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PART I – SCOPE 

Rule 1- Rowing, Boats, Regattas 

Rowing is the propulsion of a displacement boat, with or without coxswain, by the muscular force of one 
or more rowers, using oars as simple levers of the second order and sitting with their backs to the direction 
of movement of the boat. Rowing on a machine or in a tank which simulates the action of rowing in a boat 
is also considered as rowing. 

In a rowing boat, all load bearing parts including the axes of moving parts, must be firmly fixed to the 
body of the boat, but the rower’s seat may move along the axis of the boat. 
A rowing regatta is a sporting competition consisting of one or more events divided, if necessary, into a 
number of races, in one or more classes of boats for rowers divided, as a general rule, into different 
categories of gender, age or weight. 
 

หมวดที ่๑ ขอบเขต 

มาตรา ๑ การกรรเชียง เรือ การแข่งขัน ฝีพาย (Rowing , Boats , Regattas , Rowers)                                                         
การกรรเชียงเป็นการขบัเคล่ือนเรือท่ีมีหรือไม่มีนายทา้ยเรือ (Coxswain) ดว้ยก าลงักลา้มเน้ือของฝีพายหน่ึง
คนหรือหลายคนโดยการใชพ้ายเหมือนไมค้านงดั และนัง่หนัหลงัใหก้บัทิศทางเคล่ือนท่ีของเรือ การ
กรรเชียงดว้ยเคร่ืองฝึก หรือดว้ยถงัฝึกท่ีจ าลองการกรรเชียงในเรือ จะถือวา่เป็นการกรรเชียงเช่นกนั                     
ในเรือกรรเชียง ส่วนท่ีรองรับลอ้ลูกปืน คือแกนรางส าหรับส่วนเคล่ือนท่ี ตอ้งยดึติดกบัตวัเรือ เวน้แต่ท่ีนัง่
ของฝีพายจะเคล่ือนท่ีไปบนแกนราง                                                                                                                                  
การแข่งขนัเรือกรรเชียง เป็นการแข่งขนัทางการกีฬาท่ีมีรายการแข่งขนัหน่ึงหรือหลายรายการ ซ่ึงจะแบ่ง
ออกเป็น จ านวนเท่ียวแข่งขนั ประเภทของเรือ โดยกฎทัว่ไป จะแบ่งตาม เพศ อาย ุหรือน ้า หนกัของผูแ้ข่งขนั 

 
Rule 2 – Application 
These Rules and the relevant Bye-Laws shall apply to: 
1. All International Regattas and Matches: 
2. World Rowing Championship regattas, 
3. Olympic, Youth Olympic and Paralympic regattas within the limits of the authority of FISA and the 
relevant Qualification regattas, 
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4. Regattas held as part of regional or other Games within the limits of the authority of FISA, 
5. Continental and Regional Championship regattas, 
6. International Regattas including the Rowing World Cup and the World Rowing Masters regattas, 
7. where appropriate, International Coastal and  Ergometer rowing competitions. 
In addition, these Rules of Racing and Bye-Laws shall be supplemented by event Regulations. Each 
member federation is responsible for ensuring that the organisaton of any competition withih its country 
defined by FISA AS AN International Regatta complies with the Rules of Racing and Bye-Law,subject to 
any exveptions under the provisions of Rule 3 
Any member federation, club or individual who participates in any capacity in a rowing competition 
governed by these Rules is deemed to accept without exception or reservation the application of these 
Rules and the related Bye-Laws, particularly those relating to the authority and jurisdiction of FISA and 
of the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland. 

มาตรา ๒ การใช้บังคับ                                                                                                                                             
มาตราเหล่าน้ีและอนุมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง มีผลใชบ้งัคบักบั                                                                                                      
๑.การแข่งขนัเรือระดบันานาชาติทุกการแข่งขนั 
๒.การแข่งขนัชิงชนะเลิศของ FISA                                                                                                                                                                                                                                                      
๓.การแข่งขนัเรือกรรเชียงในกีฬาโอลิมปิค ท่ีอยูใ่นขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ FISA                                                   
๔.การแข่งขนัท่ีจดัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของกีฬาภูมิภาค หรือกีฬาอ่ืน ท่ีอยูภ่ายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ 
FISA                                                                                                                                                                                         
๕.การแข่งขนัชิงชนะเลิศภาคพื้นทวปี                                                                                                                             
๖.การแข่งขนันานาชาติ รวมทั้ง การแข่งขนัชิงชนะเลิศถว้ยโลกของ เหมาะสม                                                                                     
FISA                                                                    ๗.การแข่งขนัเคร่ืองฝึกกรรเชียงและถงัฝึกนานาชาติ ท่ี  
การแข่งขนัชิงชนะเลิศโลกของ FISA และการแข่งกีฬาโอลิมปิค จะอยูภ่ายใตร้ะเบียบการแข่งขนัชิงชนะเลิศ

ของ FISA และอนุมาตราการแข่งขนัชิงชนะเลิศของ FISA สมาคมแห่งชาติ สโมสร หรือส่วนบุคคลใดท่ีมี

ส่วนร่วมในการแข่งขนัเรือกรรเชียงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของมาตราเหล่าน้ี จะตอ้งยอมรับปราศจาก

ขอ้ยกเวน้ หรืองดใชม้าตราและอนุมาตราเหล่าน้ี และขอ้ก าหนดของระเบียบการแข่งขนัชิงชนะเลิศของ 

FISA โดยเฉพาะหมวดท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและอ านาจหนา้ท่ีของ FISA และของศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬา 

ท่ีเมืองโลซาน ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 
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Rule 3 – Exceptions 
At International Regattas, the host member federation or the Organizing Committee, acting in agreement 

with the member federation, may depart from these provisions including applying its own national rules. 

In any such case, details of departures or exceptions to these Rule of Racing, related Bye-Laws or Event 

regulation shall be provided to competing federations and clubs at the time their invitation to take part in 

the regattas. The Executive Committee shall be notified immediately after the regatta and the reasons for 

such change shall be given. 

มาตรา ๓  การยกเว้น 

ในการแข่งขนัเรือกรรเชียงนานาชาติ  สมาคมแห่งชาติท่ีเป็นเจา้ภาพ  หรือคณะกรรมการจดัการแข่งขนั   

ท่ีมีขอ้ตกลงกบัสมาคมแห่งชาติ  ในกรณียกเวน้  อาจงดใชข้อ้ก าหนดเหล่าน้ี  และไปใชก้ฎของชาติตนเอง 

ในกรณีดงักล่าว รายละเอียกของการออกตวั หรือการงดเวน้กฏขอ้บงัคบั,อนุมาตราต่างๆ จะตอ้งถูกแจง้ใหผู้ ้

เขา้แข่งขนัฝ่ายตรงขา้มและสมาคมทราบณเวลาท่ีเชิญเขา้ร่วมการแข่งขนัและ จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการ

บริหารทราบทนัทีภายหลงัการแข่งขนัพร้อมกบัเหตุผลของการเปล่ียนแปลง 

 

Rule 4 – World Rowing Championships 
The following shall be deemed to be World Rowing Championships: 
1. World Rowing Championships in Senior, Lightweight and Para-Rowing categories, 
2. World Rowing Under 23 Championships , Under 23 Lightweight categories: 
3. World Rowing Junior Championships. 
4. World Rowing Coastal Championships. 
5. World Rowing Ergometer Championships. 
These titles shall be used only for World Rowing Championships organized by FISA. World Rowing 
Championships shall be held in every year. However, in an Olympic and Paralympic year, the Olympic 
and Paralympic events will not be offered at the World Championships in that year. 
World Rowing Junior Championships and World Rowing Under 23 Championships shall be held in every 

year. 
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มาตรา ๔ - การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก 

ต่อไปน้ีจะถือวา่เป็นการแข่งงขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก: 

1. การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกส าหรับรุ่นอาวโุส รุ่นน ้าหนกัเบา และรุ่นคนพิการ 

2. การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกรุ่นอายตุ  ่ากวา่ 23 ปีส าหรับและ รุ่นอายตุ  ่ากวา่ 23 ปีน ้าหนกัเบา 

3. การแข่งขนัเรือกรรเชียงเยาวชนชิงแชมป์โลก 

4.การแข่งขนัเรือกรรเชียงบกชิงแชมป์โลก 
5. การแข่งขนัโดยเคร่ืองสร้างกลา้มเน้ือชิงแชมป์โลก 
ช่ือเหล่าน้ีจะถูกใชส้ าหรับการพายเรือชิงแชมป์โลกท่ีจดัโดย FISA การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกจะ
จดัข้ึนในทุก ๆ ปี อยา่งไรก็ตามในปีท่ีมีการจดัแข่งขนัโอลิมปิกและพาราลิมปิค, จะไม่มีการจดัแข่งขนั ชิง
แชมป์โลกในปีนั้น 
การแข่งขนัชิงแชมป์โลกรุ่นเยาวชนและรุ่นอายุต  ่ากวา่ 23 ปีจะจดัข้ึนในทุก ๆ ปี การแข่งขนัชิงแชมป์โลกรุ่น
อายตุ  ่ากวา่ 23 ปีอาจจะจดัข้ึนในทุกๆปี 
 

Rule 5-Olympic,Paralympic and Youth Olympic Rules 

Olympic, Paralympic and Youth Olympic and relevant qualification regattas shall have the same status 

and follow the same rules as World Rowing Championships. Within the limits of the authority of FISA the 

same rules of Racing,related Bye-Law and Event Regulations shall apply. 

มาตรา ๕ กฬีาโอลมิปิค,พาราลมิปิค แล เยาวชนโอลมิปิค 

กีฬาโอลิมปิค,พาราลิมปิค และ เยาวชนโอลิมปิค และ การแข่งขนัเรือกรรเชียงท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ยอ่มมีสถานะ
เดียวกนักบัและ อยูภ่ายใตก้ฏขอ้บงัคบัเดียวกนักบั  การแข่งขนัชิงแชมป์โลก กฏขอ้บงัคบัต่างๆ อนุมตราท่ี
เก่ียวขอ้ง และกฏขอ้บงัคบัเฉพาะการต่างๆใหใ้ชชุ้ดเดียวกนั 
 

Rule 6 – Attribution of World Rowing Championships 
The Council shall review all final bids, reject any that do not satisfy the minimum requirements  and then 
select the most suitable candidate(s) and propose it (them) to the Congress for final approval. The 
Congress shall vote to accept the proposed candidate or, where more than one candidate is proposed by 
the Council, to elect one of those candidates by a majority of valid votes cast. In the event that Congress 
fails to so accept the Council’s proposed candidate or one of the candidates proposed by the Council, a 
second election shall then take place for which all candidates for the relevant Championships that have 
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satisfied the minimum requirements shall be eligible. FISA shall encourage a worldwide attribution of 
World Rowing Championship regattas to suitable candidates 
The Council may directly attribute a World Rowing Championship regatta for the year before an Olympic 

Games regatta to an Olympic host city as a test event for the Olympic Regatta without a vote of Congress. 

(see Appendix16) 

มาตรา ๖ -การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก 
คณะกรรมการจะตอ้งตรวจสอบการเสนอราคาขั้นสุดทา้ย และ ปฏิเสธรายท่ีไม่เขา้เกณฑม์าตรฐานขั้นตน้ อีกทั้ง 
คณะกรรมการจะตอ้งเลือกผูส้มคัรท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเสนอท่านเหล่านั้นใหส้ภาอนุมติัขั้นสุดทา้ยส าหรับท่ีรัฐสภาจะ
ลงคะแนนใหผู้ส้มคัรยอมรับเสนอหรือท่ีผูส้มคัรมากกวา่หน่ึงเสนอโดยสภาเพ่ือเลือกกรรมการคนหน่ึงของผูส้มคัรเหล่านั้น
โดยคะแนนเสียงขา้งมากท่ีถูกตอ้งโยน ในกรณีท่ีสภาลม้เหลวในการยอมรับการเสนอช่ือผูส้มคัรของสภาหรือหน่ึงใน
ผูส้มคัรท่ีเสนอโดยสภาจะตอ้งมีการเลือกตั้งคร้ังท่ีสอง 
FISA จะส่งเสริมการจดัการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์โลกใหก้ระจายไปทัว่โลก ใหก้บัผูส้มคัรท่ีเหมาะสม 
คณะกรรมการอาจจดัการแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกในปีก่อนแข่งโอลิมปิกเกมส์ท่ีเมืองเจา้ภาพโอลิมปิกเพ่ือเป็นการ

ทดสอบการแขง่เรือโอลิมปิกโดยไม่ตอ้งโหวตในสภา (ดูภาคผนวก ๑๖) 
 

Rule 7 – Right to Participate 
World Rowing Championships are open to all member federations.  

มาตรา  ๗  สิทธิการเข้าร่วมแข่งขัน 
การแข่งขนัชิงชนะเลิศโลกของ  FISA  ใหสิ้ทธิทุกสมาคมสมาชิกเขา้ร่วมแข่งขนั 
 

Rule 8 – Rowing World Cup – Definition 
The Rowing World Cup is a series of designated international regattas, staged at intervals throughout the 
international regatta calendar. FISA has the sole right to designate regattas as Rowing World Cup regattas 
and to use the Rowing World Cup name and logo. The Council may prescribe regulations governing the 
World Rowing Cup. 

มาตรา ๘ - เรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก ค านิยาม 
เรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกเป็นล าดบัของสนามแข่งขนัระดบันานาชาติ ฉากจดัไวใ้นปฏิทินการแข่งขนัเรือ
กรรเชียงนานาชาติ FISA มีสิทธิ ท่ีจะก าหนดการแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกและการใชช่ื้อเรือ
กรรเชียงชิงแชมป์โลกโลโก ้คณะกรรมการอาจก าหนดกฎระเบียบเพื่อควบคุมการแข่งงขนัเรือกรรเชียงชิง
แชมป์โลก 
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Rule 9 – International Regattas – Definition 
An International Regatta is a rowing competition, over any distance whether started abreast or against the 
clock, which is open to competitors from all member federations. Each member federation is responsible 
for informing FISA of any competition to be held in its country which conforms to this definition. 
FISA will decide whether such competition is to be defined as an International Regatta and, if so, that 
Regatta will be included in the FISA International Regatta Calendar under Rule 17. 

มาตรา  ๙  การแข่งขันนานาชาติ  (International  Regattas)  -  ข้อก าหนด 

การแข่งขนันานาชาติเป็นการแข่งขนัเรือกรรเชียงในระยะต่างๆ  จะเป็นการปล่อยเรือในลกัษณะเรียงขา้ง
หรือทวนเขม็นาฬิกา  จะใหสิ้ทธิแก่ผูแ้ข่งขนัจากทุกสมาคมสมาชิกของ  FISA  แต่ละสมาคมแห่งชาติจะ
รับผดิชอบในการแจง้  FISA  เก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีจดัข้ึนในประเทศของตนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดน้ี   
FISA  จะตอ้งใหก้ารตดัสินใจวา่  การแข่งขนันั้นเป็นการแข่งขนันานาชาติหรือไม่  ถา้หากเป็น  การแข่งขนั
นั้นจะจดัเขา้อยูใ่นปฏิทินการแข่งขนันานาชาติของ  FISA  ตามมาตรา  ๑๗ 
 

Rule 10 – International Regattas – Control by FISA 
In principle, International Regattas shall be conducted according to the  Rules of Racing ,related Bye-
Laws and event regulations, but FISA’s Executive Committee may approve exceptions to these Rules of 
Racing ,related Bye-Laws or Event Regulations in accordance with rule3..  
International Regattas shall take place under the authority of FISA, which may give directions to the 
Organising Committee. 

มาตรา  ๑๐  การแข่งขันนานาชาติ  -  ควบคุมโดย  FISA 

ในหลกัการ  การแข่งขนันานาชาติ  จะด าเนินการตามกฎขอ้บงัคบัการแข่งขนั ,อนุมาตรา และกฏขอ้บงัคบั
เฉพาะในการแข่งขนันั้นๆ แต่  FISA  อาจใหค้วามเห็นชอบการไม่ใชก้ฎการแข่งขนัและอนุมาตราเหล่าน้ีได ้
ตามมาตราท่ี ๓ 
การแขง่ขนันานาชาติ  จะด าเนินการภายใตอ้ านาจหนา้ท่ีของ  FISA  ซ่ึงอาจจะใหแ้นวทางแก่คณะกรรมการ
จดัการแข่งขนั   
 

Rule 11 – Competition in International Regattas 
No competitor shall enter for International Regattas, nor, in general, make any direct approach to FISA 
(e.g. on a question of appeal) except in the name of and through his club and member federation. 
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A member federation may participate in events at all International Regattas as the national team without 
club designation. If rowers compete in an International Regatta under the name of their national team, they 
shall be citizens of the country of that member federation. In this last regard, the Executive Committee 
may make exceptions in exceptional cases. The Council may authorise competitions between members 
and nonmembers of FISA. 

มาตรา  ๑๑  การเข้าแข่งขันนานาชาติ 

นกักีฬาจะสมคัรเขา้แข่งขนันานาชาติ  หรือการสมคัรโดยตรงกบั  FISA  (เช่น  ในการร้องขอ)  จะกระท า
ไม่ได ้ หากไม่ไดด้ าเนินการในนามของสโมสรและสมาคมแห่งชาติ 
สมาคมแห่งชาติหน่ึง  อาจเขา้ร่วมแข่งขนัในทุกการแข่งขนันานาชาติในนามของทีมชาติโดยไม่ไดรั้บการ
แต่งตั้งจากสโมสร  ถา้นกักีฬาเขา้แข่งขนันานาชาติในนามของทีมชาติ  นกักีฬาจะตอ้งมีสัญชาติเดียวกบั
สมาคมแห่งชาตินั้น  ในกรณีหลงัสุดน้ี  คณะกรรมการบริหาร  อาจใหก้ารยกเวน้ได ้ หากมีเหตุผล 
คณะมนตรีอาจอนุญาตใหมี้การแข่งขนัระหวง่สมาชิกและท่ีไม่ใช่สมาชิกของ  FISA 
 
Rule 12 – International Matches – Definition 
An International Match is a rowing competition, over any distance whether started abreast or against the 
clock, which is restricted only to competitors from certain member federations.  Each member federation 
is responsible for informing FISA of any competition to be held in its country that conforms with this 
definition. FISA shall decide whether such competition is to be defined as an International Match and, if 
so, that match shall be included in the FISA International Regatta Calendar under Rule 17. 

มาตรา  ๑๒  การแข่งขันนานาชาติ  (International  Matches)  -  ข้อก าหนด 

การแข่งขนันานาชาติเป็นการแข่งขนัเรือกรรเชียงในระยะต่างๆ  จะเป็นการปล่อยเรือในลกัษณะเรียงขา้ง
หรือทวนเขม็นาฬิกา  จะใหสิ้ทธิแก่ผูแ้ข่งขนัจากทุกสมาคมสมาชิกของ  FISA  แต่ละสมาคมแห่งชาติจะ
รับผดิชอบในการแจง้  FISA  เก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีจดัข้ึนในประเทศของตนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดนน้ี  
FISA  จะตอ้งใหก้ารตดัสินใจวา่  การแข่งขนันั้นเป็นการแข่งขนันานาชาติหรือไม่  ถา้หากเป็น  การแข่งขนั
นั้นจะจดัเขา้อยูใ่นปฏิทินการแข่งขนันานาชาติของ  FISA  ตามมาตรา 17 
 

Rule 13 – International Matches – Control by FISA 
In principle, International Matches shall be rowed according to theFISA Rules of Racing related Bye-
Laws and event regulations, but FISA may approve exceptions to these Rules and Bye-Laws. 
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International Matches shall take place under the authority of FISA, which may give directions to the 
Organising Committee.Details of any exceptions to the Rules of Racing ,related Bye-Laws or event 
regulations shall be provided to competing member federations at the time of their invitation to take part 
in the International Match.  
Each member federation is responsible for ensuring that the organisation of any competition within its 
country defined by FISA as an International Match complies with the requirements of this Rule.  
The Council may authorize Matches between members and non-members of FISA 

มาตรา  ๑๓  การแข่งขันนานาชาติ  -  ควบคุมโดย  FISA 

ในหลกัการ  การแข่งขนันานาชาติ  จะด าเนินการตามกฎการแข่งขนัของ  FISA  และอนุมาตรา  แต่  FISA  
อาจใหค้วามเห็นชอบการงดใชก้ฎการแข่งขนัและอนุมาตราเหล่าน้ีได ้
การแข่งขนันานาชาติ  จะด าเนินการภายใตอ้  านาจหนา้ท่ีของ  FISA  ซ่ึงอาจจะใหแ้นวทางแก่คณะกรรการ
จดัการแข่งขนั  และอาจจดัผูแ้ทนทางเทคนิคสองคนอ านวยการและตรวจสอบการใชก้ฎการแข่งขนัของ  
FISA  และอนุมาตรา  หรือการเบ่ียงเบนจากท่ี  FISA  ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 
รายละเอียดของการงดใชก้ฎการแข่งขนัของ  FISA  และอนุมาตรา  จะตอ้งแจกจ่ายให้กบัสมาคมและ
สโมสรท่ีเขา้แข่งขนั  โดยส่งไปพร้อมกบัค าเชิญ 
แต่ละสมาคมแห่งชาติ  ตอ้งรับผดิชอบและแน่ใจวา่  ในการจดัการแข่งขนัในประเทศของตนท่ี  FISA  ได้
ก าหนดเป็นการแข่งขนันานาชาติ  เป็นไปตามขอ้ก าหนดความตอ้งการของมาตราน้ี 
คณะมนตรีอาจอนุญาตให้จดัการแข่งขนัระหวา่งสมาชิกและผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก FISA ได ้
 

Rule 14-Technical Delegates 

The FISA Executive Committee shall appoint up to two Technical Delegates for World Rowing 

Championships and World Rowing Cup regattas as well as selected International Regattas and 

International Matches to ensure that the FISA Rule of Racing, related Bye-Law and event regulations are 

complied with ,and that te regattas are satisfactory operated in term of safety and competition. 

