาคมท่ีอยู่ในการก ากบัดูแลของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอยู่ อาจไดรั้บอนุญาตให้เขา้
แข่งขนัตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
BL 3.12 (1.10) ช่ือของ IDBF (International Dragon Boat Federation หรือ สหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ) ช่ือของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตอ้งใชเ้ฉพาะ
ส าหรับการแข่งขนัเรือมงักรชิงแชมเป้ียนชิพท่ีจัดโดยสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (Dragon Boat Championships) ท่ีจัดข้ึนโดยตรงโดยสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติหรือตวัแทน เช่น สมาคมในก ากับของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตามการตดัสินใจของท่ีประชุม ในทวีปท่ีสหพนัธ์ระดบัทวีปซ่ึงไดรั้บการรับรอง
จากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติมีอยู่ การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัทวีปใดๆ ท่ีจดัข้ึนจะตอ้งใชช่ื้อของสหพนัธ์นั้นๆ และไม่ใชช่ื้อของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ 
BL 3.13 (1.8) การแข่งเรือมังกรระดับนานาชาติ (International Dragon Boat Races) การแข่งระดบันานาชาติอาจจดัข้ึนให้ส าหรับคณะลูกเรือสโมสรหรือ
คณะลูกเรือผู้แทน (1.7) ส าหรับการแข่งระดบันานาชาติท่ีไดรั้บอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ต้องน ากติกาการแข่งและระเบียบด้านความปลอดภัย
ของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติมาใช้ (สิงหาคม 2554) และระเบียบการแข่งขันอาจน ามาใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ของการจดั โดยท่ี
การแข่งระดบันานาชาติอาจเป็นไดท้ั้งการแข่งตามเทศกาลหรือการแข่งในทางกีฬา ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัท่ี 3.3.1 และ 2  
การแข่งระดบันานาชาติส าหรับลูกเรือผูแ้ทนตอ้งจดัข้ึนหรือไดรั้บอนุญาตจากสมาคมในก ากบัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ การแข่งในระดบัองคก์ร เช่น 
การแข่งท่ีจัดข้ึนโดยเป็นส่วนหน่ึงของมหกรรมกีฬาองค์กรโลก มาสเตอร์เกมส์ (Masters Games) มหกรรมกีฬานักผจญเพลิง (Fire-fighters Games) และ
มหกรรมกีฬาลกัษณะเดียวกนันั้น ไดร้ะบุไวใ้นการแข่งตามเทศกาล (Festival Racing) เพื่อเป็นไปตามจุดประสงคข์องขอ้บงัคบัน้ี ขอให้ขออนุมัติสถานภาพ
จากสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ (สิงหาคม 2554) 
BL 3.14 มหกรรมกฬีา (Multi-Sport Games) การแข่งขนัเรือมงักรท่ีจดัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมหกรรมกีฬานานาชาติ เช่น การแข่งขนักีฬาโอลิมปิก และอ่ืนๆ 
ในลกัษณะเดียวกนั ได้รับการยอมรับว่าเป็นการแข่งเรือมงักรชิงแชมเป้ียนชิพตามจุดประสงคข์องขอ้บงัคบัน้ี โดยมีเง่ือนไขว่าการแข่งดงักล่าวตอ้งได้รับ
อนุญาตจากสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติโดยท่ีการแข่งขันเรือมังกรดังกล่าวต้องจัดขึน้ตามระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติว่าด้วยเร่ืองความ
ปลอดภัยทางน า้ ส่ิงอ านวยความสะดวกและการจัดการด้านเทคนิค และการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีการแข่ง และย่อมจะต้องด าเนินการตามกติกาการแข่งของ
สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ (สิงหาคม 2554) 
BL 3.15 (1.11) การแข่งเพื่อเป็นกีฬาท่ีจดัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมหกรรมกีฬานานาชาติต้องมีสถานะเช่นเดียวกันกับการแข่งชิงแชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือ
มังกรนานาชาติ (สิงหาคม 2554)  
BL 3.16 การแข่งขนัชิงถ้วยระดับโลกและระดบัทวีป การแข่งขันชิงถ้วยระดับโลกต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจากคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์เรือมังกร
นานาชาติและการแข่งขันชิงถ้วยระดับทวีปต้องได้รับอนุญาตจากสหพันธ์ระดับทวีปท่ีเก่ียวข้อง การแข่งขันอาจประกอบด้วยการแข่งขันเรือมังกรเป็นคร้ัง
เดียวหรือเป็นการจัดเป็นชุดการแข่งขันในประเทศหรือดินแดนแห่งเดียวหรือมากกว่าน้ันกไ็ด้ ในปีท่ีก าหนดไว้ซ่ึงคณะลกูเรือท่ีผ่านการคัดสรรในระดับชาติ
หรือระดับดินแดนจากสมาชิกของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติได้มาเข้าแข่งขันกัน รูปแบบและระยะเวลาของการแข่งขันชิงถ้วยแต่ละคร้ังน้ัน จะเป็นการ
ตัดสินใจระหว่าสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติหรือสหพันธ์เรือมังกรระดับทวีปกับผู้ จัดการแข่งขันชิงถ้วยท่ีเก่ียวข้อง แต่อย่างน้อยจะต้อง มีคณะลูกเรือจาก
พรีเมียร์ดิวิช่ัน (Premier Division) ตามท่ีก าหนดในระเบียบการแข่งขัน (สิงหาคม 2552) การแข่งชิงถ้วยระดับโลกและระดับทวีปอาจจัดให้ส าหรับลูกเรือ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและผู้รอดชีวิตกไ็ด้ (สิงหาคม 2553) ถ้วยรางวัลในการแข่งขันชิงถ้วยจะต้องให้ส าหรับการแข่งชิงถ้วยแต่ละซีรีย์  (เด่ียวหรือหลายคร้ังก็
ได้) และเหรียญรางวัลอาจให้แก่ลกูเรือผู้ชนะในลกัษณะเดียวกับการแข่งขันเรือรีกัตต้าเวิลด์แชมเป้ียนชิพ 
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การแก้ไขปี 2548 และปี 2549 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที่ 6.10 ความลึกของน ้า ความลึกของน ้าของสนามแข่งขนัระดบั เอ ส าหรับการแข่งเรือมงักรเวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ (World Dragon Boat Racing Championship หรือ WDBRC) ตอ้งลกึอย่างน้อย 3.5 เมตร ในสถานท่ีท่ีทอ้งน ้ าราบเรียบสม ่าเสมอกนัโดยตลอด โดย
ให้มีค่าความต่างสูงสุด 0.5 เมตร ตลอดความกวา้งของลู่แข่ง ส าหรับการแข่งขนัเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพ (สนามแข่งขนัระดับ บี) และการแข่งระดับ
นานาชาติของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (สนามแข่งระดับ ซี) ระดับความลึกของน ้ าอย่างน้อยสาม (3) เมตรก็เป็นที่ยอมรับได้ (P ตุลาคม 2558) บันทึก
ค าแนะน า เม่ือท้องน า้ของสนามแข่งขันไม่ราบเรียบเสมอกัน ความลึกของน า้ท่ีลู่แข่งในสนามแข่งขันระดับ a ควรอยู่ระหว่าง 5 เมตร ถึงสูงสุด 6.5 เมตร และ
อย่างต า่ 4 เมตรในสนามแข่งขันระดับ b และระดับ c (P ตุลาคม 2548) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 13.1 อุปกรณ์เพิ่มเติมโดยทัว่ไปไดรั้บการออกแบบให้เพิ่มเติมจากตวัเรือหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลหรือเบ็ดเตลด็ท่ีออกแบบเพื่อเสริม
แต่งคุณลกัษณะของเรือหรือตวัลูกเรือตอ้งไม่ไดรั้บอนุญาตให…้….. 
บันทกึเจตนาเพิม่เตมิจากระเบียบข้อ 13.1 บันทกึ –  ระเบียบนีไ้ม่มีเจตนาท่ีจะตัดการเสริมแต่งด้วยอุปกรณ์ เช่น การใช้สายรัดเข้ากับไม้พายเพ่ือช่วยในการจับ
ไม้พาย สายรัดท่ีน่ัง Velcro (ดูระเบียบข้อ 13.4) ฟองน า้ หรือถังตักน า้ในเรือ ส าหรับแผ่นรองเพ่ือความสบายของผู้ เข้าแข่งขัน หรือส่ิงของอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ใช้เพ่ือ
เสริมแต่งคุณลกัษณะหรือก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความปลอดภัยต่อสมาชิกคณะลกูเรือ ดูข้อ 13.3 (ตุลาคม 2545) 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่1.4.3 a. ลูกเรือผู้รอดชีวติจากโรคมะเร็งเต้านม – การแข่งขนัเวลิด์แชมเป้ียนชิพ 
ลูกเรือผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Survivors Crews หรือ BCS) ได้ถูกจัดประเภทให้เป็นลูกเรือคอร์คอม (Corcom Crews) และอาจ
แข่งขันในการแข่งขันเวิล์ดคอร์คอม (World Corcom) ภายในประเภทการแข่งของตนเอง (กันยายน 2546) ตลอดจนการแข่งขนัเรือมังกรเวิลด์แชมเป้ียนชิพ
ของ BCS การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของ BCS ได้รับอนุญาตจากสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติในฐานะท่ีเป็นการแข่งขันเรือรีกัตต้าเวิล์ดแชมเป้ียนชิพ และจัด
โดยคณะกรรมการเรือมังกรสีชมพูนานาชาติ (International Pink Dragon Boat Commission หรือ IPDBC)ซ่ึงเป็นคณะกรรมการการแข่งขันและเทคนิค
ระดับดิวิช่ันส าหรับผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม หากคณะลกูเรือ BCS เป็นคณะลกูเรือระดับสโมสรโดยสุจริตหรือเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรเรือมังกร คณะ
ลกูเรือดังกล่าวอาจเข้าแข่งขันในฐานะของคณะลกูเรือระดับสโมสรในการแข่งขันเรือสโมสรระดับเวิลด์แชมเป้ียนชิพ (P พฤศจิกายน 2549) 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่3.1 จ านวนลูกเรือ ลูกเรือเรือมงักรท่ีเขา้แข่งขนัในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัโลกและระดบัทวีป โดยปกติแลว้ประกอบดว้ย 
a. ส าหรับเรือท่ีเข้าแข่งในระดับมาตรฐาน (DB22) มีฝีพายอย่างต า่สิบแปด (18) คน และไม่เกินย่ีสิบ (20) คน นายท้ายหน่ึง (1) คน และคนตีกลองหน่ึง (1) คน 
โดยมีจ านวนอย่างน้อย……………………………… 
b. ส าหรับเรือท่ีเขา้แข่งในระดบัเล็ก (DB12) ลูกเรือตอ้งประกอบดว้ยฝีพายสิบ (10) คน และคนตีกลองหน่ึงคน และนายทา้ยหน่ึงคน รวมมีผูแ้ข่งไม่เกิน 12 
คน ในคณะลูกเรือ (P พฤศจิกายน 2549) 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที่ 4.3 คณะลูกเรือระดบัสโมสร ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีจดัส าหรับคณะลูกเรือระดบัสโมสร ผู ้
เขา้แข่งคนหน่ึงๆ สามารถเป็นผูแ้ทนของคณะลูกเรือเรือมงักรไดเ้พียงคณะเดียวเท่านั้น กติกาส าหรับการเป็นผู้แทนในคณะลกูเรือระดับชาติไม่จ าเป็นต้องย่ืน
ใบสมัครแต่ผู้ เข้าแข่งขันทุกคนต้องเป็นสมาชิกโดยสุจริตใจของคณะลูกเรือเรือมังกรท่ีตนเป็นผู้แทนอยู่  เป็นเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือน (PNov 06)ก่อนเข้า
ร่วมการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพในระดับสโมสรท่ีตนเข้าแข่ง ขอให้ดูข้อบังคบัที ่12.3 ส าหรับค าจ ากดัความของค าว่าคณะลูกเรือเรือมังกรระดบัสโมสร 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 4.3.1. สมาชิกของคณะลูกเรือผู้ สุจริตใจเป็นผู้ ท่ีผ่านการฝึกฝนเป็นประจ า และ/หรือ แข่งให้กับคณะลูกเรือระดับสโมสรท่ีพวกตน
เป็นผู้แทนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนตามท่ีแสดงไว้ในข้อ 4.3 สมาชิกคณะลกูเรือผู้ สุจริตใจโดยปกติแล้วจะต้องเป็นผู้พ  านักในประเทศท่ีคณะลกูเรือ
ระดับสโมสรแห่งน้ันตั้งอยู่  สมาชิกสโมสรท่ีผ่านการฝึกและเข้าแข่งขันร่วมกับคณะลูกเรือระดับสโมสรจากประเทศหรือดินแดนท่ีแตก ต่างกันหรือภูมิภาค
ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศน้ันๆ ท่ีสมาชิกสโมสรผู้ น้ันมีถ่ินพ านักอยู่ตามปกติ จะถือว่าเป็นสมาชิกสโมสรผู้สุจริตใจกต่็อเม่ือตนสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้
เข้าร่วมในสโมสรของตนเข้าฝึกฝนและเข้าแข่งขันจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาฤดูกาลแข่งขันอย่างน้อยสอง (2) 
ฤดูกาล 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.3 ลู่ที่ใช้แข่งเรือ เพิม่เติมต่อท้าย “สลบักบัเรืออย่างต ่าเกา้ (9) ล า ในลู่ความยาว 10 เมตร” (แถว 4) ... ต้องจัดให้มีลู่กลบัอย่างน้อย 9 
เม ต ร  ท่ี ลู่ ท่ี ใ ช้ แ ข่ ง เรื อ ฝ่ั ง ใด ฝ่ั งห น่ึ ง ด้ ว ย เช่ น กั น  (P ตุ ล าค ม  2549 ) ใน ก ารแข่ งขัน ท่ี ไม่ ใ ช่ ก าร ชิ งแ ชม เป้ี ยน ชิพ  สน าม แข่ ง เรือ ต้ อ ง 
……………………………………… 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที่ 6.4 การท าเคร่ืองหมายในสนามแข่งขัน ทั้งเส้นปล่อยตวัและเสน้ชยัตอ้งมีการท าเคร่ืองหมายไว ้……………ลู่แข่ง แนวทุ่นต้องวาง
ไว้ไม่เกิน 2 เมตรหลังจากเส้นชัย ทุ่นดังกล่าวนีต้้องท าเคร่ืองหมายด้วยหมายเลขประจ าลู่ ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนจากหอดูเส้นชัย และโดยคณะลูกเรือท่ีแล่นเรือ
เข้าใกล้ (P พฤศจิกายน 2549)  ………………แต่ละลู่จะมีหมายเลขอยู่ ท่ีจุดปล่อยตัวและเส้นชัย โดยท่ีเส้นชัยควรท่ีจะมีเคร่ืองหมายประจ าลู่อยู่ เหนือศีรษะ 
ตลอดจนท่ีทุ่นเส้นชัย 
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การแก้ไขปี 2550/2551/2552 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.5 รุ่นอาวุโส –สามารถจัดแข่งท้ังแบบลูกเรือผสมชายหญิงหรือชาย/หญิงล้วน หรือในการแข่งขันแบบโอเพ่นตามท่ีแสดงไว้
ข้างต้น โดยมีข้อยกเว้นส าหรับคนตีกลอง ผู้ เข้าแข่งขันท้ังหมดต้องมีอายุ 40 ปีหรือมากกว่าน้ัน ณ วนัที ่1 มิถุนายนของปีน้ันๆ (กันยายน 2550)  
ระเบียบการแข่งขนัข้อที่ 2.3.1 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2551 ระดับช้ันแชมเป้ียนชิพเพ่ิมเติมจะใช้กับผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีอายุเกิน 17 ปี และต า่
กว่า 23 ปี ณ วันท่ี 1 มกราคมของปีน้ันๆ (กันยายน 2550) 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที่ 4.1 a. การถอืสองสัญชาติ: ผู้ เข้าแข่งขันท่ีถือสองสัญชาติอาจเป็นผู้แทนให้แก่ประเทศหรือดินแดนท่ีตนถือก าเนิดหรือประเทศหรือ
ดินแดนท่ีตนถือสัญชาติสองสัญชาติ ขึน้อยู่ กับว่าตนจะพ านักอยู่ในประเทศหรือดินแดนใด โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ เข้าแข่งขันผู้ น้ันต้องพ านักอยู่ในประเทศหรือ
ดินแดนน้ันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อก าหนดดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อ 4.2 หรือ 4.2a ตามข้างท้าย
นี ้(กันยายน 2550) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.6 วิธีการขับเคลื่อน เรือมงักรตอ้งถูกขบัเคล่ือนโดยการใชไ้มพ้ายแบบใบเด่ียวแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ไมพ้ายจะตอ้งไม่ถูกยึดติด
กบัตวัเรือไม่ว่าจะในลกัษณะใดกต็าม ยกเวน้ไมพ้ายท่ีคนถือทา้ยเรือใช ้เน่ืองจากไม้พายนีใ้ช้ในลกัษณะท่ีเป็นหางเสือ จึงอาจรองรับน า้หนักภายใต้กรอบของ
ตัวเรือ แต่ไม่อนุญาตให้มีการขับเคล่ือนตัวเรือโดยคนถือท้ายเรือ (ธันวาคม 2551) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 13.3.1 สายรัดข้อมือ อนุญาตให้ใช้สายรัดไม้พายเข้ากับข้อมือได้โดยมีเง่ือนไขว่า การรัดสายท่ีข้อมือต้องมีลักษณะท่ีสามารถ “ถอด
ออกได้อย่างรวดเร็ว”และการรัดต้องไม่มีลกัษณะของเขม็ขัด (สิงหาคม 2552) 
 

การแก้ไขปี 2553/2554 
A: ขอบเขตและหน้าที ่ A1. ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแข่งของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติส าหรับการแข่งเรือรีกตัตา้ได้ออกแบบมาในเบ้ืองตน้
ส าหรับใชใ้นการแข่งขันเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและการแข่งขันท่ีไดรั้บอนุญาตหรือได้รับการรับรองจากสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ (ดูข้อ A11.6 ในเร่ืองการให้ค าจ ากัดความ) เช่น……………………………………..ส าหรับลูกเรือสโมสร ท่ีไม่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เรือ
มังกรนานาชาติซ่ึง ………………………………. และโดยสมาคมในการก ากับของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ ในกรณีท่ี………… 
A10. สถานการณ์ทีไ่ม่ครอบคลุม ในสถานการณ์ท่ีไม่ครอบคลุม…………………………………….. 
ส าหรับการแข่งเรือรีกตัต้าเวลิด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาต ิกรรมการตดัสินของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ ซ่ึงกระท าการในนามของคณะ
กรรมการบริหารของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ มีอ านาจตัดสินใจและออกค าส่ังตามท่ีจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ในข้อ A8 ข้างต้นในเร่ืองระเบียบการ
แข่งขันและกติกาการแข่งของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ (สิงหาคม 2553) 
A11.3.1 คณะลูกเรือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและผู้รอดชีวิตทั้งหมด (BCS/ACS) คณะลูกเรือเรือมังกรท่ีเกิดจากการรวมตัวของผู้ เข้าแข่งขันท่ีผ่านการวินิจฉัย
แล้วว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง (สิงหาคม 2553) 
A11.3.2 คณะลูกเรือจากกลุ่มผู้พกิาร(ผู้ใช้ไม้พายแบบดัดแปลง) คณะลกูเรือท่ีเกิดจากการรวมตัวของผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีสภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีมีข้อจ ากัด
ทางการเคล่ือนไหว ประสาทสัมผัส และกิจกรรม (สิงหาคม 2553) 
A11.6.1 งานแข่งทีไ่ด้รับอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาต ิการอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาตจิะได้รับเม่ือองค์กรเรือมังกรท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขององค์กรและมาตรฐานด้านความปลอดภัยท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ นโยบายด้านความ
ปลอดภัยทางน า้และค าแนะน าด้านความปลอดภัย และกติกาการแข่งของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ เช่น การแข่งขันรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพ (สิงหาคม 2554) 
A11.6.2 งานแข่งที่ผ่านการรับรองจากสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ การรับรองจากสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติจะได้รับเม่ือองค์กรเรือมังกรท่ีเก่ียวข้องได้แจ้ง
ต่อสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติว่าตนได้ปฏิบัติตามาตรฐานด้านองค์กรและมาตรฐานด้านความปลอดภัยท่ีเป็นท่ียอมรับของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ แต่ไม่
จ าเป็นต้องน าระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติมาใช้ เช่น องค์การในสังกัดของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ (สิงหาคม 2554) 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที่ 1.2 การใช้ ระเบียบการแข่งขนัตอ้งน ามาใชอ้ยา่งครบถว้นหรือเป็นบางส่วนในการแข่งระดบันานาชาติท่ีสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ
จดัข้ึน อนุญาตใหจ้ดั หรือรับรอง ส าหรับผูแ้ทนหรือคณะลูกเรือของสโมสร …………………….. 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.3 การแข่งเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ การแข่งเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติอาจจัดให้มีได้…………… การแข่งเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติต้องจัดอย่างน้อย………………………..จ านวนการแข่ง
เรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละคร้ัง ปัจจุบนั การแข่งเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพต่อไปน้ี…………. 
การแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพระดับมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั (The Universities & Colleges World Championships หรือ UCWC) (สิงหาคม 2553) 
สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติยังจะจัดหรืออนุญาตให้จัดการแข่งเรือรีกัตต้าเวิล์ดแชมเป้ียนชิพส าหรับกลุ่มผู้ พิการ (การใช้ไม้พายท่ีมีการดัดแปลง หรือพาราดรา
ก้อน) การแข่งขันเวิลด์คัพส าหรับการแข่งเชิงกีฬา ในแต่ละคร้ัง การแข่งขันเวิลด์คัพได้ถูกจัดประเภทโดยสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติในช่ื อ การแข่งรีกัตต้า
ระดบัโลก (สิงหาคม 2552) 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่1.3.1 การแข่งเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและการแข่งขนัชิงถว้ย (สิงหาคม 2552) อาจ……………… 



ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแขง่ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ(ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6)                                                                        สว่นท่ี 1 ระเบียบการแขง่ขนั 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.4 คณะลูกเรือชิงแชมเป้ียนชิพ คณะลูกเรือชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ………………ส าหรับคณะลูกเรือทีม
ผู้แทน ……………………..……… คณะลกูเรือและฝีพายท่ีใช้ไม้พายดัดแปลงหรือลกูเรือพาราดราก้อนระดบัมหาวทิยาลยัหรือวทิยาลยั 
d. คณะลูกเรือมหาวิทยาลัย /วิทยาลัย คือ ผู้แทนของมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้อง (สิงหาคม 2553) 
e. ลูกเรือท่ีเป็นฝีพายท่ีใช้ไม้พายดัดแปลง (พาราดราก้อน) คือ ผู้แทนของกลุ่มหรือองค์กรกลุ่มผู้พิการท่ีได้รับการรับรอง 

คณะลูกเรือจากสมาชิกในเครือของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาตติอ้งแข่งขนัการแข่งกีฬาสีของสมาชิกในเครือของตน ในการแข่งขนั CCWC, WCorcom หรือ 
UCWC ลูกเรือตอ้งเขา้แข่งขนัในสีประจ าขององคก์รของตนเอง …… 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.4.2 ลูกเรือสโมสรและการแข่งขันแชมเป้ียนชิพอื่นๆ การแข่งขัน CCWCs ถูกจ ากดัเฉพาะคณะลูกเรือสโมสรท่ีเป็นผูแ้ทนคณะ
ลูกเรือมงักรหรือสโมสร ส าหรับการแข่งเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพอ่ืนๆ จ านวนเหล่านี้อาจลดลงเหลือต า่สุดเหลือส่ี (4) ทีม ต่อการแข่งขันคร้ังหน่ึงได้ 
(สิงหาคม 2554) 
142a (143.a) ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม – การแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพและเทศกาลที่ให้เข้าร่วม 

คณะลูกเรือผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม (BCS) ถูกจัดให้อยู่ในประเภทลูกเรือสโมสร ดังน้ันจึงอาจเข้าแข่งขันในกาแช่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพส าหรับ
ลูกเรือสโมสร (Club ระเบียบการแข่งขันข้อท่ีew World Championships - CCWC) ภายในดีวิช่ันการแข่งของตน ตลอดจนการแข่งในเทศกาลท่ีให้เข้าร่วม 
(PF) ส าหรับ BCS  
เทศกาลทีใ่ห้เข้าร่วมส าหรับ BCS ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติว่าเป็นการแข่งเรือรีกัตต้าระดับโลกตามระเบียบการแข่งขัน 1.3 และจัดขึน้
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการฝีพายผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนานาชาต ิ(International Breast Cancer Paddlers Commission - IBCPC)  
IBCPC คือ คณะกรรมการดีวิช่ันระดับนานาชาติ C&TC ส าหรับคณะลกูเรือมังกรท่ีเป็นผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม (สิงหาคม 2553) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.4.3 การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชุมชนและองค์กระดับโลก (World Corporate & Community Championships หรือ WCorcom) ใน
เบ้ืองตน้ได้ออกแบบไวส้ าหรับคณะลูกเรือฝึกหัด...…………………...........……………ลูกเรือ Corcom ตั้งแต่อย่างนอ้ยส่ี (4) ประเทศหรือดินแดน (สิงหาคม 
2554) ท่ีไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตอ้งแข่งขนักนัก่อนท่ีระดบัชั้นหน่ึงจะสามารถ……………… 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.5.2 การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสร ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสรท่ีมีคณะลูกเรือจาก
ประเทศต่างๆ ถึงห้า (5) ประเทศต่อ……. ในการแข่งแบบดีวิช่ันของ BCS  การแข่งขัน Corcom ระดับโลก (กันยายน 2546) หรือ UCWC ไม่มีข้อจ ากัด 
……………… 
ในการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพทั้งหมดในดีวิช่ันการแข่งรุ่นเยาว์และรุ่นอาวุโส ลูกเรือหน่ึง (1) คน จะแข่งได้เพียงหน่ึงประเภทอาย ุ(ปัจจุบันมีประเภท  A, B และ C) แต่อาจ
ยอมให้มีคณะลกูเรือได้สอง (2) คณะได้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการแข่งขนัและคณะกรรมการเทคนิค โดยคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์เรือมงักรนานาชาติส าหรับ
กลุ่มอายท่ีุพัฒนาขึน้ใหม่ (สิงหาคม 2554) 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.5.3 การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพระดับทวีปและระดับภูมิภาค ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัทวีปหรือระดบัภูมิภาค 
จ านวนผู้ เข้าแข่งขันต่อการแข่งขันหน่ึงคร้ังให้เป็นไปตามก าหนดของสหพันธ์ระดับทวีปหรือระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวข้อง (สิงหาคม 2554) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.7.1 CCWC การเข้าแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสร ต้องผ่านการเห็นชอบจากสมาคมท่ีเป็นสมาชิกของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ 
ลกูเรือผู้เป็นผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมต้องอยู่ในสังกัดของสมาชิกของสหพันธ์เรือมงักรนานาชาติและ IBCPC (สิงหาคม 2554) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.7.2 การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ผู้ เข้าแข่งขันในคณะลกูเรือท่ีเข้าแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพระดับมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในปัจจุบันในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง คณะลูกเรือต้องได้รับอนุญาตและอยู่ในสังกัดของสมาคมท่ีเป็นสมาชิกของ
สหพันธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีมีอยู่ในประเทศและดินแดนท่ีมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัท่ีจดทะเบียนอยู่ (สิงหาคม 2553) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.2 ประเภทหญิงล้วน – ในการแข่งประเภทหญิง ลกูเรือท้ังหมดต้องเป็นหญิง แลอายเุท่าใดก็ได้ ยกเว้นผู้ท่ีอายตุ  า่กว่า 12 ปี …..……….. ในดีวิช่ัน

ส าหรับผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม คณะลกูเรืออาจแข่งร่วมกับสมาชิกคณะลกูเรือท่ีเป็นผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมท่ีเป็นชายกไ็ด้ (สิงหาคม 2553)  
ระเบี ยบการแ ข่งขัน ข้อที่  2.1.3 ประเภทผสม  – คณะลูก เรือต้อ งประกอบด้วย ฝีพ ายห ญิ งอย่างต ่ าแปด  (8) คน  แต่ ไม่ เกิน สิบสอง (12) 
คน……………………………………………. ส าหรับการแข่งเรือเลก็ ต้องมีฝีพายหญิง 4 ถึง 6 (สิงหาคม 2553)  
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.4 ประเภทรุ่นเยาว์ – การแข่งอาจจดัข้ึนส าหรับคณะลูกเรือมีเพศเดียวหรือผสมกนัก็ได้ หรือในการแข่งขนัแบบโอเพ่น ตามท่ี
แสดงไวข้า้งตน้ ยกเวน้คนถือทา้ยเรือ ประเภทอายุต่อไปน้ี ณ วันท่ี 1 มกราคม จนถึงปี 2555 และตั้งแต่ปี 2556 ณ วันท่ี 1 มิถุนายน (สิงหาคม 2554) ให้
น ามาใช้กับประเภทรุ่นเยาว์ หมายเหตุ น่ีหมายความว่า ส าหรับปี 2555 ผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีอายุ 18 ปี 16 ปี 14 ปี หลังจากวันท่ี 1 มกราคา สามารถเ ข้าร่วมการ
แข่งขันเสมือนมีอายุ 17 ปี 15 ปี หรือ 13 ปี ได้ 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่2.1.5 ประเภทรุ่นอาวุโส – สามารถจดัการแข่งส าหรับ…………………………. ได ้ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมดตอ้งมีอายุ 40 ปี หรือมากกวา่
นั้น ณ วนัที ่1 มถุินายน ในปีน้ันๆ (กนัยายน 2550) ระดบัการแข่งรุ่นอาวุโส มีดงัน้ี ………………………………. 
ประเภทรุ่นอาวุโสชนิด C (เรือมังกรระดับ Great Grand Dragons)มีอายุมากกว่า 59 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.6 (2.2.1, 2.3.1). 18-23s.. สามารถจัดการแข่งส าหรับคณะลูกเรือประเภทเพศผสมหรือเพศเด่ียวหรือในการแข่งขันแบบโอเพ่น ตามท่ีแสดงไว้
ข้างต้นส าหรับผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีอาย ุ18 ถึง 23 ปี ณ วันท่ี 1 มิถุนายน ในปีนั้นๆ (สิงหาคม 2554) มีผู้แข่งถึงส่ี (4) คน ในการแข่ งขันประเภทเรือมาตรฐาน และ 2 คน ในการ
แข่งขนัประเภทเรือเลก็ อาจมีอาย ุ16 ปีได้ แต่ต้องต า่กว่า 18 ปี และสอง (2) และหน่ึง (1) มีอายเุกิน 23 ปี แต่ต า่กว่า 26 ปี ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน (สิงหาคม 2554) หมายเหตุ โดย
ค าจ ากัดความ คนตีกลอง และคนถือท้ายเรือ ถือเป็น “ผู้แข่ง” 



ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแขง่ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ(ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6)                                                                        สว่นท่ี 1 ระเบียบการแขง่ขนั 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.7 ชนิดกลุ่มอายุเพิ่มเติม ส าหรับประเภทรุ่นเยาวแ์ละรุ่นอาวุโส (ยกตวัอย่างเช่น ประเภทรุ่นอาวุโสชนิด D อายุเกิน 70 ปี) อาจเพิ่มเติมและ
น ามาใชใ้นการแข่งขนัเรือรีกตัตา้เวลิดแ์ชมเป้ียนชิพเม่ือสภาสหพนัธ์เรือนานาชาติมีการตดัสินใจเช่นนั้น 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.3 ประเภทเพิ่มเติม ประเภทการแข่งและการแข่งขนัอ่ืนๆ อาจน ามาใช้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ
.......................................................... โดยเป็นไปตามที่สภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติไดอ้นุมติัไว ้เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงคข์องระเบียบฉบบัน้ี ลูกเรือผูป่้วยโรคมะเร็ง
เตา้นมจะถูกพิจารณาให้อยูใ่นดีวชิัน่แชมเป้ียนชิพแยกต่างหาก โดยท่ีการแข่งขนัเวลิดแ์ชมเป้ียนชิพอาจจดัข้ึนได ้ดูขอ้1.4.3a และ 2.4. 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.1 จ านวนลูกเรือ คณะลูกเรือท่ีเขา้แข่งขนัเรือมงักรในการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพระดบัโลกและระดบัทวีป…………….:- 
a. ส าหรับเรือแข่งมาตรฐาน (DB22) ในการแข่งขัน มีจ านวนฝีพายอย่างต า่สิบแปด (18) คนและอย่างมากสุดย่ีสิบ (20) คน………………... อาจเสนอให้มีฝีพายส ารองได้ถึงส่ี 
(4) คนในคณะลกูเรือหน่ึงคณะ…………….. 
b. ส าหรับเรือแข่งขนาดเล็ก (DB12) คณะลกูเรือต้องประกอบด้วยฝีพายสิบ (10) คนและมีตวัส ารอง (2) คน รวมกับคนตีกลองหน่ึงคนและคนถือท้ายเรือหน่ึงคน โดยมีผู้แข่ง
ไม่เกิน 14 คน ในคณะลกูเรือหน่ึงคณะ (สิงหาคม 2553) ………………………………………… 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.1.1 คณะลูกเรือ หมู่ และทีมท่ีเข้าแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพ ส าหรับ WDBRC จ านวนคนในทีมผู้แทนต้องมีอย่างน้อย 20 คน (ส าหรับเรือมาตรฐาน) 
และ 12 คน (ส าหรับเรือเลก็)………………….. 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่  3.1.2 (3.1.1) องค์ประกอบของหมู่ผู้เข้าแข่งขัน (Squad Composition) จ  านวนคนในหมู่ผูเ้ข้าแข่งขันหน่ึงภายในหน่ึงทีมจะแตกต่างกันไป 
…………………….. ต่อหมู่ผู้ เข้าแข่งขันแบบดีวิช่ันมาตรฐานชนิดพรีเมียร์  (Premier Standard Divisional Squad) หน่ึงหมู่  และ 48 คน ต่อหมู่ผู้ เข้าแข่งขันแบบดีวิช่ันขนาด
เลก็ชนิดพรีเมียร์ (Premier Small Divisional Squad) หน่ึงหมู่ 
จ านวนผู้แข่งมากท่ีสุดในกลุ่มผู้ เข้าแข่งขันแบบดีวิช่ันมาตรฐานชนิดพรีเมียร์น่าจะเป็นจ านวน 26 คนต่อหน่ึงคณะลกูเรือประเภทโอเพ่น ประเภทหญิง และประเภทผสม รวม
กับเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน (รวม 6 คน) เจ้าหน้าท่ีอาจเป็นผู้ เข้าแข่งขันได้ ส าหรับ U23s ………………………………………………ในประเภทดีวิช่ันมาตรฐานเฉพาะหรือ 14 คน 
(12 + 2)ในประเภทดีวิช่ันเรือเลก็ 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.1.3 (3.1.2) จากจ านวนรวมมากท่ีสุดถึง 84 คน (48 คนส าหรับเรือเลก็)………….. ดังน้ัน เรือมังกรมาตรฐานหน่ึงล า…………มากท่ีสุดถึง 672 คน 
ข้ึนอยูก่ับจ านวนดีวิชั่นในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพและจ านวนคณะลูกเรือในสังกดัท่ีเป็นผูแ้ทนในทีมท่ีเขา้แข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพ ได้แก่ หมู่ ดีวิช่ันมากท่ีสุด 8 กลุ่ม 
จ านวนคน 84 คน ในแต่ละกลุ่ม – 1 x พรีเมียร์, 1 x U23s, 3 x รุ่นเยาว์ และ 3 x รุ่นอาวุโส แต่ละกลุ่มแข่งในประเภทลูกเรือโอเพ่น หญิง และผสม จ านวนคนในทีมเรือเล็ก
โดยท่ัวไปจะมีจ านวน 50% บวก 1 ในทีมมาตรฐาน 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 4.1 การเป็นผู้แทน ในการเป็นผูแ้ทนในประเทศหรือดินแดนหน่ึงๆ ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ……………………….. 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 4.2 ประเทศหรือดินแดนที่เป็นถิ่นอาศัย ผูเ้ขา้แข่งขนัเรือมงักรท่ีออกจากประเทศหรือดินแดนท่ีตนเกิดและเป็นผูพ้  านักถาวรท่ีไม่ใช่ชั่วคราวในอีก
ประเทศหรือดินแดนหน่ึง………………………… 

a. ยกเวน้กรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีคุณสมบติัในเร่ืองถ่ินท่ีพ  านกัถาวร……………………………….. 
b. การมีถิ่นพ านักช่ัวคราว ผู้มีถ่ินพ านักช่ัวคราว โดยจุดประสงค์ของระเบียบฉบบันี ้คือบุคคลท่ีมีถ่ินพ านักในประเทศหรือดินแดนหน่ึงๆ อันเป็นผลจากการถือ
วีซ่า ยกตัวอย่างเช่น วีซ่านักท่องเท่ียว วีซ่านักเรียน วีซ่าท างาน  หรือประเภทอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกันสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติพิจารณาว่า วีซ่าดงักล่าวเป็น
ส่ิงบ่งช้ีถึงการมีถ่ินพ านัก “ช่ัวคราว” ในประเทศหรือดินแดนท่ีเก่ียวข้อง ไม่ใช่ถ่ินพ านักถาวร หากวีซ่าดังกล่าวมิได้ถือไว้เป็นระยะเวลาในขณะนั้น 3 ปี
ติดต่อกันหรือมากกว่านั้น  ในกรณีตามจุดประสงค์ของการเป็นผู้แทนในระดับนานาชาติ การมีถ่ินพ านักถาวรนั้นจะเป็นท่ียอมรับโดยสหพันธ์เ รือมังกร
นานาชาติ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ ในกรณีดงักล่าว ให้น าข้อ ระเบียบการแข่งขนัข้อท่ี 4.2 มาใช้ด้วย (สิงหาคม 2554) 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.1 (5.4) ลวดลายตามประเพณี สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติซ่ึงยอมรับลวดลายท่ีแตกต่างกนัของเรือมงักร…….. ตลอดจนรูปแบบอ่ืนใดของเรือยาว
ตามประเพณี (Traditional Long Boats - TLB) และแพลอยน ้าตามประเพณีและมีการใช้พาย (Traditional Paddled Water Craft -TPWC) แบบอ่ืนๆ ท่ีมีในเอเชีย แอฟริกา โอ
เชียเนีย และอเมริกาใต้ ได้ยอดมรับเรือยาวตามประเพณีและแพลอยน า้ตามประเพณีและมีการใช้พายดังกล่าวส าหรับการใช้โดยท่ัวไปโดยสมาชิกสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ 
สภาสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติอนุมัติ ………… และเรือยาวตามประเพณีและแพลอยน า้ตามประเพณีและมีการใช้พายนี้ท่ีใช้โดยท่ัวไปในประเทศสมาชิกสหพันธ์เรือมงักร
นานาชาติอ่ืนๆ……….. 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.2.1 ข้อก าหนดเฉพาะในการต่อเรือของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ (IDBF Specs) ประกอบด้วยคู่ มือด้านเทคนิคและแบบส าหรับ…… 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.3 (5.2) ข้อยกเว้น คณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตอ้งมีอ านาจ ยกเวน้ในบางสภาวการณ์ ในการอนุญาตให้ใชแ้บบอ่ืนๆ ของ
เรือมงักรและไม้พายตามประเพณีในการแข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพ………….... 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.3.1 แบบอื่นๆ ที่แตกต่างกันของเรือมังกรและไม้พายที่ได้รับอนุมัติ จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้แข่งได ้….. แบบอ่ืนๆ ของเรือยาวตามประเพณี ท่ี
ขบัเคล่ือนดว้ยไมพ้ายใบเด่ียว อาจ……………... 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.4 (5.3) การแข่งระดบันานาชาติและการแข่งขนัท่ีไดรั้บอนุญาต ส าหรับ.....................................ท่ีไดรั้บอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ โดย
ปกติแล้ว เรือมังกร (หลงโจ้ว) และอุปกรณ์ท่ีใช้ควรเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติแต่แบบตามประเพณีแบบอ่ืนๆ อาจให้ใช้ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น CTWDB และ HKWDB ในการแข่งขันท่ีผ่านการอนุมัติจากสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ  เรือมังกรท่ีมีแบบแตกต่างกัน จะอนุญาตให้เฉพาะ เรือยาวตาม
ประเพณี (Traditional Long Boats - TLB) และแพลอยน ้าตามประเพณีและมีการใช้พาย แบบอ่ืนๆ(Traditional Paddled Water ระเบียบการแข่งขันข้อท่ีaft -TPWC) เท่านั้น 
ส าหรับงานแข่งขันท้ังสองประเภท ข้อก าหนดเฉพาะในเร่ืองชนิดและแบบโครงร่างของเรือและอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ ผู้จัดงานแข่งต้องแจ้งในการแข่งให้คณะลกูเรือผู้เข้าแข่งขัน
ให้ทราบล่วงหน้า    
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.5 ...........................การโฆษณาผู้สนับสนุน  ตามระเบียบฉบบัน้ี คณะกรรมการจดังานอาจ…………. โดยมีเง่ือนไขวา่ คณะลูกเรือทั้งหมดไดรั้บ 
...................ท่ีซ้ือมาใหม่ ............................................... แทนท่ี .....................................................ท่ีเป็นขอ้ก าหนดเฉพาะของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ  
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ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่7.11 ต าแหน่งและรางวลั – ผู้ชนะเลศิ เมือ่จ านวน……….. หรือแชมเป้ียนชิพระดบัมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั...........…. 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่7.12. (7.13) ต าแหน่งเวิลด์แชมเป้ียนชิพ ผูเ้ขา้แข่งขนัในคณะลูกเรือท่ีเม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัแลว้ไดอ้นัดบัท่ี…….. ลกูเรือท้ังหมดใน
ประเภท Class Grand Final จะได้รับใบประกาศนียบัตรท่ีแสดงต าแหน่งของตนในประเภทการแข่งขันน้ันๆ (สิงหาคม 2554) 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่7.13 (7.12) การแข่งชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ เม่ือมีจ านวนชาติหรือดินแดนในประเภทการแข่งขนัหน่ึงๆ ใน
การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัโลกหรือระดบัสโมสรนอ้ยกวา่หก (6) ชาติหรือดินแดน ใหต้อ้ง........................... ต  าแหน่งเวิลด์แชมเป้ียน และก าหนดให้มี
การมอบเหรียญและถ้วยรางวัลของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติส าหรับประเภทการแข่งขันน้ันๆ ดังต่อไปนี ้(สิงหาคม 2554) 
a. มีผู้ เข้าแข่งขันเพียงรายเดียวเท่าน้ัน                                  – ถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน 
b. มีผู้ เข้าแข่งขันเพียงสองราย                                             – ล  าดับท่ี 1 ลกูเรือได้รับเหรียญ และท่ี 2 ได้รับถ้วยรางวัล 
c. มีผู้ เข้าแข่งขันเพียงสามราย                                             – สองล าดับแรก ลกูเรือได้รับเหรียญ ล าดับท่ี 3 ได้รับถ้วยรางวัล 
d. มีผู้ เข้าแข่งขันเพียงส่ีหรือห้าราย                                     – สามล าดับแรก ลกูเรือได้รับเหรียญ ท่ีเหลือได้รับประกาศนียบัตร 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่8.3.1 รูปแบบการเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ส าหรับการแข่งเรือรีกัตต้าเวิลด์แชมเป้ียนชิพ มีรูปแบบการเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันส่ี (4) 
รูปแบบส าหรับการใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการเข้าแข่งขัน ดังต่อไปนี ้การเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันเฉพาะกิจ การเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งท่ีได้รับการ
ยืนยันแล้ว การเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีการเสนอช่ือแล้วเป็นท่ีส้ินสุด การเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันท่ีเล่ือนออกไป และการเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันล่าช้า 
(สิงหาคม 2553)  
1. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขันเฉพาะกิจจะถูกส่งไปท่ีสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติอย่างน้อย  6 เดือนก่อนการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพเพ่ือแจ้งให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบว่าคณะลกูเรือของทีมหรือสโมสรมีความประสงค์จะเข้าแข่งในงานแข่งขัน 
2. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขนัทีไ่ด้รับการยืนยันแล้ว จะถกูส่งไปท่ีสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพเพ่ือแจ้งให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบว่า คณะลกูเรือของทีมหรือสโมสรมีความประสงค์จะเข้าแข่งในงานแข่งขัน 
3. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขนัที่มีการเสนอช่ือแล้วเป็นทีส้ิ่นสุด จะถูกส่งไปท่ีสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติไม่เกิน 6 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพ 
โดยระบุช่ือและรายละเอียดของผู้ เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพทุกคน 
4. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขันที่เลื่อนออกไปสามารถส่งไปท่ีสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ แทนการเสนอรายช่ือเข้าแข่งขันท่ีมีการเสนอช่ือแล้วเป็นท่ีส้ินสุด 
เม่ือรายช่ือผู้ เข้าร่วมการแข่งขันยังไม่เป็นท่ีส้ินสุดหรือเงินทุนส าหรับผู้ ร่วมการแข่งขันท้ังหมดยังไม่ได้รับการยืนยัน การเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันดังกล่าวจะ
เป็นการยืนยันว่า คณะลกูเรือท่ีเก่ียวข้องได้ปรากฏช่ืออยู่ในโปรแกรมการแข่งส าหรับประเภทการแข่งขันท่ีตนได้เข้าแข่งขันและไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการ
เข้าแข่งล่าช้า  
5. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขันล่าช้า คือรายช่ือท่ีสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติได้รับหลังจากวันครบก าหนดการเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขัน จน ถึงสอง (2) 
สัปดาห์ก่อนงานแข่งขัน เม่ือไม่มีการน าส่งรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันท่ีเล่ือนออกไป โดยมีเง่ือนไขว่า โปรแกรมการแข่งเอือ้ต่อการเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันดังกล่าว 
การเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันล่าช้าจะเป็นท่ียอมรับน้ันให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประจ าการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกร
นานาชาติเท่าน้ัน และต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันล่าช้า 
ระเบียบการแข่งขันต่อไปน้ีต้องมีการจัดล าดับหมายเลขข้อใหม่ตามที่แสดงไว้ดังต่อไปน้ี - ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 8.3 เปล่ียนเป็น 8.3, 8.3.1 และ 8.3.2 
ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 8.4เปล่ียนเป็น 8.6. ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 8.4.1 เปล่ียนเป็น 8.7, 8.7.1 และ 8.7.2. ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 8.4.2 เปล่ียนเป็น 8.8.1a. 
ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 8.4.3 เปล่ียนเป็น 8.8.1b. ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 8.5 เปล่ียนเป็น 8.8. ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 8.5a เปล่ียนเป็น 8.8.2 ระเบียบการ
แข่งขันข้อท่ี 8.6 เปล่ียนเป็น 8.4 ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 8.7 เปล่ียนเป็น 8.3.3 ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 8.8 เปล่ียนเป็น 8.5 (8.8.1 เปล่ียนเป็น 8.5.1) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 13.3.1 สายรัดข้อมือและอุปกรณ์ผูกเรือ ไม่อนุญาตให้ใช้สายรัดข้อมือเข้ากับไม้พายหรือระบบการผูกมัดเรืออ่ืนใดท่ีผูกตัวผู้ เข้า
แข่งขันเข้ากับไม้พายหรือเรือ เน่ืองจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะท าให้เกิดอันตราย………. 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่13.4 แผ่นรองนั่ง แผ่นรองนั่งในเรือมงักร (เบาะ) ตามท่ีใหร้ายละเอียดไวใ้นระเบียบขอ้ 13.1 ตอ้งท าจากวสัดุน่ิม เช่น นีโอพรีน มี
ความหนาประมาณ 15 มม. ท่ีจะบีบตัวได้อย่างง่ายดายเม่ือใช้นิว้มือและนิว้หัวแม่มือกด ความกว้างของแผ่นรองน่ังอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและรูปร่าง แต่
ต้องมีขนาดไล่เล่ียกับความกว้างของท่ีน่ังของฝีพายในเรือแข่งระดับนานาชาติประเภทมาตรฐานและควรมีความกว้างไม่เกิน 20 ซม. และความยาวไม่เกิน 40 
ซม. (สิงหาคม 2554)  
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ส่วน 1 ระเบียบการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาต ิ

                                               ฉบับที่ 6                                                     
(มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555) 

 

ระเบียบการแข่งขนัขอ้ 1 ระเบียบทั่วไป 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่1.1 ระยะทาง ระเบียบฉบบัน้ีออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจวา่ การแข่งไดมี้ข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้การแข่งขนัเป็นไปอยา่งยุติธรรม
และปลอดภยั 
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติจะรับรองการแข่งขนัเรือมงักรท่ีสามารถจดัไดโ้ดยมีระยะทางตั้งแต่ 200 เมตรข้ึนไป และในสนามแข่งแบบต่างๆ เช่น ทะเลสาบ 
แม่น ้า บริเวณอ่าว และทะเล ตามกฎและระเบียบท่ีแตกต่างกนัไป 

ระเบียบการแข่งขนัดงัต่อไปน้ีในเบ้ืองตน้มีไวส้ าหรับการแข่งขนัเรือรีกตัตา้เวิลดแ์ชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีโดยปกติแลว้จดัในท่ีน ้าไหล
น่ิง ในการสร้างลู่ส าหรับแข่งเรือรีกตัตา้เวิลด์แชมเป้ียนชิพเพื่อให้มีส่ิงก าบงันั้น ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะท่ีมีในระเบียบการแข่งฉบบัน้ีและเป็นไปตาม
สภาพการแข่งในช่วงฤดูร้อนท่ีมีอุณหภูมิปานกลาง 
การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอาจโดยมีขอ้ยกเวน้ไดเ้ป็นคร้ังเป็นคราวท่ีลู่แข่งเรือรีกตัตา้ท่ีผ่านการรับรองซ่ึงตั้งอยูใ่นแหล่งน ้าท่ี
มีพื้นดินลอ้มรอบในพื้นท่ีเปิด เช่น ทะเลสาบและอ่างน ้า บริเวณอ่าวท่ีมีส่ิงก าบงั หรือในแม่น า้ท่ีน ้ าไหลน่ิง  
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที่ 1.2 การใช้ ระเบียบการแข่งขนัน้ีอาจน ามาใชอ้ยา่งครบถว้นหรือบางส่วนในการแข่งระดบันานาชาติท่ีสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติจดั
ข้ึน อนุญาตใหจ้ดั หรือใหก้ารรับรองส าหรับคณะลูกเรือท่ีเป็นผูแ้ทนหรือคณะลูกเรือสโมสร 
ระเบียบการแข่งขนัน้ีสามารถน ามาใชใ้นการแข่งระดบันานาชาติของคณะลูกเรือสโมสรอ่ืนๆ โดยอยูใ่นดุลยพินิจของผูจ้ดัการแข่ง และเป็นไปตามการรับรู้
ตามท่ีก าหนดในบทท่ีวา่ดว้ยเร่ืองขอบเขตและหนา้ท่ี ยอ่หนา้ A2 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.3 การแข่งขันเรือรีกตัต้าชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ การแข่งขนัเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติอาจจัดปีละคร้ัง ณ สถานท่ีและเวลาท่ีไดรั้บการตดัสินใจจากสภาสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะของ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ระเบียบการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ และกติกาการแข่ง  
การแข่งเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตอ้งจดัข้ึนเป็นระยะเวลาอยา่งต ่าสอง (2) วนัติดต่อกนั โดยมีระยะการแข่งขนัชิงแชมเป้ียน
ชิพอยา่งนอ้ยในประเภท 200 เมตร และ 500 เมตร การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพท่ีมีระยะทาง 1,000 เมตร และ 2,000 เมตร อาจจดัข้ึนได ้และให้ระยะการแข่งท่ี 
250 เมตร แทนระยะ 200 เมตรได ้
จ านวนเรือรีกัตต้าท่ีเขา้ชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละคร้ัง ในปัจจุบนั การแข่งขนัเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพ
ต่อไปน้ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดา้นการจดัจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 

การแข่งเรือมงักรเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพ (The World Dragon Boat Racing Championships - WDBRC) 
การแข่งขนัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสร (The Club Crew World Championships - CCWC) 
การแข่งขนัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพระดบัองคก์รและชุมชน (The Corporate & Community World Championships - WCorcom) (กนัยายน 2546) 
การแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพระดับมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั (The Universities & Colleges World Championships - UCWC) (สิงหาคม 2553) 

สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติยังจะจัดหรืออนุญาตให้จัดการแข่งขันเรือรีกัตต้าเวิลด์แชมเป้ียนชิพส าหรับกลุ่มผู้ พิการ (ใช้ไม้พายดัดแปลง หรือพาราดราก้อน) 
และการแข่งขันเวิลด์คัพในรูปแบบของกีฬาเป็นคร้ังเป็นคราว การแข่งขันเวิลด์คัพยังมีการจัดประเภทโดยสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ ให้เป็นการแข่งขันเรือ
รีกตัต้าระดบัโลกหรือเวลิด์คลาสรีกตัต้า (สิงหาคม 2553)  

* ระเบียบการแข่งขนัข้อที่ 1.3.1 การแข่งขันเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและการแข่งขนัชิงถว้ย (สิงหาคม 2553) 
อาจจดัข้ึนไดใ้นระดบัทวีปและภูมิภาค โดยปกติแลว้ในกรณีดงักล่าว งานแข่งดงักล่าวจะจดัโดยองคก์รระดบัทวีปหรือระดบัภูมิภาคท่ีไดรั้บการ
รับรองจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติส าหรับทวีปหรือภูมิภาคนั้นๆ และตอ้งใชช่ื้อองคก์ารระดบัทวีปหรือระดบัภูมิภาคดงักล่าวนั้น 

 
* ส าหรับงานแข่งในยุโรป ใหดู้บทแกไ้ขของ EDBF ท่ีแนบมากบัระเบียบน้ี 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.4 ลูกเรือส าหรับการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพ การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและการ
แข่งขนัชิงถว้ยอาจจดัข้ึนให้ส าหรับคณะลูกเรือจากทีมผู้แทน คณะลูกเรือสโมสร องค์กรและชุมชน มหาวิทยาลยัและวิทยาลัย และฝีพายท่ีใช้ไม้
พายดัดแปลง หรือคณะลูกเรือพาราดราก้อน 
a. คณะลูกเรือทีมผู้แทน คือ คณะลูกเรือมงักรท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผูแ้ทนของประเทศ ดินแดน ทวีป ภูมิภาค หรือสมาชิกของตน ตามท่ี
ก าหนดในขอ้ก าหนดของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (กนัยายน 2545) 
สีที่ใช้ในการแข่ง คณะลูกเรือผู้แทนในการแข่งขนั WDBRC ตอ้งเขา้แข่งขนัตามสีท่ีใช้ในการแข่งขนัท่ีผ่านการรับรองแล้วตามประเทศหรือ
ดินแดนของตน (ดูระเบียบขอ้ 9.12) และเป็นไปตามกติกาของการเป็นผูแ้ทนตามท่ีแสดงไวใ้นระเบียบขอ้ 4.1  
b. คณะลูกเรือสโมสร คือ ลูกเรือท่ีเป็นผูแ้ทนของตนเองหรือสโมสรเรือมงักรโดยสุจริต 
c. คณะลูกเรือองค์กร / ชุมชน เป็นผูแ้ทนขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง (กนัยายน 2546) 
d. คณะลกูเรือมหาวิทยาลยั /วิทยาลยั เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง (สิงหาคม 2553) 
e. คณะลกูเรือฝีพายที่ใช้ไม้พายดดัแปลง (พาราดราก้อน) เป็นผู้แทนของกลุ่มหรือองค์กรผู้พิการ (สิงหาคม 2553) 
สีที่ใช้ในการแข่ง ลูกเรือจากสมาชิกในสังกดัของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติตอ้งเขา้แข่งขนัในสีท่ีใช้ในการแข่งของสมาชิกในสังกดัดงักล่าว ใน
การแข่งขัน CCWC, WCorcom หรือ UCWC ลูกเรือตอ้งเขา้แข่งขนัตามสีท่ีใชใ้นการแข่งขององคก์รของตนหรือสีกลาง (สีขาวลว้น)  
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.4.1 การแข่งเวิล์ดแชมเป้ียนชิพเรือมังกร (World Dragon Boat Racing Championships - WDBRC) โดยปกติแล้ว
จ ากดัเฉพาะทีมผูแ้ทนจากสมาชิกทั้งแบบเต็มสภาพและแบบพ้ืนฐาน โดยอาจมีข้อยกเว้นและเป็นไปตามดุลยพินิจของสภาสหพันธ์เรือมังกร
นานาชาติ คณะลูกเรือผูแ้ทนจากประเภทอ่ืน ของสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอาจไดรั้บอนุญาตให้เขา้แข่งขนัใน WDBRC ได ้(กนัยายน 
2545) จ านวนลูกเรือทั้งหมดในสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติหน่ึงราย ถูกก าหนดให้เป็นหน่ึง “ทีม” คณะลูกเรือจากสมาชิกสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติท่ีมีอย่างน้อยหก (6) รายต้องเข้าแข่งขนัก่อนจะมีการมอบสถานภาพการแข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติให้แก่ประเภทการแข่งขนัหน่ึงๆ ได ้(ดูระเบียบการแข่งขนัขอ้ 1.5.1 ดว้ย)  
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.4.2 คณะลูกเรือสโมสรและการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพอืน่ๆ การแข่งขัน CCWCs ถูกก าหนดให้แก่คณะลูกเรือสโมสร
ท่ีเป็นผูแ้ทนของคณะหรือสโมสรเรือมงักร ท่ีไม่ใช่สมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ คณะลูกเรือตอ้งเขา้แข่งขนัในช่ือของ “สโมสร” ของ
ตน และอยูใ่นชุดประจ าสโมสร และตอ้งไม่ไดรั้บสถานภาพทีมผูแ้ทน คณะลูกเรือสโมสรจากสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอยา่งน้อยหก 
(6) ราย ตอ้งเขา้แข่งขนัก่อนจะมีการมอบสถานภาพการแข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติให้แก่ประเภทการแข่งขนั
หน่ึงๆ ได้ (ดูระเบียบขอ้ 1.5.2) ส าหรับการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพอ่ืนๆ จ านวนดังกล่าวอาจลดลงเหลืออย่างน้อยสุดส่ี (4) ทีม ต่อการแข่งขัน 
(สิงหาคม 2554)  

a. (143.a) ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม – การแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพ และเทศกาลที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วม ลูกเรือผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม (Breast 

Cancer Survivors ระเบียบการแข่งขันข้อที่ews - BCS)ได้ถูกจัดประเภทให้อยู่ในประเภทลูกเรือสโมสรและดังนั้นจึงอาจเข้าแข่งขันในการแข่งขันเวิลด์แช
มเป้ียนชิพส าหรับลูกเรือสโมสร (Club Crew World Championships - CCWC) ในดีวิช่ันท่ีเข้าแข่งของตน ตลอดจนในเทศกาลท่ีมีการเปิดโอกาสให้ผู้รอดชีวิต
จากโรคมะเร็งเต้านม (BCS Participatory Festivals - PF) 
เทศกาลท่ีเปิดโอกาสให้ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม (BCS Participatory Festivals) ได้ผ่านการรับรองจากสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติให้เป็นการแข่งขนัเรือ
รีกัตต้าระดับเวิลด์คลาสตามระเบียบการแข่งขันข้อ 1.3 และจัดขึ้นภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการฝีพายผู้ ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนานาชาติ 

(International Breast Cancer Paddlers Commission - IBCPC) IBCPC เป็นคณะกรรมาธิการระดับดีวิช่ันของคณะกรรมการการแข่งขันและเทคนิคของ
สหพันธ์เรือมงักรนานาชาติส าหรับคณะลกูเรือเรือมงักรผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม (สิงหาคม 2553) 

ระเบี ยบการแข่งขัน ข้อที่  1.4.3 การแข่งขัน ชิงแชม เป้ียนชิพขององค์กรระดับโลกและชุมชน  (World Corporate & Community 
Championships - WCorcom) ในเบ้ืองตน้ไดอ้อกแบบให้แก่คณะลูกเรือฝึกหัด นัน่คือ คณะลูกเรือท่ีมีประสบการณ์นอ้ยหรือไม่มีประสบการณ์
ในด้านการแข่งในทางกีฬา การเสนอช่ือเขา้แข่งขนัถูกจ ากดัเฉพาะคณะลูกเรือท่ีเป็นผูแ้ทนขององคก์ร (ทางการคา้/ทางธุรกิจ) หรือองค์กรใน
ชุมชน (ต ารวจ หน่วยดบัเพลิง หน่วยบริการทางการแพทย ์กองทพั ฯลฯ) ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเป็นลูกจา้ง หรือสมาชิกใกลชิ้ดในครอบครัวของลูกจา้ง
ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นท่ีรู้กนัของผูเ้ขา้แข่งขนัอาจน ามาใช้ได ้คณะลูกเรือ Corcom 
จากประเทศหรือดินแดนอยา่งนอ้ยส่ี (4) แห่ง (สิงหาคม 2554) ท่ีได้รับการรับรองจากสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติต้องเข้าแข่งขันก่อน
จะมีการมอบสถานภาพการแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพส าหรับลูกเรือองค์กรและชุมชนให้แก่ประเภทการแข่งขันหน่ึงๆ ได้ (กันยายน 
2546)  
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* ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.4.4 (1.4.3) การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพระดับทวีปหรือระดับภูมิภาค อาจจดัข้ึนส าหรับผูแ้ทน คณะลูกเรือสโมสรหรือ Corcom  
คณะลูกเรืออยา่งนอ้ยหกคณะจากประเทศ ดินแดน หรือสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอยา่งน้อยสาม (3) ราย ตอ้งเขา้แข่งขนัก่อนจะมีการมอบสถานภาพ
การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพให้แก่ประเภทการแข่งขนัหน่ึงๆ ได ้(กนัยายน 2546) * ส าหรับงานแข่งในยโุรป ให้ดูบทแกไ้ขของ EDBF ท่ีแนบมากบัระเบียบน้ี 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.5 คณะลูกเรือที่เข้าร่วม จ านวนคณะลูกเรือท่ีเขา้ร่วมในการแข่งขนัเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติไดถู้กก าหนดโดยผูบ้ริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและไดรั้บอนุมติัจากสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ จ  านวนดงักล่าวอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หากแต่กระท าเช่นนั้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของการกีฬา 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.5.1 การแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพ ส าหรับการแข่งเรือมงักรเวลิด์แชมเป้ียนชิพ ตอ้งอนุญาตให้คณะลูกเรือหน่ึง (1) คณะ ต่อชาติหรือ
ดินแดนให้เขา้แข่งขนัในแต่ละประเภทการแข่งขนัตามท่ีบรรจุในรายการการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.5.2 การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสร ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสรท่ีมีคณะลูกเรือต่างๆ ถึงห้า 
(5) คณะต่อประเภทการแข่งขนั อาจเขา้แข่งขนัจากชาติ ดินแดน หรือสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรหน่ึงๆ ได ้ 
ในดีวิช่ันของผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม (BCS Division) World Corcom (กันยายน 2546) หรือ UCWCไม่มีขอ้จ ากัดในเร่ืองจ านวน ค าช้ีแจง - ‘คณะ
ลูกเรือต่างๆ หมายถึงโดยพฤตินยัวา่ มาจากสโมสรต่างๆ กนั (กนัยายน 2552)  
 
* ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.5.3 การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพระดับทวีปและระดับภูมิภาค ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัทวีปหรือระดบัภูมิภาค 
จ านวนรายช่ือท่ีเสนอต่อประเภทการแข่งขนัน้ันอนุญาตได้ตามท่ีก าหนดโดยสหพันธ์ระดบัทวีปหรือระดับภมิูภาคท่ีเก่ียวข้อง (สิงหาคม 2554)   
ในการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพทุกแบบในดีวชิัน่การแข่งแบบรุ่นเยาวแ์ละรุ่นอาวุโส อนุญาตให้คณะลูกเรือหน่ึง (1) คณะต่อประเภทอาย ุ(ปัจจุบนัคือ ประเภท A, 
B และ C) ส าหรับกลุ่มอายุท่ีพฒันาข้ึนใหม่ กลุ่มคณะลูกเรืออีกสอง (2) คณะอาจให้มีได้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการการแข่งขนัและเทคนิคโดยคณะ
กรรมการบริหารสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (สิงหาคม 2554) 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.6 มหกรรมกฬีาโอลมิปิกเกมส์และมหกรรมกฬีานานาชาติ เม่ือการแข่งเรือมงักรถูกจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของมหกรรม
กีฬาโอลิมปิกหรือมหกรรมกีฬานานาชาติอ่ืนๆ โดยทัว่ไปแลว้ ให้น าระเบียบเดียวกนักบัท่ีใช้ในการแข่งเรือมงักรชิงแชมเป้ียนชิพมาใช้ ยกเวน้ 
หากกติกาดงักล่าวขดักบักติกาของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หากเป็นเช่นนั้น ให้ถือวา่กติกาของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีความส าคญั
กวา่ ส าหรับมหกรรมกีฬานานาชาติ ให้เสนอรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัไดสู้งสุด สอง (2) ชุดต่อหน่ึงชาติเท่านั้น  
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.7 ข้อจ ากัดในการส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับชิงแชมเป้ียนชิพ เม่ือมีการจดัการแข่งส าหรับทั้งคณะลูกเรือทีม
ผูแ้ทน และคณะลูกเรือสโมสรในการแข่งขนัเรือรีกตัตา้การแข่งขนัเดียวกนั คณะลูกเรือจะไม่ไดไ้ดรั้บอนุญาตให้เขา้แข่งขนัทั้งในการแข่งขนัทั้ง
สองคร้ังในประเภทการแข่งขนัเดียวกนัในวนัเดียวกนั อีกทั้งยงัไม่อนุญาตให้คณะลูกเรือผูแ้ทนและคณะลูกเรือสโมสรเขา้แข่การแข่งขนัร่วมกนั
ในประเภทการแข่งขนัเดียวกนั 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.7.1 การแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสร (CCWC) การเสนอรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพของลูกเรือ
สโมสรตอ้งได้รับอนุมติัจากสมาคมท่ีเป็นสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ถ้ามีในประเทศหรือดินแดนท่ีคณะลูกเรือสโมสรนั้นมีภูมิล าเนาอยู ่คณะ
ลูกเรือท่ีเป็นผูร้อดชีวติจากโรคมะเร็งเตา้นมตอ้งอยูใ่นสังกดัขององคก์รสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ และ IBCPC. (สิงหาคม 2554) 
การอนุญาต หมายความว่า คณะลูกเรือสโมสรเป็นลูกเรือโดยสุจริตตามท่ีไดใ้ห้รายละเอียดไวใ้นระเบียบฉบบัน้ี มีสภาพการเงินท่ีดี มีประวติัในเร่ืองวินัยท่ีดี 
และเป็นสมาชิกปัจจุบนัของสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง (กนัยายน 2545)  
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.7.2 การแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ผู้เข้าแข่งขนัท่ีอยู่ในคณะลกูเรือท่ีเข้าแข่งขนัในการแข่งขันเวิลด์แช
มเป้ียนชิพระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาปัจจุบนัในมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้อง คณะลกูเรือต้องได้รับอนุญาตและ
อยู่ในสังกัดของสมาคมสมาชิกสหพันธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีมีอยู่ในประเทศหรือดินแดนท่ีมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยันั้นๆ จดทะเบียนอยู่ (สิงหาคม 2553) 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.8 ความปลอดภยัทางน ้า สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติมีพนัธกิจในการลดความเส่ียงท่ีมีต่อใครก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
แข่งเรือมงักรท่ีประสบขณะร่วมการแข่งขนักีฬาดงักล่าว เน่ืองจากมาตรฐานและความสลบัซบัซ้อนของกฎหมายดา้นความปลอดภยัของแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกนัไป ระเบียบฉบบัน้ีไม่อาจครอบคลุมกฎหมายของทุกๆ ประเทศได ้แต่กฎหมายดงักล่าวนั้นควรท่ีจะน ามาใช้ในงาน
แข่งของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ  
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 1.8.1 อยา่งน้อยท่ีสุด สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติพิจารณาว่า เป็นหน้าท่ีของทุกๆ คนในกีฬาดังกล่าวท่ีจะปฏิบติัตามค าแนะน าและ
แนวทางด้านความปลอดภัยท่ีมีในระเบียบการแข่งขนัฉบบัน้ี (ดูระเบียบขอ้ 7.5 - 7.10 และนโยบายดา้นความปลอดภยัทางน ้ าท่ีแนบมาน้ี) และหลกัทัว่ไปท่ีว่า 
“การป้องกันช่วยลดความเส่ียงและการบาดเจ็บและยังช่วยให้ชีวิตปลอดภัย”  
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ระเบียบการแข่งขัน 2 ประเภทการแข่งและการแข่งขันและดวีช่ัินของการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพ 

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1 ประเภทการแข่งขัน ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติหรือการแข่งขนัท่ีไดรั้บ
อนุญาตทั้งหมด การแข่งอาจจดัข้ึนตามประเภทการแข่งดงัต่อไปน้ี โดยแบ่งตามอายแุละเพศ 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.1 ประเภทโอเพ่น – เป็นประเภทพื้นฐานของการแข่ง ไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืององคป์ระกอบของคณะลูกเรือ หรืออายุ 
ยกเวน้วา่ ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีอายุต  ่ากว่า 12 ปี ตอ้งมีบิดามารดา หรือผูใ้หญ่ผูรั้บผิดชอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยู่ร่วมในเรือดว้ย และตอ้งสวมอุปกรณ์
ช่วยในการลอยตวัเฉพาะบุคคล 
(ดูระเบียบขอ้ 7.9 ประกอบดว้ย) 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่2.1.2 ประเภทหญงิ – ในการแข่งประเภทหญิง คณะลูกเรือตอ้งเป็นหญิงทั้งหมด และจะมีอายุเท่าใดกไ็ด ้ยกเวน้ผูท่ี้มีอายุ
ต  ่ากว่า 12 ปี ให้น าระเบียบขอ้ 2.1.1 มาใช ้ในดีวิชัน่ส าหรับผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งเตา้นม ลูกเรืออาจแข่งร่วมกบัสมาชิกลูกเรือผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งเตา้นมท่ีเป็นผูช้ายได ้(สิงหาคม 2553) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.3 ประเภทผสม – คณะลูกเรือตอ้งมีฝีพายหญิงอยา่งนอ้ยแปด (8) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน ไม่มีขอ้จ ากดัดา้น
อายุ ยกเวน้ผูมี้อายุ 12 ปี ตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบขอ้ 2.1.1 ส าหรับการแข่งเรือเลก็ จะต้องมีผู้หญิง 4 ถึง 6 คน (สิงหาคม 2553) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.4 ประเภทรุ่นเยาว์ – การแข่งอาจจดัให้ส าหรบคณะลูกเรือประเภทเพศเดียวหรือเพศผสมหรือในการแข่งขนัแบบ
โอเพ่นตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้ ยกเวน้คนถือทา้ยเรือ ประเภทอายุต่อไปน้ี ณ วันที่ 1 มกราคม จนถึงปี 2555 และจากปี 2556 เป็นต้นมา ณ วันที่ 1 
มถุินายน (สิงหาคม 2554) ใหน้ ามาใชก้บัประเภทรุ่นเยาว ์
รุ่นเยาว ์A ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี แต่ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 
รุ่นเยาว ์B ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 16 ปี แต่ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 
รุ่นเยาว ์C ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 14 ปี แต่ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 
หมายเหตุ หมายความว่าในปี 2555 ผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีอายุ 18 ปี 16 ปี หรือ 14 ปี ณ วันท่ี หรือหลังจากวันท่ี 1 มกราคม สามารถเข้าแข่งขันใน
ประเภทอายุ 17 ปี 15 ปี หรือ 13 ปี ได้ ตามล าดับ  
 

ระเบียบการแข่งขนัข้อที่ 2.1.5 ประเภทรุ่นอาวุโส – การแข่งอาจจดัให้ส าหรบคณะลูกเรือประเภทเพศเดียวหรือเพศผสมหรือในการแข่งขนัแบบ
โอเพ่นตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้ ยกเวน้คนตีกลอง ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมดตอ้งมีอายุ 40 ปี หรือมากกว่านั้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน ในปีน้ันๆ (กันยายน 
2550) ประเภทการแข่งรุ่นอาวุโส คือ 
รุ่นอาวุโส A ผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีอายุ 39 ปี 
รุ่นอาวุโส B (แกรนด์ดราก้อน หรือ Grand Dragons) ผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีอายุเกิน 49 ปี แต่ไม่เกินอายุ 60 ปี 
รุ่นอาวุโส C (เกรทแกรนด์ดราก้อน หรือ Great Grand Dragons) ผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.6 (2.2.1). 18-23s.. การแข่งอาจจัดให้ส าหรบคณะลูกเรือประเภทเพศเดียวหรือเพศผสมหรือในการแข่งขนัแบบ
โอเพน่ตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้ ส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีอายุ 18 ปี ถึง 23 ปี ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน ในปีนั้นๆ (สิงหาคม 2554)  
ผูแ้ข่งจ านวนถึงส่ี (4) คน ในการแข่งขนัเรือมาตรฐาน และ 2 คน ในการแข่งขนัเรือเล็ก อาจมีอายุ 16 ปีไดแ้ต่ตอ้งไม่ถึง 18 ปี และสอง (2) คน 
และหน่ึง (1) คน มีอายุเกิน 23 ปี แต่ไม่เกิน 26 ปี ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน (สิงหาคม 2554) หมายเหตุ ตามค าจ ากัดความ คนตีกลองและคนถือท้ายเรือ
ถือว่าเป็น “ผู้แข่ง” 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.1.7 ชนิดกลุ่มอายุเพิ่มเติม ส าหรับประเภทรุ่นเยาว์และรุ่นอาวุโส (ยกตัวอย่างเช่น รุ่นอาวุโส D อายุเกิน 70 ปี) อาจ
เพ่ิมเติมเข้ามาและน ามาใช้ในการแข่งขันเรือรีกัตต้าเวิลด์แชมเป้ียนชิพ เม่ือสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติตัดสินใจให้เป็นเช่นน้ัน (สิงหาคม 2554) 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.2 ประเภทการแข่งขัน การแข่งส าหรับประเภทการแข่งท่ีก าหนดไวแ้ต่ละชั้นอาจจดัให้มีระยะทางการแข่ง
ท่ีแตกต่างกนั (ส าหรับระยะทางใหดู้ระเบียบการแข่งขอ้ 6.1) ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เร้ือมงักรนานาชาติ การผสม
ประเภทการแข่งและระยะทางตอ้งใชช่ื้อวา่ ประเภทการแข่งขัน ส าหรับประเภทการแข่งขนัท่ีก าหนดให้มีไดส้ าหรับสถานะการแข่ง
ชิงแชมเป้ียนชิพ ตอ้งมีจ านวนของชาติและคณะลูกเรืออยา่งนอ้ยตามท่ีแสดงไวใ้นระเบียบขอ้ 1.4 และ 1.5 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่  2.3 ประเภทเพิ่มเติม  ประเภทการแข่งและการแข่งขันอ่ืนๆ อาจน ามาใช้ได้ตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ผูซ่ึ้งอาจน าประเภทชั้นใดๆ มาใชห้รือไม่ก็ไดต้ามท่ีตนเห็นสมควรเป็นคร้ังเป็นคราว
ไป ตามการรับรองของสภาสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ โดยจุดประสงคข์องระเบียบฉบบัน้ี ลูกเรือผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม
ได้รับการพิจารณาให้เป็นดีวิช่ันชิงแชมเป้ียนชิพแยกต่างหากซ่ึงอาจจัดในการแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพได้ ดูท่ีข้อ 1.4.3a & 2.4. 
(สิงหาคม 2554) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 2.4 ดีวิช่ันการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพ ในการแข่งเวลิดแ์ชมเป้ียนชิพหรือการแข่งระดบันานาชาติ เม่ือไม่ว่า
การแข่งรุ่นอาวุโสหรือรุ่นเยาวอ์ย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง ไดถู้กจดัข้ึนนอกเหนือจากการแข่งท่ีเปิดให้ส าหรับกลุ่มอายุทุก
ระดบั ประเภทการแข่งท่ีเปิดใหส้ าหรับกลุ่มอายทุุกระดบัจะมีค าน าหนา้วา่ “พรีเมียร” และประเภทการแข่งขนัทั้งหมดของแต่ละชนิด
การแข่งจะเป็นท่ีรู้จกัในช่ือว่า ดีวิชั่น ประเภทการแข่งแบบ “พรีเมียร์” ทั้งโอเพ่น หญิงลว้น และผสม จะรวมกันเป็นพรีเมียร์ดีวิชั่น 
และประเภทรุ่นอาวโุสและรุ่นเยาว ์และดีวชิัน่รุ่นอาวโุสและรุ่นเยาว ์
 

 
ระเบียบการแข่ง 3                       องค์ประกอบของคณะลูกเรือและทมี 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.1 จ านวนของลูกเรือ คณะลูกเรือมงักรท่ีเขา้แข่งขนัในการแข่งขนัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพและระดบัทวีปโดย
ปกติแลว้จะประกอบดว้ย 

a. ส าหรับเรือที่ใช้แข่งมาตรฐาน (DB22) ในการแข่งขนั จ านวนฝีพายอยา่งต ่าสิบแปด (18) คน และสูงสุดยีสิ่บ (20) คน คน
ถือทา้ยเรือหน่ึง (1) คน และคนตีกลองหน่ึง (1) คน โดยมีผูแ้ข่งรวมอยา่งต ่ายีสิ่บ (20) คนและสูงสุดยีสิ่บสอง (22) คน ใน
เรือท่ีใชแ้ข่งขนั ณ ขณะการแข่งหน่ึงๆ และอาจเสนอช่ือฝีพายส ารองได้ถึงส่ี (4) คน ส าหรับคณะลูกเรือหน่ึงคณะ 
ส าหรับการแข่งชิงแชมเป้ียนชิพอ่ืนๆ เรือมาตรฐานอาจลดจ านวนฝีพายลงเหลือจ านวนน้อยท่ีสุดสิบหก (16) คน โดยมีผู ้
แข่งรวมต ่าสุดสิบแปด (18) คน ในคณะลูกเรือท่ีเขา้แข่งขนั 
b. ส าหรับเรือแข่งขนาดเล็ก (DB12) ลูกเรือต้องประกอบด้วยฝีพายสิบ (10) คน และตัวส ารองท่ีได้รับการเสนอช่ือ (2) คน 
รวมกับคนตีกลองหน่ึงคนและคนถือท้ายเรือหน่ึงคนส าหรับคนแข่ง 14 คน ในคณะลูกเรือหน่ึงคณะ (สิงหาคม 2553)  

จ านวนอาจแตกต่างไปจากน้ีไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.2 (3.1.1) ทีม หมู่ และคณะลูกเรือผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพ ส าหรับการแข่งเรือมงักร
รีกตัตา้เวลิดแ์ชมเป้ียนชิพ จ านวนคนอยา่งต ่าในทีมผูแ้ทนตอ้งมีจ านวน 20 คน (เรือมาตรฐาน) และ 12 คน (เรือเลก็) น่ีคืเรือส าหรับใช้
เข้าแข่งขันหน่ึงล า ตามท่ีก าหนดในข้อ 3.1 ข้างต้น จ านวนสูงสุดขึน้อยู่กับจ านวนหมู่ ดีวิช่ันและคณะลูกเรือส าหรับผู้ เข้าแข่งขัน
ประเภทพรีเมียร์ รุ่นอาวโุส รุ่นอาย ุ18 ถึง 23 ปี และรุ่นเยาว์ ท่ีมีในทีมผู้แทนหน่ึงทีม 
ดงัน้ัน ทีมเรือมังกรมาตรฐานสามารถมีคณะลูกเรือได้ต้ังแต่ 20 คน (หน่ึงคณะ) ไปจนถึง 588 ข้ึนอยูก่บัจ  านวนดีวิชัน่ชิงแชมเป้ียนชิพ
และคณะลูกเรือในสังกดัท่ีเป็นผูแ้ทนของทีมเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพหน่ึงทีม ซ่ึงอาจมีหมู่ ดีวิช่ันได้สูงสุดถึง 7 หมู่  โดยท่ีแต่ละหมู่มีคน 84 
คน – 1 x พรีเมียร์, 1 x U23s, 2 x รุ่นเยาว์ และ 3 x รุ่นอาวุโส แต่ละรุ่นประกอบด้วยคณะลูกเรือแบบโอเพ่น แบบหญิงล้วน และแบบ
ผสม จ านวนในทีมเรือเลก็โดยท่ัวไปจะอยู่ท่ีร้อยละ 50 บวก 1 ของทีมมาตรฐาน 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.3 (3.1.2, 3.1.1) คณะระดับดีวิช่ัน – องคป์ระกอบ จ านวนคนในคณะภายในหน่ึงทีม จะแตกต่างกนัไปตาม
รายการการแข่งขนั แต่ตอ้งมีมากสุดไม่เกิน 84 คนต่อหน่ึงคณะระดับดีวิช่ันมาตรฐาน และ 48 คนต่อคณะระดับดีวิช่ันเลก็ 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.3.1 (3.1.2) จ านวนสูงสุดของคณะลูกเรือในคณะ จ านวนสูงสุดของผู้แข่งในคณะลูกเรือในคณะ
ระดับดีวิช่ันควรอยู่ ท่ี 26 คน ต่อคณะลูกเรือท้ังแบบโอเพ่น หญิงล้วน และผสม บวกเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนประจ าคณะ (รวม 
6 คน) เจ้าหน้าท่ีอาจเป็นผู้เข้าแข่งขันกไ็ด้  

 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.4 จ านวนสูงสุดคือ 84 ต่อคณะระดบัดีวชิัน่หน่ึงคณะ ซ่ึงช่วยให้แต่ละทีมมีคณะลูกเรือผูเ้ช่ียวชาญ มีผูแ้ข่ง
สูงสุดแต่ละทีมไม่เกิน 26 คน ซ่ึงก็คือ 22 คน รวมกบัฝีพายส ารอง 4 คน ในแต่ละประเภทการแข่งทั้งโอเพ่น หญิงลว้น และผสม ในดี
วชิัน่มาตรฐานเฉพาะ หรือ 14 (12+2) ในดีวิช่ันเรือเลก็ 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.4.1 (3.1.3) ส าหรับคณะรุ่นเยาว์และรุ่นอาวุโส จะมีคนสูงสุดไม่เกิน 84 คน ต่อกลุ่มอายหุน่ึงๆ ท่ี
แตกต่างกัน ยกตวัอย่างเช่น รุ่นอาวุโส A และรุ่นเยาว ์B ภายในดีวิชั่นรุ่นเยาวแ์ละรุ่นอาวุโส น่ันคือ 26 x 3 x 2 ส าหรับ
จ านวนสูงสุด 168 คน (ผู้แข่ง 156 คน เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะ 12 คน) ในดีวิช่ันรุ่นเยาว์ และ 26 x 3 x 3 (จากปี 2556) ส าหรับ
จ านวนรวม 252 คน (234 + 18) ในดีวิช่ันรุ่นอาวโุส 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.5 (3.1.3, 3.1.2) จากจ านวนสูงสุดไม่เกนิ 84 คนต่อคณะดวีิช่ัน (เรือเลก็ 48 คน) ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมดตอ้งเขา้
ร่วมในการแข่งขนัทุกประเภทท่ีมีในดีวิชั่นนั้ นๆ ไดแ้ก่ ประเภทพรีเมียร์ รุ่นเยาว ์หรือรุ่นอาวุโส แลว้แต่กรณี ซ่ึงมีในแต่ละดีวิชั่น 
อยา่งไรก็ดี คณะลูกเรือแบบผสมอาจมีไดโ้ดยการผสมระหวา่งผูเ้ขา้แข่งขนัแบบโอเพ่นกบัแบบหญิงลว้น  
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.6 (3.2) คณะลูกเรือในการแข่งระดับนานาชาติ ในการแข่งระดับนานาชาติของคณะลูกเรือสโมสรท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ คณะลูกเรือต้องประกอบดว้ยจ านวนผูแ้ข่งตามท่ีก าหนดโดยสมาคมท่ีเป็นผูค้วบคุมหรือ
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัท่ีเก่ียวขอ้ง  
สมาชิกคณะลูกเรืออ่ืนๆ อาจเขา้เป็นคณะลูกเรือไดข้ึ้นอยู่กบัแบบของเรือมงักรท่ีเขา้แข่ง ในเรือมงักรบางประเภท มีการใชค้นตีฆ้อง
นอกเหนือจากคนตีกลอง  
ในแบบอ่ืนๆ จะมีคนจับธงอยู่ในต าแหน่งหน้าเรือท่ีมีหน้าท่ีหยิบธงของเรือแลว้น าไปวางท่ีทุ่นเส้นชยั การหยิบธงเป็นสัญลกัษณ์ว่า
เรือล านั้นถึงเส้นชยัแลว้ 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.7 (3.3) ลูกเรือส ารอง ในการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติทุกๆ การแข่งขนั ผูเ้ขา้แข่งขนัส ารองท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือในแต่ละคณะตามระเบียบขอ้ 3.1 จ านวนมากสุดถึงส่ี (4) คน อาจเขา้แข่งขนัไดโ้ดยไม่ตอ้งอา้งถึงผูจ้ดังานแข่งหรือ
คณะกรรมการการแข่งขนัอีกต่อไป โดยมีเง่ือนไขว่า ช่ือของบุคคลเหล่าน้ีตอ้งแสดงไวใ้นแบบฟอร์มการสมัครแข่งขัน ส าหรับการ
แข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติหรือรายช่ือคณะลูกเรืออยา่งเป็นทางการส าหรับการแข่งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บอนุญาต
จากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (ดูระเบียบการแข่งขนัขอ้ 8.5)  
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 3.8 (3.4) ข้อจ ากัด เฉพาะผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีช่ืออยู่ในแบบฟอร์มการสมคัรแข่งขนั และท่ีปรากฏอยู่ในรายช่ือ
คณะลูกเรือเท่านั้นท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหร่้วมแข่งในงานแข่งชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ  
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ระเบียบการแข่งขันข้อ 4    การเป็นผู้แทนและสัญชาต ิ
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 4.1 การเป็นผู้แทน ในการเป็นผูแ้ทนประเทศหรือดินแดนหน่ึงๆ ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพหรือการแข่งระดบั
นานาชาติของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีจดัให้ส าหรับคณะลูกเรือผูแ้ทน ผูเ้ขา้แข่งขนัเรือมงักรโดยปกติตอ้งเป็นพลเมืองของประเทศนั้นหรือ
เกิดในดินแดนนั้นๆ ท่ีตนเป็นผูแ้ทน และสามารถพิสูจน์ไดโ้ดยการแสดงเอกสารราชการ เช่น หนงัสือเดินทาง บตัรประจ าตวัประชาชน สูติบตัร 
หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 
 

a. การถือสองสัญชาติ ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีสองสญัชาติ อาจเป็นผูแ้ทนประเทศหรือดินแดนท่ีตนถือก าเนิดหรือประเทศหรือดินแดนท่ีตนถือ
สองสัญชาติ อยู่ท่ีว่าตนจะพ านักอยู่ในประเทศหรือดินแดนใด โดยมีเง่ือนไขว่า จะตอ้งพ านักอยู่ในประเทศหรือดินแดนนั้นเป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 3 ปีเต็ม ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีไม่มีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดน้ีตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้ 4.2 หรือ 4.2a ตามขา้งทา้ยน้ี 
(กนัยายน 2550) 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 4.2 ประเทศหรือดินแดนที่เป็นถิ่นพ านัก ผูเ้ขา้แข่งขนัเรือมงักรท่ีละทิ้งประเทศหรือดินแดนท่ีตนถือก าเนิดและเป็นผูมี้
ถ่ินพ านกัถาวร ไม่ใช่ชัว่คราวในอีกประเทศหน่ึง อาจเป็นผูแ้ทนในประเทศหรือดินแดนนั้นๆ ได ้หากไดอ้าศยัในประเทศหรือดินแดนนั้นมาแลว้
เป็นระยะเวลา ณ ขณะนั้นอยา่งน้อยสาม (3) ปี หรือมากกว่านั้น และไม่เคยเป็นผู้แทนในประเทศหรือดินแดนที่ตนถือก าเนิดในช่วงสอง (2) ปี
ก่อนหน้านั้น (พฤศจิกายน 2546) 
การมีถิ่นพ านักช่ัวคราว ผู้ มีถ่ินพ านักช่ัวคราว โดยจุดประสงค์ของระเบียบฉบับนี ้คือบุคคลท่ีพ านักในประเทศหรือดินแดนหน่ึงๆ โดยการถือวี
ซ่า ยกตัวอย่างเช่น วีซ่านักท่องเท่ียว วีซ่านักเรียน วีซ่าท างาน หรือส่ิงใดท่ีมีลักษณะเดียวกันน้ัน สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติถือว่ าวีซ่าดังกล่าว
เป็นส่ิงบ่งชี้ถึงการมีถ่ินพ านัก “ช่ัวคราว” ในประเทศหรือดินแดนท่ีเก่ียวข้อง ไม่ใช่การมีถ่ินพ านักถาวร (สิงหาคม 2554) 

a. ยกเว้นผู้เข้าแข่งขันที่มีคุณสมบัติในการตั้งถิ่นฐานถาวรน้อยกว่า 3 ปี และไม่เคยเป็นผูแ้ทนในสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ
มาก่อนหน้าน้ี อาจยื่นค  าร้องต่อคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติเพ่ือขออนุญาตให้เขา้แข่งขนัในประเทศ
หรือดินแดนท่ีตนมีถ่ินพ านกัอยู ่โดยการยื่นค  าร้องน้ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติประเทศหรือ
ดินแดนท่ีตนถือก าเนิดและท่ีตนมีถ่ินพ านกั  
เมื่อได้รับอนุญาต ผู้เข้าแข่งขันที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันให้แก่สมาชิกสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติรายอื่นใด 
เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี หลงัจากปีที่ได้รับอนุญาต (พฤศจิกายน 2546) 

b. (4.2) ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ี โดยการสมรส ไดรั้บสญัชาติจากอีกประเทศหน่ึง อาจเขา้แข่งขนัให้แก่ประเทศนั้นๆ ไดท้นัที  
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 4.3 คณะลูกเรือสโมสร ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติส าหรับคณะลูกเรือสโมสร ผูแ้ข่ง
สามารถเป็นผูแ้ทนคณะลูกเรือเรือมงักรหน่ึงๆ ได ้โดยให้ดูที่ข้อก าหนดเฉพาะที่ 12.3 ในเร่ืองการให้จ ากดัความของคณะลูกเรือสโมสรเรือมังกร 
กติกาส าหรับการเป็นผูแ้ทนคณะลูกเรือระดบัชาติไม่จ  าเป็นตอ้งยื่นค  าร้อง แต่ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนตอ้งเป็นสมาชิกคณะลูกเรือเรือมงักรท่ีตนเป็น
ผูแ้ทนอยูโ่ดยสุจริตใจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหก (6) เดือน (พฤศจิกายน 2549) ก่อนการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสรนั้นๆ  
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 4.3.1. สมาชิกสโมสรผูสุ้จริตใจ คือ ผูท่ี้ผ่านการฝึก และ/หรือ เข้าแข่งขนัเป็นประจ าให้แก่คณะลูกเรือ
สโมสรท่ีตนเป็นผูแ้ทนเป็นเวลาอยา่งนอ้ยหกเดอืนตามท่ีแสดงไวใ้นขอ้ 4.3 
สมาชิกสโมสรผูสุ้จริตใจโดยปกติแลว้จะเป็นผูมี้ถ่ินพ านกัในประเทศท่ีคณะลูกเรือสโมสรตั้งอยู ่ 
สมาชิกสโมสรผูซ่ึ้งฝึกและเขา้แข่งขนัร่วมกบัคณะลูกเรือสโมสรจากประเทศหรือดินแดนอีกแห่งหน่ึงหรือจากภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
หน่ึงๆ ภายในประเทศหน่ึง ยา้ยไปยงัคณะลูกเรือสโมสรท่ีสมาชิกสโมสรของตนตั้งอยูโ่ดยปกติ จะไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นสมาชิก
สโมสรโดยสุจริตใจก็ต่อเม่ือสามารถพิสูจน์ไดว้า่ ตนเคยเขา้ร่วมในสโมสรของตนในการฝึกหรือเขา้แข่งขนัเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย
สิบสอง (12) สปัดาห์ ตลอดระยะเวลาอยา่งนอ้สอง (2) ฤดูการแข่ง (พฤศจิกายน 2549)  
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 4.4 การแข่งระดบันานาชาติ ในการแข่งระดบันานาชาติที่ได้รับอนุญาตจากสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ กติกาวา่ดว้ย
เร่ืองการเป็นตวัแทนขา้งตน้น้ีไม่จ  าเป็นตอ้งน ามาใช ้แต่ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมดตอ้งไดรั้บการบนัทึกช่ือไวใ้นรายช่ือลูกเรือของคณะลูกเรือท่ีตนเป็น
ฝีพาย 



ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแขง่ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ(ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6)                                                                        สว่นท่ี 1 ระเบียบการแขง่ขนั 
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ระเบียบการแข่งขันข้อ 5    เรือมงักร เรือตามประเพณี และอปุกรณ์ 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.1 (5.4) รูปแบบตามประเพณี สหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติซ่ึงรับรองรูปแบบของเรือมงักรและไมพ้ายรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
รูปแบบอ่ืนๆ ของเรือยาวตามประเพณ ี(Traditional Long Boats - TLB) และแพลอยน ้ าท่ีใชไ้มพ้ายตามประเพณี (Traditional Paddled Water Craft -TPWC)
อ่ืนๆ ท่ีมีในทวีปเอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย และอเมริกาใต้  ซ่ึงได้รับการรับรองให้มีการใช้ TLB และ TPWC โดยทัว่ไปโดยสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ 
ส าหรับการแข่งระดบันานาชาติท่ีสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอนุญาต สภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอนุมติัให้ใชเ้รือมงักรและไมพ้ายแบบใบเด่ียวซ่ึงใช้
ทัว่ไปในสาธารณรัฐประชาชนจีน (CTWDB) ไชนีสไทเป ฮ่องกง (HKTWDB) และมาเก๊า และ TLB &TPWCแบบอ่ืนๆ ท่ีใช้เป็นปกติท่ัวไปในประเทศสมาชิก
สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ และแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากแบบเหล่าน้ีท่ีผ่านการอนุมติัจากสมาชิกสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
โดยสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (กนัยายน 2545 / มกราคม 2546 / สิงหาคม 2553) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.2 (5.1) แบบท่ีไดรั้บอนุมติัให้ใชใ้นการแข่งเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพ ขณะท่ีสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติรับรองว่าเรือมงักรตาม
ประเพณี เรือยาว และแพลอยน ้ าชนิดใชไ้มพ้ายทุกๆ แบบอาจไดรั้บอนุญาตให้ใชใ้นการแข่งขนัได ้สภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติจะอนุมติัเฉพาะเรือมงักร
ตามขอ้ก าหนดเฉพาะของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติใหใ้ชใ้นการแข่งเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพเท่านั้น 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.2.1 ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะในการต่อเรือของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ (IDBF Specs) ประกอบดว้ยคู่มือดา้น
เทคนิคและแบบร่างของเรือมงักรท่ีใชแ้ข่งและไมพ้ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ร่วมการแข่งเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
พร้อมดว้ยขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติแนบไวก้บัขอ้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะไดน้ ามาตีพิมพโ์ดยส านกัเลขานุการดา้น
อุปกรณ์เทคนิคของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (Technical Equipment Secretariat – TES) คุณลกัษณะเฉพาะของเรือและไมพ้ายของสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติถือเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบการแข่งขนัฉบบัน้ี เรือที่ถูกต้องตามข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ
อาจถูกก าหนดโดยจ านวนลูกเรือ เช่น แบบ 1222 หรือ 912  
(ส าหรับข้อมูลเร่ืองวธีิการขอรับส าเนาคุณลกัษณะเฉพาะน้ี กรุณาดูทีเ่อกสารแนบท้ายระเบียบการแข่งขนัฉบับน้ี แบบโครงร่างของ IRDB และไม้
พายที่ใช้แข่งแบบมาตรฐานของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติได้แสดงไว้ในเอกสารแนบในส่วนของแบบโครงร่างส าหรับ CTWDB และ 
HKTWDB. 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.3 (5.2) ข้อยกเว้น ยกเวน้ในบางสภาวการณ์ คณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติมีอ านาจในการอนุญาตให้ใชเ้รือ
มงักรตามประเพณีและไมพ้ายแบบอ่ืนๆ ในการแข่งขนัเวิลด์   แชมเป้ียนชิพ หากการกระท าเช่นนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของการกีฬาดังกล่าว 
(สิงหาคม 2554)  
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.3.1 แบบที่แตกต่างกันของเรือมังกรและไม้พายที่ได้รับอนุมัติ จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้แข่งในประเภทการแข่งขนั
แบบเดียวกนั แบบอ่ืนๆ ของ TLBs และแพลอยน า้แบบใช้ไม้พาย (TPWC) ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยไมพ้ายใบเด่ียว อาจให้ร่วมในการแข่งเรือรีกตัตา้เวิลด์
แชมเป้ียนชิพไดโ้ดยอยูใ่นดุลยพินิจของสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (กนัยายน 2545) 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.4 (5.3) การแข่งระดับนานาชาติและการแข่งขันที่ได้รับอนุญาต ส าหรับการแข่งระดับนานาชาติที่ได้รับอนุญาตจากสหพนัธ์เรือ
มังกรนานาชาต ิเรือมังกรและอุปกรณ์ท่ีใช้โดยปกติแล้วควรจะเป็นแบบท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ แต่แบบตามประเพณีแบบอ่ืนๆ 
อาจใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น CTWDB และ HKWDB ในการแข่งขันท่ีได้รับอนุมัติจากสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ จะอนุญาตให้ใช้เรือมังกรแบบท่ีแตกต่าง
ออกไป, TLBs และ TPWC ได้  
ส าหรับการแข่งขนัทั้งสองแบบ ชนิดและแบบร่างข้อก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของเรือและอุปกรณ์ท่ีใช้ต้องได้รับแจ้งจากผู้ จัดงานให้คณะลกูเรือท่ีเข้าแข่งขัน
ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่5.5 การโฆษณาผู้สนับสนุน อนุญาตใหมี้การสนบัสนุนการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพหรือมีการโฆษณาผูส้นบัสนุนการแข่งขนัท่ีเรือมงักร
และอุปกรณ์ไดต้ามเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบขอ้ 7.2 โดยคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติเป็นคร้ังเป็นคราวไป (ดูท่ีระเบียบการ
แข่งขนัขอ้ 7.2.1 - 7.2.3 ในเร่ืองเง่ืนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาท่ีเส้ือผา้และอุปกรณ์ของคณะลูกเรือ) 
ตามระเบียบฉบบัน้ี คณะกรรมการจดัการแข่งขนัอาจมีอ านาจเหนือระเบียบขอ้ 9.12 และห้ามคณะลูกเรือไม่ให้ใช้เรือของตนที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้สนับสนุน หากว่าคณะลูกเรือทั้งหมดได้รับเรือและไม้พายที่ซ้ือใหม่ทดแทนตรงตามข้อก าหนดด้านคุณลักษณะเฉพาะของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาต ิ
ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัโลกหรือระดบัทวีป การกระท าดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ
หรือสหพนัธ์ระดบัทวีปท่ีเก่ียวขอ้งก่อน  
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.6 วิธีการขับเคลื่อน เรือมงักรตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยการใชไ้มพ้ายใบเด่ียวเท่านั้น ไมพ้ายตอ้งไม่ตรึงกบัตวัเรือ
ไม่วา่จะโดยวธีิการใด ยกเวน้ไมพ้ายท่ีคนถือทา้ยเรือใช ้
เน่ืองจากใชใ้นลกัษณะของหางเสือ จึงอาจใชโ้ครงเรือรองรับได ้แต่ไม่อนุญาตให้มีการขบัเคล่ือนเรือโดยคนถือทา้ยเรือ (ธันวาคม 
2551) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.7 ไม้พาย เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ท่ีแสดงไวใ้นระเบียบขอ้ 5.5 ผู ้เขา้แข่งขนัในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ
ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ใชไ้มพ้ายของตนเองได ้โดยมีขอ้แมว้า่ไมพ้ายดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะของไมพ้ายท่ีใชใ้นการแข่งของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ หรือขอ้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะอย่างตามท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพท่ีก าหนดเฉพาะคร้ังหน่ึงๆ  
หากพบว่าผู้เข้าแข่งขันใชไ้มพ้ายท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ย “ไมพ้าย” ท่ีเผยแพร่ออกมาแลว้ ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ
ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีก าหนดเฉพาะคร้ังหน่ึงๆ จะถูกเตือนและหากค าเตือนถูกเพิกเฉย ผูเ้ขา้แข่งขนัคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ
จากการแข่งขนัคร้ังนั้นๆ  
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.8 จ านวนเรือ/ลู่ ในการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติทั้งหมด เรือมงักรแต่ละล าตอ้งมีแผ่นแสดง
หมายเลขในแนวตั้ง หรือธงสามเหล่ียมท่ีติดแน่นอยูก่บัท่ีซ่ึงจะใชแ้สดงหมายเลขประจ าเรือตลอดระยะเวลาการแข่ง  
หมายเลขดงักล่าวตอ้งแสดงหมายเลขประจ าลู่ของลู่ท่ีเรือใชแ้ข่ง 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.9 แผ่นหมายเลขประจ าเรือ แผน่หมายเลขประจ าเรือตอ้งติดอยู่ท่ีหัวเรือมงักรในลกัษณะท่ีเจา้หนา้ท่ีประจ า
เส้นชยัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
ขนาดเลก็สุดหมายเลขประจ าเรือส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตอ้งไม่นอ้ยกวา่ สูง 33 ซม. กวา้ง 
23 ซม. อยูบ่นแผน่กระดานแสดงหมายเลขท่ีมีความสูง 60 ซม. กวา้ง 46 ซม. 
สีของแผ่นกระดานและหมายเลขท่ีอยู่บนกระดานไม่ไดก้ าหนดไว ้แต่รูปแบบของสีควรจะเอ้ือต่อการมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนโดย
เจา้หนา้ท่ีประจ าเส้นชยัในระยะเกา้สิบ (90) เมตร  
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.10 น ้าหนักเรือ ไม่วา่น ้าหนกัขั้นต ่าของเรือมงักรในระเบียบฉบบัน้ีจะก าหนดไวเ้ท่าใดก็ตาม เรือท่ีใชใ้นการ
แข่งของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติจะตอ้งมีน ้าหนกัแตกต่างกนัไม่เกินสิบ (10) กโิลกรัม (กนัยายน 2546)  
ในการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ คณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องท าให้แน่ใจว่า เรือทุกล ามีความ
แตกต่างของน ้ าหนักระหว่างกันอยู่ภายในก าหนด และตอ้งออกเอกสารรับรองขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อหัวหน้าเจา้หน้าท่ีก่อนท่ีการ
แข่งขนัจะเร่ิมตน้ข้ึน 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 5.11 การถ่วงน ้าหนักเรือ เม่ือคณะลูกเรือไดรั้บอนุญาตให้น าเรือของตนมาใชใ้นการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ
ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (ดูกติกาการแข่ง ขอ้ R5.4) ผูจ้ดัการแข่งขนัตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ถ่วงน ้าหนกัเรือท่ีเหมาะสมส าหรับใช้
ก่อนและระหวา่งการแข่งขนั 
ในการแข่งอ่ืนๆ ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ การถ่วงน ้ าหนกัเรือเป็นส่ิงไม่จ าเป็น แต่อาจท าไดห้ากไดรั้บการร้องขอจากหวัหน้า
เจา้หน้าท่ีก่อนเร่ิมงาน และมีขอ้แมว้่าจะตอ้งมีอุปกรณ์การถ่วงน ้ าหนักท่ีเหมาะสม (ดูระเบียบขอ้ 13.1/13.3 เร่ืองอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
ประกอบดว้ย) 
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ระเบียบการแข่งขันข้อ 6    ระยะทางการแข่งและลู่แข่งเรือ 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.1 ระยะทาง การแข่งในการแข่งเรือมังกรเวิลด์แชมเป้ียนชิพอาจจดัข้ึนในระยะทาง 200 เมตร 250 เมตร 500 เมตร 
1,000 เมตร และ 2,000 เมตร ซ่ึงเป็นระยะทางท่ีก าหนดแต่เพียงในนาม (กันยายน 2546) อีกทั้ง การแข่งที่ใช้การพายตามแบบประเพณีใน
ระยะทางเดียวกัน อาจจดัไดโ้ดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั (กันยายน 2545) ส าหรับการแข่งเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพ
อืน่ๆ ตั้งจดัข้ึนในระยะทางอยา่งนอ้ย 500 เมตร 

a. (6.1) ส าหรับการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพคณะลูกเรือสโมสร (การแข่ง UCWC หรือ Corcom) เม่ือสนามแข่งเรือไม่เอ้ือให้จดัการ
แข่งระยะทาง 500 เมตร อาจอนุญาตให้จดัในระยะทางท่ีเลือกระหว่าง 200 เมตร และ 500 เมตร โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (กนัยายน 2546) 
b. (6.1) ส าหรับการแข่งระดับนานาชาติ ระยะทางทั้งหมดหรือบางระยะ หรือระยะทางการแข่งท่ีก าหนดในแต่ละทอ้งถ่ินอาจเสนอ
ให้มีไดใ้นรายการแข่ง การแข่งท่ีไม่ไดแ้ล่นเรือไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมดตอ้งเป็นไปตามกติกาพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลบัเรือ
และความปลอดภยั (ดูกติกาขอ้ 6.8 และ 6.9 และกติกาการแข่งของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ส่วน 2) 

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.2 สนามแข่งเรือ ส าหรับการแข่งเรือมังกรเวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ สนามแข่งตอ้งมีขีด
ความสามารถในการท าให้น ้ าไหลเป็นเส้นทางตรงเรียบและน่ิงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดใ้นระยะทางท่ีอนุญาตให้มีการแข่งเป็นระยะทาง 1,000 เมตร 
ในทิศทางเดียวกนั  
ส าหรับการแข่งเรือรีกัตต้าชิงแชมเป้ียนชิพและการแข่งระดับนานาชาติอืน่ๆ  ทั้งหมด ลกัษณะน ้ าตอ้งเอ้ือต่อการแข่งระยะทาง 500 เมตร ยกเวน้
ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดน้ีอาจผอ่นปรนไดส้ าหรับการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพส าหรับคณะลูกเรือสโมสร ดูระเบียบการแข่งขนัขอ้ 6.1 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.3 ลู่แข่งเรือ สนามแข่งเรือ ณ จุดปล่อยตวัและเส้นชยัตอ้งเอ้ือต่อให้เรือมงักรแต่ละล ามาแข่งในท่ีความกวา้งอยา่งน้อย
เกา้ (9) เมตร ความกวา้งต่อเรือหน่ึงล าเป็นท่ีรู้จกัในช่ือเรียกวา่ ลู่แข่งเรือ 
ลู่ 1 มักจะต้องเป็นลู่ที่อยู่ใกล้สถานที่ประจ าของกรรมการที่จุดเส้นชัยมากที่สุด 

ความกว้างของสนามแข่งเรือชิงแชมเป้ียนชิพควรเอือ้ต่อการแข่งเรือได้อย่างน้อยหก (6) ล า ในลู่ที่มีความกว้างตั้งแต่ 13.5 เมตร ถึง 15 เมตร 
(อย่างมาก) (ตุลาคม 2545) 
ส าหรับ WCorcom, UCWC และการแข่งระดบันานาชาติ อนุญาตให้มีเรือไดม้ากท่ีสุดไม่เกินเกา้ (9) ล  า ในลู่แข่งเรือขนาด 10 เมตร ควรจดัให้มีลู่
กลบัเรือขนาดอยา่งนอ้ย 9 เมตร ไม่วา่จะอยูด่า้นใดของลู่แข่ง (ตุลาคม 2549)  
ในการแข่งขนัท่ีไม่ใช่การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ สนามแข่งเรือตอ้งมีความกวา้งเพียงพอท่ีจะให้เรืออยา่งน้อยสาม (3) ล า ให้แข่งในลู่ขนาด 9 
เมตร 

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.3.1 จุดปล่อยตัวและเส้นชัย จุดปล่อยตวัและเส้นชยัตอ้งมีมุมท่ีถูกตอ้งตรงกบัลู่ท่ีใช้แข่งและมีความยาว
อยา่งน้อย 90 เมตร เส้นทั้งสองตอ้งแสดงเคร่ืองหมายอยูน่อกผิวน ้ าทั้งสองดา้นของสนามแข่งเรือและมีการท าเคร่ืองหมายท่ีคงทนใน
ลกัษณะเดียวกนั และตอ้งท าข้ึนทุกระยะ 200 เมตรหรือ 250 เมตร ตามความเหมาะสม ระหว่างจุดปล่อยตวัและเส้นชยั (กนัยายน 
2546) 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.4 การท าเคร่ืองหมายในสนามแข่งเรือ ทั้งจุดปล่อยตวัและเส้นชยัตอ้งมีการท าเคร่ืองหมายไวบ้นผิวน ้ า ดว้ยธงสีแดง
หรือทุ่นในจุดท่ีเส้นเหล่าน้ีตดักบัขอบเขตดา้นนอกของสนามแข่งขนั ซ่ึงเป็นดา้นปลายสุดของลู่แข่งเรือ อาจวางแนวทุ่นไดไ้ม่เกินระยะ 2 เมตรท่ี
ดา้นหลงัเส้นชยั 
ทุ่นเหล่าน้ีตอ้งท าเคร่ืองหมายเป็นหมายเลขประจ าลู่ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนจากหอประจ าจุดเส้นชยั และโดยคณะลูกเรือในขณะท่ีแล่นเรือเขา้มาใกล ้
ทุ่นท่ีมีหมายเลขตอ้งอยูท่ี่ดา้นขวามือของลู่แข่งแต่ละลู่ ในขณะคณะลูกเรือแล่นเรือเขา้มาใกล ้(พฤศจิกายน 2549)  
ลู่แข่งเรือตอ้งท าเคร่ืองหมายโดยใชทุ้่นท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเม่ือมองตรงๆ โดยมีระยะห่างระหวา่งกนัไม่เกินห้าสิบ (50) เมตร ตลอดแนวยาว
ของลู่แข่งเรือ 
ลู่แข่งแต่ละลู่จะมีหมายเลขประจ าท่ีจุดปล่อยตวัและเส้นชยั โดยท่ีเส้นชยัสมควรให้มีหมายเลขประจ าลู่ท่ีเหนือศีรษะ ควบคู่ไปกบัทุ่นแสดงเส้น
ชยั 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.5 เวิง้น ้าที่จุดปล่อยตัวและโป๊ะ ส าหรับการแข่งเรือมงักรเวิลด์แชมเป้ียนชิพ ในลู่แข่งเรือแต่ละลู่
ตอ้งจดัให้มีพ้ืนท่ีรวมตวัท่ีจุดปล่อยตวัท่ีประกอบดว้ยเวิง้น ้าที่จุดปล่อยตัวท่ีก าหนดไวด้า้นหลงัเส้นปล่อยตวัในลกัษณะท่ี
ดา้นหนา้ของเรือมงักรแต่ละล าติดอยูก่บัเสน้ปล่อยตวั  
ส าหรับการแข่งขนัอ่ืนๆ ควรจดัใหมี้โป๊ะปล่อยตวัเม่ือสามารถท าได ้หรือจุดปล่อยตวัอาจใชจุ้ดท่ีก าหนดไวต้ายตวัท่ีปลายสุด
ของสนามแข่งเรือ 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.6 การวดัระยะ ความยาวของสนามแข่งเรือและระยะทางระหวา่งนั้นทั้งหมดตอ้งวดัอยา่งแม่นย  า 
ซ่ึงควรวดัจากช่างส ารวจผูมี้คุณสมบัติผ่านการรับรอง และคณะกรรมการจดัการแข่งขนัตอ้งเป็นผูถื้อแบบแปลนฉบับ
ถูกตอ้งไว ้
ระเบียบการแข่งขันข้อที่  6.7 การแข่งระดับนานาชาติ  ส าหรับการแข่งระดับนานาชาติท่ีได้รับอนุญาตแล้ว การท า
เคร่ืองหมายและการวดัระยะในสนามแข่งควรเป็นไปตามระเบียบน้ีเท่าท่ีสามารถจะท าได ้
ในกรณีท่ีไม่สามารถท าได ้ระยะความกวา้งท่ีอนุญาตให้มีไดน้อ้ยท่ีสุดส าหรับสนามแข่งเรือระดบันานาชาติจะตอ้งเป็นห้า
สิบ (50) เมตร เพ่ือใหเ้รือมงักรสาม (3) ล าเขา้แข่งไดต้ามท่ีก าหนดในระเบียบการแข่งขอ้ 6.3 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.8 ทุ่นส าหรับกลับเรือ ในการแข่งขนัใดๆ ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติเม่ือการใชทุ่้นส าหรับ
กลบัเรือในสนามแข่งเรืออาจท าให้การแข่งดีข้ึน ทุ่นดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุญาต ส าหรับการแข่งท่ีใชลู่้ ให้วางทุ่นดงักล่าวท่ี
ก่ึงกลางของลู่แข่งเรือแต่ละลู่ 
เม่ือการแข่งเรือเกิดข้ึนนอกสนามแข่งเรือปกติ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีจดัให้มีลู่แข่งเรือ ตอ้งใชจุ้ดกลบัเรือตามท่ีก าหนดไวข้า้งทา้ยน้ี 
และจะตอ้งน ากติกาการแข่งเพ่ิมเติมส าหรับการแข่งดงักล่าวมาใช ้
ระเบียบการแข่งขันข้อที ่6.9 จุดกลบัเรือ ในการแข่งเรือระยะไกลท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนน ้ าท่ีเป็นพ้ืนท่ีปิด เช่น ศูนยกี์ฬาทางน ้ า หรือ
ทะเลสาบ อาจใชเ้รือมงักรแข่งนอกลู่ของตนตั้งแต่จุดปล่อยตวั 
ในการแข่งลกัษณะดงักล่าว หากจ าเป็นตอ้งใชจุ้ดกลบัเรือ ใหรั้ศมีของจุดกลบัแต่ละจุดควรมีไม่นอ้ยกวา่ 50 เมตร 
จุดกลับเรือแต่ละจุดต้องมีเคร่ืองหมายเป็นธงหรือทุ่นอย่างน้อยหกผืนหรือหกอัน โดยต้องแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
เคร่ืองหมายอ่ืนๆ ในสนามแข่งเรือ (ดูกติกาการแข่งส าหรับการแข่งระยะทางไกลกวา่ 2,000 เมตร) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 6.10 ความลึกของน ้า ความลึกของน ้ าในสนามแข่งเรือรีกตัตา้เกรด A ส าหรับการแข่งเรือมงักร
เวลิดแ์ชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (IDBF World Dragon Boat Racing Championship - WDBRC) ควรอยูท่ี่
อย่างน้อย 3.5 เมตร ณ ต าแหน่งท่ีพ้ืนน ้ าของสนามแข่งเรือพิสูจน์แลว้วา่มีความราบเรียบเสมอกนั นั่นคือ มีค่าความต่างไม่
เกิน 0.5 เมตร ตลอดลู่แข่งเรือ 
ส าหรับการแข่งเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพอ่ืนๆ ทั้งหมด (สนามเกรด B) และการแข่งระดบันานาชาติของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ (สนามเกรด C) ยอมให้ระดบัความลึกของน ้ าอยา่งนอ้ยเหลือเพียงสาม (3) เมตรได ้(ตุลาคม 2545) 
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ระเบียบการแข่งข้อ 7   การบริหารงานทัว่ไปและเร่ืองความปลอดภัย 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.1 การมอบหมายหน้าที่ การแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติทั้งหมดด าเนินการภายใตอ้  านาจการควบคุมของ
คณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ท่ีได้รับอ านาจจากสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ผูบ้ริหารของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติอาจมอบหมายความรับผิดชอบในการจดัการแข่งขนัแก่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัได ้(ดูระเบียบการแข่งขนัขอ้ 9 การจดัการแข่งขนั) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.2 การสนับสนุน/การเผยแพร่/การโฆษณา คณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ มีอ านาจในการ
ก าหนดเง่ือนไขในเร่ืองของการสนบัสนุน การเผยแพร่ และการโฆษณาในงานแข่งต่างๆ ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัตอ้งน าส่งรายละเอียดของการสนบัสนุนการ
แข่งขนัต่างๆ เพ่ือขออนุมติัจากผูบ้ริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติก่อนท่ีจะเขา้ท าขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการใดๆ กบัผูส้นบัสนุนรายนั้นๆ  
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.2.1 (9.12) การโฆษณาบนเคร่ืองแบบของคณะลูกเรือ เรือ และอุปกรณ์ ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ การโฆษณาผูส้นับสนุนของทีมผูแ้ทนบนเคร่ืองแบบและอุปกรณ์การฝึกส่วน “ท่ีอยู่พน้น ้ า” ของคณะ
ลูกเรือ เรือและอุปกรณ์ประจ าทีม ท่ีไม่ได้รับจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติเป็นคร้ังเป็นคราวไป และตอ้งตีพิมพใ์นเอกสารขอ้มูลการแข่งขนัชิงแชมเป้ียน
ชิพ โดยมีเง่ือนไขวา่ เคร่ืองแบบ (หรือชุดท่ีใชฝึ้ก) ดงักล่าวตอ้งไม่ใส่ระหวา่งการแข่งจริงๆ  
ในการแข่งขนัอ่ืนๆ ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตามขา้งตน้ ตอ้งเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดั 
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบนีอ้าจส่งผลให้มีการด าเนินการทางวนิัยต่อคณะลูกเรือที่เกีย่วข้อง 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่  7.2.2 การโฆษณาบนเส้ือผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แข่งของคณะลูกเรือ ยกเวน้เรือและอุปกรณ์ท่ีจดัหาโดย
ผูส้นบัสนุนการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพตามระเบียบขอ้ 5.5 การโฆษณาผูส้นบัสนุนของทีมผูแ้ทนท่ีอุปกรณ์การแข่งของคณะลูกเรือ
หรือไมพ้ายท่ีใชแ้ข่งท่ีเป็นของส่วนตวั จะอนุญาตให้ใชไ้ดต้ามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

1. การโฆษณานั้นตอ้งไม่โดดเด่นเกินงามและมีรสนิยม (ไดแ้ก่ เป็นแบบท่ีไม่ล่วงละเมิดต่อสาธารณะหรือบดบงัเส้ือท่ีใช้
ใส่แข่งจนไม่อาจสงัเกตเห็นไดว้า่ผูแ้ทนคณะลูกเรือใส่เส้ือสีอะไร 
2. การโฆษณาดงักล่าวนั้นจะอนุญาตให้มีไดบ้นเส้ือท่ีสวมขณะแข่งในต าแหน่งท่ีไม่รบกวน บดบงั หรือบิดเบือนสีประจ า
คณะลูกเรือท่ีปรากฏบนเส้ือดงักล่าว 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.2.3 ขนาดของช่ือและตราของผูส้นบัสนุนท่ีอนุญาตให้ใชโ้ฆษณาบนเส้ือใหญ่สุดใหญ่ท่ีสุดตอ้งสามารถอยู่
ในกรอบท่ีมีความยาว 20 เมตร กวา้ง 5 เมตร  
ส าหรับไม้พายที่ใช้แข่งส่วนตัวของผู้เข้าแข่งขัน ที่เป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะด้านไม้พายของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ 
การโฆษณาของผูส้นับสนุนอาจมีรูปทรงแตกต่างไปจากท่ีเส้ือท่ีใช้แข่งได้แต่ตอ้งมีพ้ืนท่ีโดยรวมในกรอบไม่เกิน 20 ซม. x 5 ซม. 
(100 ตร.ซม.) 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.3 ในการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ  สิทธิต่างๆ ต้องยงัคงอยู่กบัสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ ดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.3.1 การท าข่าวทางโทรทศัน์และวิทย ุอตัราส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นตต์ามท่ีตกลงกนัไวแ้ลว้ของค่าธรรมเนียม
ใดๆ ท่ีได้รับจากการท าข่าวทางโทรทศัน์จะยงัคงเป็นของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั โดยท่ีสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติจะหัก
ยอดเงินไว ้
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.3.2 การโฆษณาในเชิงพาณิชยใ์นหรือใกลส้นามแข่งเรือ 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.3.3 การใชต้ราสญัลกัษณ์ โลโกส้ญัลกัษณ์ ดวงตราต่างๆ และเคร่ืองหมายการคา้ 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.4 สัญญา ผูบ้ริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอาจเขา้เจรจากบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพใน
เร่ืองการท าสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิเหล่าน้ีและผลก าไรใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสิทธิดงักล่าว 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.5 เร่ืองความปลอดภัยทั่วไป คณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของผูเ้ข้าร่วมลงแข่งขันและ
คณะกรรมการการแข่งขนั ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งในการแข่งขนัเรือมงักร โดยไดก้ าหนดเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัไวใ้นระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี 7.6 ถึง 
7.10  ซ่ึงหมายรวมถึง ในการแข่งขนัของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ คณะกรรมการจดัการการแข่งขนัและคณะกรรมการดา้นเทคนิค (C&TC) มีอ านาจใน
การก าหนดระเบียบและขอ้ก าหนดพิเศษท่ีจะสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัและกรรมการทุกคน (ดูเพ่ิมเติมท่ีนโยบายความปลอดภัยทางน า้ของ 
สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกฎข้อบังคับนี)้ 
 
 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.5.1 (7.5) ตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ยท่ี 1 ในนโยบายความปลอดภยัทางน ้ าของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ เป็นขอ้มูลเร่ือง 

“ข้อแนะน าเร่ืองความปลอดภัยทางน ้า” นโยบายเร่ืองน ้ าและขอ้แนะน าเป็นส่วนหน่ึงของกฎขอ้บงัคบัน้ี และควรพิจารณาร่วมกนั สหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติ เสนอวา่ขอ้แนะน าดา้นความปลอดภยัควรจะจดัพิมพอ์ยูใ่นรายการการแข่งขนัดว้ย 

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการแข่งขนัของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ทุกรายการ ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ใหท้ าหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกติกาการแข่ง –  ขอ้ R3.13 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที ่7.7 หน่วยบริการทางการแพทย์และการกู้ภัย ในการแข่งขนัของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ทุกรายการ ผูจ้ดัการแข่งขนัตอ้งจดัให้มี
หน่วยบริการทางการแพทยแ์ละการกูภ้ยั ท่ีปฏิบติังานได้ทั้งบนบกและในน ้ า ตลอดการแข่งขนั ซ่ึงรวมถึงมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนที่จะมีการ
แข่งขนัในวนัแรก (กนัยายน 03) 
 a. (7.7) จะตอ้งจดัใหมี้การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้โดยแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ โดยตอ้งประจ าอยู่ในการแข่งขนัตลอดรายการ 

การแข่งขนัไม่ควรจะจดัข้ึนถา้มีเรือกูภ้ยัเพียงหน่ึง (1) ล า ท าหนา้ท่ีเป็นเรือท่ีให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุเรือพลิกคว  ่าหรือผูเ้ขา้แข่งขนัผลดั
ตกจากล าเรือระหวา่งแข่งขนัหรือระหว่างทีลู่กเรือฝึกซ้อม (กนัยายน 03) 

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.8 เรือกู้ภัย ควรจดัให้มีเรือกูภ้ยัหน่ึงล าต่อเรือมงักรท่ีเขา้แข่งขนั หรือระหว่างการฝึก 3 ล า โดยแต่ละรายการการแข่งขนัควรมีเรือ
กูภ้ยัอยา่งนอ้ยท่ีสุดสอง (2) หรือสาม (3) ล า (กนัยายน 03) เรือกูภ้ยัแต่ละล าควรล าเลียงคนไดสู้งสุดแปดคน และควรเป็นเรือออกแบบให้ท่ีผูท่ี้ไม่ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ สามารถข้ึนเรือจากน ้ าไดส้ะดวก โดยเรือกูภ้ยัล าหน่ึงควรเคล่ือนไปพร้อมกบัเรือท่ีท าการแข่งขนัด้วย (เรือน้ีสามารถเป็นเรือล าเดียวกบัเรือของ
กรรมการก ากบัลู่) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.9 เส้ือชูชีพ ควรจดัให้ลูกเรือรุ่นเยาว ์และผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีอายุต  ่าวา่ 12 ปี ทุกคน มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการช่วยลอยตวัในน ้ า (เส้ือชูชีพ) ใน
การแข่งขนัท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวน (ดูท่ีระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี 2.1) ผูเ้ข้าร่วมแข่งขนัไม่ว่าจะใครก็ตามควรสวมเส้ือชูชีพ โดยมิตอ้งค านึงถึงอายุ และ
ความสามารถในการวา่ยน ้า 
 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่7.10 ความปลอดภัยของลูกเรือ แมว้า่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะมีหนา้ท่ีจดัสรรหน่วยบริการในการกูภ้ยั แต่ผู้จัดการคณะลูกเรือ 
(Crew Manager) และกปัตนัเรือ (Boat Captain) จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองความปลอดภยัของลูกเรือเป็นบุคคลแรก เม่ือลูกเรืออยูใ่นเรือ กปัตนัเรือซ่ึงโดย
ปกติแลว้จะท าหนา้ท่ีเป็นคนถือทา้ยเรือ (Helm / Steerer) ดว้ย จะตอ้งรับผิดชอบในความปลอดภยัของลูกเรือ ซ่ึงผูจ้ดัการทีมและกปัตนัเรือ จะตอ้งมัน่ใจวา่ผู ้
เขา้แข่งขนัไดป้ฏิบติัดงัน้ี: 
 ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่7.10.1 แต่งกายเหมาะสมตามสภาพอากาศ สภาพน ้า และสภาพการแข่งขนั และไมไ่ดส้วมส่ิงอ่ืนใด (เช่น เคร่ืองประดบั 

หรือเพชรพลอย) ท่ีจะกีดขวางมิใหผู้เ้ขา้แข่งขนัพน้จากอนัตรายจากเหตุเรือคว  ่า หรือไม่สามารถวา่ยน ้าไดโ้ดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ เช่น ส่ิงถ่วง
น ้าหนกัขอ้มือ 

 ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่ 7.10.2 ตอ้งเป็นผูท่ี้วา่ยน ้าไดดี้ ซ่ึงตามหลกัการแลว้ควรจะสามารถวา่ยน ้าได ้ 50 เมตร โดยสวมชุดท่ีเปียกท่ีใชใ้นการ
แข่งขนั และไม่มีคนใหค้วามช่วยเหลือ 

 ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่ 7.10.3 มี “สภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนั” ทั้งดา้นร่างกายและทางการแพทย ์ ตลอดระยะเวลาการแข่งขนั (ดูท่ีระเบียบการ
แข่งขนัขอ้ท่ี 8.4.1) 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่7.10.4 ไดรั้บการแจง้เร่ืองความปลอดภยัตามกฎขอ้บงัคบัเร่ืองความปลอดภยัและหลกัเกณฑใ์นการแข่งขนัแลว้ 
ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่ 7.10.5 ธงขอความช่วยเหลือ เรือมงักรแต่ละล าจะตอ้งมีธงสีแดงสองผืน (ผืนหน่ึงท่ีดา้นหนา้และผืนหน่ึงท่ีหลงัล าเรือ) 
ซ่ึงคนตีกลอง (Drummer) และ/หรือคนถือทา้ยเรือจะเป็นผูโ้บกธง หากลูกเรือพลดัตกจากล าเรือระหวา่งการแข่งขนั หรือเกิดเหตุอ่ืนท่ีท าใหต้อ้ง
ใหส้ญัญาณขอความช่วยเหลือ (Distress Signal) (ดูเพิ่มเติมท่ีหลกัเกณฑก์ารแข่งขนัขอ้ 7.7.1) 
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* ระเบียบการแข่งขันข้อที ่ 7.11 การก าหนดช่ือการแข่งขันและรางวลั – ผู้ได้รับรางวลัชนะเลศิ เม่ือมีประเทศ ดินแดน และลูกเรือเขา้ร่วม
แข่งขันเวล์ิดแชมเป้ียนชิพหรือการแข่งขันแชมเป้ียนชิพสโมสรลูกเรือของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ, การแข่งขันแชมเป้ียนชิพระดบัองค์กร

และระดบัชุมชน (Corporate & Community Championship) หรือการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพระดบัมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั ตามกฎขอ้บงัคบั
ของการแข่งขนัท่ี 1.5 เขา้ร่วมการแข่งขนั จึงจะสามารถก าหนดให้เป็นการแข่งขนัเวล์ิดแชมเป้ียนชิพได ้ โดยให้เทียบเคียงกบัการการแข่งขนัใน
แต่ละประเภท ท่ีมีลูกเรือเขา้ร่วมการแข่งขนัอยา่งนอ้ยหก (6) ประเทศ หรือดินแดน ผูท่ี้ชนะการแข่งขนัแต่ละคนจะไดรั้บเหรียญรางวลัเป็น
เหรียญทองและใบประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งจะไดรั้บถว้ยรางวลั 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.12 ล าดับที่ในการแข่งขันเวิล์ดแชมเป้ียนชิพ ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีเขา้เส้นชยัในอนัดบัท่ีสองและสามของการแข่งขนัแต่ละรายการ
จะไดรั้บเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามล าดบั รวมทั้งถว้ยรางวลัให้ทีมนั้นๆ 
ลูกเรือท่ีเข้าแข่งขันประเภทแกรนด์ไฟนอล (Grand Finals) จะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน (สิงหาคม 11) 
 
* ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.13 (7.12) การแข่งชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ ในกรณีท่ีมีประเทศหรือดินแดนท่ีเขา้ร่วม
แข่งขนัระดบัเวิลด์แชมเป้ียนชิพหรือแข่งชิงแชมป์ถว้ยรางวลั จ  านวนนอ้ยกว่าหก (6) ประเทศ ไม่สามารถเรียกการแข่งขนันั้นวา่เวิลด์แชมเป้ียน
ชิพได ้
การมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติส าหรับประเภทการแข่งขันท่ีเก่ียวข้อง มี
รายละเอียดดังนี:้-  (สิงหาคม 11) 
 a. มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพียงหน่ึงทีม -  มอบถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
 b. มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันสองทีม  - มอบเหรียญรางวัลส าหรับผู้ชนะอันดับท่ี 1 และมอบ 

ถ้วยรางวัลให้ผู้ชนะอันดับท่ี 2 
 c. มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันสามทีม  - มอบเหรียญรางวัลให้แก่สองทีมแรกท่ีชนะการแข่งขัน  

และมอบถ้วยรางวัลให้ผู้ชนะอันดับท่ี 3 
 d. มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันส่ีทีมหรือห้าทีม - มอบเหรียญรางวัลให้แก่สามทีมแรกท่ีชนะการแข่งขัน  

และมอบใบประกาศนียบัตรให้ลูกเรือท่ีเหลือ 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.14 รูปแบบเหรียญรางวัล ส าหรับการแข่งขันเรือมังกรเวล์ิดแชมเป้ียนชิพ เหรียญรางวลัและใบประกาศนียบตัรจะมี
รูปร่าง ขนาด รูปแบบ ท่ีท าจากวสัดุและขบวนการผลิตตามมาตรฐานของคณะกรรมการแข่งขนัของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
นอกจากนีค้ณะกรรมการจัดการแข่งขันจะมอบเหรียญที่ระลกึตามรูปแบบที่จัดท าขึน้ มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินได้ 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.15 การแข่งขันประเภทอื่น คณะกรรมการจดัการแข่งขนั อาจจะพิจารณาและมอบถ้วยรางวลั รางวลั และเหรียญ
รางวลัของการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติประเภทอ่ืนได ้โดยไม่มีการอา้งช่ือของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ในการเทียบเคียงกบั
การแข่งขนัระดบันานาชาตินั้นๆ  
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.16 ภาพถ่ายในการสมัคร ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัท่ีมี
ช่ืออยูใ่นบญัชีจะตอ้งติดภาพถ่ายขนาดเดียวกบัภาพถ่ายในหนงัสือเดินทาง จ านวนสอง (2) ภาพ ในแบบฟอร์มการสมัครแข่งขัน (Named Entry 
Form) ท่ีสมคัรกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ และควรส่งภาพถ่ายให้แก่ผูส้นบัสนุนท่ีไดรั้บการรับรอง (Accredited Supporters) 
ดว้ย 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 7.17 ธงชาติ เพลงชาติ ธงสัญลกัษณ์ และเพลงสัญลกัษณ์ ทีมท่ีเขา้มาร่วมการแข่งขนั เวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติ จะตอ้งน าธงชาติหน่ึง (1) ผืนมาดว้ย เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศหรือเป็นตวัแทนของประเทศหรือดินแดน โดยก าหนดให้มี
ขนาดความยาวประมาณ 2 เมตร (หรือ 6 ฟตุ) ความกวา้งประมาณ 1 เมตร (หรือ 3 ฟตุ) 
ธงจะถูกเชิญโดยผูแ้ทนทีมในพิธีเปิดการแข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพ 
 a. (7.17) ทีมท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งน าเทปคาสเซ็ทหรือซีดีเพลงชาติมาดว้ย 
 b. (7.17) ในการแข่งขันแชมเป้ียนชิพสโมสรลูกเรือ (Club Crew) หรือ Corcomp แชมเป้ียนชิพ (พฤศจิกายน 03) ธงและเพลงชาติ

ไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในวนัมอบเหรียญรางวลั 
 
 * ส าหรับการแข่งขนัในยโุรป, โปรดดูในการแกไ้ขส าหรับ EDBF ท่ีแนบมาในกฎขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8  การจัดการเชิงเทคนิค 

ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่8.1 หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ควรมีขอ้มูลดงัน้ี 

 8.1.1  วนัและสถานท่ีแข่งขนั 

 8.1.2  สถานการณ์และแผนของสนามแข่งขนั 

 8.1.3 ระยะทางการแข่งขนัและประเภทการแข่งขนั 

 8.1.4 สภาพน ้ าท่ีเป็นสนามแข่งขนั – เช่น ทะเล, คลอง, แม่น ้ า, อ่างเก็บน ้ า หรืออ่ืนๆ 

 8.1.5 การรับสมคัรและค่าใชจ่้ายในการสมคัร 

 8.1.6 สถานท่ีรับสมคัรและวนัปิดรับสมคัร 

* ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่8.2 ข้อมูลและใบสมคัรลงแข่งขัน การเชิญทีมเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติต้องส่งไปยงัประเทศหรือ

อาณาเขตท่ีเป็นสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 

ส าหรับสโมสรลูกเรือหรือการแข่งขนั Corcome (พฤศจิกายน 2546) จะตอ้งเชิญผา่นสมาชิกของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 

 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.2.1 เอกสารแจ้งข้อมูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแข่งขนัแชมเป้ียนชิพของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ควรจดัส่งให้สมาชิกของ

สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ล่วงหนา้สิบเอ็ด (11) เดือน ก่อนการแข่งขนั และหนงัสือเชิญหรือใบสมคัรลงแข่งขนัควรจะส่งไปก่อนวนัแข่งขนั

ล่วงหนา้เก้า (9) เดือน (พฤศจิกายน 2546) ใบสมคัรเขา้แข่งขนัส าหรับการแข่งขนันานาชาติควรจดัส่งไปยงัทีมลูกเรือผา่นสมาพนัธ์ของสหพนัธ์

เรือมงักรนานาชาติ (IDBF Member Association) อยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนวนัแข่งขนั 

* ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.3 การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขนัแชมเป้ียนชิพประเภททีมของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ (IDBF 

Team Championship) สงวนไวเ้ฉพาะสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ส าหรับการแข่งขนัเวิล์ดแชมเป้ียนชิพของลูกเรือ กรุณาดูท่ีภาคผนวกของ

ระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี 12B 

 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.3.1 รูปแบบการเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขนั ในการแข่งขันเรือรีกัตต้าเวิล์ดแชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ 

(IDBF World Championship Regatta) มีรูปแบบการเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันส่ี (4) รูปแบบ ท่ีใช้ในขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขันในช่วงต่างๆ 
ดังต่อไปนี ้การเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันเฉพาะกิจ (Provisional Entry) การเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งท่ีได้รับการยืนยันแล้ว (Confirmed Entry) การ
เสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันท่ีมีการเสนอช่ือแล้วเป็นท่ีส้ินสุด (Final Named Entry) การเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันท่ีเล่ือนออกไป (Deferred Entry) 
และการเสนอรายช่ือผู้ เข้าแข่งขันล่าช้า (Late Entry) (สิงหาคม 2553) 

 6. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขันเฉพาะกิจ (Provisional Entry) จะส่งให้สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ ก่อนการแข่งขันแชมเป้ียนชิพอย่างน้อย 6 

เดือน เพ่ือแสดงให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบว่าทีมหรือสโมสรลกูเรือน้ันต้องการท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขัน 

 7. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว (Confirmed Entry) จะส่งให้สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติก่อนการแข่งขันแชมเป้ียนชิพอย่าง

น้อย 3 เดือน เพ่ือแสดงให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบว่าทีมหรือสโมสรลกูเรือน้ันจะเข้าร่วมการแข่งขัน 

 8. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขันที่มีการเสนอช่ือแล้วเป็นที่ส้ินสุด (Final Named Entry) จะส่งให้ สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติก่อนการแข่งขันมาก

ท่ีสุด 6 สัปดาห์ ซ่ึงจะมีรายช่ือและรายละเอียดของผู้ ท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันแนบมาด้วย 

 9. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขนัที่เลือ่นออกไป (Deferred Entry) ทีมท่ีสมัครสามารถส่งให้สหพันธ์เรือมังกรนานาชาติแทนการส่งใบสมัครรายช่ือ

รอบสุดท้าย ในกรณีท่ียังไม่สามารถยืนยันรายช่ือของผู้ เข้าร่วมการแข่งขัน หรือยังไม่ได้รับการยืนยันเร่ืองค่าใช้จ่ายสนับสนุนการแข่งขัน โดยการ
ย่ืนใบสมัครลกัษณะนีจ้ะเป็นการยืนยันว่าคณะลกูเรือท่ีเก่ียวข้องได้มีรายช่ือปรากฏยู่ในรายการแข่งส าหรับประเภทการแข่งขันท่ีตนสมัครแล้ว 

 10. การเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขันล่าช้า (Late Entry) เป็นใบสมัครท่ีได้รับหลังจากวันปิดรับสมัครแข่งขันรอบสุดท้ายไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนเร่ิม

การแข่งขัน โดยยังไม่ได้มีการย่ืนใบสมัครแบบอนุโลมไว้ 

รายการแข่งขันสามารถเสนอรายช่ือผู้เข้าแข่งขันล่าช้าได้ตามดลุพินิจของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีของสหพันธ์เรือมงักรนานาชาติโดยอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการย่ืนใบสมคัรแบบล่าช้า 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.3.2 (8.3) ส าหรับการสมคัรเขา้แข่งขนัระดับนานาชาติอาจจะเปิดรับสมคัรส าหรับทีมท่ีไม่เป็นสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักร

นานาชาติได ้แต่จะตอ้งเป็นการสมคัรผา่นสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 

 การสมคัรจะตอ้งเขียนใบสมคัรท่ีไดรั้บจากผูจ้ดัการแข่งขนัและจะตอ้งส่งคืนใบสมคัรใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัก่อนวนัปิดรับสมคัร 

 ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่8.3.3 (8.7) การสมคัรล่าช้า คณะกรรมการจดัการแข่งขนัไดรั้บใบสมคัรเขา้แข่งขนัหลงัจากวนัปิดรับสมคัรแลว้ ใหถื้อว่า

เป็นการสมคัรล่าชา้ 

 ในรายการการแข่งขนัท่ีไม่ไดเ้ป็นรายการแชมเป้ียนชิพ อาจจะรับใบสมคัรท่ีส่งมาล่าชา้ไดข้ึ้นอยูก่บัดุลพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั โดย
จะตอ้งมีการยืนยนัในท่ีประชุมของผูจ้ดัการคณะลูกเรือ (หวัหนา้ทีม)  

ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่ 8.4 (8.6) การยืน่เอกสารรายช่ือผู้เข้าแข่งขนั สามารถยื่นเสนอรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัไดท้างไปรษณีย,์ โทรเลข, โทรสาร หรือส่งทาง

ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ ใหแ้ก่คณะกรรมการการจดัการแข่งขนั ก่อนเท่ียงคืน (ตามเวลาทอ้งถ่ิน) ของวนัปิดรับสมคัร การยื่นเสนอรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัทาง

ไปรษณียจ์ะไดรั้บการยืนยนัเม่ือมีการส่งเอกสารเสนอรายช่ือฉบบัจริงกลบัคืน 

ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ในขอ้มูลท่ีอาจจะเกิดข้ึน ใหย้ึดตามเอกสารรายช่ืผูเ้ขา้แข่งขนัทางไปรษณีย ์

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.5 (8.8) ลูกเรือที่จะเข้าแข่งขัน คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะน ารายช่ือของลูกเรือทั้งหมดบนัทึกไวใ้นรายช่ือลูกเรือท่ีจะเขา้

แข่งขนั ตามรายช่ือองคก์รสงักดัของลูกเรือ และผูจ้ดัการแข่งขนัจะก าหนดตารางการแข่งขนัแบบชัว่คราวไว ้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และเป็นเวลาไม่เกิน 7 

วนั หลงัจากวนัปิดรับสมคัร  

ส าหรับรายละเอียดรายช่ือของผู้เข้าแข่งขันในทมีระดับชาติ และสโมสรลูกเรือที่ลงแข่งขนัแชมเป้ียนชิพของ สหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ จะถูกบนัทึกช่ือไว้

ในฐานขอ้มูลของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ Data Base) 

 ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่ 8.5.1 (8.8.1) รายการแข่งขนัฉบบัสมบูรณ์ และการยืนยนักฎการแข่งขนัและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัองคก์รและการ

บริการจดัการในรายการนั้น จะส่งใหแ้ก่ผูจ้ดัการทีม (Crew Managers) เม่ือทีมมาถึงสถานท่ีจดัการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.6 (8.4) รายช่ือทมี ในการแข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ สมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีเขา้ร่วม

จะตอ้งส่งรายช่ือทีม (Team List) ใหแ้ก่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัก่อนวนัปิดรับสมคัร โดยมีช่ือเต็มของผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั และเจา้หนา้ท่ีในทีมทุกคนท่ีจะ

เขา้ร่วมการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ 

รายช่ือทีมแผน่เปล่าจะถูกส่งไปพร้อมกบัใบสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั 

ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่ 8.7 (8.4.1) รายช่ือลูกเรือ ส าหรับรายช่ือลูกเรือท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ จะปรากฏรายช่ือ หมายเลขของ

ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั โดยจะส่งใหก้บัหวัหนา้คณะกรรมการก่อนท่ีจะมีการแข่งขนัในรอบแรกของระดบัการแข่งขนั (Competition Class) 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.7.1 (821 เอ) สภาพ  ‘พร้อมที่จะแข่งขัน’ เม่ือมีการลงนามในรายช่ือลูกเรือ ผูท่ี้ลงนามจะต้องยืนยนัต่อหัวหน้า

คณะกรรมการวา่ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัทุกคนท่ีอยูใ่นรายช่ืออยูใ่นสภาพ ‘พร้อมทีจ่ะแข่งขนั’ 

ค ายืนยนัน้ีไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะแต่เพียงการมีสมรรถนะดา้นร่างกายท่ีพร้อมในการเขา้แข่งขนัเท่านั้น แต่หมายรวมถึงผูท่ี้ลงนามนั้นไม่ไดมี้

เหตุผลทางการแพทยอ่ื์นท่ีจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัตลอดรายการได ้

ในเร่ืองนีม้คีวามเกีย่วข้องกบัผู้เข้าแข่งขนัในรุ่นอาวุโส (Senior) และรุ่นเยาว์ (Junior) ด้วย 

ระเบียบการแข่งขนัข้อที ่8.8 ความเหมาะสม การบ่งช้ีตวับุคคลและการรับรองอย่างเป็นทางการของผู้เข้าแข่งขนั เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัท่ีปรากฏช่ือในรายช่ือ

ทีม (ในการแข่งขนัสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติเวิลด์แชมเป้ียนชิพ) และรายช่ือลูกเรือ รวมทั้งตวัส ารองเท่านั้นท่ีจะมีสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

 ระเบียบการแข่งขันข้อที ่8.8.1 (84.1b) หนังสือยนืยนัผู้เข้าแข่งขัน (Competitors Declaration) เพื่อเป็นการยืนยนัว่าเจา้หนา้ท่ีประจ าทีมสามารถ

ลงนามในเอกสารรายช่ือลูกเรือไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ผู้เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติทุกคน จะต้องลงนามใน

หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการของผู้เข้าแข่งขัน ท่ีให้ถอ้ยแถลงวา่ไม่มีเหตุผลทางการแพทยอ่ื์นใดท่ีจะท าให้ผูแ้ข่งขนัคนนั้นๆ ไม่สามารถร่วม

รายการตลอดการแข่งขนัได ้โดยมีสภาพร่างกายพร้อมท่ีจะเขา้แข่งขนั (กนัยายน 2546) 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.8.2 (8.4.2, 8.8.1a) ในการแข่งขนัเวิลดแ์ชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติจะมีแพทยท่ี์ไดรั้บการ

มอบหมายให้ท  าหน้าท่ีตรวจสอบผูเ้ข้าแข่งขนัเพ่ือเป็นหลักฐานว่าผูเ้ข้าแข่งขนัมีสมรรถนะทางการแพทย ์โดยสามารถจดัให้มี

ใบรับรองสมรรถนะทางการแพทยห์รือใบรับรองท่ีลงนามโดยผูเ้ขา้แข่งขนั หรือโดยหัวหน้าทีม (Team Leader) ตามขา้งตน้ ในนาม

ของผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมด (กนัยายน 2546) 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.8.3 (8.4.3, 8.8.1 บี) สารต้องห้าม ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัท่ีมีค  าสั่งแพทยใ์ห้ใช้สารตอ้งห้าม และไม่ได้รับการ

ยกเว้นให้ใช้ยาเพ่ือการรักษา (Therapeutic Use Exemption หรือ TUE) จะต้องกรอกใบรับรองการใช้สารต้องห้าม (Banned 

Substances Declaration) ซ่ึงจะตอ้งยืน่ต่อแพทยท่ี์ไดรั้บการมอบหมายก่อนการแข่งขนั ดูประกอบที่ภาคผนวกของกฎข้อบังคับการ

แข่งขันนี ้(กนัยายน 03) 

การรับรองที่เป็นเท็จ ในเร่ืองขอ้มูลช่ือ การประเภทแข่งขนั สญัชาติ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัท่ีถ่ินท่ีอยู ่หรือความพร้อมด้านร่างกาย ของผูท่ี้ร่วมแข่งขนั

คนใดคนหน่ึงของทีม อาจจะท าให้บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทีม หรือลูกเรือท่ีเก่ียวขอ้งในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ หรือประเภทการแข่งขนันั้นๆ ขาด

คุณสมบติัในการเขา้แข่งขนั 

 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.8.4 (8.5, 8.8a, 8.8.2) ส าหรับภาพถ่ายที่ใช้ระบุตัวตน ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนตอ้งถ่ายภาพก่อนท่ีจะมีการ

แข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ โดยตามหลกัการแลว้ตอ้งส่งให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัพร้อมกบัใบสมคัรเขา้แข่งขนั 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.9 การคัดค้านลูกเรือมิให้เข้าแข่งขัน ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ เม่ือผูจ้ดัการลูกเรือ

ไดรั้บขอ้มูลล่วงหนา้เร่ืองของลูกเรือท่ีจะเขา้ท าการแข่งขนัแลว้ สมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติจะคดัคา้นมิให้ลูกเรือหรือผูเ้ขา้แข่งขนัลง

แข่งขนัแชมเป้ียนชิพไดภ้ายใน 2 วนั หลงัจากท่ีไดรั้บรายช่ือผูท่ี้เขา้แข่งขนั 

หากไดรั้บขอ้มูลนั้นในวนัเขา้มาร่วมแข่งขนัท่ีสถานท่ีแข่งขนั การคดัคา้นจะกระท าไดภ้ายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บขอ้มูลนั้น 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.10 การยื่นเร่ืองคดัค้าน การคดัคา้นใดๆ จะตอ้งเสนอต่อประธานบริหารของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ และส าเนา

เร่ืองให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนั โดยประธานบริหารของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ จะหารือกบัคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือ

มงักรนานาชาติ หรือ คณะกรรมการช้ีขาด ตามความเหมาะสม และจะตดัสินในกรณีท่ีค  าคดัคา้นนั้นสมเหตุสมผล และแจง้ผลการตดัสินใจแก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งเท่าท่ีจ  าเป็น  

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.11 ผลการแข่งขันและการรายงาน ส าหรับการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ผูท่ี้เขา้รวมร่วมแข่งขนัจะไดรั้บ

ผลการแข่งขนัฉบบัเตม็ 

นอกจากน้ี ผลการแข่งขนัสอง (2) ฉบบั จะส่งให้แก่เลขาธิการสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติพร้อมกบัรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประทว้งผลการ

แข่งขนัหรือการอุทธรณ์การแข่งขนั รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 8.12 การแบ่งรายได้ในการแข่งขันรายการในยุโรป ดูที่การแก้ไขของ EDBF ตามแนบ 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที ่9  การจดัการแข่งขนั 
หมายเหตุ: การแข่งขันเรือมังกรรีกตัต้าเวิลด์แชมเป้ียนชิพ (World Dragon Boat Championship Regattas) รายละเอียดของการ
จดัการแข่งขนัและการหาทุนในการแข่งขนัเรือรีกตัตา้เวลิดแ์ชมเป้ียนชิพของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาต รวมทั้งแนวทางของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะอยู่ในคู่มือผู้จัดการแข่งขันเรือรีกัตต้าแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ (IDBF World 
Championship Regatta Organiser’s Handbook) ตามท่ีเลขาธิการสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติก าหนดไว ้ โดยคู่มือดงักล่าวจะ
กล่าวถึงกฎเกณฑก์ารแข่งขนั และควรพิจารณาประกอบกนั 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
และการแข่งขนัระดบันานาชาติท่ีไดรั้บการอนุญาตอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการบริหารจดัการการแข่งขนั จะตอ้งด าเนินการโดย
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ซ่ึงประกอบดว้ยผูอ้  านวยการการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ (Championship Director) และผูอ้  านวยการ
ดา้นเทคนิค (Technical Director) ของการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ รวมทั้งผูจ้ดัการรายการแข่งขนัและ
ผูจ้ดัการแข่งขนัในการแข่งขนัระดบันานาชาติ ซ่ึงคณะกรรมการการจดัการแข่งขนัไดรั้บการตดัสินใจจากสมาชิกของสหพันธ์เรือ
มังกรนานาชาติ (การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ)  และองคก์ร (การแข่งขนัระดบันานาชาติ) ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยรายช่ือของสมาชิกท่ีเป็นคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะอยูใ่นคู่มือผูจ้ดัการแข่งขนัเรือมงักรแชมเป้ียนชิพของ IDBF 
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะต้องด าเนินการดงันี้: 

9.1.1 ก าหนดวนัแข่งขนั; ในการแข่งขนัประเภทแข่งความเร็วและการแข่งขนั รวมทั้งรายการการ แข่งขนั โดยการแข่งขนั
ชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ควรหารือกบัคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 

9.1.2 ระดมเงินท่ีจ าเป็นเพ่ือใหแ้น่ใจวา่จะจดัการแข่งขนัไดอ้ยา่งส าเร็จเรียบร้อยและครอบคลุมค่าใชจ่้ายต่างๆ 
9.1.3 จดัหาสถานท่ีจดัการแข่งขนัเรือ สนามแข่งขนั และอุปกรณ์ดา้นเทคนิค ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการแข่งขนัและกติกา

การแข่งของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ  
9.1.4 วางแนวทางการจดัการแข่งขนัและแจกจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในระดบันานาชาติ รวมทั้งจดัหา

ส่ือมวลชนเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขนั 
9.1.5 ด าเนินการใดๆ ท่ีจะท าใหก้ารแข่งขนัด าเนินไปได ้รวมทั้งการจดัการลูกเรือและเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.2 ผู้อ านวยการการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพ (ผูจ้ดังานแข่ง) ผูอ้  านวยการการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ หรือ
ผูจ้ดัการแข่งขนั จะเป็นผูป้ระสานงานการแข่งขนัทั้งหมด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือสนับสนุนการแข่งขนัเรือมงักร และ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สาธารณชนทราบเร่ืองการจดัการแข่งขนั; การส่งจดหมายเชิญทีมลูกเรือให้เขา้ร่วม
การแข่งขนั; การรับใบสมคัรลงแข่งขนั; รายงานการแข่งขนัรอบสุดทา้ย โดยให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและระเบียบการแข่งขนัได้
ก าหนดไว ้ผู ้อ  านวยการ (หรือผู ้จัดการรายการ) จะเป็นผู ้ท่ีจัดหาส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีต้องใช้ในการแข่งขัน ; เป็นผูเ้ก็บ
ค่าธรรมเนียมการลงสมคัรแข่งขนัจากลูกเรือ และช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการแข่งขนั โดยปกติแลว้ผูอ้  านวยการ (ผูจ้ดัการรายการ) 
จะท าหนา้ท่ีหวัหนา้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัดว้ย 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.3 ผู้อ านวยการด้านเทคนิค (ผูจ้ดัการแข่ง) ผูอ้  านวยการดา้นเทคนิค หรือผูจ้ดัการแข่งจะท าหน้าท่ีให้แก่
ผูจ้ดัการรายการในการบริหารการแข่งขนัเรือมงักร ซ่ึงหมายรวมถึงการก าหนดตารางการแข่งขนัและรายการแข่งขนัก่อนท่ีจะมีการ
แข่งขนั ผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคจะตอ้งช้ีแจงหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ีการแข่ง (Race Officials) และแจง้ให้ทุกส่วนท่ีท างานร่วมกนัทราบ
ถึงความตอ้งการของเจา้หน้าท่ีการแข่งตลอดเวลาการแข่งขนั ผูอ้  านวยการดา้นเทคนิค (ผูจ้ดัการแข่งขนั) จะตอ้งเขา้ร่วมการประชุม
ร่วมกับผูจ้ัดการคณะลูกเรือ (Crew Manager) เพ่ือให้แน่ใจว่าลูกเรือได้รับข้อมูลท่ีต้องการจากฝ่ายเลขานุการการแข่ง (Race 
Secretariat) ผูอ้  านวยการการแข่งสามารถให้ค  าแนะน าแก่ผูอ้  านวยการการแข่งชิงแชมเป้ียนชิพถึงระเบียบการแข่งขนัและกติกาการ
แข่ง และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัเรือและอุปกรณ์ไดด้  าเนินการตามกฎขอ้บงัคบัและกฎเกณฑก์ารแข่งขนัแลว้ โดยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายเทคนิคจะมีสถานะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัดว้ย 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.4 การควบคุมการแข่งขัน ในขณะท่ีการจดัการแข่งขนัและการบริหารจดัการในการแข่งขนัทั้งหมดจะอยูภ่ายใตก้าร
อ านวยการของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั การควบคุมด้านเทคนิค และการปฏิบติัในการแข่งขนัให้เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีการแข่ง ภายใต้
การดูแลของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (Chief Official) ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการการแข่งขัน (Competition Committee) 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.5 เจ้าหน้าที่การแข่ง เจา้หน้าท่ีการแข่งจะตอ้งท าหน้าท่ีเพ่ือให้การแข่งขนัด าเนินไปตามกฎ ขอ้ก าหนด ระเบียบการ
แข่งขนั และกติกาการแข่งของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอย่างเต็มท่ี เจา้หน้าท่ีการแข่งจะถูกจดัให้อยู่ในประเภท เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค 
(Technical Officials) โดยจะตอ้งมีความรู้ท่ีจ  าเป็นในเร่ืองการกีฬาเฉพาะดา้น ส่วนเจ้าหน้าที่สนับสนุน (Supporting Official) ไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ความรู้ดา้นกีฬาโดยเฉพาะ ส าหรับรายช่ือของเจ้าหน้าที่การแข่ง หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และคณะกรรมการการแข่งขันได้ก าหนดไว้ใน
ส่วนที่ 2 ของกติกาการแข่ง 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.6 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ เจา้หน้าท่ีการแข่งท่ีอยูใ่นฝ่ายเทคนิคท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในการแข่งระดบันานาชาติท่ีได้รับ
อนุญาตจากสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ควรไดรั้บการฝึกอบรมตามรูปแบบในทุกๆ ดา้นของการปฏิบติัหนา้ท่ีในทางเทคนิค และอยา่งนอ้ยตอ้ง
ได้รับประกาศนียบตัรรับรองการเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งระดับนานาชาติ (National Race Officials Certificate หรือ NROC) และควรจะได้รับ
ประกาศนียบตัรเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติ (International Race Officials Certificate หรือ IROC) และมีขอ้แนะน าวา่กรรมการการแข่งขนั
อยา่งนอ้ยสอง (2) คน ควรเป็นมีคุณสมบติัอยา่งครบถว้นในการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติท่ีถือใบอนุญาตการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่ง
ระดบันานาชาติ (International Race Officials License หรือ IROL)  
หมายเหต:ุ ล าดับช้ันและคุณสมบัติของกรรมการตัดสินการแข่งขันท่ีได้รับ NROC, IROC, และ IROL จะอยู่ในภาคผนวกของระเบียบฉบับนี ้
และเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบฉบับนี ้
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.7 เจ้าหน้าที่ส าหรับการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ เจา้หนา้ท่ีการแข่งฝ่ายเทคนิคท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในการแข่งเรือมงักรชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ( IDBF World Dragon Boat Racing Championship) ตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาต IROL และหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีตอ้งไดรั้บใบอนุญาตการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติอาวโุส (Senior International Race 
Officials License หรือ SIOL) ส่วนการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพรายการอ่ืนของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ หวัหน้าเจา้หนา้ท่ีและกรรมการใน
คณะกรรมการการแข่งขนัจะตอ้งไดรั้บ IROL 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.8 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การแข่ง ส าหรับการแข่งชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค
ทั้งหมดตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการแข่งขนัและฝ่ายเทคนิคของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (IDBF Competition & Technical 
Commission) โดยได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ ผูอ้  านวยการจดัการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ และ
ผูอ้  านวยการการแข่งตอ้งได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีไดรั้บมอบหมายจาก สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ เพ่ือให้
จดัการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ ส่วนเจา้หน้าท่ีสนบัสนุนในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ และเจา้หน้าท่ีการแข่ง
ทั้งหมดในการแข่งขนัอ่ืนๆ ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติตอ้งไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนันั้นๆ    
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.9 หลักฐานยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าแข่งขัน - หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน (Personal Identity Number หรือ PIN) 
หมายเลขเส้ือแข่งขัน (Racing Vest Number) ในการแข่งขนัชิง       แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ผู ้เข้าแข่งขนัแต่ละคนจะมี
หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน (PIN) ท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจดัสรรให้ หมายเลข PIN น้ีจะถูกบนัทึกในเอกสารประจ าตวั พร้อมกบั
ภาพถ่าย ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัส่งมาประกอบการสมคัร (ดูท่ีระเบียบขอ้ 7.16) โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งถือเอกสารประจ าตวัไวต้ลอดระยะเวลาการ
แข่งขนั 
 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.9.1 (9.9) นอกจากน้ีผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละคนจะตอ้งแสดงหมายเลขเส้ือ (Vest Number) ในด้านกลบักนักบั