มาตรา  ๑๔ - ผูแ้ทนทางเทคนิค 

คณะกรรมการบริหาร FISA จะสรรหาผูแ้ทนดา้นเทคนิคไดสู้งสุดสองคนเพื่อเขา้ร่วมในการแข่งขนัชิงแชมป์
โลกและการแข่งขนัเรือกรรเชียงนานาชาติรวมถึงแมทช์การแข่งขนันานาชาติรายการอ่ืนๆ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ 
กฏขอ้บงัคบัของสมาพนัธ์ไดถู้กน ามาใชบ้งัคบัในการแข่งขนันั้นๆอยา่งถูกตอ้ง เพื่อก่อใหเ้กิดความเสมอภาค
และความปลอดภยั 
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Bye-Law to Rules 14 – Duties of the Technical Delegates 
1. Appointment – The appointment of the  Technical Delegate(s) shall be notified by the Executive 
Director to the organizing committee  of the Regatta. The Organising Committee shall notify the President 
of the Jury, the Safety Adviser and the Medical Officer of the appointment of the Technical Delegates. 
2. Arrangements – The Organising Committee shall be requested to arrange free accommodation, meals 
and local transport for the Technical Delegates during the period of the stay. 
3. Duration of Stay – The Technical Delegate(s) should arrive at the regatta site at least one day before 
the Team Managers’ Meeting at which the draw shall be carried out, and should stay for the whole time of 
the regatta. They should make themselves known to the Chairman of the Organising Committee, the 
President of the Jury, the Safety Adviser and the Medical Officer. 
4. Inspection – On arrival the Technical Delegates should inspect the regatta course with a representative 
of the Organising Committee taking particular note of safety aspects, including warm-up and cool-down 
areas, traffic rules in racing and training, and areas where crews will be marshalled. They will also 
inspect the boating area, to ensure that the arrangements for boating and disembarking are satisfactory 
and that the traffic rules are adequately displayed. They will also ensure that the minimum requirements 
for an international regatta required by the Rules of Racing and Bye-Laws are in place (e.g. distance 
markers, photo finish, weighing arrangements, medical facilities, rescue services, etc.). 
5. Draw – The Technical Delegates shall attend the Team Managers’ Meeting and observe the draw. In a 
regatta where the Executive Committee has decided that seeding is to be applied, they shall ensure 
that the seeding panel’s advice as regards seeding is put into effect, and that the competitors are made 
aware that seeding is being practised. 
6. Jury Meeting – The Technical Delegates shall attend at least the first meeting of the Jury. They should 
notify the Jury of any problems which they foresee, either from a safety or competitive point of view. 
However, the Technical Delegates should leave the Jury to carry out its role as set out in Rules 91 to 94 of 
the Rules of Racing. 
7. Advice – During the regatta, the Organising Committee and/or the Jury shall consult the Technical 
Delegates on any matter where there is any uncertainty concerning the application of Rule of 
Racing}related Bye-Laws and event Regulations. The Technical Delegates shall advise the Organising 
Committee and the President of the Jury of any failure to comply with Rule of Racing}related Bye-Laws 
and event Regulations. 
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8. Safety Responsibility – The legal responsibility for matters of safety rests with the Organising 
Committee and nothing in the Rules of Racing, Racing Bye-Laws and event Regulations shall be taken as 
imposing legal liability on the Technical Delegate(s). 
9. Technical Delegate’s Report – Within seven days of the end of the regatta, the Technical Delegates 

shall send a report to the Executive Committee of FISA, which shall then forward it to the Organizing 

Committee of the Regatta. The report shall be in te format prescribed by the Executive Committee. 

อนุมาตรา ๑๔  ผู้แทนทางเทคนิค 

๑.  ผูแ้ทนทางเทคนิคจะไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร  และผูอ้  านวยการบริหารจะแจง้การ 
แต่งตั้งดงักล่าว  ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัทราบ  แลว้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะแจง้การ 
แต่งตั้งผูแ้ทนทางเทคนิค  ให้ประธานกรรมการตดัสิน  (President  of  the  Jury)  เจา้หนา้ท่ีรักษาความ 
ปลอดภยั  (Safety  Officer)  และเจา้หนา้ท่ีการแพทย ์ (Medical  Officer)  ทราบดว้ย 
๒.  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  จะไดรั้บการร้องขอให้จดัท่ีพกั  อาหาร  และยานพาหนะใหก้บัผูแ้ทนทาง 
เทคนิคโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายในช่วงเวลาปฏิบติังาน 
๓.  ผูแ้ทนทางเทคนิคจะตอ้งเดินทางถึงสถานท่ีแข่งขนัอยา่งชา้หน่ึงวนัก่อนก าหนดวนัประชุมของผูจ้ดัการ 
ทีมเพื่อการจบัฉลากและจะตอ้งอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลาระบะการแข่งขนั  และจะตอ้งท าความรู้จกักบั 
ประธานกรรมการจดัการแข่งขนั  ประธานกรรมการตดัสิน  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  และ 
เจา้หนา้ท่ีการแพทย ์
๔.  ผูแ้ทนทางเทคนิค  เม่ือเดินทางมาถึง  จะตอ้งตรวจสอบสนามแข่งขนักบัผูแ้ทนของคณะกรรมการจดัการ 
แข่งขนั  โดยเฉพาะ  การใหข้อ้สังเกตดา้นการรักษาความปลอดภยั  รวมทั้ง  ลู่อบอุ่นร่าง 
๕.  การจบัสลากแบ่งสาย - ผูแ้ทนทางเทคนิคตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีมและสังเกตการจบัสลากแบ่ง
สาย ในการจดัการแข่งขนัท่ีคณะกรรมการบริหารไดต้ดัสินใจวา่จะใชก้ารจดัล าดบัมือวางพวกเขาตอ้งมัน่ใจ
วา่ค าแนะน าของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัเก่ียวกบัการจดัล าดบัมือวางจะมีผลต่อการจบัสลากแบ่งสาย
และคู่แข่งจะทราบวา่การจดัมือวางจะถูกน ามาใช ้
๖.  การประชุมคณะกรรมการตดัสิน - ผูแ้ทนทางเทคนิคตอ้งเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการอยา่งนอ้ย
ในการประชุมคร้ังแรก พวกเขาควรจะแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบถึงของปัญหาใด ๆ ท่ีพวกเขาคาดหวงัทั้ง
ในเร่ืองความปลอดภยัหรือมุมมองของการแข่งขนั อยา่งไรก็ตามผูแ้ทนทางเทคนิคควรจะปล่อยให้
คณะกรรมการด าเนินบทบาทของตวัเองตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎขอ้ 91-94 ของกฎของการแข่งขนั 
๗.  ค าแนะน า - ในระหวา่งการแข่งเรือ, คณะกรรมการจดังานและ / หรือกรรมการ จะหารือกบัผูแ้ทนทาง
เทคนิคเก่ียวกบัเร่ืองใด ๆ ท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการใชก้ฎของ FISA ใด ๆ ผูแ้ทนทางเทคนิค 
จะตอ้งใหค้  าแนะน าคณะกรรมการจดังานและประธานกรรมการเก่ียวกบัความลม้เหลวท่ีจะปฏิบติัตามกฎ
ใดๆ ของ FISA 
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๘.  ความรับผดิชอบต่อความปลอดภยั - ความรับผดิชอบทางกฎหมายส าหรับเร่ืองของความปลอดภยั 
ควบคู่กบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัวซ่ึงไม่ก าหนดไวใ้นกฎของการแข่งขนัหรือในอนุมาตรา จะตอ้งเป็น
ความรับผดิชอบของผูแ้ทนทางเทคนิค 
๙. รายงานของผูแ้ทนทางเทคนิค - ภายในเจด็วนันบัจากวนัเสร็จส้ินการแข่งขนัเรือ, ใหผู้แ้ทนทางเทคนิคส่ง
รายงานไปยงัคณะกรรมการบริหารของ FISA ซ่ึงจะส่งต่อไปยงัคณะกรรมการจดังานการแข่งเรือต่อไป ใน
รายงานควรจะแสดงความเห็นขอ้เสนอการวพิากษว์จิารณ์ในรูปแบบท่ีก าหนด 
 
Rule 15 – National Regattas 
A National Regatta is a rowing competition, over any distance whether started abreast or against the clock, 
which is intended in general for competitors from one federation only. The fact that competitors from 
other member federations may enter such regattas does not necessarily render them International Regattas. 
National Regattas shall be governed by the rules of racing of the member federation of the organising 
body. 

มาตรา ๑๕ การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์แห่งชาติ  
การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์แห่งชาติ, โดยไม่ค  านึงถึงระยะทาง หรือดว้ยวธีิการปล่อยตวัแบบใด,อนัมี
จุดประสงคโ์ดยทัว่ไปส าหรับนกักีฬาของประเทศจากสหพนัธ์หน่ึงเท่านั้น คู่แข่งจากประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ 
อาจเขา้ร่วมการแขง่ขนัหากไดรั้บความยนิยอมจากสมาพนัธ์ของประเทศนั้นๆ ระเบียบการแข่งขนันานาชาติ
และ ระเบียบการแข่งขนัแห่งชาติจะถูกใชค้วบคุมการแข่งขนั 
 
Rule 16 – Approval of International Regattas and Matches 
All member federations shall, not later than 30th September in each year, send to the headquarters of FIS 
A a list of all competitions proposed to be held in their countries during the following year, that conform 
with the definitions of an International Regatta in Rule 9 or of an International Match in Rule 12. They 
shall submit to the Council for approval: 
1. The dates on which these Regattas and Matches are to be held, 
2. Details of the courses (stretches of water and technical installations) proposed, 
3. The type of Regatta proposed, 
4. The categories of competitors and classes of boats proposed, 
5. Any envisaged exception to the FISA Rules of Racing and Bye-Laws. 
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มาตรา ๑๖ - การอนุมัติการแช่งขันระดับนานาชาติ 
สมาชิกของสหภาพทั้งหมดจะตอ้งส่งรายการการแข่งขนัทั้งหมดไปยงัส านกังานใหญ่ ตอ้งไม่เกิน 30 
กนัยายนในแต่ละปี  เก่ียวกบัรายช่ือของประเทศเจา้ภาพจดัการแข่งขนัในปีถดัไป ค านิยามของการแข่งเรือ
นานาชาติในมาตรา ๙ หรือในการแข่งขนัระหวา่งประเทศในมาตรา ๑๒ พวกเขาจะส่งไปยงัสภาเพื่อขอ
อนุมติั: 
1. วนัท่ี และสนามจดัการแข่งขนัท่ีจะจดั 
2. รายละเอียดของสนามของ 
3. ชนิดของการแข่งเรือ 
4. ประเภทของการแข่งขนัคู่แข่งและการแบ่งประเภทของเรือของเรือ 
5. กฏใดๆ และอนุมาตราใดๆ ท่ี FISA ยกเวน้ 
 
Rule 17 – FISA International Regatta Calendar 
All International Regattas and International Matches approved by FISA under Rule 9 or 12 shall be 
entered in the FISA International Regatta Calendar. However, FISA may, at its discretion, also include the 
dates of other competitions in the Calendar for the convenience of the member federations, but the fact 
that such competitions are not held under the authority of FISA shall be identified in the Calendar. 
FISA shall forward to all member federations not later than 31st October in each year, the list of all 
International Regattas and International Matches approved to be held in the following year. 

มาตรา ๑๗ – ปฏิทนิแข่งขันเรือนานาชาติของ FISA 
การแขง่ขนัระดบันานาชาติ และการแข่งขนันานาชาติไดรั้บอนุมติัจาก FISA ภายใตม้าตรา 9 หรือ 12 จะ
กระท าไดต้ามปฏิทินการแข่งเรือนานาชาติของ FISA อยา่งไรก็ตาม FISA อาจใชดุ้ลยพินิจยงัรวมถึงวนัท่ี
ของการแข่งขนัอ่ืน ๆ ในปฏิทินเพื่อความสะดวกของประเทศสมาชิก แต่ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่แข่งดงักล่าวไม่ไดจ้ดั
ข้ึนภายใตอ้  านาจของ FISA จะตอ้งถูกระบุไวใ้นปฏิทิน FISA จะส่งต่อไปยงัทุกสหภาพสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 
31 ตุลาคมในแต่ละปี รายช่ือของประเทศและ สนามจดั การแข่งขนัระดบันานาชาติท่ีไดรั้บการอนุมติัจะจดั
ข้ึนในปีต่อไป 
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PART II – ROWERS AND COXSWAINS  

หมวดที ่๒ ฝีพายและนายท้ายเรือ 

 

SECTION 1 – General 
ส่วนที ่๑ รุ่นบุคคลทัว่ไป 
 
Rule 18 – Right to Participate 
World Rowing Championships are open to all member federations. World Rowing Championships for 
Lightweight, Adaptive, Under 23 and Junior rowers as well as lightweight events included in the Olympic 
Games are open only to rowers complying with the requirements of the relevant category. 
The other events at the World Rowing Championships and Olympic Regattas are open to all rowers 

without restriction of age or weight.Olympic,Paralympic and Youth Olympic regattas are open only to 

those rowers whose federations have qualified in the appropriate boat classes in accordance with the 

relevant qualification system prescribed in the Bye-Laws. 

มาตรา  ๑๘  สิทธิการเข้าร่วมแข่งขัน 

การแข่งขนัชิงชนะเลิศโลกของ  FISA  ใหสิ้ทธิทุกสมาคมสมาชิกเขา้ร่วมแข่งขนั 
การแข่งขนัชิงชนะเลิศโลกของ  FISA  จะจดัในรุ่นเยาวชนและรุ่นน ้าหนกัเบา  และเช่นเดียวกนั  จะจดัการ
แข่งขนัรายการรุ่นน ้าหนกัเบาในกีฬาโอลิมปิค  จะใหสิ้ทธิแก่นกักีฬาเรือกรรเชียงท่ีเขา้กบัขอ้ก าหนดความ
ตอ้งการตามประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง 
รายการแข่งขนัอ่ืนในการแข่งขนัชิงชนะเลิศโลกของ  FISA  และในกีฬาโอลิมปิค  จะใหสิ้ทธินกักีฬาเรือ
กรรเชียงทุกคน  โดยไม่มีการจ ากดัในเร่ืองอาย ุ หรือน ้าหนกั 
ในกีฬาโอลิมปิค,พาราลิมปิค และกีฬาเยาวชนโอลิมปิค  จะใหสิ้ทธิเขา้แข่งขนัเฉพาะนกักีฬาเรือกรรเชียงท่ี
ไดรั้บเลือกจากสมาคมสมาชิกเจา้สังกดัในประเภทเรือท่ีมีการแข่งขนัตามระบบการคดัเลือก  (Qualification  
System) ท่ีก าหนดในอนุมาตรา 
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Rule 19 – Eligibility and Natinality 
World Rowing Championship, Rowing World Cup, Continental Championship and International regattas 
shall be open to all competitors who are authorized to compete by their member federation and who are 
eligible under the relevant rules. 
To represent a country in a World Rowing Championship, a competitor shall be a citizen of that country. 

He must be able to prove this by showing an official document (passport or identity card). In exceptional 

cases, the Executive Committee may make exceptions. 

มาตรา ๑๙  - คุณสมบัติ และ สัญชาติ 
การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก การแข่งขนัเรือกรรเชียงเวลิดค์พั การแข่งขนัชิงแชมป์ทวปีและการ
แข่งขนัเรือกรรเชียงนานาชาติ จะตอ้งเปิดใหคู่้แข่งทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาตในการแข่งขนัโดยประเทศสมาชิก
ของพวกเขาและผูท่ี้มีสิทธ์ิภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นตวัแทนของประเทศในการแข่งขนัชิงแชมป์
โลกพายเรือนกักีฬาจะตอ้งเป็นพลเมืองของประเทศนั้น  เขาจะตอ้งสามารถพิสูจน์เร่ืองน้ีดว้ยการแสดง
เอกสารอยา่งเป็นทางการ (หนงัสือเดินทางหรือบตัรประจ าตวัประชาชน) ในกรณีพิเศษคณะ
กรรมการบริหารอาจมีขอ้ยกเวน้ 
 
Rule 20-Men’s and Women’s Events 
Only men may compete in men’s events and only women may compete in women’s events. 

มาตรา ๒๐ การแข่งขันประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง 
เฉพาะนกักีฬาเพศชายเท่านั้นจึงมีสิทธ์ิลงแข่งในการแข่งขนัประเภทบุคคลชายและ เฉพาะนกักีฬาเพศหญิง
เท่านั้นจึงมีสิทฺธ์ิลงแข่งในการแข่งขนัประเภทบุคคลหญิง 
 
Rule 21 – Health  
Each member federation shall ensure that their competitors shall have a state of health and fitness which 
allows them to compete at a level commensurate with the competition level of the particular event .For all 
World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas ,member federations are responsible to 
ensure that  each competitor has undergone a FISA Pre-competition Health Screening and shall confirm in 
writing that such screening has been completed (see rule 99) 
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มาตรา ๒๑ - สุขภาพนักกฬีา 
สหพนัธ์สมาชิกแต่ละประเทศจะตอ้งมัน่ใจวา่นกักีฬาทุกคนมีสุขภาพแขง็แรงและสุขอนามยัท่ีดีพร้อม
ส าหรับการแข่งขนั ในการเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบันานาชาติ,การแข่งขนัชิงแชมป์โลก สหพนัธ์สมาชิกแต่
ละประเทศตอ้งรับผดิชอบในการส่งนกักีฬาแต่ละคนเขา้รับการตรวจสุขภาพก่อนเขา้แข่งขนและไดรั้บการ
รับรองการเขา้ตรวจเป็นลายลกัษณ์อกัษร(ตามมาตรา ๙๙) 
 
Rule 22- Insurance 
Each member federation shall ensure that each competitor and, team official has adequate medical and  
accident  insurance as well as insurance covering liability, property and equipment. 

มาตรา ๒๒ - สุขภาพและประกนัภัย 
สหพนัธ์สมาชิกแต่ละประเทศจะตอ้งมัน่ใจวา่นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีของทีมมีการประกนัสุขภาพภาพท่ี
เหมาะสมและตอ้งครอบคลุมถึงการประกนัภยัทรัพยสิ์นและการประกนัอุบติัเหตุของบุคคลของพวกเขาและ
อุปกรณ์การแข่งขนั 
 
Rule 23 – Commitment 
Rowers may only compete at World Rowing Championship and Rowing World Cup regattas if they have 
submitted a signed commitment form, according to Article 56 of the Statutes. Each team official must 
have submitted a signed commitment form to FISA before accreditation may be issued.  

มาตรา ๒๓  - ความรับผดิชอบ 
นกักีฬาอาจเขา้ร่วมการแข่งขนัชิงแชมป์โลกและการแข่งขนัเวลิดค์พั ถา้พวกเขาไดส่้งแบบฟอร์มการลงนาม
ตามมาตรา 56 อยา่งเป็นทางการ เจา้หนา้ท่ีของแต่ละทีมตอ้งมีส่งแบบฟอร์มลงนามไปยงั FISA ก่อนการ
รายการการแข่งขนัจะถูกประกาศ 

Rule 24 – Age Categories 
The following age categories for rowers are recognised by FISA: 
1. Juniors, 
2. Under 23, 
3. Seniors, 
4. Masters. 
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มาตรา ๒๔ - หมวดหมู่อายุ 
ประเภทอายุต่อไปน้ีใชส้ าหรับนกักีฬาเรือกรรเชียงเป็นท่ียอมรับจาก FISA: 
1 รุ่นเยาวชน, 
2 รุ่นอายตุ  ่ากวา่ 23 ปี, 
3 รุ่นอาวโุส, 
4 รุ่นทัว่ไป 
 
Rule 25 – Additional Categories 
In addition to the age categories, FISA recognises a lightweight category for Seniors and Under 23 as well 
as an adaptive category for Seniors. 

มาตรา ๒๕- หมวดหมู่เพิม่เติม 
นอกจากประเภทอายดุงักล่าว FISA ยงัตระหนกัถึงรุ่นน ้าหนกัเบาส าหรับรุ่นสูงอายแุละรุ่นอายุต  ่ากวา่ 23 ปี 
เช่นเดียวกบัการแข่งขนักีฬาคนพิการและรุ่นผูสู้งอาย ุ

 
Rule 26 – Licences 
The Council may decide on the introduction of licences for all categories of rowers. Where applicable, the 
Jury shall appoint a person to check the licences of all competitors at the beginning of every regatta not 
later than two hours before the first race of the rowers concerned. 

มาตรา ๒๖  - ใบอนุญาต 
คณะมนตรีอาจตดัสินใจเก่ียวกบัใบอนุญาตส าหรับทุกประเภทของฝีพาย ในทางปฏิบติักรรมการจะแต่งตั้ง
บุคคลท่ีจะตรวจสอบใบอนุญาตของนกักีฬาทุกคน ก่อนการแข่งของเรือทุกประเภทไม่เกินสองชัว่โมงก่อนท่ี
การแข่งขนัรายการแรกท่ีนกักีฬาผูน้ั้นเก่ียวขอ้ง 

 
Rule 27 – Coxswains 
Coxswains are members of the crew. A women’s crew may not therefore be steered by a man nor may a 
men’s crew be steered by a woman except in races for masters or if, in special circumstances, the 
Executive Committee permits otherwise. Age categories shall also apply to coxswains, except in 
Masters events. The minimum weight for a coxswain wearing the racing uniform is 55 kgs. 
for men’s, Under 23 men’s and junior men’s crews, and 50 kgs. for women’s, Under 23 women’s, junior 
women’s and mixed crews.  To make up this weight, a coxswain may carry a maximum of 10 kgs. dead 
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weight which shall be placed in the boat as close as possible to his person. No article of racing equipment 
shall be considered as part of this dead weight. At any time, before the race or until immediately after 
disembarkation, the Control Commission may require the weight of the dead to be checked. 
These provisions shall also apply to coxswains in lightweight races. 

มาตรา ๒๗ - คนถือท้ายเรือ 

คนถือทา้ยเรือถือ เป็นสมาชิกของลูกเรือ การแข่งขนัเรือกรรเชียงประเภทหญิงจะไม่ถือทา้ยเรือโดยผูช้ายและ 
การแข่งขนัเรือกรรเชียงประเภทชายจะตอ้งไม่ถือทา้ยเรือโดยผูห้ญิงยกเวน้ใน การแข่งขนัรุ่นทัว่ไปหรือใน
กรณีพิเศษท่ีคณะกรรมการบริหารอนุญาตให้เป็นอยา่งอ่ืน ขอ้ก าหนดเร่ืองอายจุะใชบ้งัคบักบัคนถือทา้ยเรือ 
ยกเวน้ในรุ่นทัว่ไป 
น ้าหนกัขั้นต ่าส าหรับคนถือทา้ยเรือขณะสวมชุดแข่งขนัคือ 55 กก.ส าหรับผูช้าย ,ในรุ่นอายตุ  ่ากวา่ 23 ปี คน
และรุ่นเยาวชน และ น ้าหนกัไม่เกิน 50 ส าหรับผูห้ญิง ,รุ่นอายตุ  ่ากวา่ 23 ปีรุ่นเยาวชนหญิงและประเภททีม
ผสม  การท่ีจะท าใหมี้น ้าหนกัดงักล่าวอาจด าเนินการโดยใชน้ ้าหนกัถ่วงสูงสุด 10 กก.  โดยลูกน ้าหนกัจะถูก
วางไวใ้นเรือใกลค้นถือทา้ยเรือท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ไม่มีขอ้ก าหนดใดระบุใหอุ้ปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่ง
ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของน ้าหนกัถ่วงน้ี ณ เวลาใด ๆ ก็ตามก่อนการแข่งขนัหรือทนัทีหลงัจากท่ีการแข่งขนั
เสร็จส้ินคณะกรรมการควบคุม อาจจ าเป็นตอ้งเช็คน ้าหนกัของน ้าหนกัถ่วงซ ้ าอีกคร้ัง  
บทบญัญติัเหล่าน้ีจะถูกประยกุตใ์ชบ้งัคบักบัคนถือทา้ยเรือในการแข่งรุ่นน ้าหนกัเบา 
 
Rule 28 – Weighing of Coxswains 
Coxswains shall be weighed wearing only their racing uniform on tested scales not less than one hour and 
not more than two hours before their first race in each event in which they are competing on each day of 
the competition. The weight scales shall indicate the weight of the coxswain to 0.1 kgs. The Control 
Commission may require on the occasion of the first weighing or subsequently the presentation of an 
official identity card with photograph. 

มาตรา ๒๘  - น า้หนักตัวของคนถือท้ายเรือ 

คนถือทา้ยเรือ จะมีการชัง่น ้าหนกัตวัโดยสวมเพียงชุดแข่งของพวกเขาบนตาชัง่ การทดสอบไม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ชัว่โมงและไม่เกินสองชัว่โมงก่อนรายการแรกท่ีพวกเขาแข่งขนัในแต่ละประเภทเรือ เคร่ืองชัง่น ้าหนกัตอ้ง
ระบุน ้าหนกัของคนถือทา้ยเรือดว้ยความละเอียดถึง ๐.๑ กิโลกรัม คณะกรรมการควบคุมอาจตอ้งใชบ้ตัร
ประจ าตวันกักีฬาพร้อมรูปถ่ายในการชัง่น ้าหนกัคร้ังแรกและคร้ังต่อๆ ไป 
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SECTION 2 – Juniors 
 
Rule 29 – Juniors 
A rower may compete in a Junior rowing event until 31st of December of the year in which he reaches the 
age of 18. 
 

ส่วนที ่2 – รุ่นเยาวชน 
มาตรา ๒๙  - รุ่นเยาวชน 
นกักีฬาจะสามารถเขา้แข่งขนัในรุ่นเยาวชนได ้จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีเขามีอายุครบ 18 ปี 
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SECTION 3 – Seniors and Under 23 
 
Rule 30 – Seniors and Under 23 
A rower may compete in an Under 23 rowing event until 31st of December of the year in which he 
reaches the age of 22. 
Senior rowing events are open to rowers of all ages. 
 

ส่วนที ่3 -รุ่นอาวุโสและรุ่นอายุต ่ากว่า 23 ปี 

มาตรา ๓๐ - รุ่นอาวุโสและรุ่นอายุต ่ากว่า 23 ปี 
นกักีฬาสามารถเขา้ร่วมแข่งขนัในรุ่นอายตุ  ่ากวา่ 23 ปีได ้จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีเขามีอายถึุง 22 ปี 
การแข่งขนัรุ่นอาวโุสจะเปิดใหน้กักีฬาทุกวยั 
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SECTION 4 – Lightweights 
 
Rule 31 – Lightweights 
A rower may compete in Lightweight rowing events if he meets the following criteria: 
1. A Lightweight men’s crew (excluding coxswain) shall have an average weight not exceeding 70 kg. No 
individual Lightweight male rower may weigh more than 72.5kg.  
2. A Lightweight male single sculler may not weigh more than 72.5kg. 
3. A Lightweight women’s crew (excluding coxswain) shall have an average weight not exceeding 57 kg. 
No individual Lightweight female rower may weigh more than 59 kg.  
4. A female Lightweight single sculler may not weigh more than 59 kg. 
Lightweight rowers shall be weighed wearing only their racing uniform on tested scales not less than one 
hour and not more than two hours before their first race of each lightweight event in which they are 
competing, each day of the competition. 
Notwithstanding the foregoing, if two rounds of the same event take place on the same day of competition 
and some rowers in the second round do not have to race in the first round of that day, then these rowers 
in the second round shall be weighed at the same time as the rowers in the first round. They shall present 
themselves as a crew at the weighing centre wearing their racing uniform. The weighing scales should 
indicate the weight of the rower to 0.1 kg. If the first race is subsequently postponed or cancelled, the 
lightweight rower is not required to be weighed later on the same day for that event. The Control 
Commission shall require on the occasion of the first weighing or subsequently the presentation of an 
official identity card with photograph. Any rower who has been re-hydrated intravenously between the 
weigh-in and the respective race shall not be allowed to start. 
If a rower exceeds the required weight or a crew exceeds the required average weight by the expiry of the 
time permitted for weighing, the rower (and the crew of that rower) or the crew concerned are no longer 
eligible and shall be excluded from the event. 
 

ส่วนที ่4 - รุ่นน า้หนักเบา 

มาตรา ๓๑  - รุ่นน า้หนักเบา 
นกักีฬาสามารถเขา้แข่งขนัในรุ่นน ้าหนกัเบาถา้เขา้เกณฑ์ต่อไปน้ี 
๑. นกักีฬาชายคนท่ีมีน ้าหนกัเบา (ไม่รวมคนถือทา้ยเรือ) ตอ้งมีน ้าหนกัเฉล่ีย ไม่เกิน 70 กก. ไม่มีบุคคลใดมี
น ้าหนกัมากกวา่ 72.5kg  
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๒. นกักีฬาชายรุ่นน ้าหนกัเบาประเภทหน่ึงคนพายคู่ตอ้งมีน ้าหนกัไม่มากกวา่ 72.5kg 
๓.นกักีฬาผูห้ญิงรุ่นน ้าหนกัเบา (ไม่รวมคนถือทา้ยเรือ) จะมีค่าเฉล่ียน ้าหนกัตวัไม่เกิน 57 กิโลกรัม ไม่มี
บุคคลใดมีน ้าหนกัมากกวา่ 59 กิโลกรัม  
๔. นกักีฬาหญิงรุ่นน ้าหนกัเบาประเภทหน่ึงคนพายเด่ียวจะตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกินกวา่ 59 กิโลกรัม 
นกักีฬารุ่นน ้าหนกัเบาจะมีการชัง่น ้าหนกัโดยสวมเพียงชุดแข่งของพวกเขาในการทดสอบเคร่ืองชัง่น ้าหนกั
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมงและไม่เกินสองชัว่โมงก่อนท่ีการแข่งขนัรายการแรกของพวกเขาในรุ่นน ้าหนกัเบาจะ
เร่ิมแข่งขนัในแต่ละวนัของการแข่งขนั 
แมจ้ะมีท่ีกล่าวมาแลว้ถา้รอบสองของการแข่งขนัรายการเดียวกนัเกิดข้ึนในวนัเดียวกนัของการแข่งขนัและ
ฝีพายบางคนในรอบท่ีสองไม่ไดแ้ข่งกนัในรอบแรกของวนั ฝีพายเหล่าน้ีจะตอ้งจะชัง่น ้ าหนกัในเวลา
เดียวกนักบัฝีพายในรอบแรก 
พวกเขาจะตอ้งปรากฎตวัท่ีศูนยช์ัง่น ้าหนกัโดยสวมชุดแข่งขนั เคร่ืองชัง่น ้าหนกัควรจะระบุน ้าหนกัของ
นกักีฬาละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม หากการแข่งขนัคร้ังแรกถูกเล่ือนออกไปในภายหลงัหรือยกเลิก นกักีฬาท่ีมี
น ้าหนกัเบาไม่จ  าเป็นตอ้งมีการชัง่น ้าหนกัรอบต่อมาในวนัเดียวกนัส าหรับการแข่งขนัรายการนั้น 
คณะกรรมการควบคุมจะชัง่น ้าหนกัหรือภายหลงัการแสดงบตัรประจ าตวักบัการถ่ายภาพ นกักีฬาท่ีไดรั้บ
อีกไฮฉีดเขา้เส้นเลือดด าระหวา่งการชัง่น ้าหนกัในและการแข่งขนันั้นจะตอ้งไม่ไดรั้บอนุญาตใหแ้ข่งขนั 
ถา้นกักีฬาน ้าหนกัตวัเกินกวา่ท่ีก าหนดหรือลูกเรือมีน ้าหนกัตวัเกินค่าเฉล่ียท่ีจ  าเป็นตอ้งใชก้ารชัง่น ้าหนกัเกิน
ช่วงเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตส าหรับการชัง่น ้าหนกั, นกักีฬา (และลูกเรือของพายท่ี) หรือลูกเรือท่ีเก่ียวขอ้งจะไม่
มีสิทธ์ิและจะถูกใหอ้อกจากการแข่งขนั 
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SECTION 5 – Masters 
 
Rule 32 – Masters 
A rower may compete in Masters rowing events from the beginning of the year during which he attains 
the age of 27. A World Rowing Masters Regatta shall be conducted each year under the supervision of the 
Masters Commission. The World Masters Regatta shall be an international regatta under these rules. 

 
ส่วนที ่5 - รุ่นทัว่ไป 

มาตรา ๓๒ - รุ่นทัว่ไป 
นกักีฬาอาจจะแข่งขนัในรุ่นทัว่ไปในระหวา่งปีท่ีเขาอายคุรบ 27 ปี การแข่งขนัรุ่นทัว่ไปชิงแชมป์โลกจะตอ้ง
ด าเนินการในแต่ละปีภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัการแข่งขนัรุ่นทัว่ไป การแข่งขนัชิง
แชมป์โลกรุ่นทัว่ไปจะแข่งระหวา่งประเทศภายใตก้ฎเหล่าน้ี 
 
Bye-Law to Rule 32 – Masters 
The age of a rower in a Masters rowing event shall be that which he attains during the year of the event. 
Masters rowing events shall be held in the following crew age categories: 
A Minimum age: 27 years, 
B Average age: 36 years or more, 
C Average age: 43 years or more, 
D Average age: 50 years or more, 
E Average age: 55 years or more, 
F Average age: 60 years or more, 
G Average age: 65 years or more, 
H Average age: 70 years or more, 
I Average age: 75 years or more, 
J Average age: 80 years or more. 
K Average age: 85 years or more 
Age categories do not apply to coxswains. Each competitor shall be responsible for his own health and 

fitness. Every Masters rower must be in a position to prove his age by presentation of an official document 

(passport or identity card). Please refer to Appendix 12 for Masters Event Regulations. 
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อนุมาตราข้อ ๓๒ - รุ่นทัว่ไป 
อายขุองนักกีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขนัรุ่นท่ัวไปจะต้องมีอายอุยู่ระหว่างปีของการเข้าร่วมการ การแข่งขัน
ในรุ่นท่ัวไปจะจัดขึน้ในประเภทอายดุังต่อไปนี:้ 
A อายขุัน้ต า่: 27 ปี 
B อายเุฉล่ีย 36 ปีหรือมากกว่า 
C อายเุฉล่ีย 43 ปีขึน้ไป, 
D อายเุฉล่ีย 50 ปีหรือมากกว่า 
E อายเุฉล่ีย 55 ปีขึน้ไป, 
F อายเุฉล่ีย 60 ปีขึน้ไป, 
G อายเุฉล่ีย 65 ปีหรือมากกว่า 
H อายเุฉล่ีย 70 ปีขึน้ไป, 
I อายเุฉล่ีย 75 ปีหรือมากกว่า 
J อายเุฉล่ีย 80 ปีหรือมากกว่า 
K อายเุฉล่ีย 85 ปีหรือมากกว่า 
ประเภทอายไุม่สามารถใชก้บั คนถือทา้ยเรือ นกักีฬาแต่ละคนจะตอ้งรับผดิชอบ สุขภาพและสมรรถภาพของ
ตวัเอง และนกักีฬารุ่นทัว่ไปทุกคนจะตอ้งพิสูจน์อายขุองเขาโดยการแสดงเอกสารทางราชการ (หนงัสือ
เดินทางหรือบตัรประจ าตวัประชาชน) 
กรุณาใช้ภาคผนวกท่ี๑๒ ส าหรับกฏข้อบังคับส าหรับการแข่งขนรุ่นท่ัวไป 
 
Rule 33 – Mixed Masters Events 
Mixed crew events may be held for Masters crews in which half of the crew excluding the coxswain, shall 
be women and half shall be men. The coxswain may be of either gender. 

มาตรา ๓๓   - การแข่งขันรุ่นทัว่ไปประเภทผสม 
การแข่งขนัประเภทผสมอาจจะจดัข้ึนส าหรับรุ่นทัว่ไป โดยท่ีคร่ึงหน่ึงของลูกเรือไม่รวมคนคดัทา้ยเรือ
จะตอ้งเป็นผูห้ญิงและอีกคร่ึงตอ้งผูช้าย คนคดัทา้ยเรืออาจจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได ้
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SECTION 6 – Para-Rowing 
 
Rule 34 – Para-Rowing 
A rower may compete in an Para-Rowing event if his disability meets the criteria set out in the Para-
Rowing Classification Regulations (see Appendix 17). The categories and boat classes are defined in the 
Para-Rowing Regulations (see Appendix13) 

 

ส่วนที ่6 - รุ่นคนพกิาร 

มาตรา ๓๔  - รุ่นคนพกิาร 
นกักีฬาอาจแข่งขนัในรุ่นคนพิการถา้ความพิการของเขาตรงกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัระดบัความ
พิการ(ภาคผนวก ๑๗) ชนิดและประเภทของเรือจะถูกก าหนดไวใ้นระเบียบการแข่งขนั(ภาคผนวก๑๓) 
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PART III – CLASSES OF BOAT 

Rule 35 – Classes of Boat 
The following classes of boat are recognised by FISA: 
1. Single Sculls (1x) 
2. Double Sculls (2x) 
3. Pair (2-) 
4. Coxed Pair (2+) 
5. Quadruple Sculls (4x) 
6. Four (4-) 
7. Coxed Four (4+) 
8. Eight (8+) 

 

หมวดที ่๓ ประเภทเรือ 

มาตรา ๓๐ ประเภทเรือ 
FISA จะก าหนดประเภทเรือ ดงัน้ี 
๑. เรือกรรเชียงเด่ียวพายคู่ (Single Sculls = 1x) 
๒. เรือกรรเชียงคู่พายคู่ (Double Sculls = 2x) 
๓. เรือกรรเชียงคู่พายเด่ียว ไม่มีนายทา้ย (Pair-oars without coxswain = 2-) 
๔. เรือกรรเชียงคู่พายเด่ียว มีนายทา้ย (Pair-oars with coxswain = 2+) 
๕. เรือกรรเชียงส่ีพายคู่ (Quadruple Sculls = 4x) 
๖. เรือกรรเชียงส่ีพายเด่ียว ไม่มีนายทา้ย (Four-oars without coxswain = 4-) 
๗. เรือกรรเชียงส่ีพายเด่ียว มีนายทา้ย (Four-oars with coxswain = 4+) 
๘. เรือกรรเชียงแปด มีนายทา้ย (Eight-oars with coxswain = 8+) 
 
Rule 36 – World Championship Boat Classes 
World Rowing Championships are held in the following events: 
Men (M) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 2+ 
Women (W) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ 
Lightweight Men (LM) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ 
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Lightweight Women (LW ) 1x, 2x, 4x 
Para-Rowing (A) ASM1x,ASW1x,TA Mixed 2x,LTA Mixed 2x,LTA Mixed 4+ 
Under 23 Men (BM) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 4+ 
Under 23 Women (BW) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ 
Under 23 Lightweight Men (BLM) 1x, 2x, 2-, 4x, 4- 
Under 23 Lightweight Women (BLW ) 1x, 2x, 4x 
Junior Men (JM) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 4+ 
Junior Women (JW) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ 
If, in any of the above events, excluding the events designated for the Olympic and Paralympic Games 

and all events for Olympic boat classes in Senior, Under 23 and Junior categories, there are less than 

seven starters in three consecutive World Rowing Championship regattas, then that event shall be 

automatically removed from the programme of subsequent World Rowing Championship regattas. 

มาตรา ๓๖  - การแบ่งประเภทเรือในการแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก 
การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกท่ีจะมีการจดัข้ึนในรายการดงัต่อไปน้ี: 
ประเภทชาย (M), 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 +, 2 + 
ประเภทหญิง (W) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 + 
Lightweight ชาย (LM) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 + 
Lightweight หญิง (LW) 1x, 2x, 4x 
ประเภทคนพิการ (A) ASM1x, ASW1x, TA Mixed 2x, LTA Mixed 2x, LTA Mixed 4+ 
ประเภทอายุต  ่ากวา่ 23 ปีชาย (BM) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 + 4 + 
ประเภทอายุต  ่ากวา่ 23 ปีหญิง (BW) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 + 
ประเภทอายุต  ่ากวา่ 23 ปีชาย ท่ีมีน ้าหนกัเบา (BLM) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 - 
ประเภทอายุต  ่ากวา่ 23 ปีหญิง ท่ีมีน ้าหนกัเบา (BLW) 1x, 2x, 4x 
รุ่นเยาวชนชาย (JM) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 + 4 + 
รุ่นเยาวชนหญิง (JW) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 + 
 
If, in any of the above events, excluding the events designated for the Olympic and Paralympics Games 
and all events for Olympic boat classes in Senior, Under23 and Junior categories, there are less than seven 
starters in three consecutive World Rowing Championship regattas ,then that event shall be automatically 
removed from the program of subsequent World Rowing Championship regattas. 
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หากการแข่งขนัใดๆขา้งตน้ ยกเวน้ การแข่งขนัพิเศษท่ีถูกจดัเพื่อการแข่งขนัโอลิมปิค พาราลิมปิค รุ่นอาวุโส 
รุ่นอายุต  ่ากวา่ ๒๓ และรุ่นเยาวชน,มีผูเ้ขา้ร่วม ณ จุดปล่อยตวันอ้ยกวา่เจด็ล าในสามการแข่งขนั การจดัการ
แข่งขนัในรุ่นนั้นจะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติัจากโปรแกรมการแข่งขนัในคร้ังถดัไป 
 
Rule 37 – Olympic Games Boat Classes 
The programme at an Olympic regatta includes the following events: 
Men (M) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ 
W omen (W) 1x, 2x, 2-, 4x, 8+ 
Lightweight Men (LM) 2x, 4- 
Lightweight Women (LW) 2x 
The programme of Regional and Continental Championships as well as regattas attached to multi-sport 
competitions shall be determined by agreement between the organisers and the regional or continental 
confederation, as appropriate, and the Council. 

มาตรา ๓๗  - การแบ่งประเภทเรือในการแข่งขันกฬีาโอลิมปิกเกมส์ 
โปรแกรมท่ีแข่งขนัเรือกรรเชียงในกีฬาโอลิมปิกประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี: 
ประเภทชาย (M) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 + 
ประเภทหญิง (W) 1x, 2x, 2 -, 4x, 8 + 
Lightweight ชาย (LM) 2x, 4 - 
Lightweight หญิง (LW) 2x 
 

Rule 38- Boat Classes at Other Events 
The events at Regional and Continental Championship regattas as well as multi-sport Games regattas shall 

be determined by the FISA Council after consultation with the organizers and the Regional or Continental 

confederation, as appropriate. 

มาตรา ๓๘ การแบ่งประเภทเรือในการแข่งขันอืน่ๆ 
โปรแกรมการแข่งขนัในระดบัภูมิภาคและชิงแชมป์ระดบัทวปีรวมทั้ง การแข่งขนัร่วมอ่ืนๆจะถูกก าหนดโดย
ขอ้ตกลงระหวา่ง FISA ภายหลงัการหารือร่วมระหวา่งผูจ้ดัการแข่งขนั กบั คณะกรรมการบริหารระดบั
ภูมิภาค ตามความเหมาะสม ของสมาพนัธ์และสภา 
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PART IV – BOATS AND CONSTRUCTION 

Rule 39 – Free Construction 
The construction, design and dimensions of boats and oars shall, in principle, be unrestricted subject to the 
limits laid down in Rule 1, paragraphs 1 and 2, and Rule 40. Nevertheless the Council of FISA may, in the 
Racing Bye-Laws, impose appropriate requirements. 
 
Bye-Law to Rule 39 – Boats and Equipment 
Requirements for racing boats and equipment 
1 Boat Length 
1.1 Maximum Length – All boats used in eights events at World Rowing Championship, Olympic, and 
Olympic Qualification regattas, Regional Games and Continental Championships and at all International 
regattas shall be a minimum of two sections, with no section longer than 11.9m. 
With effect from 1 January 2015 all boats used in events at World Rowing Championship, Olympic, Youth 
Olympic, Paralympic and relevant qualification regattas shall not be longer than 12.3 m without a 
section. If a boat is in sections,no section shall be longer than 12.2 m.The purpose of this Bye-Law is that 
all such boats should fit level within a starsdrad forty-foot container. 
1.2 Minimum Length – The minimum overall length of a racing boat shall be 7.20 metres. This will be 
measured from the front of the bow ball to the furthest aft extent of the boat, which may include an 
extension beyond the hull. If an extension is used it shall be firmly affixed to the stern and terminate in a 4 
cm ball as described in Bye-Law to Rule 39, para 2.4. If a boat cannot be correctly aligned because it is 
less than the minimum overall length, the Starter may exclude the crew from the race.This rule does not 
apply to boats used at Para-Rowing and Coastal Rowing events. 
 