เส้ือท่ีลงแข่งขนั ซ่ึงอาจจะติดอยู่โดยชั่วคราวหรือถาวร แต่จะตอ้งให้มองเห็นได้ชัดเจน หมายเลขเส้ือจะเป็นคนละหมายเลขกับ
หมายเลขประจ าตวัผูเ้ขา้แข่งขนั (PIN) หมายเลขเส้ือท่ีอยูใ่นล าดบั 1-26 จะเป็นหมายเลขเส้ือท่ีติดกบัผูเ้ขา้แข่งขนัตามรายช่ือลูกเรือ ใน
ประเภทระดบัการแข่งขนันั้นๆ และเป็นการระบุตวัตนระหวา่งการแข่งขนั (รายช่ือลูกเรือระบุอยูใ่นภาคผนวก) 

 
 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.9.2 หมายเลขเส้ือจะอยูใ่นกรอบท่ีมีความกวา้งอยา่งน้อย 210 มิลลิเมตร และลึก 150 มิลลิเมตร หรือเท่า
ขนาด A5 ขนาดของตวัเลขจะมีขนาดเหมาะสมกบักรอบ ซ่ึงมีความสูงอยา่งน้อย 100 มิลลิเมตร และกวา้ง 60 มิลลิเมตร หมายเลขการ
แข่งขนัท่ีต  ่ากวา่หมายเลข 10 จะตอ้งมี 0 อยูด่า้นหนา้ตวัเลขหลกัแรกดว้ย รูปแบบของหมายเลขเส้ือของ IDBF อยู่ในภาคผนวกในกฎ
ข้อบังคบันี ้
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.10 (9.9) ส าหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ การใชห้มายเลขประจ าตวัผูเ้ขา้แข่งขนั (PIN) และหมายเลข
การแข่งขนัเป็นส่ิงท่ีสามารถก าหนดใหมี้หรือไม่มีก็ได ้ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูจ้ดัการแข่งขนั 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.11 (9.10) ผู้เข้าแข่งส ารอง ผูเ้ขา้แข่งส ารองท่ีปรากฏช่ืออยู่ในรายช่ือลูกเรือท่ียื่นให้กับหัวหน้าเจา้หน้าท่ี
เท่านั้น ท่ีจะเป็นผูเ้ขา้แข่งส ารองระหวา่งการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ได ้รายช่ือสมาชิกลูกเรือไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ไดห้ลงัจากท่ีส่งรายช่ือไปแลว้ 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.12 (9.11) สีและเคร่ืองแต่งกายในการแข่งขัน ในการแข่งขันเวิล์ดแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ และการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัทวีป (Continental Championship) ผูเ้ขา้แข่งขนัจะสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีมีสีประจ า
ชาติหรือดินแดนท่ีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเป็นตวัแทน ซ่ึงเป็นสีท่ีสมาคมโอลิมปิค (Olympic Association) ก าหนดไว ้

a. (9.12) ส าหรับคณะลูกเรือสโมสร (Club Crew) หรือการแข่งขนั Corcom ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเขา้แข่งขนัโดยสวมเคร่ืองแต่ง
กายท่ีเป็นสีของลูกเรือหรือสีของสโมสร หรือสีท่ีสมาคมในการควบคุมของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีตนเป็นผูแ้ทน  

 b. หัวหน้าทีมจะต้องติดรูปถ่ายสีในแบบฟอร์มใบสมัคร ท่ีเป็นรูปของทีม (คณะลูกเรือ) ในชุดท่ีจะใส่ในการแข่งขนั (แถบ
ลาย)  ทีมหรือคณะลูกเรือท่ีลงแข่งชิงแชมเป้ียนชิพนั้นๆ ท่ีไม่น าส่งตวัอยา่งแถบลาย อาจถูกหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีส่ังใหส้วมเส้ือ
ขาวลว้นในการแข่ง (กนัยายน 2546) 

 c. การรับเหรียญรางวัล ลูกเรือท่ีได้รับเหรียญรางวลัจะตอ้งสวมชุดท่ีเหมาะสม ซ่ึงน่าจะเป็นชุดซ้อม (Track Suit) ในสี
ประจ าทีม (คณะลูกเรือ) (กนัยายน 2546) 

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.13 ผู้จัดการคณะลูกเรือ, กปัตันเรือ, หัวหน้าทีม และหัวหน้าคณะผู้แทน ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ผู้จัดการลูกเรือจะท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนของคณะลูกเรือท่ีจะลงแข่งขนัเรือมงักร ซ่ึงจะตอ้งรับผิดชอบเร่ือง
ระเบียบวนิยัและการจดัการดา้นเทคนิค ส่วนกปัตันเรือจะรับผดิชอบเร่ืองการปฏิบติัและความปลอดภยัของลูกเรือเม่ืออยูใ่นน ้า 
ผู้จัดการลูกเรือและกปัตันเร่ืองอาจจะเป็นบุคคลเดยีวกนัได้ 
 a. (9.13) นอกจากนี้ ในการแข่งเรือมังกรเวิล์ดแชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ  หัวหน้าทีมจะมีหน้าท่ีในการ

จดัการทั้งหมดและด าเนินการในนามของทีมผูแ้ทน ส่วนหัวหน้าคณะผู้แทนท่ีตอ้งเป็นผูแ้ทนของทีมผูแ้ทนในเร่ืองพิธีการ
ต่างๆ อาจแต่งตั้งได ้

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.14 การติดต่อกบัคณะลูกเรือ ระหวา่งการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพและการแข่งขนัระดบันานาชาติ เจา้หนา้ท่ี
การแข่ง คณะกรรมการการแข่งขนั และคณะกรรมการตดัสินจะติดต่อเฉพาะกับผูจ้ดัการคณะลูกเรือ กัปตนัเรือ หัวหน้าทีม และ
หวัหนา้คณะผูแ้ทน หรือเจา้หนา้ท่ีประจ าทีมหรือคณะลูกเรือท่ีมีการเสนอช่ือไว ้ในเร่ืองดงัน้ี: 
 9.14.1 การติดต่อระหวา่งผูจ้ดัการแข่งขนักบัลูกเรือ 
 9.14.2 การประทว้งหรืออุทธรณ์ 
 9.14.3 การรับผลการแข่งขนั 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.15 การฝึกซ้อม เม่ือจดัใหมี้การฝึกซอ้มในการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ การฝึกซอ้มนั้นจะอยู่
ในความควบคุมของคณะกรรมการการแข่งขัน และจะเป็นไปตามระเบียบการแข่งขันและกติกาการแข่งของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 9.16 การถ่ายภาพที่เส้นชัย ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ คณะกรรมการ
จดัการแข่งขนัจะเป็นผูจ้ดัให้มีส่ิงอ  านวยความสะดวกในการถ่ายภาพท่ีเส้นชยั ซ่ึงจะบนัทึกภาพเรือทุกล าท่ีถึงเส้นชยัในการแข่งทุก
รายการ ส าหรับการแข่งขนัระดบันานาชาติ ควรจดัใหมี้อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพท่ีเส้นชยั รวมทั้งควรมีอุปกรณ์บนัทึกภาพวดีิทศัน์
ดว้ย 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที ่10  รูปแบบการแข่งขัน 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.1 หลักเกณฑ์พืน้ฐาน การแข่งขนัท่ีจะถูกจดัให้เป็นการแข่งขนัระดบันานาชาติไดน้ั้น ตอ้งมีคณะลูกเรือ
เขา้แข่งขนัจากอยา่งนอ้ยสอง (2) ประเทศหรือดินแดน (อา้งถึงขอ้ก าหนดของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ขอ้ 3.7) 
หากในการแข่งขนันั้น มีผูส้มคัรเขา้ร่วมแข่งขนัจ านวนมาก ตอ้งจดัใหมี้การแข่งขนัรอบคดัเลือก (Heats) จ  านวนเรือท่ีจะเขา้แข่งขนัใน
แต่ละรอบคดัเลือกและรอบต่อๆ ตอ้งมีไม่เกินเก้า (9) ล า ส่วนในกรณีท่ีมีจ านวนเรือท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจ านวนน้อย สามารถรวม
ประเภทการแข่งขนัไดต้ามรายการและวตัถุประสงคก์ารแข่งขนั 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี 1.7 ในการแข่งขนัแต่ละประเภท จะตอ้งแสดงผลการแข่งขนัแยกจากกนั และอยา่งนอ้ยให้
แสดงผลแยกกนัในการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ (Finals) และจดัให้มีการมอบเหรียญรางวลัและถว้ยรางวลัในแต่ละประเภทแยกกนั
ดว้ย 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.2  ข้อแนะน าส าหรับผู้เข้าแข่งขัน ผูจ้ดัการคณะลูกเรือจะทราบถึงขอ้แนะน าในการแข่งขนัของสหพนัธ์
เรือมงักรนานาชาติ ก่อนการแข่งขนันัดแรกของงานแข่งนั้นๆ อย่างน้อยห้า (5) ชัว่โมง ซ่ึงขอ้แนะน าดงักล่าวจะประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัน้ี 
 10.2.1  รายละเอียดของสนามแข่งขนั และเคร่ืองหมายในสนามแข่ง 
 10.2.2  เวลาเร่ิมตน้การแข่งขนั 

10.2.3  รายละเอียดของจุดปล่อยเรือและเส้นชยั 
10.2.4  การก าหนดเรือมงักร 
10.2.5  รอบคดัเลือกและการจบัฉลากเลือกลู่ 

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.3  การก าหนดเรือมังกร ลูกเรือต้องลงเรือในเรือท่ีจดัให้ในลู่ ท่ีจัดไว ้หมายเลขลู่ในการแข่งขันและ
หมายเลขเรือจะเป็นหมายเลขเดียวกนั 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.4 การแบ่งในรอบคัดเลือก ระบบในการแบ่งสายลูกเรือในรอบคดัเลือกมีหลายวิธีการข้ึนอยู่กบัจ านวน
ของทีมท่ีเขา้แข่งขนัและระยะทางในการแข่งขนั 
โดยทัว่ไปแลว้การแบ่งสายลูกเรือในรอบคดัเลือกนั้นจะใชว้ธีิการจบัฉลากแบ่งสาย หรือใชว้ธีิการคดัเลือกก็ได ้ส่วนการจดัลูกเรือในลู่
เรือนั้นอาจจะใชว้ธีิการจดัสรรหรือจบัฉลากก็ได ้
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.5  การเข้าสู่รอบชิงชนะเลศิ การแบ่งสายในรอบคดัเลือกจะตอ้งเหลือทีมท่ีเขา้สู่รอบชิงชนะเลิศอยา่งนอ้ย
สาม (3) ทีม ในการแข่งขนัแต่ละประเภท ส่วนรอบก่อนชิงชนะเลิศหรือรอบแกต้วัจะมีสอง (2) ทีม ข้ึนอยูก่บัจ  านวนของคณะลูกเรือท่ี
เขา้แข่งขนั 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.6 จ านวนคณะลูกเรือในแต่ละรอบ เม่ือมีการจบัฉลากแบ่งสายในการแข่งแต่ละรอบ จ านวนคณะลูกเรือ
ในแต่ละรอบจะตอ้งไม่ต่างกนัเกินกว่าหน่ึง (1) ล  า ในกรณีท่ีจ านวนเรือในรอบการแข่งขนัหน่ึงๆ มีจ านวนมาก รอบคดัเลือกท่ีมีก่อน
จะตอ้งมีจ านวนคณะลูกเรือมากกวา่ 
ในการแข่งขนัท่ีมีระยะทางมากกว่า 2,000 เมตร ไม่จ าเป็นตอ้งจดัการแข่งขนัรอบคดัเลือก โดยเรือทุกล าท่ีเขา้แข่งขนัอาจเร่ิมปล่อยตวั
พร้อมกนั แต่หากความกวา้งของน ้าไม่เพียงพอท่ีจะใหเ้ร่ิมปล่อยเรือพร้อมกนั อนุญาตใหป้ล่อยตวัเป็นช่วงเวลาได ้
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.7 การถึงเส้นชัยในการเวลาเดียวกัน/ผู้เข้าแข่งขันมีล าดับท่ีเดียวกัน ในกรณีท่ีคณะลูกเรือสองทีมหรือ
มากกว่าเวลาถึงเส้นชยัเวลาเดียวกนัในรอบนั้น หรือผ่านเขา้รอบต่อไปในการแข่งขนั หรือมีล าดบัท่ีเดียวกนัในการแข่งขนั ก็อนุญาต
ให้ทุกทีมเขา้ไปแข่งขนัในรอบท่ีสูงข้ึนไปได ้โดยจดัให้มีลู่แข่งท่ีเพียงพอ หรือหากไม่สามารถจดัให้แข่งทุกทีมได ้จะตอ้งจดัการแข่ง
ระหวา่งคณะลูกเรือดงักล่าวนั้นนอกเวลา 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.8  แผนการแข่งรอบคัดเลือก ระบบการจดัการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของ สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
ตอ้งจดัใหที้มท่ีแพก้ารแข่งขนัรอบคดัเลือกในประเภทการแข่งขนัมีโอกาสคร้ังท่ีสองเพ่ือเขา้แข่งขนัในรอบท่ีสูงข้ึน  
นอกจากน้ี ควรจดัใหมี้การแข่งขนัแบบจดัอนัดบั (Place Races) เพ่ือใหส้ามารถจดัอบัดบัในการแข่งขนัได ้
ส าหรับการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ  อาจมีการแข่งขันในรอบสุดท้าย (Tail Race) หรือรอบแก้ตัว 
(Repechage) ได้ 
(การวางแผนส าหรับการแข่งขันในรอบแก้ตัวหรือรอบสุดท้าย ของการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ จะมี
รายละเอยีดในส่วนที่ 3 ที่แนบมากบัระเบียบการแข่งขันและกติกาการแข่ง) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.9 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและต าแหน่งรองชนะเลศิ ในการแข่งขนัชิง แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติ จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในแต่ละรุ่นการแข่งขัน รวมทั้ งมีการแข่งชิงชนะเลิศอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น เพ่ือตัดสิน
ต าแหน่งรองชนะเลิศ การแข่งขนัรอบสุดทา้ย หรือการแข่งขนัในวิธีอ่ืน เช่น ในการแข่งขนั Plate Competition (ดูเพ่ิมเติมท่ีระเบียบ
การแข่งขนัขอ้ท่ี 10.10) หรือการแข่งขนัแบบรวมผลเวลา (ดูดา้นล่าง) สามารถใชใ้นการพิจารณาล าดบัท่ีของการแข่งขนัได ้
 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.9.1 (10.9) ลูกเรือท่ีไม่ไดเ้ขา้แข่งขนัในรอบกลางของการแข่งขนั (Intermediate round) จะ

ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ยกเวน้ในกรณีท่ีในการแข่งขนันั้นมีเฉพาะรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น  
 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.9.2 (10.9) ลูกเรือท่ีไม่ไดเ้ขา้แข่งขนัในรอบคดัเลือกของการแข่งขนั อาจจะไดรั้บอนุญาต

ใหเ้ขา้แข่งขนัในรอบต่อไป โดยใหเ้ป็นดุลพินิจของหวัหนา้กรรมการตดัสิน 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.9.3  การแข่งแบบรวมผลเวลา เม่ือมีคณะลูกเรือเข้าร่วมการแข่งขันจ านวนไม่มาก 
(น้อยกว่า 6 ทีม) และไดท้  าการแข่งขนัในรอบต่างๆ แลว้ การตดัสินจากผลรวมเวลาก็สามารถน ามาพิจารณาการในการ
ตดัสินการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศได ้การท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสม (disqualification) ใน ‘รอบ’ หน่ึง ไม่ไดห้มายความ
วา่จะท าใหข้าดคุณสมบติัในการแข่งขนัทั้งหมด 
 ในกรณีท่ีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมในรอบหน่ึงๆ ลูกเรือท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมในรอบนั้น จะไดรั้บผลรวมเวลาท่ีชา้ท่ีสุด
ในรอบนั้นๆ และยงัตอ้งลบกบัเวลาท่ีถูกลงโทษอีก 5 วนิาที จากเวลาท่ีท าไดใ้นการแข่งขนั เพ่ือท่ีจะตดัสินในการแข่งขนั
ต่อไปได ้

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.10 การแข่งขันแบบ Plate Competition ในการแข่งขนั IDBF ระดบันานาชาติ สามารถจดัใหมี้การ
แข่งขนั Plate Competition ได ้ส าหรับลูกเรือท่ีไม่สามารถไปยงัรอบต่อไปของการแข่งขนัได ้โดยแทนท่ีการแข่งขนัแบบรอบสุดทา้ย 
(Tail ‘placing’) ในระเบียบขอ้ 10.9 การแข่งขนัแบบ Plate Competition ตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในลกัษณะดงักล่าว 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.11  ช่วงระยะเวลาคั่นระหว่างรอบการแข่งขัน ในการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ลูกเรือจะมี
เวลาในการพกัระหว่างเวลาท่ีเร่ิมแข่ง ช่วงเวลาการพกัจะเร่ิมนับตั้งแต่ลูกเรือข้ึนจากเรือในการรอบแข่งขนันั้นๆ รวมไปถึงช่วงการ
อบอุ่นร่างกายเพ่ือการแข่งขนัรอบต่อไป การรายงานผลการแข่งขนั จนกระทัง่ลงเรืออีกคร้ัง 
 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.11.1 30 นาที ในการแข่งขันระยะทาง 200 หรือ 250 เมตร 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.11.2 40 นาที ในการแข่งขันระยะทาง 500 เมตร 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.11.3 60 นาที ในการแข่งขันระยะทาง 1000 เมตร หรือมากกว่า 
 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 10.12 ข้อยกเว้น หากผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเขา้แข่งขนัมากกว่าหน่ึงประเภทในการแข่งขนั อาจเป็นไปไม่ได้ท่ี
ผูอ้  านวยการดา้นเทคนิค (ผูจ้ดัการแข่งขนั) จะอนุญาตให้จดัใหมี้ช่วงเวลาพกัระหว่างรอบแข่งขนัของลูกเรือผูน้ั้นได ้หากเป็นเช่นนั้น 
ผูจ้ดัการแข่งขนัจะท าไดเ้พียงรับประกนัเวลาพกัขั้นนอ้ยสุดระหวา่งรอบกลางของการแข่งขนัระดบัชั้นเดียวกนั 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที ่11                             ประเดน็เร่ืองวนิยั 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.1 การใช้ยาในทางที่ผิด  ในการแข่งขนั IDBF ผูเ้ข้าแข่งขนัท่ีใช้ยาท่ีช่วยเพ่ิมสมรรถนะในการแข่ง ทั้ งท่ีเป็น
สารประกอบทางเคมี สารเคมี สารอ่ืน หรือ สารกระตุน้ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใช้จากคณะกรรมการโอลิมปิคนานาชาติ (International Olympic 
Committee หรือ IOC) องคก์รต่อตา้นการใชส้ารตอ้งห้ามโลก (World-Anti Doping Agency หรือ WADA) (พฤศจิกายน 2546) หรือสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติห้ามไม่ให้ใช้อย่างเด็ดขาด หากตรวจพบว่ามีการใช้ยาในทางท่ีผิดระหว่างการแข่งขนั ผูเ้ขา้แข่งขนัผูน้ั้ นจะถูกตดัสินว่าขาด
คุณสมบติัในการเขา้แข่งขนัในทนัที รวมทั้งตอ้งถูกด าเนินการภายใตน้โยบายการต่อตา้นการใช้สารตอ้งห้ามของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
(IDBF Anti-Doping Policy) ท่ีไดเ้ผยแพร่ไวแ้ลว้ในขอ้ก าหนดของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ขอ้ 8.8 
 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.1.1 (11.1a) การฝึกซ้อม หากพบว่ามีการใช้ยาในทางท่ีผิดในช่วงการฝึกซ้อมและระหว่างการ

แข่งขนัท่ีไม่ใช่รายการของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (หมายรวมถึงการแข่งขนัท่ีจดัโดยสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติอย่างเป็น
ทางการหรือการแข่งขนัท่ีไม่ไดเ้ป็นทางการ) หรือนอกการแข่งขนั ก็จะตอ้งด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการใช้สารตอ้งห้าม
ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ เช่นกนั 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.1.2 (11.1b) แนวทางของนโยบายการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ส าหรับสมาคมท่ีอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ จะอยูใ่นภาคผนวก 2 ของนโยบายการต่อตา้นการใช้สารตอ้งห้าม ท่ีเผยแพร่อยูท่า้ยระเบียบ
ฉบบัน้ี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการต่อตา้นการใชส้ารตอ้งห้าม และตอ้งน ามาใชค้วบคู่กนั 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.1.3 (11.1, 11.1.1) หากผูเ้ขา้แข่งขนัคนใดคนหน่ึงใช้ยาในทางท่ีผิดตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11.1 จะท าให้
คณะลูกเรือทั้งคณะขาดคุณสมบติัในการเขา้แข่งขนั และจะตอ้งมีโทษทางวินัย ตามขอ้ก าหนดขอ้ 8 ท่ีก  าหนดไวเ้พ่ือด าเนินการต่อ
สมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัผูน้ั้นและคณะสงักดั 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.2  การรายงาน  หากมีการใช้ยาในทางท่ีผิดระหว่างการแข่งขนั หัวหน้าเจา้หน้าท่ีจะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการ
การแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์การกีฬาของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (IDBF Medical & Sports Science Commission) และเลขาธิการสหพนัธ์เรือ
มงักรนานาชาติให้ทราบในทนัที โดยเลขาธิการฯ จะแจง้ให้คณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติทราบ เพ่ือจะไดใ้ห้ขอ้ช้ีแนะ 
แก่สภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขอ้ 8 ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติต่อไป 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.2.1 (11.2) เม่ือตรวจพบใช้ยาในทางท่ีผิดในช่วงการฝึกซอ้มหรือระหว่างการแข่งขนัท่ีไม่ใช่รายการของ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11.1) หรือนอกการแข่งขนั จะตอ้งรายงานตรงไปยงัคณะกรรมการบริหารของ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติซ่ึงตอ้งด าเนินการอยา่งเหมาะสมต่อผูเ้ขา้แข่งขนัผูน้ั้น คณะลูกเรือ และสมาชิกสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆ ตามขอ้ก าหนดขอ้ 8 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.3 การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน  บุคคลใดก็ตามท่ีช่วยเหลือหรือชกัจูง หรือสนบัสนุนให้ผูเ้ขา้แข่งขนัใช้
ยาในทางท่ีผิด จะตอ้งถูกพิจารณาว่าไดท้  าผิดกฎเร่ืองการใช้สารตอ้งห้ามดว้ย และตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายการต่อตา้น
การใชส้ารตอ้งห้ามของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติเช่นเดียวกบัผูเ้ขา้แข่งขนัและคณะลูกเรือ ในกรณีที่สมาชิกของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติมี
ส่วนเกี่ยวข้องด้วยและได้ละเมิดขอ้บงัคบัดงักล่าวตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี 11.1 คณะกรรมการบริหารของสหพนัธ์เรือมงักร
นานาชาติ เพิกถอนการเป็นสมาชิกชัว่คราวเพ่ือสืบสวนขอ้กล่าวหาในเร่ืองการใชย้าในทางท่ีผิดนั้น 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.4 การควบคุมการใช้สารกระตุ้น ในการแข่งขนัเรือมงักรรีกตัตา้เวิล์ด        แชมเป้ียนชิพ คณะกรรมการจดัการ
แข่งขนัตอ้งจดัให้มีหน่วยควบคุมการใช้สารกระตุ้น (Doping Control Service) ตามงบประมาณท่ีได้รับ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
การแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์กีฬา ทั้งน้ีการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพอ่ืนๆ ทั้งหมด ขอแนะน าวา่ควรจดัให้มีการควบคุมการใชส้ารกระตุน้ 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.4.1 การสุ่มตรวจ ในการแข่งขนัเวิล์ดแชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติจะตอ้งมีการสุ่ม
ตรวจการใช้ยาโดยหน่วยทดสอบการใช้ยา (Drug Testing Unit) ท่ีได้รับอนุมติัโดย IOC ซ่ึงตลอดห้วงการแข่งขนั ควรมีการตรวจ
อยา่งน้อยส่ี (4) คร้ัง เพ่ือตรวจหาสารตอ้งห้ามของ IOC ในห้วงเวลานั้นๆ รวมทั้งควรจดัให้มีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ดว้ย โดยมี
สมาชิกของคณะกรรมการการแพทยข์องสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติร่วมสงัเกตการณ์ขั้นตอนการตรวจสอบดว้ย 

ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 11.5 แนวทางการปฏิบัติ ในการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติทุกคร้ัง ตอ้งปฏิบติัตามหลกัการว่าดว้ยเร่ือง
วินยั (Disciplinary Code) ท่ีตามท่ีเผยแพร่ไวใ้นส่วนแนบของกติกาการแข่ง ขอ้ 4 ส่วนท่ี 2 หลกัการวา่ดว้ยเร่ืองวินยัน้ีเป็นส่ิงก าหนดแนวทางการ
ปฏิบติัส าหรับทั้งผูเ้ขา้แข่งขนัและเจา้หน้าท่ีท่ีครอบคลุมการด าเนินการทั้งก่อนการแข่งขนั ระหว่างการแข่งขนั และหลงัการแข่งขนัเรือมงักร 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจในการด าเนินการดา้นวินยัตามความจ าเป็นตามท่ีก าหนดในเร่ืองระเบียบวินยัตามท่ีระบุไวใ้นหลกัการดงักล่าวนั้น 
 



ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแขง่ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ(ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6)                                                                        สว่นท่ี 1 ระเบียบการแขง่ขนั 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 12               ระเบียบพิเศษในการแข่งขันเรือรีกตัต้าเวลิด์แชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติ 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 12.1 เม่ือสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติน าระเบียบพิเศษมาใช้ในการแข่งขนัเรือรีกตัตา้แชมเป้ียนชิพ จะตอ้งน ามา
เผยแพร่ไวใ้นภาคผนวกแนบทา้ยระเบียบฉบบัน้ี 
ปัจจุบนัระเบียบพิเศษน้ีให้น ามาใชก้บัการแข่งเรือมังกรเวลิด์แชมเป้ียนชิพ การแข่งขันเวลิด์แชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสร และการแข่งขันเวลิด์
แชมเป้ียนชิพส าหรับองค์กรและชุมชน  
ตามท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก a และ b ตามล าดบัในระเบียบฉบบัน้ี (ขอ้ก าหนดของสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ขอ้ 13 เร่ืองการเตรียมการและ
การจดัการแข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพ และในภาคผนวก ในขอ้ก าหนดของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ ขอ้ 13 ครอบคลุมถึงระบบการขอประมูล
เพ่ือเสนอตวัจดัการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพนั้นๆ ดว้ย) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 13 อุปกรณ์เสริมและเคร่ืองใช้เบ็ดเตลด็ 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 13.1 โดยปกติแล้วอุปกรณ์เสริมท่ีถูกออกแบบให้ติดตั้ งเพ่ิมในเรือหรือต่อบุคคล หรืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดท่ีถูก
ออกแบบเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของเรือและลูกเรือจะไม่ไดรั้บการอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขนัในรายการของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (ดูเพ่ิมเติม
ท่ีระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 7.10.1) แต่มีขอ้ยกเวน้เฉพาะส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารท่ีติดตั้งบนเรือท่ีเพ่ือส่ือสารระหว่างลูกเรือกบัท่ี
นั่งของฝีพาย โดยมีเง่ือนไขว่าท าจากวสัดุท่ีมีความนุ่ม เช่น ฟองน ้ า หรือโฟม ท่ีไม่ส่งผลต่อความสูงของท่ีนั่ง หรือท่ีนั่งในเรือ – ดูเพ่ิมเติมท่ี
ระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 13.4 หวัหนา้กรรมการตดัสินจะเป็นผูต้ดัสินเร่ืองอุปกรณ์เสริมและเคร่ืองใชเ้บด็เตล็ดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นกฎขอ้บงัคบัของ
การแข่งขนัน้ี 
หมายเหตุ: วัตถปุระสงค์ของระเบียบนี้มิได้ต้องการแยกอุปกรณ์เสริม เช่น สายคล้องไม้พายท่ีช่วยในการจับ ตีนตุ๊กแกท่ียึดติดกับเบาะท่ีน่ัง (ดู
เพ่ิมเติมท่ีระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 13.4) ฟองน า้ ท่ีตักน า้ออกจากเรือ (Bailers) แผ่นรองเท้าของผู้ เข้าแข่งขันเพ่ือให้เกิดความสบาย หรือส่ิงอ่ืนท่ี
ไม่ได้มีไว้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะหรือลดความเส่ียงต่อความปลอดภัยของลูกเรือ – ดูเพ่ิมเติมท่ีระเบียบการแข่งขันข้อท่ี 13.3 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 13.2 เคร่ืองสูบน า้ การน าเอาเคร่ืองสูบน ้ าชนิดใดๆ ก็ตามไปใช้บนเรือระหวา่งการแข่งขนั เพ่ือน าน ้าออกจากเรือ ไม่
สามารถกระท าได ้
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 13.3 ที่รัดเรือและที่นั่ง และการใช้สายรัด เพ่ือความปลอดภยัของลูกเรือ ไม่อนุญาตให้มีการใช้ท่ียึดหรือท่ีท าให้
กระชบั เช่น สายรัดท่ีรัดไม่พายกบัเรือหรือกบัท่ีนัง่ ทั้งน้ีหัวหน้ากรรมการตดัสินอาจจะผอ่นปรนในเร่ืองน้ีไดส้ าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีบกพร่องทาง
ร่างกาย โดยจะตอ้งมีระบบการรักษาความปลอดภยัร่วมดว้ย เพ่ือให้ผูเ้ขา้แข่งขนันั้นสามารถหนีออกจากเรือได ้และไดรั้บความช่วยเหลือหากเรือ
คว  ่า 
 ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 13.3.1 สายรัดข้อมือกับฝีพายและเคร่ืองรัดตัวเรือ ไม่อนุญาตให้ใช้สายรัดข้อมือท่ียึดติดกับฝีพาย รวมท้ัง

ส่ิงท่ีจะยึดติดผู้ เข้าแข่งขันกับไม้พายหรือเรือ เช่น เคร่ืองรัด ซ่ึงจะก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่มีข้อยกเว้นส าหรับไม้พายท่ีปรับเพื่อให้ยดึ
กบัขอ้มือและมีสภาพท่ีสามารถปลดออกไดเ้ร็ว (Adaptive Paddler) และไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของลูกเรือท่ีใช้อุปกรณ์นี ้
(สิงหาคม 2554)  

 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 13.4  แผ่นรองนั่ง แผน่รองท่ีนัง่ของเรือมงักร (เบาะกนักระแทก) ตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี 13.1 ท า
โดยวสัดุท่ีมีความนุ่ม เช่น ยางเทียม ซ่ึงมีความหนาท่ีเหมาะสม 15 มิลลิเมตร ซ่ึงเม่ือใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีกดลงบนวสัดุนั้นจะยบุไดโ้ดยง่าย 
ความกวา้งของแผน่รองนัง่อาจจะมีขนาดและรูปทรงท่ีหลากหลาย แต่ควรจะมีความกวา้งใกลเ้คียงกบัท่ีน่ังในเรือมังกรท่ีใช้แข่งระดับนานาชาติ
ตามมาตรฐานของสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ (IDBF Standard International Racing Boat) คือมีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร และยาว 40 
เซนติเมตร (สิงหาคม 11) 
 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 14 ส ารอง 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 15 ส ารอง 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 16 ส ารอง 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 17 ส ารอง 
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ระเบียบการแข่งขันข้อที ่18 การน าระเบียบการแข่งขันของสหพนัธ์เรือมังกรนานาชาติมาใช้ 
ระเบียบการแข่งขันข้อที่ 18 (ระเบียบการแข่งขนัขอ้ท่ี 16) คณะกรรมการการแข่งขนัและดา้นเทคนิค (IDBF 
Competition and Technical Commission หรือ C&CT) ได้ป รับปรุงระเบียบการแข่งขัน น้ี  เม่ือปี  2543 
หลงัจากท่ีเร่ิมใชเ้ม่ือ 1 มกราคม 2540 และประกาศใชใ้นการประชุมสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ คร้ังท่ี 8 
เม่ือปี 2544 
ระเบียบฉบบัน้ีไดรั้บการปรับปรุงโดย C&CT ในปี 2545 และ 2546 และไดรั้บการอนุมติัจากสภาสหพนัธ์
เรือมงักรนานาชาติ เม่ือเดือนตุลาคม 2546 ภายใตม้าตราท่ี 43 ของธรรมนูญของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
และถูกประกาศใชใ้นการประชุมสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ คร้ังท่ี 9 เม่ือ 31 ตุลาคม 2547 ซ่ึงเป็นการ
ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 
ส่วนการปรับปรุงคร้ังท่ี 5 ไดรั้บอนุมติัจากสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ และใหส้ัตยาบนัโดยสภาในปี 
2550 และในการปรับปรุงคร้ังท่ี 6 ไดรั้บการอนุมติัจากสภาสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ และใหส้ัตยาบนัโดย
การประชุมสภา คร้ังท่ี 14 ในปี 2554 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 มกราคม 2555 และยงัคงมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีก
อยา่งนอ้ยส่ี (4) ปี ตามท่ีระบุไวใ้นมาตราท่ี 29 ของขอ้บญัญติัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
 