 

หมวดที ่๔ เรือ และการสร้าง 

มาตรา ๓๙ อสิระการสร้าง 

การสร้าง การออกแบบ และขนาดของเรือ และพาย ในหลกัการ จะไม่มีขอ้หา้มตามขอบเขตท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรา ๑ วรรค ๑ และ ๒ และมตรา ๔๐  
แต่คณะมนตรีของ FISA อาจจะออกขอ้ก าหนดความตอ้งการเป็นอนุมาตราการแข่งขนั 
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อนุมาตราของมาตรา ๓๙ เรือและอุปกรณ์ 

1.  ความยาวของตัวเรือ 
1.1 ความยาวสูงสุด เรือประเภทแปดทุกล าท่ีใช้แข่งขนัชิงชนะเลิศโลกของ FISA กีฬาโอลิมปิคหรือแข่ง
คัดเลือก กีฬาระดับภูมิภาค ชิงชนะเลิศภาคพืน้ทวีป จะต้องเป็นเรือสองท่อน แต่ละท่อนจะต้องไม่ยาวกว่า 
๑๑.๙ ม. 
1.2 ความยาวต า่สุด เรือทุกล าจะต้องมีความยาวไม่ต า่กว่า 7.2 เมตร 
 
2. Safety 
2.1 Oar Blade Thickness – Oar blades may not be less than 5 mm thick for sweep oars, and 3 mm thick for 
sculls. This thickness shall be measured 3 mm from the outer edge of the blade for sweep oars and 2 mm 
for sculls. 
 

๒. ความปลอดภัย 
๒.๑  ความหนาของใบพาย-ตลอดปลายใบพายจะต้องหนาอย่างต า่ ดังนี ้

        -พายเด่ียว (Oars)             ๕ ม.ม.        
        -พายคู่ (Sculls)                ๓ ม.ม. 
         ความหนาท่ีปลายใบพายด้านนอกจะต้องวัดได้ ๓ ม.ม. ส าหรับใบพายเด่ียว และ ๒ ม.ม.ส าหรับใบ 
         พายคู่ 

 
2.2 Coxswains Seat – The opening of the coxswain’s seat must be at least 70 cm long and it must be as 
wide as the boat for at least 50 cm. The inner surface of the enclosed part must be smooth and no 
structure of any sort may restrict the inner width of the coxswains section. 
๒.๒  ท่ีนั่งของนายท้ายเรือ-ช่องเปิดตรงท่ีนั่งของนายท้ายจะต้องยาวอย่างน้อย ๗๐ ซ.ม. และกว้างเท่ากับ
ความกว้างของเรือ อย่างน้อย ๕๐ ซ.ม. พิน้ผิวภายในของส่วนท่ีปิดจะต้องเรียบและไม่มีโครงสร้างใดท่ีอาจ
จ ากัดความกว้างข้างในของตรงส่วนนายท้าย 
 
2.3 Flotation – From 1st January 2015,all boats used in World Rowing Champiniship, Olympic, 
Paralympic, Youth Olympic and world Rowing  cup regattas shall meet the flotation requorments 
specified in “FISA’s Minimum Guidelines for the Safe Practice of Rowing”: ie that  “A boat when full of 
water with a crew of average weight equal to the design weight stated on the boat’s production plaque, 
seated in the rowing position should float such that the top of the seat is a maximum of 5 cm below the 
static waterline.” 
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๒.๓ ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เรือทุกล าท่ีใช้แข่งในรายการ ชิงแชมป์โลก, โอลิมปิค, พารา
ลิมปิค, รุ่นเยาวชน และ การแข่งขนัระดับนานาชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์ลักษณะของคู่มือมาตราฐานความ
ปลอดภัยของ FISA นั่นคือ “เรือท่ีบรรทุกฝีพายท่ีมีน า้หนักเฉล่ียกับน า้หนักท่ีระบุไว้เข้านั่งประจ าต าแหน่ง 
จะต้องสามารถลอยล าโดยส่วนบนสุดของท่ีนั่งจะต้องต า่กว่าเส้นผิวน า้ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร” 
 
2.4 Bow Balls – The bows of all boats shall be fitted with a solid white ball shape, minimum diameter 4 
cm which covers the point of the bows. If this is an external part it shall be firmly affixed to the bow of the 
boat such that it does not significantly deflect if a side force is applied. If it is an integral part of the hull 
construction, it shall afford equivalent protection and visibility. 
๒.๔ ลูกบอลหัวเรือ- ท่ีหัวเรือทุกล าจะต้องติดลูกบอลสีขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ ซ.ม.  และท าด้วยยาง
น่ิม หรือวสัดุท่ีคล้ายกัน นอกจากนี ้หัวเรือจะต้องมีลักษณะเป็นการป้องกันและเห็นได้ชัด 
 
2.5 Quick release foot stretchers – To avoid accidents arising from capsizing, all boats shall be equipped 
with foot stretchers or shoes that allow the rowers to get clear of the boat without using their hands and 
with the least possible delay. If heel restraints are used each shoe must be independently restrained they 
should not allow the heel to lift more than 7 cm. In addition, where laces, Velcro or similar materials must 
be opened before the rower can remove his feet from the shoes or other device,these must be able to be 
released immediately by the rower with a single quick hand action of pulling on one easily accessible 
strap. 
๒.๕ อุปกรณ์รัดเท้า ท่ียนัเท้า-อุปกรณ์ยึดเท้า ท่ีรัดเท้า รองเท้าท่ีติดต้ังในเรือทุกล า จะต้องถกูออกแบบมา
เพ่ือให้ง่ายต่อการปลดถอด เพ่ือให้ฝีพายสามารถออกจากตัวเรือได้อย่างรวดเร็วโดยท่ีอุปกรณ์เหลั้นยงัติดอยู่
ท่ีเรือ อุปกรณ์ท่ียึด รองเท้าต้องถกูติดต้ังอย่างเป็นอิสระโดยท่ีส้นเท้าต้องไม่ถกูยกสูงเกินกว่า ๗ เซนติเมตร 
ในกรณีประสบอุบัติเหตุเรือคว า่ เรือทุกล าจะต้องติดตั้งท่ียนัเท้าหรือรองเท้าท่ีท าให้ผู้แข้งขนัออกจากเรือโดย
ไม่ต้องใช้มืเพียงข้างเดียวอและใช้เวลาน้อยท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ 
 

3. Identifications 
3.1 Production Plaque – All boats  must have a production plaque or equivalent visible and permanently 
affixed inside the boat, up to 50 sq cm in area, on which is written the name and address of the boat 
builder, its mark or logo, the year the boat was constructed, the average weight of the crew for which the 
boat is designed, and the weight of the boat on construction or upon delivery.and stating whether the 
boats meets  the flotation requirements specified in FISA,s Minimum Guidelines for the Safe Practice of 
Rowing. 
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๓. การระบุตัวเรือ 
๓.๑ เรือทุกล าจะตอ้งมีแผน่ขอ้มูลการผลิตหรือส่ิงท านองเดียวกนัท่ีเห็นชดัเจนและติดอยูภ่ายในตวัเรืออยา่ง
ถาวร โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ช่ือของผูส้ร้างเรือ 
- ปีท่ีสร้าง 
- น ้าหนกัเฉล่ียของลูกเรือท่ีจะบรรทุกได ้
- น ้าหนกัเรือท่ีสร้างเสร็จ 
- ระบุวา่เรือผา่นมาตราการลอยตวัของ FISA 

 
3.2 All boats and oars shall comply with the requirements set out in the Bye-Laws to Rule 50, below 
(name, symbol, etc.). 
๓.๒ เรือทุกล าจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน มาตรา ๕๐ ด้านล่าง(ช่ือ,สัญลักษณ์,อ่ืนๆ) 
 
4. Natural properties 
4.1 No substances or structures (including riblets) capable of modifying the natural properties of water or 
of the boundary layer of the hull/water interface shall be used.  
 
๔. คุณสมบัติของทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๑ ห้ามใช้วตัถ,ุวสัดุหรือโครงสร้างใดๆ ท่ีสามารถดัดแปลงคุณสมบัติของล าน า้ หรือ ช้ันผิวของน า้กับตัว
เรือ 
 
5. Communication and Electronics 
5.1 Data transmission – During racing(which shall mean at all times when racing “traffic rules” are in 
forces) no communications with the crew is permitted from outside the boat using electronic or electronic 
equipment.Inaddition,no data may be sent to,or received from the boat except as provide for in paragraph 
5.3 
5.2  Allowable Dta-During racing,the only information allowed to the crew in the boat shall be: 
a) Time 
b) Stoke rate 
c) Boat Velocity/Acceleration 
d) Heart rate 
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This information shall be designed as “allowable data”.This data and any information derived directly 
from it, may be recorded during racing for later use.No other data or information may be measured, 
recorded or stores. Failure to comply with this bye-law may result in a sanction up to disqualification  
5.3 FISA may install on each boat a device(s) for the purpose of transmitting real-time race information 
which shall be owned by FISA and may be used for any purpose including presentation and promotion of 
the event and the sport. 
 
6. Promotional Equipment 
6.1 At World Rowing Championship, Rowing World Cup, Olympic, Youth Olympic, Paralympic and 
relevant qualification regattas, the Council may require crews to carry on their boats such equipment as it 
considers desirable for the better promotion of the sport of rowing (e.g. mini cameras) provided that such 
equipment is identical for all boats in a race. 

 

Rule 40-Innovations in Equipment 
Innovations in Equipment including, but not limited to, boats, oars, related equipment and clothing, must 
meet the following requirements before being used in the sport of rowing: 
1. be commercially available to all competitors (patents may not exclude the use by a team or a a 
competitor): 
2. not significantly add to the cost of the sport; 
3. not provide an advantage to some competitors over others or change the nature of sport; 
4. be safe and environmentally sound and 
5. be a positive development for the sport of rowing and maintain the principles, in particular those of 
fairness and equality in the sport. 
An innovation must be submitted to the FISA Executive Committee for the evaluation .If it is judge to 
meet the above conditions and is approved for use, it must be readily available for all competitors by 
January 1st in order to be authorized for use in International Regattas tat year. Crews with unapproved 
innovations shall not be allowed to compete. 
The executive Committee has the sole authority to decide all matter under this rule including whether an 

innovation is significant, whether it is readily available, whether the costs are reasonable, whether it is 

safe and environmentally sound and whether it is positive development for the sport of rowing and 

maintains the principles of sport. 
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มาตรา ๔๐ การน านวตักรรม (ส่ิงใหม่) ของเรือและอุปกรณ์มาใช้ 

นวตักรรมท่ีส าคญัของเรือและอุปกรณ์คลอบคลมถึง ตวัเรือ,พาย,อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเส้ือผา้จะตอ้ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดความตอ้งการต่อไปน้ี ก่อนท่ีจะอนุญาตใหใ้ชใ้นการแข่งขนันานาชาติของ FISA 
รวมทั้งการแขง้ขนัชิงชนะเลิศโลกและกีฬาโอลิมปิค 

๑. มีจดัใหก้บัผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคน (ทุกตราอกัษร) 
๒.ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมอยา่งมีนยัส าคญั,ราคาเหมาะสม 
๓. ไม่ก่อใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าระหวา่งผูเ้ขา้แข่งขนั ,ผูเ้ขา้แข่งขนัมีสิธิใชเ้ท่ากนั 
๔. มีความปลอดภยัและไม่มีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม 
๕.ก่อใหเ้กิดการพฒันาในการแข่งขนักีฬาทั้งในดา้น ความยติุธรรม.ความเท่าเทียม 

จะตอ้งเสนอนวตักรรมท่ีจะน ามาใชต่้อคณะกรรมการบริหารของ FISA เพื่อการประเมิณถา้ไดรั้บการตดัสิน
วา่เป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้และอนุญาติใหใ้ชไ้ด ้จะตอ้งน าไปใชอ้ยา่งนอ้ยตลอดฤดูกาลหน่ึงของ
การแข่งขนันานาชาติ ก่อนท่ีจะน าไปใชก้บัการแข่งขนัชิงชนะเลิศโลก หรือกีฬาโอลิมปปิค ลูกเรือท่ีใช้
นวตักรรมของเรือและอุปกรณ์ซ่ึงไม่ไดป้ฏิบติัตามขบวนการน้ีหรือยงัไม่ไดรั้บอนุญาตการใช ้อาจเส่ียงต่อ
การถูกตดัออกจากการแข่งขนั 
 
Rule 41 – Boat Weights of Boats 
All boats used at World Rowing Championship, Rowing World Cup, Olympic, Youth Olympic, 
Paralympic, relevant qualification, Regional Games and Continental Championship and all other 
international regattas shall be of defined minimum weights. 

มาตรา ๔๑  - น า้หนักเรือ 

เรือทั้งหมดท่ีใชก้ารแข่งขนัชิงแชมป์โลก การแข่งขนัเวลิด์คพั, โอลิมปิก, กีฬาโอลิมปิกเยาวชน, พาราลิมปิก 
การคดัเลือกตวัแทน การแข่งขนัระดบัภูมิภาคและเกม การแข่งขนัชิงแชมป์ทวปีและการแข่งขนัระดบั
นานาชาติอ่ืน ๆ ตอ้งมีการก าหนดน ้าหนกัต ่าสุด 
 
Bye-Law to Rule 34 – Boat Weights 
1. Minimum boat weights are the following: 
Designation Boat Type Minimum Weight (kg) 
1x Single Sculls 14 kilograms 
2x Double Sculls 27 kilograms 
2– Pair 27 kilograms 
2+ Coxed Pair 32 kilograms 
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4x Quadruple Sculls 52 kilograms 
4– Four 50 kilograms 
4+ Coxed Four 51 kilograms 
8+ Eight 96 kilograms 

The minimum weight of the boat shall include only the fittings essential to its use; in particular - riggers, 
stretchers, shoes, slides, seats and hull extensions. 
It shall also include: 
a) loud speakers if they are firmly fastened to the boat and associated wiring for such speaker; 
b) any housing or fixings that are firmly fastned to the boat for the purpose of holding electronic or other 
equipment; 
c) cables and wires required to connect equipment to provide “Allowable Data”(see Bye-Law to rule 39, 
paragraph5) and 
d) Seat pad that are attached to the seat. 
The minimum weight shall not include the oars or sculls, the bow number, or any other item not essential 
to its use and not firmly fastned to the boat. Additional weight carried in the boat to achieve the 
required minimum weight shall be firmly fastened to the boat or to the essential fittings described above. 
 

อนุมาตรา กฎข้อ 34 - น า้หนักเรือ 
1 น ้าหนกัเรือขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี: 
น ้าหนกัต ่าสุดของเรือแต่ละชนิด (กก. ) 
1x Single Sculls 14 kilograms 
2x Double Sculls 27 kilograms 
2– Pair 27 kilograms 
2+ Coxed Pair 32 kilograms 
4x Quadruple Sculls 52 kilograms 
4– Four 50 kilograms 
4+ Coxed Four 51 kilograms 
8+ Eight 96 kilograms 
น ้าหนกัต ่าสุดของเรือให้หมายความรวมถึงอุปกรณ์เฉพาะท่ีจ าเป็นตอ้งใช;้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ - แขน
กรรเชียง, stretchers, รองเทา้, รางเล่ือน, ท่ีนัง่ น ้าหนกัต ่าสุดจะไม่รวมถึงพายและหมายเลขเรือ อุปกรณ์ขยาย
เสียงใด ๆ และล าโพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่ืน ๆ  น ้าหนกัถ่วงท่ีเพิ่มข้ึนในเรือเพื่อใหไ้ดน้ ้าหนกั
ตามท่ีตอ้งการจะผกูแน่นกบัเรือหรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอธิบายไวข้า้งตน้ 
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2. Responsibility – It is solely the responsibility of the crew that their boat meets the required minimum 
weight. 
2 ความรับผดิชอบ – มนัเป็นเพียงความรับผดิชอบของลูกเรือท่ีเรือของพวกเขาจะมีน ้าหนกัขั้นต ่าตามท่ี
ก าหนด 
 
3. Weighing Scale – The weighing scales shall be provided by a FISA approved manufacturer and shall 
indicate the weight of the boat to 0.1 kg. The scales shall be connected to a printer so that a printed 
record of the boat weight is immediately available. At the beginning of each official training day and 
of each racing day, the scales shall be tested, using calibrated (gauged) weights, by a member of the FISA 
Materials Commission and/or the member of the Control Commission responsible for boat weighing. 
3 การชัง่น ้าหนกัเคร่ืองชัง่ - เคร่ืองชัง่น ้าหนกัตอ้งจดัใหมี้ไวต้ามท่ีไดรั้บอนุมติั FISA ผูผ้ลิตและตอ้งระบุ
น ้าหนกัของเรือดว้ยความละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม เคร่ืองชัง่น ้าหนกัจะตอ้งเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อให้
บนัทึกของน ้าหนกัเรือไดท้นัที ในช่วงของการฝึกซ้อมแต่ละวนัและในวนัแข่งแต่ละ, เคร่ืองชัง่น ้าหนกั
จะตอ้งไดรั้บการทดสอบโดยใชก้ารปรับเทียบน ้าหนกั โดยสมาชิกของคณะกรรมการ FISA วสัดุและ / หรือ
สมาชิกจากคณะกรรมการควบคุมรับผดิชอบในการชัง่น ้าหนกัเรือ 
 
4. Test weighing of boats – The weighing scale(s) shall be available to the crews at least 24 hours before 
the first race of the regatta for the test weighing of their boats. The scales shall be located on a horizontal 
floor, inside a building or a tent to provide protection from the wind. The weighing area shall be 
easily accessible from the incoming pontoons and shall be exclusively reserved for the weighing of boats 
during the regatta. 
4 ทดสอบชัง่น ้าหนกัของเรือ - เคร่ืองชัง่น ้าหนกั จะสามารถใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงก่อนการแข่งขนั
รายการแรก ส าหรับการทดสอบการชัง่น ้าหนกัเรือของพวกเขา เคร่ืองชัง่น ้าหนกัจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้น
แนวนอนภายในอาคารหรือเตน็ทเ์พื่อการป้องกนัจากลม สถานท่ีชัง่น ้าหนกัจะตอ้งชัง่น ้าหนกัไดอ้ยา่ง
ง่ายดายสามารถเขา้ถึงไดเ้ม่ือยกเรือมาจากท่ีลงเรือาและจะสงวนไวส้ าหรับการชัง่น ้าหนกัของเรือในช่วงการ
แข่ง 
 
5. Selection of Boats to be Weighed – The person authorised by the President of the Jury shall make a 
random draw before the start of each racing session to select the boats which are to be weighed. He shall 
also have the right to include additional boats at any time before the finish of the race of the boat 
concerned if there is a suspicion that certain boats are underweight. He shall deliver copies of the draw to 
the responsible person at the Control Commission. 
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5 การเลือกเรือเพื่อน ามาชัง่น ้ าหนกั - ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจโดยประธานกรรมการจะท าการสุ่มจบัสลากก่อนท่ี
จะเร่ิมการแข่งขนัเพื่อเลือกเรือซ่ึงจะมีการชัง่น ้าหนกั นอกจากน้ีเขายงัมีสิทธิเลือกเรือเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา
ก่อนท่ีจะเสร็จส้ินจากการแข่งขนัของเรือท่ีเก่ียวขอ้งหากมีความสงสัยวา่เรือบางล ามีน ้าหนกัเบากวา่ท่ีก าหนด 
เขาจะส่งส าเนาการจบัสลากสุ่มไปยงับุคคลท่ีรับผดิชอบท่ีคณะกรรมการควบคุม 
 
6. Notification to Crews - A member of the Control Commission shall notify the crews of the selected 
boats as they leave the water after their races and they, or people appointed for that purpose, shall 
accompany each boat to the weighing scales. A selected crew is required to take its boat directly to the 
weighing scales when it is notified that the boat has been selected for weighing. Failure to do so may lead 
to the crew being penalised as if the boat had been underweight.  Once the crew has been notified that the 
boat has been selected for weighing, no extra weight of any description can be added to the boat until the 
boat has been weighed. 
6 แจง้เตือนไปยงัลูกเรือ - สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมจะตอ้งแจง้ลูกเรือของเรือล าท่ีถูกเลือกเม่ือพวก
เขาข้ึนจากน ้าหลงัแข่งหรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งหรือคนเพื่อท่ีจะมาพร้อมกบัเรือแต่ละล าเพื่อชัง่น ้าหนกั 
ลูกเรือท่ีถูกเลือกจะตอ้งน าเรือวางไวบ้นเคร่ืองชัง่น ้าหนกัเม่ือมีการแจง้เตือนวา่เรือไดรั้บเลือกส าหรับการชัง่
น ้าหนกั หากเรือมีน ้าหนกัต ่ากวา่น ้าหนกัต ่าสุดอาจน าไปสู่การถูกลงโทษ  เม่ือลูกเรือไดรั้บแจง้วา่เรือไดรั้บ
เลือกส าหรับชัง่น ้าหนกั หา้มใส่น ้าหนกัใดเพิ่มไปยงัเรือจนกวา่เรือไดรั้บการชัง่น ้าหนกั 
 
7. Additional Items to be removed – 
Equipment which is not to be included in the weight of the boat shall be removed from theboat efore 
weighing. At official weighinh of the boat,the normal wetted surface of the boat is accepted.Howevere,any 
standing water must be removed before the weighing.In particular any water between the shouders and 
under the canvas.All other items(tools,cloths,sponges,bottles,etc.) must be taken out of the boat before the 
weighing. 
7 อุปกรณ์ต่อพว่งท่ีจะหกัลบน ้าหนกัออก - ปกติบางรายการของอุปกรณ์จะไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูค่งท่ีในเรือ
ในช่วงการชัง่น ้าหนกั ในกรณีดงัต่อไปน้ีค่าน ้าหนกัมาตรฐานจะถูกลบออกจากน ้าหนกัเรือท่ีถูกชัง่: 
ลูกเรือจะมีตวัเลือกในการถอดอุปกรณ์ดงักล่าวทั้งหมดไดต้ลอดเวลาในระหวา่งขั้นตอนการชัง่น ้าหนกั 
สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมและตวัแทนของลูกเรือตอ้งระบุและตกลงจ านวนและประเภท 
ของรายการอุปกรณ์และบนัทึกขอ้มูลน้ีโดยการเขียน ถา้สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมมีความกงัวลวา่
อุปกรณ์ท่ีอยูใ่นเรือหนกักวา่น ้าหนกัมาตรฐาน ลูกเรือจะตอ้งขอให้เอาอุปกรณ์น้ีออกจากเรือก่อนท่ีจะชัง่
น ้าหนกัอยา่งเป็นทางการ 
ขณะท่ีชัง่น ้าหนกัอยา่งเป็นทางการของเรือ, พื้นผวิเปียกปกติของเรือเป็นท่ียอมรับ อยา่งไรก็ตามอาจจะเช็ด
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น ้าใหแ้หง้ก่อนชัง่น ้าหนกัโดยเฉพาะอยา่งยิง่น ้าท่ีอยูใ่นตวัเรือทั้งหมด อุปกรณ์อ่ืน ๆ (เคร่ืองมือ, เส้ือผา้, 
ฟองน ้า, ขวด ฯลฯ ) จะตอ้งน าออกมาจากเรือก่อนท่ีจะชัง่น ้าหนกั 
 
8. Official Weighing – The boat shall be officially weighed. 
8 การชัง่น ้าหนกัอยา่งเป็นทางการ - เรือจะตอ้งชัง่น ้าหนกัอยา่งเป็นทางการ 
 
9. Failure to make the minimum weight – If a boat is below the minimum weight, the member of the 
Control Commission shall print out the record of weighing and proceed as follows: 
9.1 write the words “First Boat Weighing” on the printed record of weighing. 
9.2 test the scales with the gauged weights, observed by the crew representative, print out the result of this 
test, and write on the printed record of weighing the name of the crew and the event and the words “Test 
Weighing”. Both the crew representative and the member of the Control Commission shall sign the 
printed record of this test. 
9.3 weigh the boat concerned for the second time, write on the printed record of weighing the name of the 

crew, the event and the number and type of equipment items included in the weighing and the words 

“Second Boat Weighing”. Both the crew representative and the member of the Control Commission shall 

sign the printed record of this weighing. 

9.4 deliver the three printed records of weighing (First Boat Weighing, Test Weighing of the scales and 

Second Boat Weighing) to the President of the Jury. 

9 การไม่สามารถท าใหเ้รือยูใ่นน ้าหนกัท่ีก าหนด – ถา้เรือมีน ้าหนกันอ้ยกวา่ท่ีก าหนด สมาชิกของ
คณะกรรมการควบคุมจะพิมพบ์นัทึกของการชัง่น ้าหนกัออกมาและด าเนินการดงัต่อไปน้ี: 
9.1 เขียนค าวา่ "การชัง่น ้าหนกัเรือคร้ังแรก" บนัทึกไวบ้นกระดาษท่ีพิมพอ์อกมา 
9.2 การทดสอบเคร่ืองชัง่น ้าหนกัดว้ยลูกน ้าหนกั สังเกตการณ์โดยตวัแทนลูกเรือ พิมพผ์ลจากการทดสอบ
ออกมา และเขียนบนัทึกลงบนกระดาษท่ีพิมพอ์อกมา โดยเขียนช่ือของลูกเรือและรายการแข่งขนัและค าวา่ 
"การทดสอบการชัง่น ้าหนกั" ทั้งตวัแทนลูกเรือและสมาชิกของคณะกรรมการควบคุมตอ้งลงลายมือช่ือใน
บนัทึกพิมพข์องการทดสอบน้ี 
9.3 ชัง่น ้าหนกัเรือเป็นคร้ังท่ีสอง เขียนลงบนกระดาษท่ีพิมพอ์อกมา โดยเขียนของลูกเรือและรายการแข่งขนั
และจ านวน ของอุปกรณ์ท่ีรวมอยูใ่นการชัง่น ้าหนกัและเขียนค าวา่ "การชัง่น ้าหนกัเรือคร้ังท่ีสอง" จากนั้น
ตวัแทนลูกเรือและสมาชิกจากคณะกรรมการควบคุมตอ้งลงลายมือช่ือในบนัทึกพิมพน้ี์ 
9.4 ส่งกระดาษบนัทึกการชัง่น ้าหนกัท่ีพิมพอ์อกมาทั้งสามแผน่ (การชัง่น ้าหนกัเรือคร้ังแรก การทดสอบ 
การชัง่น ้าหนกัของเคร่ืองชัง่และการชัง่น ้าหนกัเรือคร้ังท่ีสอง) กบัประธานกรรมการ 
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10. Penalty for Underweight Boat – The penalty for having raced in an underweight boat shall be that the 
crew is relegated to last place in the particular race. If the crew races again in an underweight boat in a 
later round of the same event, then the penalty shall be the exclusion of the crew. No other or later 
reweighing, except the one mentioned above, shall be considered as valid. 
10 โทษส าหรับเรือท่ีมีน ้าหนกันอ้ย – โทษส าหรับเรือท่ีมีน ้าหนกันอ้ย คือจะวา่ถูกจดัใหไ้ปอยูล่  าดบัสุดทา้ย
ในการแข่งขนัรายการนั้น ถา้ลูกเรือยงัแข่งยนัโดยใชเ้รือท่ีมีน ้าหนกัต ่ากวา่ท่ีก าหนดในรอบหลงัของรายการ
เดียวกนัอีกคร้ัง ใหล้งโทษโดยใหลู้กเรือออกจากการแข่งขนั โดยไม่มีการชัง่น ้าหนกัอีก นอกเหนือจากท่ี
กล่าวขา้งตน้ใหถื้อวา่เป็นท่ีถูกตอ้ง 
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PART V – COURSES 

Rule 42 – Characteristics 
The standard FISA course for World Rowing Championship, Rowing World Cup, Olympic, relevant 
qualification, Regional Games, Continental Championship and International regattas shall provide fair and 
equal racing conditions for six crews racing in separate, straight, parallel lanes over a distance of 2,000 
metres and 1,000 metres for Paralympic Games and its Qualification regattas. 
For World Rowing Championship, Rowing World Cup, Olympic, Youth Olympic, Paralympic and 
relevant qualification regattas, the standard course must be provided with technical installations and 
equipment to Category A as defined in the Bye-Laws. In addition, it must also comply with all the 
specifications and descriptions given in the latest edition of “The FISA Manual for Rowing 
Championships”. In order to be classified as a standard international course, full details of the course 
concerned must be submitted in writing to FISA by the applicants, and the course must be inspected at the 
cost of the federation concerned and approved by two experts appointed by FISA. The Council of FISA 
may lay down special requirements for World Rowing Championship, Rowing World Cup, Olympic, 
Youth Olympic, Paralympic, relevant qualification regattas, Continental, Regional Games and Continental 
Championship regattas. 
 

หมวดที ่๕ สนามแข่งขนั 

มาตรา ๔๒ ลกัษณะเฉพาะ 

มาตรฐานของสนามแข่งขนัของFISA ส าหรับการแข่งขนันานาชาติ ภาคพิ้นทวปี และชิงชนะเลิศโลกของ
FISA และกีฬาโอลิมปิค จะตอ้งใหมี้สภาพท่ียติุธรรมและเท่าเทียมกนัส าหรับการแข่งขนัของนกักีฬาท่ี
แยกกนัอยูใ่นหกลู่ขนานในระยะมากกวา่ ๒,๐๐๐ ม. 
ส าหรับการแข่งขนัชิงชนะเลิศโลกของFISA และกีฬาโอลิมปิค สนามแข่งขนัมาตรฐานจะตอ้งจดัใหมี้การ
ติดตั้งเคร่ืองทางเทคนิคและอุปกรณ์ตามประเภท A ท่ีก าหนดในอนุมาตรา นอกจากน้ี จะตอ้งเป็นไปตาม
คุณลกัษณะเฉพาะและในคู่มือท่ีออกมาล่าสุด “แนวทางการสร้างสนามแข่งขนัส าหรับชิงชนะเลิศของFISA 
และการแข่งขนันานาชาติ (A Guide to the Construction of Rowing Courses for FISA Championship and 
International Regattas)” เพื่อท่ีจะใหไ้ดรั้บการรับรองเป็นสนามแข่งขนัชิงชนะเลิศ จะตอ้งเสนอรายละเอียด
ท่ีสมบูรณ์ของสนามท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหหนงัสือถึง FISA สนามแข่งขนัจะไดรั้บการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญสอง
คนท่ี FISA แต่งตั้งโดยค่าใชจ่้ายของสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง คณะมนตรีของ FISA อาจวางขอ้ก าหนดความ
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ตอ้งการพิเศษส าหรับการแข่งขนัชิงชนะเลิศโลกของ FISA กีฬาโอลิมปิค กีฬาภูมิภาค ชิงชนะเลิศภาคพื้น
ทวปี หรือชิงชนะเลิศถว้ยโลก 
 
Rule 43 – Length of the Course 
1. International Regattas – The standard FISA racing distances shall be 2,000 metres straight for Men and 
Women; in the categories Seniors and Under 23, Lightweights and Juniors. For Masters (Men, Women 
and Mixed crews) the course shall be 1,000 metres straight. 
2. World Rowing Championship regattas – The length of the standard course shall be 2,000 metres 
straight. The provisions of this Rule require the use of moveable starting installations in order that the 
bows of all boats of whatever class may be aligned on the same start line. 
3. The length of the course and all intermediate distances shall be measured by an independent qualified 
surveyor and a certified plan shall be held by the Organising Committee. This plan shall be available 
for inspection by FISA at any time. For a World Rowing Championship, Olympic, Youth Olympic, 
Paralympic and relevant qualification regattas, FISA may request a further survey be carried out to 
standards specified in the latest edition of the “FISA Manual for Rowing Events”. 
4. The Executive Committee may grant exceptions to this rule where necessary for regattas in multi-sport 
competitions, continental or other championships where it is clearly demonstrated that a standard course 
is not reasonably achievable. 
5. A non-standard course may be shorter (for example, sprints) or longer (for example, long distances, 

head of the river, etc.) than the standard course. It is not necessary that a non-standard course be straight. 

มาตรา 43 ความยาวของสนามแข่งขัน 
๑ การแข่งขนันานาชาติ ระยะการแข่งขนัมาตรฐานของFISA จะยาว ๒,๐๐๐ ม.เป็นแนวตรงส าหรับ

ชายและหญิงในประเภททัว่ไป A และ B รุ่นเบา และรุ่นเยาวชน ส าหรับรุ่นอาวโุส (ชาย หญิง และ
ผสม) สนามแข่งขนัจะยาว ๑,๐๐๐ ม.เป็นแนวตรง 

๒ การแข่งขนัชิงชนะเลิศของFISA ระยะการแข่งขนัมาตรฐานของFISAส าหรับชายและหญิงและรุ่น
เยาวชน (ชายและหญิง) จะยาว ๒,๐๐๐ ม. เป็นแนวตรง 
ตามขอ้ก าหนดในมาตราน้ีตอ้งการใหมี้การติดตั้งแพปล่อยเรือท่ีเคล่ือนท่ีไดเ้พื่อให้หวัเรือแต่ละ
ประเภทอยูใ่นแนวเดียวกนับนเส้นปล่อยเรือเดียวกนั 

๓ ความยาวของสนามแข่งขนัและระยะระหวา่งกลาง จะตอ้งไดรั้บการตรวจวดัโดยผูส้ ารวจอิสระท่ี
ไดรั้บการรับรอง และผงัท่ีถูกตอ้งและพิสูจน์ไดจ้ะกระท าโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผงัน้ี
จะตอ้งพร้อมท่ีจะรับการตรวจจากFISA ไดทุ้กเวลา 
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๔ คณะกรรมการบริหารอาจยอมใหง้บปฏิบติัตามมาตราน้ีตามความจ าเป็นส าหรับการแข่งขนัเรือ
กรรเชียงในการแข่งขนักีฬาหลายชนิด การแข่งขนัภาคพื้นทวปี หรือการแข่งขนัชิงชนะเลิศอ่ืนๆ 

๕ สนามแข่งขนัท่ีไม่ไดม้าตรฐานจะสั้นกวา่ (เช่น การแข่งขนัความเร็ว) หรือยาวกวา่ (เช่น การแข่งขนั
ระยะไกล การแข่งขนัท่ีตน้แม่น ้า) สนามแข่งขนัมาตรบาน และไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นแนวตรง 

 
Rule 44 – Number of Lanes 
1. International Regattas – On standard courses, races shall normally be held over six lanes. 
2. World Rowing Championship and Rowing World Cup regattas- Races shall be held on six lanes but, in 
principle, the course shall have at least eight lanes. 
Bye-Laws to Rules 42 to 44 – Courses 
These Bye-Laws are found in Appendix 4 to the Rules of Racing. 

มาตรา ๔๔ จ านวนลู่ (Number of Lanes) 
๑. การแข่งขนันานาชาติ ในสนามมาตรฐาน ปรกติ จะใชลู่้แข่งขนัมากกวา่หกลู่ 
๒.การแข่งขนัชิงชนะเลิศของFISA และการแข่งขนัชิงแชมป์โลก ปกติจะใชลู่้แข่งขนัหกลู่ แต่มีขอ้เสนอแนะ
วา่สนามแข่งขนัควรจะมีจ านวนลุ่  อยา่งนอ้ย แปดลู่ 
อยา่งไรก็ตาม หากเกิดสภาพท่ีไม่เท่ากนัในแต่ละลู่ และการเล่ือนการแข่งขนักระท าไม่ได ้อาจลดจ านวนเรือ
เขา้แข่งขนัเป็นส่ีล าในแต่ละเท่ียวการแข่งขนั 
อนุมาตรา ๔๒-๔๔ สนามแข่ง 

อนุมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง อยูใ่น ภาคผนวก ๔ ของ กฏขอ้บงัคบั The Rules of Racing. 
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PART VI – ORGANISATION OF REGATTAS 

SECTION 1 – General 
 
Rule 45 – Authority of FISA 
All international regattas and international Ergometer Rowing competitions are under the overriding 
authority of FISA and, subject thereto, of the member federation concerned. An Organising Committee 
shall be responsible for the organisation of regattas. 
World Rowing Championship, Rowing World Cup, Olympic, Youth Olympic, Paralympic, relevant 
qualification, Continental and Regional Championship regattas as well as regattas in connection with 
Multi-Sport Competitions shall take place under the authority of FISA, which will give directions to the 
Organising Committee. The Executive Committee may nominate Technical Delegates for each regatta in 
accordance with the rule 14. 
 

หมวดที ่6  การจัดการแข่งขนั 

ส่วนที ่ 1  ทัว่ไป 
มาตรา  45  อ านาจหน้าที่ของ  FISA 
ทุกการแข่งขนันานาชาติ  แลละการแข่งขนัเคร่ืองฝึกกรรเชียงและถงัฝึกนานาชาติจะอยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ท่ี
ของ  FISA  และควบคุมโดยสมาคมแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้ง  คณะกรรมการการจดัการแข่งขนัจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการจดัแข่งขนั 
การแข่งขนัชิงชนะเลิศโลกของ  FISA  กีฬาโอลิมปิค  ชิงชนะเลิศภาคพื้นทวปี  และการแข่งขนัเรือกรรเชียง
ในการแข่งขนักีฬาหลายประเภท  จะตอ้งเป็นไปตามกฎการแข่งขนั  อนุมาตรา  และระเบียบการแข่งขนัชิง
ชนะเลิศของ  FISA  การจดัการแข่งขนัเหล่าน้ีจะตอ้งอยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ท่ีของ  FISA  ซ่ึงจะเป็นผูก้  าหนด
แนวทางใหก้บัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั   
คณะกรรมการบริหาร  จะแต่งตั้งผูแ้ทนทางเทคนิคควบคุมงานของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัให้เป็นไป
ตามมาตรา ท่ี ๑๔  
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Rule 46 – The Organising Committee 
The relevant member federation shall ensure that an organizing committee is formed for each International 
regatta or Internatinal match.The Organising Committee is responsible to ensure the proper preparation 
and operation of the regatta in accordance with the Rules of Racing and Bye-Laws.  
The Organising Committee shall, in particular: 
1. Fix the date and the programme of the regatta in agreement with the member federation concerned 
and,for World Rowing Championship and World Rowing Cup Regattas, with the Council of FISA; 
2. Prepare and distribute the advance programme including the date and time of the team managers 
meeting and draw; 
3. Make available a stretch of water and technical equipment conforming to the present Rules of Racing, 
related Bye-Laws and relevant Regulations; 
4. Appoint a Jury (except in the case of those events stipulated in Rule 92 where the Jury is appointed by 
the FISA Umpiring Commission;  
5. Appoint a Safety Adviser; 
6. Appoint a Medical Officer; 
7. Take all other steps which may be required to ensure the proper organisation of the regatta.  

มาตรา  ๔๖  หน้าทีข่องคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะรับผดิชอบการจดัการแข่งขนัอยา่งเตม็ท่ี 
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะด าเนินการเฉพาะในเร่ือง  ต่อไปน้ี 
๑.ก าหนดวนัแน่นอนและโปรแกรมการแข่งขนัตามท่ีไดต้กลงกบัสมาคมแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งและกบัคณะ
มนตรีของ  FISA  
๒.จดัท าและแจกจ่ายโปรแกรมล่วงหนา้  รวมทั้งก าหนดวนัและเวลาของการประชุมผูจ้ดัการทีม 
๓. จดัเตรียมความยาวของพื้นน ้าและอุปกรณ์ติดตั้งทางเทคนิคเป็นไปตามกฎการแข่งขนัในปัจจุบนั 
๔. ก าหนดกรรมการตดัสิน(เวน้ ใน กรณีการแข่งขนัชิงท่ีระบุไวใ้นมตรา ๙๒ ซ่ึงมีการจดัสรรคณะลูกขนุ
โดยคณะกรรมการผูต้ดัสินของFISA) 
๕. ก าหนดเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
๖.  ก าหนดเจา้หนา้ท่ีแพทย ์
๗.  ด าเนินการขั้นตอนอ่ืนๆท่ีตอ้งการท าให้เกิดความมัน่ใจไดว้า่การจดัการแข่งขนัเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
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Bye-Law to Rule 46– Duties of the Organising Committee 

1. Authority of FISA – All international rowing regattas are under the authority of FISA and of the 
member federation concerned. 
2. Date and Programme – In agreement with the relevant member federation, the organising committee 
fixes the date and programme of the regatta. For its part, the member federation shall submit the 
proposed date to FISA for approval not later than 30th September of the year preceding the event. 
3. Course, Installations, Advance Programme – The organising committee is responsible for the course 
and all necessary installations and equipment, both on land and on the water. It is also responsible for the 
organization of the regatta. It shall draw up an advance programme which shall also describe the type of 
course installations and send it to all those concerned. It shall appoint the Jury (except in the case of 
World Rowing Championship, Rowing World Cup, Olympic, Youth Olympic, Paralympic and relevant 
qualification regattas). 
4. Safety Adviser – The Organising Committee shall appoint a person as the regatta Safety Adviser with 
specific responsibilities for ensuring that all the appropriate safety measures, including traffic rules, have 
been considered and then implemented for the safe running of the regatta. Nevertheless, the legal 
responsibility for safety matters rests with the Organising Committee as a whole, and nothing in the Rules 
of Racing or Racing Bye-Laws shall be taken as imposing legal liability on the Safety Adviser personally. 
5. Medical Officer – The Organising Committee shall appoint a person as the regatta Medical Officer 
with specific responsibility for ensuring that appropriate medical support and facilities are readily 
accessible to the regatta. First aid facilities and a rescue service on the water must always be 
available. 
6. Radio and Telephone Communications – It is essential that there should be direct telephone and/or 
radio communication between the President of the Jury, the finish, the start and the Control Commission 
in order to enable the members of the Jury to carry out their duties properly. It is also essential that 
radio communication is provided between the rescue service on the water and the medical staff on duty at 
the course to deal with any emergency 
7. The organizing committee shall publish an Environmental Mnagement plan at least two years before 
the event. 
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อนุมาตราของมาตรา  ๔๖  หน้าทีข่องคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
๑.  อ านาจหน้าทีข่อง  FISA  -  ทุกการแข่งขนัเรือกรรเชียงนานาชาติ  จะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ  FISA  
และสมาคมแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒.  ก าหนดวันและโปรแกรม  -  หลงัจากท าความตกลงกบัสมาคมแห่งชาติแลว้  คณะกรรมการจดัการ
แข่งขนัจะก าหนดวนัและโปรแกรมของการแข่งขนัท่ีแน่นอน  ในการน้ี  สมาคมแห่งชาติจะตอ้งเสนอ
ก าหนดวนัต่อ  FISA  เพื่อให้ความเห็นชอบไมช้า้กวา่  ๓๐  กนัยายน  ในปีก่อนก าหนดการแข่งขนั 
๓.  สนามแข่งขัน  อุปกรณ์ติดตั้ง  (Installations)  โปรแกรมล่วงหน้า  (Advance  Programme)  
คณะกรรมการตดัสิน  -  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะรับผดิชอบในเร่ืองสนามแข่งขนัและอุปกรณ์ติดตั้ง
ท่ีจ  าเป็นทั้งหมดทั้งบนบกและในน ้า  จะรับผดิชอบดว้ยในเร่ืองการจดัแข่งขนั  จดัท าโปรแกรมกา้วหนา้
ประกอบดว้ยรายละเอียดของแบบอุปกรณ์ติดตั้งของสนามแข่งขนัแลว้ส่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด  ก าหนด
คณะกรรมการตดัสิน 
๔.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  -  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะก าหนดบุคคลหน่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัของการแข่งขนัเพื่อให้รับผดิชอบโดยเฉพาะในเร่ืองมาตรการการรักษาความปลอดภยัท่ี
เหมาะสมทั้งหมด  รวมทั้งกฎการจราจร  ไดรั้บการพิจารณาและด าเนินการดา้นการรักษาความปลอดภยัใน
การแข่งขนัอยา่งไดผ้ลแน่นอน  แต่ทวา่  ความรับผิดชอบทางกฎหมายเร่ืองการรักษาความปลอดภยัทั้งหมด
จะตกอยูก่บัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  และจะไม่มีขอ้ก าหนดใดในการแข่งขนั  หรืออนุมาตราท่ีเก่ียวกบั
ภาระหนา้ท่ีทางกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัเป็นการส่วนตวั 
๕. เจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะก าหนดบุคคลหน่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย์
ในการแข่งขนัเพื่อให้รับผดิชอบโดยเฉพาะในเร่ืองมาตรการทางการแพทย,์การรักษาพยาบาลขั้นตน้,การ
ช่วยชีวติ และความปลอดภยัทางน ้า ใหพ้ร้อมตลอดรายการ   
๖. การติดต่อส่ือสารทางวิทยุและโทรทัศน์  -  เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารโดยตรงทางวทิยุ
และโทรทศัน์ระหวา่งประธานกรรมการการตดัสิน  ท่ีเส้นชยั  ท่ีเส้นปล่อยเรือ  และคณะกรรมการการตรวจ
เรือ  เพื่อใหส้มาชิกของคณะกรรมการตดัสินสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งสมบูรณ์  เป็นเร่ืองส าคญั
เช่นเดียวกนัในการจดัการติดต่อส่ือสารทางวทิยรุะหวา่งหน่วยกูภ้ยัในน ้าและเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยใ์นกรณี
มีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 
๗.คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะตอ้งจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์รณรงคด์า้นการจดัการส้ิงแวดลอ้มอยา่ง
นอ้ยสองปีก่อนการจดังาน  
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Rule 47-Team Manager 
The team manager is the key communication contact to the rowers and coaches for the organizing 
committee and FISA during a regatta. The Team Manager is responsible for his team and he or his 
deligate must attend all Team’s manager meetings. 
At World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic Games and relevamt 
qualification regattas, and World Rowing Cup regattas, each participating member federation shall appoint 
a team manager. The team manager and his delegate, shall attend each official Team manager’s meetings 
and shall communicate all relevant information from the meeting or otherwise distributed to Team 
Manager, including that concerning racing and safety, to all rowers and coaches in their team. 
Failure of a member of federation to appoint a Team Manager or failure of Team manager to attend 
official meetings or communicate information may results in the member federation being penalized by 
the Executive Committee. In addition to their member federation to make withdrawals of crews and 
substitutions of rowers at regattas. 