 
 
 

 
 
Mike Haslam 
ประธานฝ่ายบริหารของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ 
 
15 ธนัวาคม 2554 
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สหพนัธ์เรือมังกรยุโรป 
(European Dragon Boat Federation) 

 
สหพนัธ์เรือมงักรยโุรปไดน้ าระเบียบการแข่งขนัของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติมาใชใ้นการแข่งขนั โดยแกไ้ขดงัน้ี 

 
บทแก้ไขส าหรับการแข่งขัน EDBF 

1.3 การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของ EDBF และสหพันธ์อื่นๆ ในการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพของ EDBF อาจจะจดัข้ึนทุกปี ณ สถานท่ีและห้วงเวลาท่ี 
AGA เป็นผูก้  าหนด ตามท่ีระเบียบและกติกาการแข่งฉบับน้ีก าหนดไว ้การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพยุโรปเป็นการแข่งขนัท่ี EDBF จดัข้ึนเอง หรือ
สมาชิกจดัข้ึน เพ่ือใหส้มาชิกลูกเรือของ EDBF เขา้แข่งขนั ซ่ึงมีการแข่งขนัท่ีจดัโดย EDBF สามประเภท ไดแ้ก่ การแข่งขนัชิง   แชมเป้ียนชิพระดบัชาติ
ยโุรป (European Nations Championship) การแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของคณะลูกเรือสโมสรยโุรป (European Club Crew Championship) (ดูระเบียบ
ขอ้ 1.4) และการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัหน่วยงานและชุมชนยโุรป (Euro Corporate & Community Championship) การแข่งขนัเรือท่ีจดัข้ึนโดย
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ หรือสหพนัธอ่ื์น เช่น เทศกาลเรือมงักรเอเชีย (Asian Dragon Boat Festival หรือ ABDF) ให้ถือวา่เป็นรายการการแข่งขนัท่ี
เทียบเท่ากบัการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของสหพนัธเ์รือมงักรยโุรป 
 
 1.4.1 การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพระดับชาติยุโรป (European Nations Championship) เป็นการแข่งขันท่ีจ ากัดเฉพาะลูกเรือ 

ระดบัชาติ (National Crews) จ านวนลูกเรือทั้งหมดในทีมจากประเทศหน่ึงๆ ให้ถือเป็นทีมชาติ (National Team) โดยจะตอ้งมีหก (6) ทีม
จากทีมสมาชิกของ EDBF อยา่งนอ้ยสาม (3) ชาติ เขา้ร่วมการแข่งขนัประเภทนั้น (ดูค าจ ากดัความท่ีระเบียบขอ้ท่ี 2.2) จึงจะสามารถระบุว่า
สถานะวา่เป็นการแข่งขนัในรายการชิงแชมเป้ียนชิพยโุรปของ EDBF ได ้(ดูระเบียบขอ้ 1.5.1) 

 1.4.2 การแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพของคณะลูกเรือสโมสรยุโรป (European Club Crew Championship) เป็นการแข่งขนัท่ีจ ากัด
เฉพาะคณะลูกเรือ (Club Crews) ท่ีเป็นผูแ้ทนของสโมสรเรือมงักร (Dragon Boat Club) (ท่ีไม่ไดเ้ป็นชาติสมาชิกของ EDBF) ลูกเรือคณะ
นั้นตอ้งแข่งขนัภายใตช่ื้อสโมสรและสวมชุดของสโมสร และไม่ไดอ้ยูใ่นสถานะของทีมชาติ โดยจะตอ้งมีหก (6) ทีมจากทีมสมาชิกของ 
EDBF อยา่งน้อยสาม (3) ชาติ หรือสมาชิกสโมสรเขา้ร่วมการแข่งขนัประเภทนั้น จะไดร้ะบุสถานะแชมเป้ียนชิพได ้(ดูค าจ ากัดความท่ี
ระเบียบขอ้ท่ี 1.5.2) 

 1.4.3 จ านวนทีมท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการท่ี 1.4.1 และ 1.4.2 ท่ีจะเป็นการแข่งขนัยโูรเป้ียน    แชมเป้ียนชิพ สามารถยดืหยุน่ไดโ้ดย
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของ EDBF ในการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแข่งขนั (กฎขอ้บังคบัของ EDBF 
เท่านั้น) 

 1.5.1 การแข่งขันยูโรเป้ียนแชมเป้ียนชิพ ในการแข่งแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัชาติยโุรป ลูกเรือหน่ึง (1) คน ต่อทีมชาติจะไดรั้บ
อนุญาตให้แข่งขันท่ีก าหนดไวใ้นรายการการแข่งขันได้ (ในกรณีน้ีอาจจะเพ่ิมลูกเรือ 2 คนต่อชาติหน่ึงๆ ตามดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารของ EDBF) 

 1.5.3 การแข่งขันระดับชาต ิ(National Races) ค าจ ากดัความของค าวา่ การแข่งระดบัชาติ (National Races) เผยแพร่อยูใ่นขอ้ก าหนด
ของ EDBF การแข่งระดบัชาติในยโุรป การแข่งนั้นจดัโดยผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีถ่ินพ านักในประเทศท่ีจดัการแข่งขนั และโดยสมาชิก EDBF 
เป็นผูก้  าหนด หรือเป็นผูอ้นุญาต หรือในประเทศท่ีไม่มีสมาชิก EDBF อยูใ่นประเทศ และผูจ้ดัการแข่งขนั (EDBF Organiser) ไดรั้บอนุญาต
ให้จดัการแข่งขนัจาก EDBF จ านวนของทีมท่ีจะเขา้แข่งขนัต่อการแข่งขนัในการแข่งขนัระดบัชาติคร้ังหน่ึง ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของ
สมาชิก EDBF (ระเบียบของ EDBF) 

 
5.5  การสนับสนุน การแข่งขนัแชมเป้ียนชิพของ EDBF การไดรั้บการสนบัสนุนเรือมงักรและอุปกรณ์จากผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายหน่ึง 

เพ่ือการโฆษณา จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  (ตามระเบียบขอ้ 7.2) ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารของ EDBF เป็นคร้ังเป็น
คราวไป ตามระเบียบน้ี คณะกรรมการจดัการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพอาจให้งดใชร้ะเบียบขอ้ท่ี 9.12 และไม่ให้ลูกเรือใชเ้รือหรือไมพ้ายของ
ตวัเอง โดยมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งจดัหาเรือและไมพ้ายทดแทนทั้งหมดท่ีมีคุณลกัษณะตรงตามการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพได ้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียดของการให้การสนับสนุนที่มี ให้คณะลูกเรือผู้ เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขันเร่ิมต้น ส่วนการ
แข่งขันอืน่ๆ ของ EDBF เร่ืองการสนับสนุนให้เป็นดุลยพนิิจของผู้จดังาน 
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บทแก้ไขส าหรับการแข่งขัน EDBF 
 *7.2.1 (9.12) การโฆษณาบนเคร่ืองแบบของลูกเรือ ท่ีล  าเรือ และอุปกรณ์ ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของ EDBF การ

เป็นผูส้นับสนุนให้แก่ทีมชาติท่ีจะโฆษณาท่ีชุดฝึกขณะท่ีไม่ไดอ้ยู่ในน ้ าและชุดฝึกซอ้ม เรือและอุปกรณ์ในทีมท่ีไม่ไดรั้บ
จากคณะกรรมการจดัการแข่งขนั จะไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินตามท่ีคณะกรรมการบริหารของ EDBF ยอมรับเป็นกรณีไป 
และจะตอ้งไม่ใช้ชุดนั้ น (ชุดฝึกซ้อม)ในการแข่งขนัจริง ส่วนการโฆษณาการแข่งขนั EDBF ขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บการ
ยนิยอมจากผูจ้ดังานดว้ย หากไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้อาจมีผลให้มีการด าเนินการทางวินัยต่อลูกเรือท่ีเกีย่วข้อง 

7.11 ช่ือการแข่งขันและรางวัล – แชมเป้ียนชิพ ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของ EDBF ช่ือการแข่งขนัจะน าไปใช้กับ
ลูกเรือท่ีชนะการแข่งขนั ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบักฎขอ้บงัคบัการแข่งขนัท่ี 1.4 และ 1.5.2 ท่ีระบุไว ้ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทุกคนในแต่ละ
ทีมท่ีชนะเลิศ จะไดเ้หรียญทอง และทีมจะไดถ้ว้ยรางวลั (ตามการแกไ้ขกฎขอ้บงัคบัของ EDBF) 
7.12 การแข่งขันแบบ Non Championship เม่ือมีทีมเขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัชั้นการแข่งขนั (Competition Class) ไม่ครบจ านวน
ท่ีคณะกรรมการบริหารของ EDBF ก าหนดไว ้ตามระเบียบขอ้ท่ี 1.4.1 ถึง 1.4.3 ไม่สามารถก าหนดช่ือรายการแข่งขนัว่า ‘แชมเป้ียน
ชิพ’ ใหก้บัทีมท่ีชนะการแข่งขนัได ้รวมทั้งไม่สามารถมอบเหรียญแชมเป้ียนชิพใหด้ว้ยได ้แต่ทั้งน้ีทีมท่ีชนะการแข่งขนัอาจจะไดรั้บ
เหรียญรางวลัและถว้ยรางวลัส าหรับการแข่งขนัแบบ Non Championship ในการแข่งขนัได ้
 
8.2 ข้อมูลและใบสมัครลงแข่งขัน ส าหรับการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของ EDBF เอกสารขอ้มูลจะตอ้งส่งให้กับสมาชิกของ 
EDBF ล่วงหนา้อยา่งน้อย 6 เดือน และใบสมคัรลงแข่งขนัตอ้งส่งให้ล่วงหนา้อยา่งน้อย 3 เดือนก่อนท่ีการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพจะ
เร่ิมตน้ ใบสมคัรลงแข่งขนัส าหรับการแข่งขนัระดบันานาชาติควรส่งให้กบัลูกทีมผ่านสมาคมสมาชิกของ EDBF (EDBF Member 
Association) อย่างน้อย 6 เดือน ก่อนเร่ิมรายการแข่งขนั ส่วนรายละเอียดของใบสมคัรแข่งขนัเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบฉบบัน้ี (ตาม
ระเบียบฉบบัแกไ้ขของ EDBF) 
8.3 การเข้าร่วมการแข่งขัน การเขา้ร่วมแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของ EDBF จ  ากดัเฉพาะสมาชิกของ EDBF เท่านั้น ส าหรับการ
แข่งขนั Eurocup อาจจะเปิดรับทีมท่ีไม่เป็นสมาชิกได ้แต่ผลการแข่งขนัจะไม่สามารถนับเป็นคะแนนของ Eurocup ได ้ลูกเรือท่ีมา
จากประเทศท่ีไม่ไดอ้ยู่ในทวีปยุโรป (Non-European countries) อาจจะไดรั้บเชิญให้ร่วมการแข่งขนั EDBF ระดบันานาชาติได ้โดย
ผูจ้ดัการลูกเรือตอ้งสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัผ่านผูจ้ดัการแข่งขนั โดยช าระค่าสมคัรเขา้แข่งขนั และกรอกใบสมคัรให้ครบถว้น และ
สมคัรก่อนวนัปิดรับสมคัรท่ีระบุอยูใ่นใบสมคัร (ระเบียบขอ้ท่ีแกไ้ขแลว้) 
 8.3.1 ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของ EDBF ลูกเรือจะต้องช าระค่าสมคัรเขา้แข่งขนัตามท่ี

คณะกรรมการบริหารของ EDBF ก าหนดไว ้ซ่ึงจะระบุไวใ้นใบสมคัรเข้าร่วมแข่งขัน ส าหรับการแข่งขันของ EDBF 
รายการอ่ืน ผูจ้ดัการแข่งขนัอาจเป็นผูก้  าหนดราคาค่าสมคัรเขา้แข่งขนั โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการ
ของ EDBF ส าหรับรายการการแข่งขนั EDBF จะตอ้งช าระค่าสมคัรเขา้แข่งขนัพร้อมกบัใบสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั โดยค่า
สมคัรน้ีไม่สามารถเรียกคืนได้ และหากได้รับใบสมคัรเข้าร่วมแข่งขันไม่ทันก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบข้อท่ี 8.7 
อาจจะตอ้งเสียค่าล่าชา้เพ่ิม 

8.12 การแบ่งรายได้ในการแข่งขัน รายไดท่ี้เหลือหลงัจากหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการแข่งขนัชิง    แชมเป้ียนชิพของ EDBF 
หลงัจากหักภาษี ค่าธรรมเนียมอนุญาต และค่าใช้จ่ายอ่ืนแลว้ การใช้จ่ายจะเป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการบริการของ 
EDBF และผูจ้ดัการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ 
9.12 สีที่ใช้ในการแข่งขัน ในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพของ EDBF ส าหรับทีมชาติ ลูกเรือท่ีเขา้แข่งขนัตอ้งสวมเส้ือผา้ในสี
ประจ าชาติ ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการโอลิมปิคระดบัชาติ ส าหรับการชิงแชมเป้ียนชิพของลูกเรือสโมสร สามารถสวมเส้ือท่ี
มีสีของสโมสรของตวัเองไดห้รือเป็นสีท่ีสมาคมสมาชิก EDBF สังกดัอยู ่
 
12 ส ารอง 
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ภาคผนวก A ตามระเบียบการแข่งขนั ข้อ 8.4.2 

สหพนัธ์เรือมังกรนานาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือยนืยนัการเข้าแข่งขนัของผู้เข้าแข่งขนัและหัวหน้าทมี 

ขา้พเจา้ผูไ้ดล้งนามขา้งทา้ยน้ี ช่ือ                    
ในนามของ                                               (ช่ือทีม)  
 

ขา้พเจา้ขอแจง้ใหส้หพนัธ์เรือมงักรนานาชาติทราบวา่บุคคลท่ีไดล้งนามตามท่ีปรากฏช่ืออยูใ่นรายการแนบทา้ยน้ี
ยนืยนัวา่เป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรงและไดรั้บการฝึกเพ่ือเขา้แขง่ขนัเรือมงักร โดยสามารถวา่ยน ้ าไดเ้ป็นระยะทาง 
50 เมตร เม่ือสวมเส้ือผา้ท่ีบางเบา 
 

ดว้ยการลงลายมือช่ือของตน บุคคลเหล่าน้ีไดย้นืยนัวา่เป็นผูท่ี้รับการทดสอบทางการแพทยแ์ลว้ และไม่มีเหตผุล
ทางการแพทยอ์นัเป็นท่ีทราบกนัและเหตผุลอ่ืนใดท่ีจะแสดงวา่เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถร่วมในรายการการแข่ง
ของการแข่งเรือรีกตัตา้เวลิดแ์ชมเป้ียนชิพของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติได ้ซ่ึงไดส้มคัรเขา้แข่งขนัไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
ผูล้งนามในสญัญายนิยอมท่ีจะท าตามกฎเกณฑก์ารแข่งขนั เง่ือนไขของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติFของผูจ้ดั
งาน และคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั สมาชิกของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ สหพนัธ์เรือมงักรท่ีเก่ียวขอ้ง และ
สหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ รวมทั้งบุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บบาดเจบ็ เสียชีวติ หรือทรัพยสิ์นสูญหาย ระหวา่งการแข่งขนัหรือระหวา่ง
การเดินทางไปและกลบัจากการแข่งขนัเรือมงักร หรือผลกระทบโดยตรงท่ีจะเกิดข้ึน 
 
นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่จะเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีม ตามท่ีคณะกรรมการผูจ้ดัการ
แข่งขนัก าหนด ก่อนวนัแรกในการเร่ิมตน้การแขง่ขนั และหากระหวา่งการแข่งขนัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากผูล้ง
นามในสญัญาคนใดก็ตาม ขา้พเจา้ก็จะช าระคืนก่อนท่ีทีมจะเดินทางออกจากการแข่งขนั หรือท าหนงัสือรับรอง
วา่จะช าระภายใน 30 วนั หลงัจากวนัท่ีส้ินสุดการแข่งขนัรายการแชมเป้ียนชิพน้ี 
 

ลงนาม...................................................................วนัท่ี.................................................................. 
                                      (หวัหนา้ทีม) 

 
ช่ือ............................................................................ ทีม.................................................................... 

ในเร่ืองเกีย่วกบัการแพทย์และสถานภาพทางการเงิน 
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ภาคผนวก B ตามระเบียบการแข่ง ข้อ 8.4.2 

 
พิมพข์อ้มูลให้ครบทุกช่อง รวมทั้งผลการวินิจฉยั 

1. ข้อมูลนักกฬีา 
นามสกุล: วนัเดือนปีเกิด (วนั/เดือน/ปี) 
ช่ือ: เพศ (ชาย / หญิง) 
ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์: +      (0) 
 โทรสาร  : +       (0) 
สถานท่ี                              รหสัไปรษณีย  ์ อีเมล ์: 

2. สารกระตุ้นที่ใช้ (บันทึกโดยแพทย์ที่ส่ังยา) 

 

 

 

 

เติมเคร่ืองหมาย X ดา้นขา้งเม่ือมีการแจง้การใชย้า  จ านวน วธีิการน าเข้าสู่ร่างกาย 

ฟอร์โมเทอรอล (เช่น Oxeze Turbuhaler)   วิธีการสูด: 
ซลับูทามอล (เช่น Ventolin Inhaler)   วิธีการสูด: 
ซลัเมเทอรอล (เช่น Servevent Inhaler)   วิธีการสูด: 
เทอบูทาลีน (เช่น Bricanyl Inhaler)   วิธีการสูด: 

 

    3.ข้อมูลแพทย์ 

ช่ือ:  
เลขท่ีใบอนุญาต:  
ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์: +      (0) 
 โทรสาร  : +       (0) 
สถานท่ี                                  รหสัไปรษณีย  ์ อีเมล ์: 

1. การอนุญาตให้ใชย้าแบบสูดในกลุ่มบีตา-2 อะโกนิสต ์และกลูโคคอร์ติคอสเตอรอยดมี์อายหุน่ึง (1) ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
แพทยล์งนามในเอกสาร โดยจะตอ้งยืน่ใหม่ทุกปี 
2. การต่ออายใุหม่เป็นความรับผิดชอบของนกักีฬา 
3. ขอ้มูลในแบบฟอร์มน้ีมีท่ีมาจาก IOC – WADA ปี 2003 ในเร่ืองรายช่ือสารกระตุน้ตอ้งห้ามและวิธีการตอ้งห้าม ท่ี IDBF 
น ามาอา้งถึง และสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ไดต้อ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

ลงช่ือนายแพทย ์      วนัท่ี (วนั/เดือน/ปี)     
ตราประทับ 
ลงช่ือนกักีฬา      วนัท่ี (วนั/เดือน/ปี)     

การสัง่ใชส้ารกลูโคคอร์ติคอสเตอรอยด ์ จ านวน วธีิการน าเข้าสู่ร่างกาย 
   
   

แบบฟอร์มยนืยนัด้านการแพทย์ส าหรับสารกระตุ้นต้องห้าม 

ผลการวินิจฉยั 

สารกระตุ้นในกลุ่มบีตา-2 อะโกนิสต์ชนิดพ่น: ยาพน่บีตา-2 อะโกนิสต ์4 ชนิด ตามรายช่ือดา้นล่างน้ี อนุญาตให้ใชไ้ดเ้ม่ือมีเอกสารการแจง้การใชย้าเม่ือ
มีการสัง่ยา และ/หรือก่อนท่ีจะมีการควบคุมสารตอ้งห้าม ห้ามมิให้ใชย้าพน่ Beta-2 Agonist ชนิดอ่ืน และส าหรับสารบีตา-2 อะโกนิสต ์ชนิดทาน (ยา
เมด็และยาน ้า) และท่ีน าเขา้กระแสเลือดไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้ช่นกนั 

สารกลูโคคอร์ติคอสเตอรอยด์ ไดรั้บอนุญาตให้ใชไ้ดเ้ม่ือใชวิ้ธีสูดดม (เช่น หอบหืด), การฉีดยาเขา้ขอ้เข่า, การฉีดยาทัว่ไป โดยจะตอ้งการใชย้าเม่ือมี
การสัง่ยา และ/หรือก่อนท่ีจะมีการควบคุมสารตอ้งห้าม นอกจากน้ีจะตอ้งแจง้การฉีดยาแต่ละคร้ัง รวมทั้งแผนการฉีดยา อนุญาตให้มีการใชย้าทา
เฉพาะท่ีได ้



ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแขง่ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ(ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6)                                                                        สว่นท่ี 1 ระเบียบการแขง่ขนั 

 

48-61 

 

ภาคผนวก เอ ตามระเบียบการแข่งขันข้อ – 9.6 
แผนการจัดการคณะเจ้าหน้าที่การแข่งของ IDBF ระดบันานาชาติ 

การฝึกอบรม, การประเมินผล, และล าดบัช้ัน 
1. สมาพนัธ์แข่งขนัเรือมงักรนานาชาติ (IDBF) ให้ความส าคญักบัมาตรฐานสูงสุดของคณะเจา้หน้าท่ีการแข่งในรายการการแข่งขนัระดับ
นานาชาติ เพ่ือให้การแข่งขนัเรือมงักรเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ ดงันั้น จึงไดก้  าหนดระบบการฝึกอบรม การ
ประเมินผล และล าดบัชั้นของเจา้หน้าท่ีการแข่งทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ เพ่ือให้การแข่งขนัในระดบัชาติและระดบันานาชาติของการ
แข่งขนัของ IDBF และของสมาชิก IDBF และรวมถึงการแข่งขนัเรือมงักรแชมเป้ียนชิพมีมาตรฐานในระดบัสูง 
2. การฝึกอบรมและประเมินผลคณะเจา้หนา้ท่ีการแข่งของ IDBF (IDBF Race Officials Training & Assessment หรือ ROTA) ครอบคลุมถึงการ
อบรมอยา่งเป็นทางการในระดบัชาติ (National Level) โดยแบ่งล าดบัชั้นและการประเมินผล 4 ล าดบั ดงัน้ี 

ระดบั                 สถานภาพ   รางวลั 
 ระดบัชาติ                   คณะเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบัชาติ            ประกาศนียบตัรเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบัชาติ                         (NROC) 
    ด้านเทคนิคและด้านการจัดงาน 

ล าดบัชั้นท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติ          ประกาศนียบตัรการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติ     (IROC) 
ล าดบัชั้นท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติ         ใบอนุญาตการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติ              (IROL) 

 ล าดบัชั้นท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติ          เจา้หนา้ท่ีการแข่งอาวโุสระดบันานาชาติ                                (SIRO) 
 ล าดบัชั้นท่ี 4 เจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติ         เจา้หนา้ท่ีการแข่งอาวโุสแชมเป้ียนชิพ                                    (CSO) 
3. เจ้าหน้าที่การแข่งแต่ละล าดบัช้ัน มีความแตกต่างกนัดงันี้ 
4. เจ้าหน้าที่การแข่งระดับชาติ (National Race Official หรือ NRO) ผูท่ี้มีความประสงคจ์ะเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งเรือมงักรจะตอ้งเขา้อบรมเจา้หนา้ท่ีการ
แข่ง (ฝึกภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบติั) ท่ีส านักเลขานุการเจา้หน้าท่ีการแข่งของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ (IDBF Race Officials Secretariat หรือ 
RSO) จดัข้ึนโดยตรง หรือท่ีจดัโดยองคก์รสมาชิกของ IDBF การฝึกอบรมนั้นจะตอ้งมีการฝึกภาคปฏิบติัการอยา่งนอ้ยหน่ึงฤดูกาลแข่งขนัเรือมงักร ซ่ึง
เจา้หน้าท่ีผูน้ั้นจะตอ้งมีความสามารถเพียงพอ ก่อนท่ีได้รับการรับรองคุณสมบติัในการเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งระดบัชาติ ผูท่ี้ยื่นค  าร้องขอเขา้รับการ
ประเมินผลการเป็นเจ้าหน้าท่ีการแข่งระดับนานาชาติ จะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่การแข่งระดับชาติ (หรือ National Race Officials 
qualification ) หรือมีประสบการณ์ภาคสนามในการเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งระดบัชาติ (ขอ้มูลเร่ืองของการฝึกอบรมและประเมินผลเจา้หน้าท่ีการแข่ง
ระดบัชาติ – ดูเพ่ิมเติมยอ่หนา้ 15 – 22 ดา้นล่าง) 
 
5. เจ้าหน้าที่การแข่งระดบันานาชาติ (International Race Official หรือ IRO) เจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติสามารถเลือกท่ีจะมีความเช่ียวชาญใน
การจดัการการแข่งขนัเรือ 2 ดา้น ไดแ้ก่ “ในน ้า” (on the water) และ “นอกเหนือจากในน ้า” (off the water) โดยความเช่ียวชาญทั้งสองดา้นนั้นจะ
ครอบคลุมถึงกฎเกณฑก์ารแข่งขนัและกฎขอ้บงัคบัการแข่งขนั ทั้งน้ีในการจ าแนกทั้งสองดา้นน้ีออกจากกนัในแผนการจดัการของ ROTA สามารถแข่ง
ไดส้อง (2) ประเภทของการแข่งขนัระดบันานาชาติ (IRO) ซ่ึงจะระบุในท่ีน้ีวา่ ด้านเทคนิค (Technical) และด้านการจัดงาน (Organisational) 
 
6. ล าดบัช้ันที่ 1 – ใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่การแข่งระดบันานาชาติ (IROL) ผูท่ี้เป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งในการแข่งขนัเรือมงักร ไม่วา่จะในการแข่งขนั
ของ IDBF หรือไดรั้บใบประกาศนียบตัรในการเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งในการแข่งขนัของสมาชิก IDBF หรือมีคุณสมบติั หรือมีประสบการณ์ในการ
ตดัสินการแข่งขันเรือมังกรอย่างน้อยสอง (2) ปี สามารถยื่นใบสมัครให้ส านักเลขานุการเจ้าหน้าท่ีการแข่งของ IDBF (IDBF ROS) เพ่ือรับใบ
ประกาศนียบตัรการเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งในระดบันานาชาติได ้การวดัผลและการประเมินผลประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนเร่ืองธรรมนูญของ IDBF 
(IDBF Statutes) ขอ้ก าหนดต่างๆ (Bye-Laws) ระเบียบการแข่งขนั และกติกาการแข่ง รวมทั้งการสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั เพ่ือทดสอบความรู้และประสบ
การดา้นกีฬาและการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่ง ทั้งน้ีในการสอบขอ้เขียนผูส้มคัรสามารถอา้งถึงเอกสารในเร่ืองตามท่ีปรากฏอยูต่ามท่ีกล่าวมาน้ี โดยสามารถ
น าส าเนาของเอกสารเหล่านั้นเขา้ห้องสอบได ้
 
7. ผูส้มคัรท่ีไดรั้บคดัเลือกจะไดรั้บประกาศนียบตัรการเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งระดบันานาชาติ (IROC) ซ่ึงเป็นล าดบัชั้นแรกของแผนการจดัการเจา้หน้าท่ี
การแข่งระดบันานาชาติ (IRO) ผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัรการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติ (IROC) จะไดรั้บการบรรจุช่ือไวใ้นรายช่ือคณะ
เจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติของ IDBF ในล าดบัชั้นท่ี 1 โดยสามารถเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งหรือจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติได ้
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8. ล าดบัช้ันที่ 2 - ใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่การแข่งระดบันานาชาติ (IROL) ผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัรการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติล าดบั
ชั้นท่ี 1 ท่ีท  าหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบัชาติมาแลว้อยา่งน้อยสาม (3) ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการตดัสินหรือจดัการแข่งขนัระดบันานาชาติ
มาแลว้อยา่งนอ้ยสอง (2) คร้ัง หรือการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพระดบัชาติมาแลว้สาม (3) คร้ัง จะไดรั้บการพิจารณาโดยส านกังานเลขานุการของ IDBF 
(RSO) ให้ไดรั้บใบอนุญาตการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติ (IROL) 
9. ล าดบัชั้นท่ี 2 ของการประเมินผลของ RSO ในการไดรั้บใบอนุญาตนั้น จะใชวิ้ธีการตดัสินโดยสมาชิกของส านกัเลขานุการเจา้หนา้ท่ีการแข่งของ 
IDBF ท่ีจะสงัเกตความสามารถภาคสนามของผูส้มคัรในการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งในรายการการแข่งขนัระดบันานาชาติและรายการแชมเป้ียนชิพ 
รายละเอียดดงัน้ี 
 a. ใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่การแข่งระดับนานาชาติด้านเทคนิค (Technical International Race Officials License) ผูท่ี้ก  าลังได้รับการ

พิจารณาในล าดับชั้นท่ี 2 ด้านเทคนิค จะต้องมีประสบการณ์ในการแข่งระดบันานาชาติหรือการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดับชาติ ใน
ขอบเขตบทบาทการเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งแสดงอยูใ่นกติกาการแข่งของ IDBF ล าดบัชั้นท่ี 2 ดา้นเทคนิคน้ีจะมีคุณสมบติัเหมาะกบัการเป็น
เจา้หน้าท่ีการแข่งท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในการแข่งชิงแชมเป้ียนชิพระดบัทวีป (Continental Championship) และการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบั
ภูมิภาค (Regional Championship) และการแข่งขนัระดบันานาชาติ และท าหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขนั และท าหน้าท่ี
เป็นผูอ้  านวยการดา้นเทคนิค (Technical Director) ในการแข่งขนัระดบันานาชาติและการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพระดบัชาติ 

 b. ใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่การแข่งระดับนานาชาติด้านการจัดงาน (Organisational International Race Officials License) ผูท่ี้ก  าลงัไดรั้บ
การพิจารณาในล าดบัชั้นท่ี 2 ดา้นการจดังาน จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นกีฬาเป็นอยา่งดีและเป็นท่ีประจกัษ์ว่ามีประสบการณ์ในด้านการ
จดัการองค์กรของการแข่งขันเรือตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎข้อบังคับของ IDBF ในการแข่งขันแชมเป้ียนชิพระดับชาติ โดยจะเป็นผู ้มี
ความสามารถในการเป็นผูน้ าทีมคณะเจา้หน้าท่ีการแข่งในการแข่งขนัเรือหรือการแข่งขนัเรือมงักรในงานประเพณี ผูท่ี้จะไดรั้บล าดบัชั้นท่ี 2 
ดา้นการจดังาน จะมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นผูจ้ดัการการแข่งขนัเพ่ือจดัแข่งขนัในงานเทศกาลนานาชาติ และการแข่งขนัเรือประลองความเร็ว 