มาตรา ๔๗ - ผู้จัดการทมี 
ผูจ้ดัการทีมจะเป็นหลกัส าคญัในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้ขา้แข่งขนัและผูฝึ้กสอน กบั คณะกรรมการจดั
งานในแต่ละการแข่งขนั ผูจ้ดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบในลูกทีมของตน เคา้หรือตวัแทนตอ้งเขา้ประชุม
ผูจ้ดัการทุกคร้ัง 
ในทุกๆการแข่งขนัระดบันานาชาติ สหพทัธ์จะตอ้งจดัจา้งผูจ้ดัการทีม ผูจ้ดัการทีมหรือตวัแทน ตอ้งเขา้ร่วม
ประชุมผูจ้ดัการทีมทุกๆคร้ังและน าขอ้มูลท่ีไดจ้าการประชุมมาแจง้ลูกทีมและผูฝึ้กสอน 
หากสหพนัธ์ไม่ไดจ้ดัสรรผูจ้ดัการทีม หรือ ไม่มีผูจ้ดัการทีมเขา้ร่วมการประชุม อาจส่งผลใหถู้กลงโทษจาก
คณะกรรมการบริหารได ้นอกเหนือจากนั้นผูจ้ดัการทีม ยงั มีความรับผดิชอบในการถอนตวั หรือเปล่ียนตวั
นกักีฬาในการแข่งขนัอีกดว้ย 
 
Rule 48 – Prizes and Sponsorship Contracts 
Competitors may receive cash or other prizes for competition. They may also enter into sponsorship 
contracts provided these contracts are reviewed and approved by their member federation in advance, and 
that these contracts are in compliance with FISA Statutes and Rules of Racing,related Bye-Laws and 
Event Regulations 
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มาตรา  48  รางวลัและสัญญากบัผู้อุปถัมภ์ 
ผูเ้ขา้แข่งขนัอาจรับเงินหรือรางวลัอยา่งอ่ืนส าหรับการแข่งขนัและอาจท าสัญญากบัผูอุ้ปถมัภท่ี์ไดรั้บการ
ทบทวนและเห็นชอบจากสมาคมแห่งชาติแลว้ล่วงหนา้  และสัญญาจะตอ้งเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของ  
FISA  อนุมาตราต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และ ขอ้บงัคบัในการแข่งขนันั้นๆ 
 
Rule 49 – FISA Merchandising Rights 
At all regattas under its authority FISA retains the right to: 
1. sell merchandise, souvenirs and other articles. The Organising Committee shall provide sites for this 
activity at no cost to FISA. 
2. use and licence the name and official emblem of FISA and other names, emblems and logos as 
registered by FISA.   
FISA may share a proportion of the proceeds of the sale of these rights with the organizing committees of 
relevant regattas.shall be shared with them. 

มาตรา  49  การจ่ายเงินให้กบัผู้แข่งขัน 
ไม่มีกฎใดท่ีหา้มโดย  FISA  ในการรับเงินของผูแ้ข่งขนัจากแหล่งต่างๆ ทุกการแข่งขนัมีสิทฺท่ีจะ 
๑.จ าหน่ายสินคา้ ของท่ีระลึกต่างๆ 
๒.ใชช่ื้อ และ เคร่ืองหมายตราสัญลกัษณ์ของFISA ท่ีจดลิขสิทธ์ไว ้ 
FISA อาจจะไดรั้บส่วนแบ่งจากการขายลิขสิทธ์ิจากคณะผูจ้ดังาน 
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SECTION 2 – Advertising Provisions 
 
Rule 50 – Identifications Displayed on Equipment and Rowers – Commercial Publicity, Sponsorship 
and Advertising 
Prohibited Advertising 
1. Any form of advertising (including body advertising) or Identifications, not specifically permitted by 
these Rules, is prohibited. 
2. All advertising must comply with the laws of the country or region in which the regatta is being staged. 
3. Even if otherwise permitted by laws of the country or region, no advertising is permitted which is 
inappropriate or which is harmful to the image of rowing including tobacco and strong liquor (more than 
15% alcohol content) or in contradiction with FIS A Statutes or Rules, in particular with Article 3 of the 
Statutes. In case of doubt, the Executive Committee shall decide. In events, regattas and championships 
solely for juniors advertising relating to alcohol is strictly prohibited. 
4. W here an advertiser or sponsor deals mainly in products which are prohibited by this clause, but also 
produces some other (not prohibited) product or service, it may have identifications, provided that the 
identification is clearly associated with the product or service that is not prohibited and cannot be seen as 
advertising the prohibited product. The Council may prescribe Bye-Laws regarding commercial publicity, 
sponsorship and advertising at regattas. 
 
Bye-Laws to Rule 50 – FISA Advertising Rules 

These Bye-Laws are found in Appendix 5 to the Rules of Racing. 

ส่วนที ่2 - การโฆษณา 
มาตรา๕๐   - ข้อก าหนดส่ิงที่ปรากฏบนอุปกรณ์และฝีพาย -การประชาสัมพนัธ์ในเชิงพาณชิย์ ผู้สนับสนุน
และโฆษณา 
ข้อห้ามในการโฆษณา 
1. รูปแบบของการโฆษณา (รวมถึงการโฆษณาบนร่างกาย) หรือขอ้ก าหนด, ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎน้ีถือ
เป็นส่ิงตอ้งหา้ม 
2. โฆษณาทั้งหมดจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคในการจดัการแข่งเรือ 
3. หากไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาค ก็ไม่ไดรั้บอนุญาตใหโ้ฆษณาหากการโฆษณานั้น
ไม่เหมาะสมหรือเป็นอนัตรายกบัภาพลกัษณ์ของเรือกรรเชียงรวมถึงยาสูบและสุราท่ีมีความเขม้ขน้สูง 
(ปริมาณแอลกอฮอลม์ากกวา่ 15%) หรือในกรณีท่ีขดัแยง้กบักฏหรือบญัญติัของ FISA เฉพาะอยา่งยิง่กบั
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มาตรา 3 ในกรณีท่ีสงสัยคณะกรรมการบริหารจะตอ้งตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียว ส าหรับการแข่งขนัในรุ่น
เยาวชนโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นส่ิงตอ้งหา้มอยา่งเคร่งครัด 
4. บริษทัโฆษณาหรือผูส้นบัสนุนหลกัในการเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งหา้มตามมาตราน้ี แต่ผลิตภณัฑบ์างส่วน
ของบริษทั (ไม่หา้ม) หรือบริการอ่ืนใดนั้นอาจมีการระบุอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการวา่เป็น
โฆษณาสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาต 
สภาอาจก าหนดกฎหมายอนุมาตราเก่ียวกบัการ ประชาสัมพนัธ์ในเชิงพาณิชยใ์หก้ารสนบัสนุนและการ
โฆษณาในการแข่งขนั  
 
อนุมาตรา กฎข้อ ๕๐ - FISA หลกัเกณฑ์การโฆษณา 
อนุมาตราเหล่าน้ีอยูใ่นภาคผนวก 5 
 
Rule 51 – Rowers’ Clothing and Blade Colours 
Members of the same crew shall compete wearing identical clothing. If any members of the crew wear 
headwear, then the headwear worn by those crew members shall be identical. The colours and design of 
the blades of all oars and sculls shall be identical on both sides. In adverse weather conditions, for health 
reasons, coxswains may race wearing additional clothing in the registered colours of the federation. 
World Rowing Championship regattas – Members of national crews shall wear the registered racing 
uniform of their member federation. The design and colours of racing uniforms and blades shall be 
registered with FIS A in accordance with Art. 13. Any change must be registered at least two months 
before the competition in which they are proposed to be used. The blades of all oars and sculls shall be in 
the registered colours of their federation. The Council may issue further regulations regarding rowers’ 
clothing at World Rowing Championship and Rowing World Cup regattas, in particular, including use of 
a t-shirt provided by FIS A or other FIS A sponsor identification as in the Bye-Laws to Rule 50 

มาตรา๕๑  - ชุดแข่งและสีของใบพาย 

สมาชิกของลูกเรือเดียวกนัจะแข่งขนัสวมเส้ือผา้เหมือน หากสมาชิกใด ๆ ของลูกเรือสวมหมวกสมาชิกคน
อ่ืนตอ้งสวมหมวกท่ีมีลกัษณะเดียวกนั สีและการออกแบบของใบพายจะเหมือนกนัทั้งสองดา้น ในสภาพ
อากาศท่ีเลวร้ายดว้ยเหตุผลเร่ืองสุขภาพ, คนถือทา้ยเรืออาจสวมเส้ือผา้เพิ่มเติมในสีจดทะเบียนไวก้บัของ
องคก์ร 
การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก - สมาชิกของลูกเรือของแต่ละประเทศจะสวมชุดแข่งท่ีจดทะเบียนไว้
กบัสหพนัธ์สมาชิกของพวกเขา การออกแบบและสีของชุดแข่งและใบพายจะตอ้งลงทะเบียนกบั FISA ให้
สอดคลอ้งกบักฏขอ้ 13 การเปล่ียนแปลงใด ๆ จะตอ้งลงทะเบียนอยา่งนอ้ยสองเดือนก่อนการแข่งขนัท่ีพวก
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เขาจะเสนอใหมี้การใชใ้บพายจะอยูใ่นสีท่ีลงทะเบียนไว ้คณะมนตรีอาจออกระเบียบเพิ่มเติมเก่ียวกบัเส้ือผา้
ฝีพายในรายการเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกและรายการเวลิดค์พั โดยเฉพาะอยา่งยิง่รวมถึงการใชเ้ส้ือยดืโดย
FISAหรือผูใ้หก้ารสนบัสนุน FISA ซ่ึงระบุไวใ้นอนุมาตราข้อ ๕๐ 
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SECTION 3 – Entries, Withdrawals and Crew Changes 
 
Rule 52 – Authorisation of the Member Federation 
1. International Regattas – A crew may compete in an international regatta in another country only if 
authorised in writing by its member federation. The latter shall be held responsible for the payment of the 
entry fees. This rule shall not apply to masters. If an organising committee allows a crew to enter its 
regatta without written authorisation from the relevant member federation then that federation cannot be 
held responsible for the crew and for its actions. 
2. World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas and qualification regattas for  
Olympic, Paralympic, Youth Olympic Games– Rowers shall compete under the name of their member 
federation which shall alone be entitled to represent them. 
3. Olympic, Youth Olympic and Paralympic regattas – Rowers shall compete under the name of their 
National Olympic or Paralympic Committee which shall alone be entitled to represent them. 
 

หมวดที ่3 การสมคัรเข้าแข่งขนั การถอนตัวจากการแข่งขนัและการเปลีย่นแปลงลูกเรือ 

มาตรา ๕๒  - อ านาจของประเทศสมาชิก 
1 การแข่งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ - ลูกเรืออาจจะแข่งขนัในเรือกรรเชียงนานาชาติในประเทศอ่ืนเฉพาะใน
กรณีท่ีผูมี้อ  านาจในการลงนามโดยสมาชิกของสหพนัธ์ ซ่ึงจะตอ้งรับผดิชอบต่อการช าระเงินค่าสมคัรเขา้
ร่วมแข่งขนั กฎขอ้น้ีไม่ใชบ้งัคบักบัรุ่นทัว่ไป ถา้คณะกรรมการจดังานจะช่วยใหลู้กเรือท่ีจะเขา้แข่งไดโ้ดยไม่
ตอ้งอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสหพนัธ์สมาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นประเทศสมาชิกไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อ
ลูกเรือและการกระท าของเขา 
2 การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกและการแข่งขันคัดเลอืกเพือ่ไปโอลมิปิค,พาราลิมปิคและเยาวชนโอ
ลมิปิค - ฝีพายจะแข่งขนัภายใตช่ื้อของสมาพนัธ์สมาชิกของพวกเขาซ่ึงจะไดรั้บสิทธิเพียงอยา่งเดียวท่ีจะเป็น
ตวัแทนของพวกเขา 
3การแข่งขัน กฬีาโอลมิปิก กีฬาโอลมิปิกเยาวชนและพาราลมิปิค - ฝีพายจะแข่งขนัภายใตช่ื้อของประเทศ
ของพวกเขาหรือพาราลิมปิค คณะกรรมการซ่ึงจะมีสิทธิเพียงอยา่งเดียวท่ีจะเป็นตวัแทนของพวกเขา 
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Rule 53 – Restrictions 
1. International Regattas – No competitor may compete for two different clubs or federations at the 
same regatta. 
2. World Rowing Championship regattas – No member federation may enter more than one crew in 
each event. 

มาตรา ๕๓ - ข้อจ ากดั 

1. การแข่งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ – นกักีฬาไม่สามารถแข่งขนัไดส้องสโมสรหรือสองประเทศท่ีแตกต่าง
กนัหรือในเวลาเดียวกนั 
2. การแข่งขันเรือกรรเชียงโลก – ประเทศสมาชิกไม่สามารถส่งนกักีฬามากกวา่หน่ึงชนิดเรือในแต่ละรายการ
แข่งขนั 
 
Rule 54 – Entries 
1. International Regattas – The entry of a crew for an international regatta should be made on a FISA 
approved entry form. The entry shall be valid only if all details required by the entry form have been 
completed. Names shall be shown starting with the bow rower and finishing with the stroke rower, 
followed by the coxswain. The organisers of an international regatta must accept every valid entry made 
by the closing date. 
2. World Rowing Championship regattas – Dedicated entry forms shall be made available to the ember 
of federations two months before the closing date for entries. Entries must be received at FISA 
headquarters before the specific date (usually between 9 and 14 days before the date of the first heat). 
These entries shall indicate the crews, the names and the birthdates of the rowers in the crews. Names 
shall be shown starting with the bow rower and finishing with the stroke rower, followed by the coxswain. 
There shall be no entry fees. 

มาตรา ๕๔  - การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
1 การแข่งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ - การเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบันานาชาติของลูกเรือควรจะท าเม่ือไดรั้บ
การอนุมติั FISA โดยการตรวจสอบใบสมคัร การสมคัรจะถูกตอ้งเม่ือรายละเอียดในใบสมคัรถูกกรอกโดย
สมบุรณ์ ช่ือจะตอ้งแสดงเร่ิมตน้จากหวัเรือและไปจบท่ีทา้ยเรือ และตามดว้ยคนถือทา้ยเรือ ผูจ้ดัการ
แข่งขนัรือนานาชาติตอ้งยอมรับทุกรายการท่ีถูกตอ้งท่ีกระท าก่อนก าหนดวนัปิด 
2 เรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก - FISA จะส่งใบสมคัรไปยงัประเทศสมาชิกสองเดือนก่อนวนัปิดรับสมคัร ใบ
สมคัรจะตอ้งส่งไปท่ีส านกังานใหญ่ของ FISA ภายในก าหนดเวลา(ปกติจะอยูใ่นช่วงระหวา่ง ๙-๑๔ วนัก่อน
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วนัแรกของการแข่งขนั) ใบสมคัรเหล่าน้ีจะแสดงถึงรายช่ือและวนัเกิดของฝีพายในทีม ช่ือจะตอ้งแสดง
เร่ิมตน้จากหวัเรือไปยงัทา้ยเรือและตามดว้ยคนถือทา้ยเรือ จะไม่มีค่าสมคัร 

 

Bye-Law to Rule 54 – Entries 

The entry forms  shall be used for international regattas (Appendix 18) 

อนุมาตรา กฎข้อ ๕๔ - การสมัครเข้าแข่งขัน 
ใบสมคัรท่ีจะใชส้ าหรับการสมคัรแข่งขนันานาชาติ (ดูภาคผนวกท่ี ๑๘) 
 
Rule 55 – List of Entries 
1. International Regattas – Not later than two days after the closing of the entries, the Organising 
Committee shall send, to all participating clubs and member federations, a list of the entries, a provisional 
timetable of the heats, the time(s) and venue(s) of the team managers’ meeting and draw, and details of the 
traffic rules. 
2. World Rowing Championship regattas – FISA shall make a list of the entries from member 

federations entered in each event available to all federations concerned within 48 hours of the entry 

deadline. 

มาตรา ๕๕  - รายการการแข่งขัน 

1 การแข่งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ - ไม่เกินสองวนัหลงัจากท่ีปิดรับสมคัร, คณะกรรมการจดังานจะส่ง
รายการการแข่งขนั ตารางการแข่งขนัของแต่ระรอบ เวลาและสถานท่ีประชุมผูจ้ดัการทีมและการจบัสลาก
แบ่งสายการแข่งขนั และกฏการจราจรไปทุกสโมสรท่ีเขา้ร่วม 
2 การแข่งขันเรือกรรเชียงโลก - ส านกังานใหญ่ของ FISA จะส่งรายช่ือของใบสมคัรจากประเทศลสมาชิกท่ี
ส่งใบสมคัรเขา้มาในแต่ละรายการแข่งขนัไปยงัประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรับทราบภายใน ๔๘ ชัว่โมง
หลงัวนัปิดรับสมคัร 
 
Rule 56 – False Declarations 
Any false declaration regarding the name,age, classification, club membership or eligibility of a 
competitor shall result in the disqualification of every rower of the crew concerned from all races for 
which they are entered at the regatta in question. The Executive Committee may apply additional 
penalties. 
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มาตรา ๕๖ - การแจ้งข้อมูลเท็จ 

การแจง้ขอ้มูลใดๆ ท่ีเป็นเท็จเก่ียวกบั ช่ือ อาย ุประเภท สโมสรสมาชิกหรือคุณสมบติัของนกักีฬาจะส่งผลให้
ถูกตดัสิทธิในทุกรายการของลูกเรือท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณษตดัสินในเร่ืองน้ี 

 
Rule 57 – Objections to an entry 
International Regattas-- Any objection to an entry shall be lodged promptly with the Organising 
Committee. After consultation with the affected parties, the Organising Committee shall decide on the 
objection and if found justified shall reject the entry concerned. 
World Rowing Championship and World Rowing Cup Regattas-- Any objection to an entry shall be 
lodged promptly with the Organising Committee. After consultation with the affected parties, the 
Organising Committee shall decide on the objection and if found justified shall reject the entry concerned. 
 
มาตรา ๕๗ - การคัดค้านการเข้าร่วมแข่งขนั 
การแข่งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ--การคดัคา้นการเขา้ร่วมใด ๆ จะตอ้งยืน่ทนัทีต่อคณะกรรมการจดังาน
และ หลงัจากการหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วนแลว้คณะกรรมการจดังานจะตอ้งตดัสินใจวา่คดัคา้นมีผล
หรือไม่  
การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก--การคดัคา้นการเขา้ร่วมใด ๆ จะตอ้งยืน่ทนัทีต่อคณะกรรมการบริหาร
และ หลงัจากการหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วนแลว้คณะกรรมการบริหารจะตอ้งตดัสินใจวา่คดัคา้นมีผล
หรือไม่  
 
Rule 58 – Withdrawals 
International Regattas – If a club or member federation withdraws from an event for which it has been 
entered, it shall give as much notice as possible, in writing, to the Organising Committee; at the latest, it 
shall give notice of the withdrawal at the team managers’ meeting to be held, in principle, the day before 
the regatta. In the case of a regatta with two separate days of racing a withdrawal for the second day must 
be given, in writing, to the Organising Committee no later than one hour after the last race of the first day. 
In the event of a withdrawal the Organising Committee may conduct a new draw. 
World Rowing Championship Olympic,Paralympic,Youth Olympic Games and World Rowing Cup 
regattas, – If a member federation withdraws a crew or crews from an event in which it has been entered, 
it shall give notice of the withdrawal to FISA, at the latest, three hours before the draw. A withdrawal 
once made is irrevocable. 
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มาตรา ๕๘ - การถอนตัวจากการแข่งขัน 

การแข่งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ - หากสโมสรหรือสมาชิกถอนตวัจากการแข่งขนัท่ีไดส้มคัรไวก้็จะใหแ้จง้
ใหท้ราบล่วงหนา้มากท่ีสุดเท่าท่ี เป็นไปได ้โดยการเขียนไปยงัคณะกรรมการจดังาน; กจ็ะใหแ้จง้การถอนตวั
ในท่ีประชุมผูจ้ดัการทีม 'ท่ีจะจดัข้ึนในหลกัการในวนัก่อนแข่ง ในกรณีของการแข่งเรือท่ีมีสองวนัแยกจาก
การแข่งขนั การถอนในวนัท่ีสองจะตอ้งไดรั้บการเขียนเพื่อส่งใหค้ณะกรรมการจดังานไม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ชัว่โมงหลงัจากท่ีการแข่งขนัรายการสุดทา้ยของวนัแรก ในกรณีท่ีมีการถอนตวัคณะกรรมการจดังานอาจ
ด าเนินการจบัสลากใหม่ 
การแข่งขันเรือกรรเชียงชชิงแชมป์โลก โอลิมปิค พราราลิมปิค เยาวชนโอลิมปิค- หากสหพนัธ์สมาชิกถอน
ลูกเรือหรือทีมจากการแข่งขนัท่ีสมคัรเขา้ร่วม จะใหแ้จง้การถอนตวัไปยงั FISA, สามชัว่โมงก่อนการจบั
สลาก หลงัจากถอนตวัจะกลบัเขา้แข่งขนัไม่ได ้
 
Bye-Law to Rule 58 – Withdrawals after the Withdrawal Deadline 
World Rowing Championship regattas, qualification regattas for the Olympic,Paralympic,Youth Olympic 
Games and  World Rowing Cup regattas,,and World Rowing Cup regattas,--- 
In case of withdrawals received less than the deadline of  three hours before the draw and until the end of 
the regatta, except when accompanied by a medical certificate, themember federation concerned will be 

fined CHF 500 or equivalent per withdrawal. At these events, changes and withdrawals will only be 

received at the FISA Regatta Office or another previously announced location. If a crew withdraws for 

valid medical safety reasons, there shall be no financial penalty. 

อนุมาตรา กฎข้อ ๕๘ การถอนตัวหลงัเส้นตายการถอนตัว 
ในกรณีของการถอนตวัจากการแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก การแข่งเพื่อคดัเลือกไปโอลิมปิค,พารา
ลิมปิค,เยาวชนโอลิมปิคและการแข่งขนัเรือกรรเชียงโลกจะตอ้งไดรั้บแจง้ไม่นอ้ยกวา่สามชัว่โมงของเส้น
ตายก่อนการจบัและจนถึงส้ินสุดของการแข่ง ยกเวน้เม่ือมาพร้อมกบัใบรับรองแพทย,์ ประเทศสมาชิก
จะตอ้งเสียคา่ปรับ CHF 500 หรือเท่ียบเท่า ต่อการถอนตวั การเปล่ียนแปลงและการถอนตวัจะส่งไปท่ี
ส านกังานแข่งขนัของ FISA หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีประกาศไปก่อนหนา้ หากลูกเรือถอนตวัดว้ยเหตุผลเพื่อความ
ปลอดภยัท่ีถูกตอ้งจะไม่มีการลงโทษทางการเงิน 
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Rule 59 – Crew Changes after entry deadline and up to one hour before the First Heat 
1. International Regattas: 
1.1 Crews – Clubs or member federations may substitute up to one half the number of rowers (as well as 
the coxswain, if applicable) in all crews entered by them, provided that the substitutes are members 
of the same club (or, in the case of composite crews, of one of the clubs concerned except in the case of 
Masters crew where a substitute from another club shall also be valid); and in the case of national team 
crews,the substitute shall be the same member federation.The changes shall be communicated in writing 
to the Organising Committee at least one hour before the first heat of the event. 
1.2 Single Scullers – A single sculler who is entered and falls ill or is injured may, after the entry deadline 
and on production of a medical certificate, be replaced up to one hour before his first heat provided that 
the substitute is a member of the same club, and in the case of national teams of the same member 
federation and that the change is communicated in writing to the organizing committee at least one hour 
before the first heat of the event. 

มาตรา๕๙ - การเปลีย่ตัวนักกีฬาหลงัเส้นตายรับสมัครจนถึงหน่ึงช่ัวโมงก่อนแข่งขันรอบแรก 

1 การแข่งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ: 
1.1 ลูกเรือ - สโมสรหรือประเทศสมาชิกอาจมีตวัส ารองไดถึ้งคร่ึงหน่ึงของจ านวนฝีพาย (เช่นเดียวกบัคนถือ
ทา้ยเรือถา้มี) ลูกเรือทั้งหมดท่ีสมคัรมาโดยพวกเขาระบุวา่เป็นตวัส ารองโดยเป็นสมาชิกของสโมสรเดียวกนั 
(หรือในกรณีของลูกเรือประกอบของหน่ึงในสโมสรท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้การแข่งขนัรุ่น Master ตวัส ารอง
สามารถมาจากสโมสรต่างกนัได)้; และในกรณีของลูกเรือทีมชาติสมาชิกของสหพนัธ์เดียวกนั การเปล่ียน 
แปลงตวันกักีฬาจะส่ือสาร โดยการเขียนแลว้ส่งไปยงัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัอยา่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมง
ก่อนท่ีจะแข่งขนัรอบแรก 
1.2 นกักีฬาประเภทหน่ึงคนพายคู่ – นกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัประเภทหน่ึงคนพายคู่ ในกรณีของการเจบ็ป่วยหรือ
ไดรั้บบาดเจบ็,หลงัเส้นตายการรับสมคัรและอยูใ่นช่วงขอใบรับรองแพทย ์สามารถเปล่ียนตวัไดจ้นถึงหน่ึง
ชัว่โมงก่อนการแข่งขนัรอบแรกและผูท่ี้ถูกเปล่ียนตวัมาแทนจะตอ้งเป็นสมาชิกสโมสรเดียวกนั และในกรณี
การแข่งขนัระดบัชาติจะตอ้งเป็นประเทศสมาชิกสหพนัธ์เดียวกนั และการขอเปล่ียนตวัจะตอ้งแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการจดังาน อยา่งนอ้ย หน่ึงชัว่โมงก่อนการแข่งขนัรอบแรก 
 
2. World Rowing Championship, and qualification regattas for Olympic, Paralympic, Youth Olympic 
Games, and World Rowing Cup regattas, 
2.1 Crews – Clubs or member federations may substitute up to one half the number of rowers (as well as 
the coxswain, if applicable) in all crews entered by them, provided that the substitutes are eligible to 
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represent that federation in accordance with these rules,and that the changes are communicated in writing 
to FISA at least one hour before the first heat of the event. 
2.2 Single Scullers – A single sculler who is entered and falls ill or is injured may, on production of a 
medical certificate, be replaced up to one hour before his heat provided that the substitutes are eligible to 
represent that federation in accordance with these rules, and that the changes are communicated in writing 
to FISA at least one hour before the first heat of the event. 

2 การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกและการแข่งขันเพื่อคัดเลอืกไปกีฬาโอลิมปิค, พาราลิมปิค, เยาวชนโอ
ลิมปิค และการแข่งขนัเรือกรรเชียงโลก 
2.1 ลูกเรือ - ประเทศสมาชิกอาจมีตวัส ารองไดถึ้งคร่ึงหน่ึงของจ านวนฝีพาย (เช่นเดียวกบัคนถือทา้ยเรือถา้มี) 
ลูกเรือทั้งหมดท่ีสมคัรมาโดยพวกเขาระบุวา่เป็นตวัส ารองมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะเป็นตวัแทนสหพนัธ์ตาม
มาตราน้ี การเปล่ียนแปลงตวันกักีฬาจะส่ือสาร โดยการเขียนแลว้ส่งไปยงัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัอยา่ง
นอ้ยหน่ึงชัว่โมงก่อนท่ีจะแข่งขนัรอบแรก 
 2.2 นกักีฬาประเภทหน่ึงคนพายคู่ - นกักีฬาเรือกรรเชียงหน่ึงคนพายคู่ท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัและเจบ็ป่วยหรือ
ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีมีใบรับรองจากแพทย,์สามารถเปล่ียนตวัไดก่้อนถึงการแข่งในรอบของเขา การเปล่ียนแปลง
ตวันกักีฬาจะส่ือสาร โดยการเขียนแลว้ส่งไปยงัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัอยา่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมงก่อนท่ีจะ
แข่งขนัรอบแรก 

 
Bye-Law to Rule 59 – Changes after the Entry Deadline and before the First Heat for Medical Reasons 
World Rowing Championship regattas, qualification regattas for Olympic, Paralympic, Youth Olympic 
Games and relevamt qualification regattas, and World Rowing Cup regattas, – In addition to the 
provisions of paragraph2.1 of this rule, in the case of illness of, or injury to, a member of a crew before 
the first heat, a substitution may be made if a medical certificate is provided and if the change is approved 
by a member of the Sports Medicine Commission of FISA or his delegate who shall first examine the ill or 
injured rower.The replaced rower may compete again in the same crew at any point during the 
competition on production of a further medical certificate,and with the approval of the same member of 
the Sports Medicine Commission of FISA or his delegate,who shall first make a futher examination of the 
rower concerned.Any replacement rower must be eligible to represent that member federation in 
accordance with these rules. 
Lightweight Crews---Where the change involves a lightweight crew which already officially weight in,then 
the replacement rower is required to be weighted in racing uniform and meet the weight limits under rule 
31.In such a case the other members of the crew shall not be required to weght again for the same race. 
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อนุมาตรากฎข้อ ๕๙ - การเปลี่ยนแปลงหลังจากทีก่ าหนดเส้นตายและก่อนการแข่งขันรอบแรกด้วยเหตุผล

ทางการแพทย์ 

การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก,การแข่งเพ่ือคัดตัวไปโอลิมปิค, พาราลิมปิค, เยาวชนโอลิมปิคและการ
แข่งขนัเรือกรรเชียงโลก – นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ ๒.๑ ของมาตรานี ้ในกรณีของการเจบ็ป่วยหรือ
ได้รับบาดเจบ็ของลูกเรือก่อนท่ีจะแข่งขนัรอบแรก การแปล่ียนตัวอาจจะท าได้ถ้ามีใบรับรองแพทย์และหาก
มีการเปล่ียนแปลงท่ีได้รับการอนุมัติ โดยสมาชิกด้านเวชศาสตร์การกีฬาของคณะกรรมการหรือผู้แทนซ่ึงจะ
ท าการวินิจฉัยขัน้ต้นแล้ว ตัวส ารองท่ีเข้าแข่งแทนอาจเข้าแข่งอีกคร้ังระหว่างรอใบรับรองแพทยและได้รับ
อนุมติัจากสมาชิกเดียวกันของเวชศาสตร์การกีฬาซ่ึงจะต้องตรวจวินิจฉัยขัน้ต่อไป นักกีฬาส ารองจะต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีจะเป็นตัวแทนของสหพันธ์นั้นๆได้ 
 การแข่งรุ่นน า้หนักเบา----เม่ือต้องมีการเปล่ียนตัวนักกีฬารุ่นน า้หนักเบาท่ีผ่านการช่ังน า้หนักอย่างเป็น
ทางการแล้วนั้น นักกีฬาท่ีเข้าแข่งแทนจะต้องเข้าช่ังน า้หนักในชุดฟอร์มท่ีจะเข้าแข่งขันและต้องผ่านเกณฑ์
การช่ังน า้หนักด้วยตามมาตรา ๓๑ ในบางกรณี สมาชิกท่ีเหลืออาจไม่ต้องผ่านการช่ังน า้หนักอีกคร้ังในการ
แข่งรอบนั้นๆ 
 
Rule 60 – Changes after the first Heat 
1. International Regattas: 
1.1 Crews – No change may be made in a crew which has already raced in their heat of the event, except 
in the case of illness or injury, in which case a medical certificate shall be required and the crew change 
shall be notified in writing to the organizing committee.. Any necessary decision shall be taken by the 
Organising Committee. A rower who has been replaced may no longer compete in the regatta, even 
if the rower is restored to health. Up to half of the rowers in a crew plus the coxswain, if applicable, may 
be changed in accordance with this Rule.Any replacement rower must be a member of the same club,and 
in the case of national team of the same member federation  
1.2 Single Scullers – No substitute is permitted for a single sculler who has already raced in the heat of his 
event. 
2. World Rowing Championship regattas, qualification regattas for the Olympic, Paralympics, Youth 
Olympic games and World Rowing Cup regattas: 
2.1 Crews –No change shall be made in a crew which has already raced in the heat of its event, except in 
the case of illness or injury to a member of the crew, in which case a medical certificate shall be required 
and the crew change request shall be submitted in writing to FISA.. The change may only be approved by 
a member of the Sports Medicine Commission of FISA or his delegate, who shall first examine the ill or 
injured rower. The rower may compete again if he returned to health,but only the same crew, at any point 
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during the competition upon notification to FISA in writing and upon presentation of a futher medical 
certificate. and with the approval of the same member of the Sports Medicine Commission or his delegate. 
Up to half of the rowers in a crew plus the coxswain, if applicable, may be changed in accordance with 
this Rule. Any replacement rower must be eligible to represent that member federation in accordance with 
these rules. 
2.2 Where the change involes a lightweight crew which has already officialy weightin, then the 
replacement rower is required to be weighd in racing uniform and meet the weight limits under Rule 31. 
Insuch case the other members of the crew shall not be required to weight again for the same race. 
2.3 Single Scullers – No substitution of a single sculler may be made once he has competed in his heat. 
2.4 Consequential Substitution-Where a rower is ill or injured and a substitution is made for that rower 
using a rower from a second boat(with no doubling up), the rower from the second boat may in turn be 
substituted in that boat by another rower,even though the rower from the second boat is not ill or 
injured.This consequential substitution may only occur if the line of substitution is clearly resulting from 
the illness or injury of a rower in the first boat in accordance with Bye-Law to Rule 59 or rule 60.If the ill 
or injured rower recovers and is substituted back into the boat,the rower substituted for the ill or injued 
rower and any other rower substituted as a consequence of the initial substitution,must then at the same 
time,and effective immediately,be substituted back into theier original boat for the next round of their 
event.Any replacement rower must be eligible to represent the member federation in accordance with the 
rules of racing and bye-laws. 

มาตรา ๖๐  - การเปลี่ยนตัวหลงัจากการแข่งขันรอบแรก 
1 การแข่งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ 
1.1 ลูกเรือ – ไม่มีการเปล่ียนตวัส าหรับลูกเรือซ่ึงไดผ้า่นเขา้รอบการแข่งขนัยกเวน้ในกรณีของการเจบ็ป่วย
หรือไดรั้บบาดเจบ็  ซ่ึงในกรณีน้ีจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์การตดัสินใจใด ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการด าเนินการ
โดยคณะกรรมการจดังาน นกักีฬาท่ีไดถู้กเปล่ียนตวัออกไปไม่สามารถกลบัมาแข่งขนัในรายการเดิมแมว้า่
นกักีฬาจะกลบัคืนสู่สุขภาพท่ีดี คร่ึงหน่ึงของฝีพายในทีมรวมกลัคนถือทา้ยเรืออาจมีการเปล่ียนตวัไดต้าม
ระเบียบน้ี 
1.2 นกักีฬาประเภทหน่ึงคนพายคู่ - ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนตวันกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัในรอบของตนเองไป
แลว้ 
2 การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลกและการแข่งขันเรือกรรเชียงโลก 
2.1 ลูกเรือ – ลูกเรือซ่ึงไดผ้า่นการแข่งงขนัรอบคดัเลือกแลว้ไม่สามารถท าการเปล่ียนตวัได ้ยกเวน้ในกรณี
ของการเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ในกรณีเช่นน้ีการเปล่ียนตวัจะตอ้งไดรั้บการ
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อนุมติัโดยสมาชิกของเวชศาสตร์การกีฬาของคณะกรรมการหรือผูแ้ทน FISA ผูท่ี้อาจตอ้งใชก้ารตรวจจาก
แพทยท่ี์แยกต่างหากของนกักีฬาท่ีเก่ียวขอ้ง นกักีฬาอาจกลบัมาแข่งขนัไดอี้กหากมีใบรับรองแพทยแ์ละดว้ย
ความเห็นชอบของสมาชิกเวชศาสตร์การกีฬาหรือตวัแทนและประธานคณะกรรมการตดัสิน คร่ึงหน่ึงของ
ฝีพายในลูกเรือรวมทั้งคนถือทา้ยเรืออาจจะมีการเปล่ียนตวัไดต้ามระเบียบน้ี 
2.2 เม่ือต้องมีการเปล่ียนตัวนักกีฬารุ่นน า้หนักเบาท่ีผ่านการช่ังน า้หนักอย่างเป็นทางการแล้วนั้น นักกีฬาท่ี
เข้าแข่งแทนจะต้องเข้าช่ังน า้หนักในชุดฟอร์มท่ีจะเข้าแข่งขนัและต้องผ่านเกณฑ์การช่ังน า้หนักด้วยตาม
มาตรา ๓๑ ในบางกรณี สมาชิกท่ีเหลืออาจไม่ต้องผ่านการช่ังน า้หนักอีกคร้ังในการแข่งรอบนั้นๆ 
2.3 ประเภทหน่ึงคนพายคู ่– ไม่มีนกักีฬาตวัส ารองในการแข่งขนัประเภทน้ีนกักีฬาผูน้ั้นเขา้แข่งในรอบของ
ตนเองไปแลว้ 
2.4 ผลกระทบจากการเปล่ียนตวันกักีฬา—เม่ือมีการเปล่ียนตวันกักีฬาท่ีป่วยโดยตวัส ารองในเรือล าท่ีสอง 
นกักีฬาจากเรือล าท่ีสองนั้นจะกลายเป็นตวัส ารองของเรือล านั้นแมว้า่จะไม่ไดป่้วยหรือบาดเจบ็ ผลกระทบ
ข้ีนจะส่งผลเฉพาะกรณ๊ท่ีนกักีฬาป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ตามอนุมตรา๕๘ และมตรา๖๐ หากนกักีฬาคนนั้น
หายจากอาการและถูกเปล่ียนตวักลบัเขา้แข่ง ตวัส ารองท่ีถูกเปล่ียนแทนในตอนแรกจะกลายเป็นตวัส ารองใน
เรือล าของเคา้ทนัทีโดยอตัโนมตืัในการแข่งรอบต่อไป ตวัส ารองจะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามกฏขอ้บงัคบั
และอนุมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง 
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SECTION 4 – Safety and Fairness 
 
Rule 61 – Guiding Principles – Safety and Fairness 
The principles guiding the Organising Committee and the regatta officials in charge of the regatta shall be: 
1. Safety of all competitors, 
2. Fairness for all competitors. 
Each individual competitor and team official shall act at all times in accordance with these principles. 

 
หมวดที ่4 - ความปลอดภัยและความเป็นธรรม 
มาตรา ๖๑  - หลกัการ - ความปลอดภัยและความเป็นธรรม 
หลกัการแนวทางคณะกรรมการจดังานและเจา้หนา้ท่ีในการแข่งเรือค่าใชจ่้ายของการแข่งเรือจะตอ้ง: 
1 ความปลอดภยัของนกักีฬาทั้งหมด 
2 ความเป็นธรรมแก่นกักีฬาทั้งหมด 
นกักีฬาแต่ละคนและเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตลอดเวลาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการเหล่าน้ี 
 
Rule 62 – Safety – General Principles 
An organising committee must check all safety aspects of its regatta and impose further safety measures as 
appropriate.  The Council may remove a regatta from the FISA International Regatta Calendar if it is not 
satisfied that the Bye-Laws regarding safety have been observed. During the official opening hours of the 
course, a medical and rescue service shall be ready to act both on the land and on the water. 
The Organising Committee shall announce the official opening day of the course for training (a minimum 
of one day before the start of an International regatta and four days before at a World Rowing 
Championship regatta), and shall also announce the opening time and the closing time of the course on 
each day of training and of racing. All rowers and team official shall at all times act and compete in 

accordance with the rules in force relating to the safe use and condition of their boats, oars, sculls and 

other items of equipment. In addition it is the responsibility of rowers, coaches and their club or member 

federation to ensure that all their equipment is in a suitable condition for the water conditions prevailing 

during the event. They shall comply with the instructions of the Jury and of the Organising Committee on 

any matter relating to safety. At World Rowing Championship and Rowing World Cup regattas, resonable 

care will be taken to provide the safest conditions possible. However, the ultimate responsibility for 
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competing lies with the member federation for whom the rower is competing and with the individual 

rower. In this respect FISA accepts no legal liability. 

มาตรา ๖๒ - ความปลอดภัย - หลกัการทัว่ไป 

คณะกรรมการจดังานนอกจากจะตอ้งตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความปลอดภยัของการแข่ง

เรือและก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัต่อไปอยา่งเหมาะสม สภาอาจยกเลิกการแข่งเรือจากปฏิทินแข่ง

เรือนานาชาติของ FISA หากสังเกตเห็นวา่ไม่เป็นไปตามอนุมาตราเก่ียวกบัความปลอดภยั 

ในช่วงเวลาท าการอยา่งเป็นทางการของสนามแข่ง การบริการทางการแพทยแ์ละกูภ้ยัจะตอ้งพร้อมท่ีจะท า

หนา้ท่ีไดท้ั้งบนบกและบนน ้ า คณะกรรมการจดังานจะประกาศวนัเปิดอยา่งเป็นทางการของสนามส าหรับ

การฝึกอบรม (อยา่งนอ้ยหน่ึงวนัก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ของการแข่งเรือกรรเชียงนานาชาติและส่ีวนัก่อนการ

แข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก) และประกาศเวลาเปิดและเวลาปิดของสนามในแต่ละวนัของการฝึกซอ้ม

และแข่งขนั 

 
Rule 63 – Traffic Rules on the Course 
The Organising Committee must publish, and display clearly in the boathouse or embarkation area, the 
traffic rules to be followed to control the movement of the boats on the water. These rules must cover: 
1. Traffic rules for training, 
2. Traffic rules for racing. 
It is the responsibility of every rower, coach and team manager to read, to understand and to obey all the 
traffic rules. In addition the rowers, while warming up or cooling down shall:- 
1. Not cross the finish line (in any direction) while boats from another race are in the process of finishing, 
2. Stop when competing crews approach their position, 
3. Not follow a race over all or part of the course, even outside the buoyed area, when not taking part in a 

race. 