10. ผูท่ี้ไดรั้บเลือกให้ไดอ้ยูใ่นล าดบัชั้นท่ี 2 จะไดรั้บใบอนุญาตการเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งระดบันานาชาติ (IROL) ดา้นเทคนิคหรือดา้นการจดังานตาม
ความเหมาะสม และจะไดบ้รรจุช่ือไวใ้นรายช่ือคณะเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติของ IDBF ในล าดบัชั้นท่ี 2 ใน IRO – เจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบัชาติ 
(IROL) ดา้นเทคนิคหรือดา้นการจดังาน (หรือทั้งสองดา้น) ตามแต่กรณี 
11. ล าดบัช้ันที่ 3 เจ้าหน้าที่การแข่งอาวุโสระดบันานาชาติ  (SIRO) เจา้หน้าท่ีการแข่งท่ีได้รับใบอนุญาตจะมีสิทธ์ิท่ีจะขอรับการประเมินเป็นเจา้หน้าท่ี
การแข่งอาวุโสระดบันานาชาติ (SIRO) ทั้ งโดยการยื่นเร่ืองต่อหรือได้รับการเสนอช่ือไปยงัส านักงานเลขานุการเจา้หน้าท่ีการแข่งของ IDBF (IDBF 
ROS) โดยเจา้หน้าท่ีการแข่งอาวุโสระดบันานาชาติจะตอ้งมีความรู้ดา้นกีฬาท่ีกวา้งขวาง และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่ง 
หรือจดัการแข่งขนัเรือมงักรทั้งระดบัชาติและนานาชาติเป็นเวลาหลายปี รวมทั้งตอ้งเคยท าหน้าท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการแข่งขนั หรือเป็น
สมาชิกท่ีมีบทบาทส าคญัในคณะกรรมการจดัการแข่งขนัในการแข่งขนัเรือแชมเป้ียนชิพหรือการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
12. การประเมินผลเจา้หนา้ท่ีการแข่งอาวโุสระดบันานาชาติ (SIRO) จะใชวิ้ธีการสมัภาษณ์และการทดสอบภาคสนาม เพื่อพิจารณาความสามารถในการ
จดัการดา้นเทคนิคและดา้นการจดังาน รวมทั้งความรู้ดา้นการกีฬา การประเมินผลเจา้หนา้ท่ีการแข่งอาวโุสระดบันานาชาติ (SIRO) จะด าเนินการในการ
แข่งขนัเรือระดบัโลกหรือระดบัทวีป โดยทีมประเมินผลของคณะกรรมการดา้นการแข่งขนัและเทคนิค (C&CT) ของ IDBF 
  a. เจ้าหน้าที่การแข่งอาวุโสด้านเทคนิค (Senior Technical Race Official) ผูท่ี้สมคัรในล าดบัชั้นท่ี 3 ดา้นเทคนิค จะไดรั้บการประเมินใน

เร่ืองประสบการณ์การตดัสินภาคสนามและความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารแขง่ขนัของ IDBF และเร่ืองความปลอดภยัทางน ้า เพ่ือพิสูจน์
ความสามารถในการเป็นหวัหนา้ฝ่าย (Section Leader) ในการแข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพ และทดสอบศกัยภาพในการท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี
การแข่งในการแข่งขนัระดบัทวีปหรือในระดบัภูมิภาค รวมทั้งท  าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคของการแข่งขนัระดบัทวีป 

  b. เจ้าหน้าที่การแข่งอาวุโสด้านการจัดงานและด้านเทคนิค (Organisational Technical Race Official) ผูท่ี้สมคัรในล าดบัชั้นท่ี 3 ดา้นการจดั
งาน จะไดรั้บการประเมินเร่ืองประสบการณ์ภาคสนามในการจดัการแข่งขนัเรือมงักรในการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพระดบัชาติ และการแข่งขนัระดบั
นานาชาติ การประเมินจะพิสูจน์ความเขา้ใจดา้นการกีฬา ความรู้เร่ืองกฎขอ้บงัคบัของ IDBF และศกัยภาพในการท าหนา้ท่ีผูอ้  านวยการการแข่งขนั
แชมเป้ียนชิพในการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพระดบัทวีป 

13. ผูท่ี้ไดเ้ป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งอาวโุสระดบันานาชาติ (SIRO) จะไดรั้บการบรรจุช่ือไวใ้นรายช่ือคณะเจา้หน้าท่ีการแข่งระดบันานาชาติของ IDBF ใน
ล าดบัชั้นท่ี 3 ในสถานะเจา้หน้าท่ีการแข่งอาวุโสระดบันานาชาติ (SIRO) ดา้นเทคนิคหรือดา้นการจดังาน (หรือทั้งสองดา้น) ตามแต่กรณี ทั้งน้ีเฉพาะ
เจา้หน้าท่ีการแข่งอาวโุสเท่านั้นท่ีจะไดรั้บสิทธ์ิแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการการแข่งขนัในการแข่งขนัเรือรีกตัตา้เวิลด์แชมเป้ียนชิพ และเฉพาะเจา้หนา้ท่ี
การแข่งอาวุโสระดบันานาชาติ (SIRO) ดา้นเทคนิคของ IDBF เท่านั้น ท่ีจะไดเ้ป็นผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคในการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพระดบัทวีปหรือ
ระดบัภูมิภาค ส่วนเจา้หนา้ท่ีการแข่งอาวโุสระดบันานาชาติดา้นการจดังานของ IDBF จะท าหนา้ท่ีเป็นเป็นผูอ้  านวยการการแข่งขนั 
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14. ล าดับช้ันที่ 4 เจ้าหน้าที่การแข่งอาวุโสในการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพ (CSO) เจา้หน้าท่ีการแข่งอาวุโสระดบันานาชาติมีสิทธ์ิท่ีจะสมคัรท่ีจะเป็น
เจา้หน้าท่ีการแข่งอาวุโสในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ (CSO) ต่อส านกังานเลขานุการเจา้หน้าท่ีการแข่งของ IDBF (IDBF ROS) หรือไดรั้บการเสนอ
ช่ือจากส านกัเลขานุการเจา้หนา้ท่ีการแข่ง 
ผูท่ี้สมคัรเป็นเจ้าหน้าท่ีการแข่งอาวุโสในการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพจะต้องมีประสบการณ์ด้านการตดัสินมาหลายปีในการตดัสินอาวุโสระดับ
นานาชาติ (SIRO) ในการแข่งขนัเรือเวิล์ดแชมเป้ียนชิพ โดยท าหน้าท่ีหลากหลายในการเป็นสมาชิกคณะกรรมการการแข่งขนั หรือท าหน้าท่ีหัวหน้า
เจา้หน้าท่ีการแข่ง ผูอ้  านวยการดา้นเทคนิค หรือผูอ้  านวยการการแข่งขนัในการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพระดบัทวีปหรือระดบัภูมิภาค หรือเป็นสมาชิกของ 
IDBF C&TC 
15. ผูท่ี้สมคัรเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งอาวุโสจะท าหน้าท่ีผูช่้วยหัวหน้าเจา้หน้าท่ีการแข่งด้านเทคนิค (Assistant Chief Official - Tech) หรือเป็นผูช่้วย
สมาชิกของกรรมการผูช้ี้ขาดดา้นการจดังานของ IDBF ในการแข่งขนัเรือรีกตัตา้เวิลด์แชมเป้ียนชิพ ผูท่ี้สมคัรในดา้นเทคนิคจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีการแข่ง ส่วนผูส้มคัรในดา้นการจดังานจะอยูใ่นการดูแลของประธานกรรมการช้ีขาด 
ผูล้งสมคัรทุกคนจะไดรั้บการพิจารณาจากประธานและสมาชิกของ C&TC ร่วมกบัหัวหนา้เจา้หนา้ท่ีการแข่งและประธานกรรมการช้ีขาดในระหวา่งการ
แข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพ 

a. เจ้าหน้าที่การแข่งอาวุโสด้านเทคนิคในการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพ ผูท่ี้สมคัรในล าดบัชั้นท่ี 4 ด้านเทคนิคจะตอ้งมีความรู้และ
ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในหลกัเกณฑข์อง IDBF และเร่ืองความปลอดภยัทางน ้า และจะไดรั้บการประเมินทั้งภาคสนามในฐานะผูช่้วย
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีการแข่งในการแข่งขนัเรือรีกตัตา้ชิงแชมเป้ียนชิพ 

 มีการทดสอบแสดงความสามารถภาคสนาม ศกัยภาพในการท าหนา้ท่ีหัวหน้าเจา้หน้าท่ีการแข่งในการแข่งขนัเรือรีกตัตา้เวิลด์แช
มเป้ียนชิพ 

 ส่วนการสมัภาษณ์จะมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองประสบการณ์ดา้นเทคนิคของผูส้มคัร รวมทั้งการเป็นผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคในการ
แข่งขนัระดบัทวีป เพ่ือน ามาพิจารณาความสามารถในการท าหน้าท่ีผูอ้  านวยการด้านเทคนิคในการแข่งขนัเรือรีกตัตา้เวิล์ดแช
มเป้ียนชิพ 

b. เจ้าหน้าที่การแข่งอาวุโสด้านการจัดงานในการแข่งขันแชมเป้ียนชิพ ผูท่ี้สมคัรในล าดบัชั้นท่ี 4 ด้านการจดังาน จะตอ้งมีความรู้
และความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในกฎขอ้บงัคบัของ IDBF เพ่ือพิสูจน์ว่ามีประสบการณ์ในการจดัการแข่งขนัเรือมงักรในการแข่งขนัแช
มเป้ียนชิพระดบัทวีป และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นสมาชิกของ C&TC 

 ส่วนการสัมภาษณ์จะมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองประสบการณ์ในการจดัการองค์กร รวมทั้งการเป็นผูอ้  านวยการการแข่งขนัแช
มเป้ียนชิพในการแข่งขนัระดบัทวีป เพ่ือพิสูจน์ว่ามีความสามารถในการท าหน้าท่ีผูอ้  านวยการการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพในการ
แข่งขนัเรือเวิลด์แชมเป้ียนชิพ 

16. ผูท่ี้ไดรั้บสถานะให้เป็น CSO จะไดรั้บการบรรจุช่ือไวใ้นรายช่ือคณะเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติของ IDBF ในล าดบัชั้นท่ี 4 IRO ในฐานะ
เจา้หนา้ท่ีการแข่งอาวโุสแชมเป้ียนชิพดา้นเทคนิคหรือดา้นการจดังาน (หรือทั้งสองดา้น) ตามแต่กรณี 
17. ผูท่ี้เป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งอาวโุสดา้นเทคนิคจะไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีการแข่งในการแข่งขนัเวิลด์แชมเป้ียนชิพของ IDBF และตอ้งท า
หนา้ท่ีในการเป็นผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคในการแข่งขนัเรือเวิลด์แชมเป้ียนชิพ 
ส่วนบทบาทของผูอ้  านวยการการแข่งขนัในรายการการแข่งขนัเรือรีกตัตา้เวิล์ดแชมเป้ียนชิพจะท าหนา้ท่ีโดยเจา้หน้าท่ีการแข่งอาวโุสดา้นการจดั

งาน 
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การฝึกอบรมและการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีก่ารแข่งระดบัชาต ิ

18. การฝึกอบรมระดับชาติ การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบัชาติควรจะครอบคลุมเร่ืองการจดัการการแข่งขนัและวธีิการตดัสินซ่ึงตอ้ง
มีการบริหารจดัการและควบคุมในการแข่งขนั ซ่ึงหมายถึงมีเน้ือหาครอบคลุมถึงการจดัการดา้นเทคนิคขององคก์รในการแข่งขนัเรือมงักร 
การฝึกอบรมสามารถด าเนินการโดยจดัอบรมความรู้ดา้นทฤษฎี (Tutorial) และตามดว้ยการฝึกภาคปฏิบติัและการสร้างเสริมประสบการณ์
ท่ีอยา่งนอ้ยควรจะเป็นการท าหนา้ท่ีตดัสินในหน่ึงฤดูกาลแข่งขนั หรือจากการฝึกภาคสนามระหวา่งฤดูกาลการแข่งขนั 
 
19. การยกเว้นการฝึกที่เป็นทางการ IDBF แนะน าว่าเจา้หนา้ท่ีการแข่งท่ีมีประสบการณ์ และมีความรู้ดา้นเทคนิคในการแข่งขนัเรือมงักร 
(หรือการแข่งขนัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เช่น การแข่งเรือพาย) ท่ีไม่ไดรั้บการอบรมดา้นทฤษฎี (Tutorial) สามารถเขา้สู่การแข่งขนัได้
โดยตรงโดยการประเมินจากทีมเจา้หนา้ท่ีการแข่งท่ีมีประสบการณ์ โดย IDBF สามารถเสนอให้สมาชิกของ IDBF ให้แนะน าหรือช่วยใน
การจัดหลกัสูตรการอบรมภาคทฤษฎใีห้แก่เจ้าหน้าทีร่ะดับชาต ิดงัตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 
20. การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบัชาติควรมีเน้ือหาจะครอบคลุมประเดน็ในการตดัสินการแข่งขนัในเร่ืองดงัน้ี 
  ผูจ้ดัการแข่งขนั; หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีการแข่ง; หวัหนา้ผูดู้แลเรือ; ผูรั้กษาเวลาการแข่งขนั;  
  การเร่ิมตน้; การบนัทึกเวลาการแข่งขนั; เลขานุการการแข่งขนั; กรรมการช้ีขาด 
 
21. ต าแหน่งท่ีปรากฏดา้นบนเป็นต าแหน่งท่ีส าคญัของเจา้หนา้ท่ีการแข่งในการแข่งขนัเรือมงักรและตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจาก IDBF ให้
เป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งดา้นเทคนิค ส าหรับเจา้หนา้ท่ีการแข่งประเภทอื่น เช่นผูดู้แลเรือ; ผูดู้แลความปลอดภยั; ผูป้ระสานงานส่ือมวลชน; ผู้
จดัแถวเรือ; พนกังานตอ้นรับ; และเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัดา้นเทคนิค ท่ีไม่ผา่นการอบรมอยา่งเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัการ
แข่งขนัเรือมงักร จึงไม่ไดล้งทะเบียนในการแข่งขนัระดบัชาติ หรือโดย IDBF บุคลากรเหล่านั้นจะท าหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 
 
22. การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีก่ารแข่ง IDBF แนะน าวา่การแข่งขนัเรือในระดบัชาติทุกรายการและการแข่งขนัชิง     แชมเป้ียนชิพควรจดัข้ึนโดย
เจ้าหน้าท่ีการแข่งด้านเทคนิค ซ่ึงได้ลงทะเบียนไว้กับสมาคมสมาชิกของ IDBF แลว้ ส่วนผูจ้ดัการแข่งขนัเรือมงักรประเภทอื่นทั้ งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาตินั้นควรจะมีเจา้หนา้ท่ีการแข่งท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและประเมินผล (ทั้งภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบติั) ทั้ง
ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ และท่ีไดล้งทะเบียนไวก้บัสมาชิก IDBF หรือ IDBF ROS เป็นผูท้  าหน้าท่ีในการตดัสินในระดบัการ
แข่งขนัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในต าแหน่งผูจ้ดัการแข่งขนัและหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีการแข่ง 
23. สมาชิก IDBF ส่วนใหญ่จะท างานในการแผนของการเป็นสมาชิก ซ่ึงตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีการแข่งท่ีมีคุณสมบติัพร้อมท่ีจะเขา้เป็นสมาชิก 
โดย IDBF แนะน าว่าแผนการการเป็นสมาชิกน้ีจะต้องจัดสรรให้เจ้าหน้าท่ีการแข่งมีการประกันภัยในรูปแบบของ Public Liability 
Insurance Cover หรือ PLIC และ Personal Accident Insurance Cover หรือ PAIC ในขณะปฏิบติัหน้าท่ีระหว่างงานแข่งเรือมงักรท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากสมาชิกของ IDBF 
 
24. IDBF ขอแนะน าองค์กรสมาชิกของ IDBF ว่า เฉพาะเจา้หน้าท่ีการแข่งระดบัชาติซ่ึงมีประสบการณ์สูงและมีความรู้ดา้นการกีฬาใน
ระดบัชาติเท่านั้น ท่ีควรจะไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดัการแข่งขนัและหัวหน้าเจา้หน้าท่ีการแข่ง ส่วนการแข่งขนัท่ีต ่ากว่าการแข่งขนัแช
มเป้ียนชิพระดบัชาติ ควรใหค้ณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีการแข่งระดบันานาชาติของ IDBF (IDBF IROC) ท าหนา้ท่ีตดัสินในการแข่งขนั ส่วน
การแข่งขนัแชมเป้ียนชิพระดบัชาติและการแข่งขนัระดบันานาชาติ ต าแหน่งของกรรมการท่ีต ่าท่ีสุดควรจะเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งระดบั
นานาชาติ (IDBF IROL) 
 
25. IDBF ขอแนะน าองคก์รสมาชิกของ IDBF วา่ผูจ้ดัการแข่งขนัและหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีการแข่งท่ีไดรั้บการพจิารณาวา่มีความสามารถสูงใน
ทุกๆ ดา้นของการจดัการแข่งขนัเรือมงักรควรจะไดรั้บใบอนุญาตการจัดการแข่งขันระดับชาติ (National Race Organisers License หรือ 
NROL) ดว้ย โดย IDBF ROS แนะน าว่าควรจะให้กรรมการท่ีไดรั้บอย่างนอ้ยในระดบั NROL เป็นผูท้  าหน้าท่ี โดย NROL ควรจะมีการ
ประเมินความสามารถเป็นประจ าทุกปี หรือต่อใบอนุญาตการเป็นสมาชิกระดบัชาติ 
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ภาคผนวก ระเบียบการแข่งขนัข้อ - 9.9.1 
รายช่ือลูกเรือในการแข่งขันเรือมงักร 

รายช่ือลูกเรือจะตอ้งยื่นในการแข่งขนัแต่ละประเภทในการประชุมผูจ้ดัการคณะลูกเรือ ท่ีจะจดัข้ึนในคืนก่อนการแข่งขนัรอบคดัเลือกท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะผู้ลง
แข่งขันที่มีช่ืออยู่ในรายช่ือลูกเรือนี้เท่าน้ันที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันได้ และเฉพาะลูกเรือส ารองที่มีอยู่ในรายช่ือนีเ้ท่าน้ันทีส่ามารถแข่งขันในรอบต่อๆ 
ไป 

สโมสร (ลูกเรือ)           รุ่น (เช่น รุ่นอาวุโส) 
ประเทศ 
ประเภทเรือ                              (เรือมาตรฐาน – 1222 หรือเรือเลก็ – 912) 
ประเภทการแข่งขนั        ระยะทางแข่งขนั 

           (เช่น รุ่นอาวุโส บี / รุ่นเยาว ์เอ)      (ทีมโอเพน่/ทีมหญิงลว้น/ทีมผสม)                                          (เช่น 200 / 500 เมตร) 

หมายเลขเส้ือ ช่ือผู้เข้าแข่งขนั PIN หมายเลขเส้ือ ช่ือผู้เข้าแข่งขนั      PIN 

กลอง 

01………………………………………... 

 นายท้ายเรือ 

22………………………………….. 

 

02………………………………………...  12…………………………………..  

03………………………………………...  13…………………………………..  

04………………………………………...  14…………………………………..  

05………………………………………...  15…………………………………..  

06………………………………………...  16…………………………………..  

07………………………………………...  17…………………………………..  

08………………………………………...  18…………………………………..  

09………………………………………...  19…………………………………..  

10………………………………………...  20…………………………………..  

11………………………………………...  21…………………………………..  

 รายช่ือลูกเรือส ารอง 
23………………………………………...  25…………………………………..  

24………………………………………...  26…………………………………..  

กปัตนัเรือ (ช่ือ)................................................................................. หมายเลขเส้ือ  
ค ายืนยันของลูกเรือ ตามกฎขอ้บงัคบัของ IDBF ขอ้ท่ี 3 ขา้พเจา้ทุกคนขอรับรองว่ารายช่ือลูกเรือขา้งตน้ทั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในใบสมคัรเขา้แข่งขนัของทีม/
สโมสร มีสภาพพร้อมท่ีจะเขา้แข่งขนั และจะเขา้ร่วมแข่งขนัตามประเภทท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้ และขา้พเจา้ทุกคนเขา้ใจดีวา่การใหข้อ้มูลท่ีเป็นเทจ็จะท าใหข้าด
คุณสมบติัในการเขา้แข่งขนัทั้งจากประเภทการแข่งขนันั้นและการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพ 
 
ลงนาม............................................................  ลงนาม........................................................... 
(ผู้จัดการคณะลูกเรือ)     (กปัตนัเรือ) 
หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อผู้จัดการคณะลูกเรือ.................................................................................................. 
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ภาคผนวกแนบท้ายระเบียบการแข่งขันข้อ 9.9.2 

รูปแบบแผ่นป้ายหมายเลขตดิเส้ือในการแข่งขนัของ IDBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบไม่ไดเ้ป็นสัดส่วนท่ีถูกตอ้ง 

 

หมายเลขเส้ือจะต้องอยู่ในกรอบท่ีมีความยาว 210 มิลลิเมตร และลึก 150 มิลลิเมตร หรือ

เทียบเท่าขนาด A5 หมายเลขแต่ละตวัจะมีขนาดพอดีกรอบ โดยมีขนาดเล็กท่ีสุดท่ีจะสูง 100 

มิลลิเมตร และกวา้ง 60 มิลลิเมตร หมายเลขเส้ือท่ีน้อยกว่าหมายเลข 10 จะตอ้งมีเลข 0 อยู่ใน

หลกัขา้งหนา้ ตามรูปแบบดา้นบน โดยจะตอ้งแสดงหมายเลขหรือแนบไวท่ี้ดา้นหลงัเส้ือของผู ้

เขา้แข่งขนั 

 

 

 

 

 

0    1 

อยา่งนอ้ย 210 มิลลิเมตร 

อยา่งนอ้ย 150 
มิลลิเมตร 

อยา่งนอ้ย  
60 มิลลิเมตร 

อยา่งนอ้ย  
60 มิลลิเมตร 
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ภาคผนวก A ระเบียบการแข่งขันข้อ 12 
ระเบียบการแข่งขันข้อ 12 a. ระเบียบพเิศษส าหรับการแข่งขันเรือรีกตัต้าเวล์ิดแชมเป้ียนชิพ 

1. การแข่งเรือมังกรเวิลด์แชมเป้ียนชิพ ตั้งแต่ปี 2554 ก าหนดการการแข่งขนัประจ าวนัในการแข่งเรือ
มงักรเวลิด์แชมเป้ียนชิพ หรือ World Dragon boat Racing Championship (WDBRC) จะมีโปรแกรม
ดงัน้ี 

วนัท่ี 1 (วนัจนัทร์) ทั้งวนั  ทีมถึงสถานท่ีแข่งขนัและลงทะเบียนฝึกซอ้มทีมลูกเรือ 
     ประชุมผูบ้ริหารและสภา IDBF 
วนัท่ี 2 (วนัองัคาร) ทั้งวนั  คณะลูกเรือลงฝึกซอ้ม 

ช่วงบ่าย  ประชุมผูจ้ดัการทีมและเจา้หนา้ท่ีการแข่งดา้นเทคนิค 
- ดูวนัท่ี 3 เพิ่มเติม 

 วนัท่ี 3  (วนัพุธ)  ช่วงเช้า / บ่าย วนัแข่งขนั – 2000 เมตร 
      ทีมผสมและโอเพน่ แข่งขนั 2000 เมตร 
      พธีิเปิดและตอ้นรับผูเ้ขา้แข่งขนั 
 วนัท่ี 4  (วนัพฤหสับดี) ทั้งวนั  แข่งทีมผสม / โอเพน่ / ทีมหญิงลว้น 
      1000 เมตร 
 วนัท่ี 5  (วนัศุกร์) ทั้งวนั  แข่งทีมผสม / โอเพน่ / ทีมหญิงลว้น 200 เมตร 
 วนัท่ี 6  (วนัเสาร์) ทั้งวนั  แข่งรอบชิงชนะเลิศทีมเปิดหญิงลว้น 200 เมตร  

และทีมผสม 500 เมตร 
 วนัท่ี 7  (วนัอาทิตย)์ ทั้งวนั  ทุกรอบแข่งขนั – ทีมโอเพน่ / ทีมหญิงลว้น 500 เมตร 
    ช่วงบ่าย  พิธีปิดการแข่งขนั 
    ช่วงเยน็  เล้ียงอ าลา 
 วนัท่ี 8  (วนัจนัทร์) ช่วงเชา้  การประชุมสภา IDBF 
    ทั้งวนั  เท่ียวชมสถานท่ี / ทีมเดินทางกลบั 
 
2. ในการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพทมีสโมสรลูกเรือ ตั้งแต่ปี 2553 ก าหนดการการแข่งขนัประจ าวันในการ

แข่งขนัแชมเป้ียนชิพทีมสโมสรลูกเรือ หรือ Club Crew World Championship (CCWC) สามารถใช้
โปรแกรมการแข่งขนัตาม WDBRC ได้ยกเว้นว่าเป็นการขัดแข่งขนัแบบส่ีวัน (วนัพฤหัสบดีถึงวนัอาทิตย์) 
ซ่ึงสภาของ IDBF จะพบปะหารือกันในวนัอังคาร ส่วนการจัดประชุมของ Congress ระหว่างการแข่งขนั 
CCWC จะมีขึน้ได้ โดยมีข้อยกเว้น และเม่ือเป็นการประชุมพิเศษของเท่านั้น (Special Members of 
Congress)  
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ภาคผนวก B ระเบียบการแข่งขันข้อ 12 

ระเบียบการแข่งขันข้อ 12b. ระเบียบพเิศษส าหรับการแข่งขันเวลิด์แชมเป้ียนชิพคณะลูกเรือสโมสร  
และการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพส าหรับหน่วยงานและชุมชน 

 
1. การแข่งขนัเรือเวิล์ดแชมเป้ียนชิพคณะลูกเรือสโมสร (Club Crew World Championship หรือ CCWC) จะจัดทุก 2 ปี เช่นปี 

2543, และจดัอีกคร้ังในปี 2545 องค์กรใดๆ สามารถจดัการแข่งขนั CCWC ได ้ในรายการท่ีมีลกัษณะเป็นงานเทศกาลโดยให้เป็นการ
แข่งขนัแบบ Non-World Championship ส่วนการแข่งขันชิงแชมเป้ียนชิพส าหรับหน่วยงานและชุมชน  หรือ WCorcom อาจจะจัดขึน้ใน
เวลาและสถานท่ี ตามท่ีสภาของ IDBF จะก าหนดขึน้ โดยจะมีการบริหารจัดการและควบคุมโดย IDBF โดยตรง (กนัยายน 2546) 

2.  คณะลูกเรือเรือมังกรทุกคณะจากทุกประเทศมีสิทธ์ิท่ีจะสมัครเขา้ร่วมการแข่งขนั CCWC และ WCorcom แต่จะต้องเป็น
ประเทศท่ีคณะลกูเรือหรือผูจ้ดัการแข่งขนัแชมเป้ียนชิพเป็นสมาชิกของ IDBF ในประเทศนั้นๆ และคณะลกูเรือกบัผูจ้ดัการแข่งขนั CCWC 
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสมาชิกของ IDBF ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. โดยทัว่ไป ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแข่งของ IDBF ท่ีไม่ใช่กติกาในทอ้งถ่ิน จะตอ้งน ามาใชใ้นการแข่งขนัชิงเวิลด์แช
มเป้ียนชิพส าหรับคณะลกูเรือสโมสรและ Corcom โดยมีขอ้ยกเวน้ดงัน้ี 

3.1 สนามแข่งเรือ ระเบียบในเร่ืองสนามแข่งเรืออาจผ่อนปรนได ้แต่ตอ้งสามารถรองรับลู่แข่งเรือไดอ้ย่างนอ้ยส่ี (4) ลู่ 
และจะตอ้งมีระยะทาง 500 เมตร ส าหรับการแข่งขนั CCWC และ 250 เมตร ส าหรับการแข่งขนั WCorcom (กนัยายน 2546) 
3.2 เรือและไม้พาย ผูแ้ข่งขนัสามารถใชเ้รือมงักรและไมพ้ายตามท่ี IDBF ก าหนดในการแข่งขนัได ้หรืออาจใชไ้มพ้ายท่ีจดัหา

มาเอง ตามคุณลกัษณะท่ี IDBF ก าหนดไว ้
3.3 คณะลูกเรือ ต าแหน่งและจ านวนของลกูเรือจะตอ้งเหมาะสมกบัชนิดเรือมงักรท่ีใชใ้นการแข่งขนั ลกูเรือจะตอ้งแข่งขนัใน

นามสโมสร มิใช่ในนามของประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองของสัญชาติผูเ้ขา้แข่งขนั 
3.4 ประเภทการแข่งขัน/ระยะทางการแข่งขัน  การแข่งขนัแบบเปิดจะตอ้งเป็นการแข่งขนัความเร็วในการแข่งขนั CCWC ซ่ึง

จะเป็นการแข่งขนัในระยะการแข่งขนั 500 เมตร (ส่วนการแข่งขนั WCorcorp จะเป็นระยะทาง 250 เมตร โดยอาจจะจัด
ให้เป็นการแข่งแบบผสมอย่างเป็นทางการ ส่วนการแข่งขนัประเภทอื่นให้อยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการแข่งขนั) (กนัยายน 
2546) 

3.5 การสมัครเข้าแข่งขัน ส าหรับการแข่งขัน CCWC จะตอ้งมีคณะลูกเรือสโมสรเขา้ร่วมการแข่งขนัมากท่ีสุดห้า (5) คณะ 
ต่อการแข่งขนัประเภทหน่ึงๆ ณ รายการหน่ึงๆ ของประเทศหน่ึงๆ ทั้งน้ีแต่ละประเทศอาจจะมีคณะลูกเรือท่ีตอ้งการเขา้
ร่วมการแข่งขนัเพิม่เติมได ้แต่คณะลกูเรือนั้นๆ จะตอ้งเขา้แข่งขนัในประเภทการแข่งขนัระดบันานาชาติ อยา่งไรกต็ามใน
การแข่งขนัของ WCorcorp (กนัยายน 2546) หรือ UCWC  (สิงหาคม 2554)ไม่ตอ้งด าเนินการตามน้ี การเปิดรับสมคัรอาจ
อนุญาตให้คณะลูกเรือท่ีร่วมแข่งขันมาจากประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกของ IDBF ได้ โดยทีมและลูกเรือจะต้องมอบ
รายละเอียดทั้งหมดใหแ้ก่ฝ่ายอ านวยการของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั (ROS) ของ IDBF ก่อนการแข่งขนั 

3.6 เหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล เหรียญรางวลัและถว้ยรางวลัแชมเป้ียนชิพจะมอบให้แก่คณะลูกเรือท่ีชนะการแข่งขนัสาม
อนัดบัแรกในการแข่งขนัประเภทนั้นๆ ซ่ึงเขา้แข่งขนักบัคณะลกูเรืออื่นๆ อย่างนอ้ยหก (6) คณะจากชาติต่างๆ นอกจากน้ี
ถว้ยรางวลัรวมชนะเลิศการแข่งขนั IDBF เวลิด์แชมเป้ียนชิพจะให้กบัคณะลกูเรือท่ีไดรั้บคะแนนรวมมากท่ีสุด โดยใหใ้ช้
วธีิการนบัคะแนนของ IDBF ในการแข่งขนัระดบัชาติ (IDBF nations Cup) 

3.7 ความปลอดภัย/วินัย การแข่งขันเวิลด์แชมเป้ียนชิพส าหรับลูกเรือสโมสรและ Corcom จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะน าใน
เร่ืองระเบียบดา้นความปลอดภยัและหลกัปฏิบติัของ IDBF 

3.8 เจ้าหน้าที่ เจา้หนา้ท่ีการแข่งท่ีผูจ้ดัการแข่งขนัชิงแชมเป้ียนชิพจดัหามา ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีใบอนุญาตเป็นกรรมการการ
ตดัสินระดบันานาชาติ (IROL) แต่เจา้หนา้ท่ีการแข่งดา้นเทคนิคจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะตดัสินในระดบัชาติ และสมาชิก
คณะกรรมการตดัสินตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรการเป็นกรรมการตดัสินระดบันานาชาติ (IROC) ส่วนหัวหนา้เจา้หนา้ท่ี
ตอ้งไดรั้บ SIOL หรือเป็นเจา้หน้าท่ีการแข่งนานาชาติระดับอาวุโส (ส าหรับรายละเอียดดูเพิ่มเติมท่ีภาคผนวก a ของ
ระเบียบการแข่งขนัขอ้ 9.6 ส าหรับรายละเอียดทั้งหมดของแผนการจดัเจา้หนา้ท่ีการแข่งของ IDBF) 



ระเบียบการแข่งขนัและกติกาการแขง่ของสหพนัธ์เรือมงักรนานาชาติ(ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6)                                                                        สว่นท่ี 1 ระเบียบการแขง่ขนั 
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