มาตรา ๖๓ - กฎจราจรในสนาม 

คณะกรรมการจดังานจะตอ้งเผยแพร่และแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในบริเวณเก็บเรือหรือพื้นท่ีลงเรือเก่ียวกบั
การควบคุมการจราจรในน ้า กฎเหล่าน้ีจะตอ้งครอบคลุม: 
1 กฏการจราจรในการฝึกซอ้ม 
2 กฏการจราจรส าหรับแข่งขนั 
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มนัเป็นความรับผดิชอบของทุกผูจ้ดัการทีม นกักีฬาและโคช้ในการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎ
จราจรทั้งหมด นอกจากน้ีฝีพายขณะอบอุ่นร่างกายหรือท าใหร่้างกายเยน็ลงจะตอ้ง: - 
1 ไม่ขา้มเส้นชยั (ในทิศทางใด) ในขณะท่ีเรือก าลงัแข่งขนัและอยูใ่นกระบวนการของการเขา้เส้นชยั, 
2 หยดุเรือเม่ือทีมเรือท่ีก าลงัแข่งขนัเคล่ือนเขา้มาต าแหน่งของพวกเขา 
 
Bye-Law to Rule 63 – Traffic Rules on the Course 
A copy of the traffic rules must be sent to every club and national federation entered together with the list 
of entries. The traffic rules must also be published in the official programme and on large signs clearly 
displayed in the boating area. These signs shall be located beside the pontoons where the crews go out on 
to the water. 
The traffic rules for training shall identify at least one clear lane of water (13.5 m) as a neutral lane 

between crews travelling in opposite directions on the water. If it is not possible to provide the neutral 

lane, then the crews travelling in opposite directions must be separated by a “swimming line”, or 

equivalent, as a continuous, physical barrier on the water surface. In principle there shall be no training 

during racing at international regattas. The traffic rules for racing shall also cover the warm-up area and 

the cool-down area. They shall also take into consideration the safe movement of any boat taking part in 

the victory ceremony. 

อนุมาตรา กฎข้อ ๖๓ - กฎจราจรในสนาม 
ส าเนาของกฎจราจรตอ้งถูกส่งไปทุกประเทศสมาชิกท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัพร้อมกบัรายช่ือของรายการ
แข่งขนั กฎจราจรตอ้งไดรั้บการเผยแพร่อยา่งเป็นทางการใน กฏการจราจรจะตอ้งพิมพเ์ผยแพร่ในโปรแกรม
อยา่งเป็นทางการและมีขนาดใหญ่แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในพื้นท่ีพายเรือ สัญลกัษณ์เหล่าน้ีจะตอ้งจะอยู่
ขา้งทุ่นท่ีนกักีฬาลงน ้า  
กฎจราจรส าหรับการฝึกซอ้มจะตอ้งระบุอยา่งนอ้ยหน่ึงช่องทางท่ีชดัเจน (13.5 เมตร) เป็นลู่กลางระหวา่ง
ลูกเรือในการเดินทางในทิศทางตรงขา้ม ถา้มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะใหเ้ป็นลู่ตรงกลางแลว้ลูกเรือจะเดินทางไป
ในทิศทางตรงขา้มจะตอ้งคัน่ดว้ย "แนวเส้น" หรือเทียบเท่า, เคร่ืองกีดขวางบนผวิน ้าอยา่งต่อเน่ือง 
ในหลกัการจะไม่มีการฝึกซอ้มในช่วงแข่งขนัเรือกรรเชียงนานาชาติ กฎจราจรส าหรับการแข่งก็จะ
ครอบคลุมพื้นท่ีส าหรับอบอุ่นร่างกายและพื้นท่ีท าใหร่้างกายเยน็ลง พวกเขายงัตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั
ในการเคล่ือนไหวของเรือใด ๆ ในการมีส่วนร่วมในพิธีรับเหรียญรางวลั 
 
 



65 
 

Rule 64 – Other Boats on the Water 
During the official hours of training and racing no boat (moving or fixed) shall be allowed on the regatta 

course or the training areas without the specific authority of the President of the Jury. The President of the 

Jury shall determine the position and the movement of all approved vessels, i.e. Umpires’ launches, rescue 

boats, television boats, work boats, etc. The organising committee is responsible for ensuring that no 

unauthorized rowers or crews shall be permitted on the water at any time during the course opening times, 

from the first day the course opens until the end of the regatta without the specific approval of the 

President of the Jury. 

มาตรา ๖๔  - เรืออืน่ ๆ ในน า้ 

ในระหวา่งช่วงเวลาอยา่งเป็นทางการของการฝึกซอ้มและการแข่งขนั ไม่อนุญาตใหเ้รือใดๆ (ไม่วา่จะ
เคล่ือนไหวหรือผกูไว)้ อยูใ่นสนามการแข่งเรือหรือพื้นท่ีฝึกซอ้มโดยปราศจากอ านาจเฉพาะของประธาน
คณะกรรมการตดัสิน ประธานคณะกรรมการตดัสินเป็นผูก้  าหนดต าแหน่งและเส้นทางการเคล่ือนท่ีของเรือ
ทั้งหมด เช่น การเคล่ือนท่ีของเรือกรรมการ เรือกูภ้ยั เรือโทรทศัน์, เรือท างาน ฯลฯ 
คณะกรรมการจดังานเป็นผูรั้บผดิชอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีฝีพายหรือลูกเรือท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตลงไปในน ้าใน
ช่วงเวลาใดระหวา่งเวลาท่ีเปิดสนามจากวนัแรกแน่นอนเปิดจนกวา่จะส้ินสุดของการแข่งเรือโดยไม่ไดรั้บ
การอนุมติัจากประธานคณะกรรมการตดัสิน 
 
Rule 65 – Damage to Equipment 
Should a crew suffer damage to its equipment, the Board of the Jury shall, upon request from any of the 

crews involved, decide who is at fault. 

มาตราข้อ ๖๕ - ความเสียหายของอุปกรณ์ 

ลูกเรือท่ีไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์ หากมีการร้องขอจากลูกเรือท่ีเก่ียวขอ้ง  คณะผูต้ดัสินจะตอ้ง
ท ากระบุวา่ใครผดิ  
 
Rule 66 – Fairness – General Principles 
All rowers shall compete fairly, showing respect for their opponents and for the race officials. In 
particular, they shall be at the start on time and follow instructions of the officials at all times, on the water 
and off. The race officials shall ensure that the Rules of Racing are applied fairly to all competitors. 
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มาตรา ๖๖ ความเป็นธรรม - หลกัการทัว่ไป 

ฝีพายทุกคนจะตอ้งแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมแสดงความเคารพฝ่ายตรงขา้มและเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่พวกเขาจะไปยงัจุดปล่อยตวัในเวลาท่ีก าหนดและปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังทั้งบน
บกและในน ้า เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัจะตอ้งมัน่ใจวา่กติกาของการแข่งขนัท่ีน ามาใชมี้ความเป็นธรรมกบั
นกักีฬาทุกคน 
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SECTION 5 – The Draw and Progressing to the Finals 
 
Rule 67 – FISA Progression System 
Should the number of crews taking part in an event exceed that of the number of lanes used for racing, a 
progression system or time trials shall be used to determine the finalists. 
International Regattas – Each round of an event shall finish at least two hours before the following 
round of the same event.  
World Rowing Championship regattas, Oympic, Paralympic, Youth Olympic Games  and relevant 
qualification regattas – If ealier rounds of racing are required before the Final, they shall, in principle, be 
organised in such a way that a competitor shall not be required to race more than once a day in the 
same event. The progression systems to be used at World Rowing Championship, Olympic, Youth 
Olympic, Paralympic and relevant qualification regattas shall be prescribed in the Bye-Laws and shall be 
the FISA Progression System.Modified progression systems may be approved by the Executive 
Committee for the World Rowing Cup and other events. 

 
หมวดที ่5 - การจับสลากและการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลศิ 

มาตรา ๖๗  - ระบบการผ่านเข้ารอบของ FISA 
หากจ านวนของทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัเกินจ านวนลู่ท่ีมีในการแข่งขนั ระบบการผา่นเขา้รอบจะถูกน ามาใช ้
ในการแข่งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ - แต่ละรอบของการแข่งขนัจะตอ้งเสร็จส้ินอยา่งนอ้ยสองชัว่โมงก่อน
รอบต่อไปของรายการเดียวกนั 
การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก, โอลมิปิค, พราราลิมปิค, เยาวชนโอลมิปิค และ รายการแข่งขันอืน่ๆที่
เกีย่วเน่ือง – ถา้มีการแข่งขนัก่อนรอบชิงชนะเลิศ โดยทัว่ไปจะจดัในลกัษณะท่ีนกักีฬาจะไม่จ  าเป็นตอ้งแข่ง
มากกวา่หน่ึงคร้ังต่อวนัในรายการเดียวกนั ระบบการผา่นเขา้รอบจะใชใ้นการแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์
โลกโอลิมปิก โอลิมปิกเยาวชน พาราลิมปิค และ การแข่งขนัเพื่อคดัเลือกตวันกักีฬาจะตอ้งก าหนดไวใ้น
อนุมาตรา ในการแข่งขนัระดบัโลกรายการแข่งท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆหากจะมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบการ
ผา่นเขา้รอบจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร 
 
Bye-Laws to Rule 67 – FISA Progression System to determine finalists 
The details of the FISA Prpgression System are set out in Appendix 6 to the Rules of Racing. The system 
included Heats, Rep  ๊ chages, Quarter-finals and Semi-finals and Time Trials. Terminology and 
abbreviations used shall be as follows: 
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H = Heat, R = Rep  ๊ chage, 
Q = Quarter-finals, S A/B = Semi-finals for Finals A & B, 
S C/D = Semi-finals for Finals C & D, etc., S A/B/C = Semi-finals for Finals A & B & C, 
S D/E/F = Semi-finals for Finals D & E & F, etc., FA = (Final A) Final for places 1-6, 
FB = (Final B) Final for places 7-12, etc., TT = Time-Trial, 
ELM = Eliminated, P =Preliminary Race 
At International regattas, where the progress system provide two options for determine to allocation of 
crews to the next round (see Appendix6), the option to be used for each round of each event shall be 
decided by random draw, supervised by a member of the Jury, before the end of the first race of 
immediately preceding round in that event. The result of the draw of the options shall not be published 
before the end of that immediately preceding round. 
At World Rowing Championship regattas , Olympic, Paralympic, and Youth Olympic Games regattas, 
the Executive Committee shall appoint two persons with appropriate experience and ability to review, at 
the end of each round, the balance of the crews allocated to the next round by the two options. If one of 
the options appears to offer a better balance of crews than the other, based solely on the performance of 
the crews in all completed rounds of the regatta, they shall select that option. If there is little discernible 
difference between the two options, a random draw supervised by a member of the Jury will take place to 
select the option to be used. 

อนุมาตรา ๖๗ - ระบบการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของ FISA  
รายละเอียดของระบบการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ถกูระบุไว้ในภาคผนวก ๖ ของกฏข้อบังคับ ซ่ึงรวมถึง 
ระบบ รอบคัดเลือ รอบแก้ตัว รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และ การแข่งขนัแบบจับเวลา ใจความ
และตัวย่อต่างๆท่ีใช้ จะเป็นดังนี:้ 
H = รอบคดัเลือก R = รอบแกต้วั, 
q = รอบก่อนรองชนะเลิศ, SA / B = รอบรองชนะเลิศ A & B, 
S / D = รอบรองชนะเลิศเลิศส าหรับ final C & D, ฯลฯ ,  
SA / B / C = รอบรองชนะเลิศเลิศส าหรับ final A & B & C, 
SD / E / F = รอบรองชนะเลิศเลิศส าหรับ final D & E & F, ฯลฯ  
FA = (Final A) รอบชิงชนะเลิศส าหรับล าดบัท่ี 1-6  
FB = (Final B) รอบชิงชนะเลิศส าหรับล าดบัท่ี 7-12 ฯลฯ  
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TT = การแข่งแบบจบัเวลา, 
ELM = ก าจดั, P = แข่งขนัเบ้ืองตน้ 
 
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ-ท่ีระบบการผา่นเขา้รองมีสองทางเลือกส าหรับการคดัเลือกนกักีฬาท่ีจะผา่น
เขา้แข่งในรอบต่อไป(ภาคผนวก ๖) ทางเลือกท่ีจะถูกใชใ้นแต่ละรอบของแต่ละการแข่งขนัจะถูกตดัสินโดย 
”การจบัฉลาก” ซ่ึงก ากบัดูแลโดยสมาชิกของกรรมการการก่อนส้ินสุดการแข่งขนัรอบแรกของรายการก่อน
หนา้น้ี ผลจากการจบัสลากของตวัเลือกจะไม่ถูกตีพิมพก่์อนส้ินสุดของรอบก่อนหนา้น้ี  
ในการแข่งขันชิงแชมป์โลก, โอลมิปิค, พาราลมิปิค และเยาวชนโอลมิปิค—คณะกรรมการบริหารจะตอ้งสรร
หารบุคคลสองคนท่ีมีประสบการณ์และความาสามารถมาดูแลในแต่ละรอบของการแข่งขนัจ านวนลูกเรือท่ี
เหลือท่ีจะผา่นไปสู่การแข่งรอบต่อไปโดยมีสองทางเลือก หากทางเลือกหน่ึงก่อให้เกิดสมดุลยข์องลูกเรือ
มากกวา่, ข้ึนอยูก่บัความสามารถของลูกเรือ, ทางเลือกนั้นน่าจะไดรั้บเลือก หากทั้งสองทางเลือกไม่มีความ
แตกต่างอยา่งเด่นชดัใหใ้ช ้การจบัฉลากซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของสมาชิกของกรรมการ 
 

Rule 68 – The Draw 
International Regattas--The Draw for the heats shall take place at a Team Managers’ meeting to beheld, 
in principle, the day before the regatta. The draw shall be random unless the Executive Committee decides 
in the case of a major event that there should be seeded crews in each heat. 
At International regatta,if an event has only a final these Rules do not require a preliminary race to 
determine the lanes for the final and,therefore,the draw for lanes may also take place at the main draw. 
At World Rowing Championship, Olympic, Youth Olympic, Paralympic and relevant qualification and 
Rowing World Cup regattas, the draw for the first round of heats shall take place at the Team Managers’ 
meeting on the day before the first heat, or earlier if appropriate. The executive Committee may appoint a 
Seeding Panel for eacg regatta to determine the seeded crews. 
At World Rowing Championship, Olympic, Youth Olympic, Paralympic and relevant qualification, if an 
event has less than seven entries at the time of the draw, there shall be a mandatory preliminary racefor all 
crew to determine the lanes for the final in that event.  If a crew withdraws after the draw, but before the 
start of the first heat in their event  and if the number of crews remaining in the event implies another 
variant of the heats and rep๊๊chages, or if the withdrawal results in an avoidable imbalance between the 
number of crews in each heat, the President of the Jury shall supervise a new draw and, if  necessary, 
postpone the race times to allow the redraw to be implemented. 



70 
 

มาตรา ๖๘ – การจับฉลาก 

ในการแข่งขันระดับนานาชาติ—การจบัฉลากจะตอ้งท าในระหวา่งการประชุมของผูจ้ดัการทีม 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะเกิดข้ึนก่อนการแข่งขนัหน่ึงวนั การจบัฉลากจะตอ้งเป็นไปโดยการสุ่มเลือกเวน้แต่ 
มีการช้ีเฉพาะจากคณะกรรมการ (ในกรณีของการแข่งขนัระดบัใหญ่) วา่ใหมี้การจดัล าดบัของลูกเรือในการ
แข่งนั้น 
 ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกพายเรือพาย, โอลิมปิก, พาราลิมปิค, กีฬาโอลิมปิกเยาวชน, และการแข่งขนัอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวเน่ือง, ถา้การแข่งขนัมีนอ้ยกวา่เจ็ดรายการในช่วงเวลาของการจบัฉลาก จะตอ้งมีการแข่งขนัเบ้ืองตน้
เพื่อก าหนดเส้นทางเดินเรือส าหรับสุดทา้ยส าหรับลูกเรือทุกคน 
ในการแข่งขนัชิงแชมป์โลก, โอลิมปิค, พาราลิมปิค, เยาวชนโอลิมปิค และการแข่งอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกนั การ
จบัฉลากส าหรับการแข่งขนัในรอบแรกจะมีข้ีนในท่ีประชุมของผจ็ดัการทีมก่อนการแข่งหน่ึงวนั หรือก่อน
หนา้ คณะกรรมการอาจจะจดัใหมี้ ตูฉ้ลากในแต่ละการแข่งขนัเพื่อก าหนดล าดบัของผูเ้ขา้แข่ง 

หากลูกเรือถอนหลงัจากการจบัฉลาก แต่อยา่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมงก่อนท่ีจะเร่ิมการแข่งคร้ังแรกและถา้จ านวน
ของลูกเรือท่ีเหลืออยูใ่นการแข่งขนัมีผลกระทบต่อการแข่งรอบอ่ืนๆ หรือก่อใหเ้กิด ความไม่สมดุลยข์อง
ลูกเรือในแต่ละรอบของการแข่งขนั ประธานคณะกรรมการผูต้ดัสินจะช้ีใหมี้การจบัฉลากใหม่ หรือถา้จ าเป็น 
อาจใหเ้ล่ือนการแข่งขนัเพื่อใหก้ารจบัฉลากเสร็จส้ินก่อน 

 

 Bye-Law to Rule 68 – Determining the Lanes (Normal Conditions) 
A random draw, supervised by the Jury, shall be held to determine the heat and lane to which each crew 
will be assigned in the first round of the progression system, subject to the provision for seeded crews. 
Where a Seeding Panel has been appointed by the Executive Committee under this Rule for a particular 
regatta, the Seeding Panel shall determine which crews in which events should be seeded. The Seeding 
Panel will apply criteria determined by the Executive Committee and published in advance. The seeding 
order shall only affect the placing of crews in the heats and is for no other purpose. It shall not be taken 
into account for any of the later rounds of competition. There shall be a random draw, supervised by a 
member of the Jury, to determine the heat for each pair of seeded crew so that the highest seeded crew is 
not always in heat1. The lanes of each of seeded crews in their heat shall also be determined by randow 
draw. For the rep  ๊ chages, semi-finals and finals, the principle is to put the crews with the best placings 
in their previous round in the inner lanes. The crews with the next lower placings in their previous round 
are put in the outer lane, etc. If the crews have the same placings in the previous round then there shall be 
a draw,supervise by a member of the Jury, to determine their lanes in the next round 
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อนุมาตรา ๖๘ - การก าหนดลู่ (สภาพปกติ) 
การจบัฉลากภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการจะเป็นการก าหนดการแข่งขนัและลู่ส าหรับผูเ้ขา้แข่งใน
การแข่งรอบแรกของการจดัล าดบั หากคณะกรรมการจดัใหมี้การใชตู้จ้บัฉลากเป็นการเฉพาะในการแข่งขนั
ใดๆ ตูจ้บัฉลากดงักล่าวจะเป็นตวัก าหนดวา่ผูเ้ขา้แข่งคนใดในการแข่งขนั น่าจะไดรั้บการจดัล าดบั กลไก
ของตูจ้บัฉลากจะตอ้งไดรั้บการอธิบายจากคณะกรรมการและตีพิมพอ์อกมาก่อนหนา้นั้น 

การจดัล าดบัการเขา้แข่งจะมีผลเพียงแค่ล าดบัของผูเ้ขา้แข่งในการแข่งขนัเท่านั้นไม่มีผลอ่ืนๆ และ ไม่
น าไปสู่การแข่งขนัๆในรอบอ่ืนใดอีก การจบัฉลากจะตอ้งเป็นไปโดยการสุ่มภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
สมาชิกลูกขนุ เพื่อก าหนดการแข่งขนัในแต่ละคู่ ดงันั้นผูเ้ขา้แข่งจะไม่ใช่ล าดบัท่ีหน่ึงเสมอไป การก าหนดลู่ก็
เป็นไปโดยวธีิการสุ่มเช่นเดียวกนั ส าหรับก่อนชิงชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ หลกัการณ์คือ จดัผูเ้ขา้แข่งท่ี
ล าดบัดีท่ีสุดในรอบท่ีผา่นมาใหอ้ยูลู่่ในสุด ผูเ้ขา้แข่งล าดบัถดัไปในรอบท่ีผา่นมาจะอยูใ่นลู่ถดัไป หากผูเ้ขา้
แข่งอยูใ่นต าปหน่งเดิมในรอบท่ีผา่นมา สมาชิกของลูกขนุจะตอ้งปรึกษากนัเพื่อหาทางจดัลู่ใหม่ 
 

Rule 69 – Withdrawals and Disqualifications after the Draw 
If a crew withdraws or is excluded or is disqualified after the Draw then the following procedures shall 
operate: 
1. If the withdrawal, exclusion or disqualification takes place before the start of the first heat, the start of 
the first rep๊๊chage, the start of the first quarter-final or the start of the first semi-final of the event, the 
President of the Jury may take the appropriate steps to modify the Draw or make a new Draw. The result 
of the race will show the crew as DNS (Did Not Start), EXC (Excluded) or DSQ (Disqualified). A crew 
withdrawing before its Heat or which is excluded or disqualified at any point in the event shall not be 
ranked in that event. A crew withdrawing after its Heat but before the start of its repechage or its quarter-
final or its semi-final will be placed last in the overall ranking of that event, and if there is more than one, 
then equally in last place. 
2. If a crew stops rowing during a heat, a rep๊๊chage, a quarter-final, or a semi-final and does not finish 
the race then the result of the race will show the crew as DNF (Did Not Finish). The number of crews 
stipulated in the draw will go forward to the next round. The crew that does not finish the race will not 
race again in the event and will be placed last in the overall ranking of that event. In the case of a problem 
outside the control of a crew which prevents the crew from finishing a race, the President of the Jury or, at 
a World Rowing Championship regatta, the Executive Committee, may decide to place that crew last in 
that race. 
3. If a crew is excluded or disqualified after the start of the first heat of the event, then the result of the 
race will show the crew as EXC or as DSQ. The number of crews stipulated in the draw will go forward to 
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the next round. The crew that has been excluded or disqualified will not race again in the event and will 
not be ranked in the event or events. 
4. In any final, if a crew withdraws before the start of the race or if a crew stops rowing during the race 
and does not finish the race, then the result of the race will show the crew as DNS (Did Not Start) or DNF 
(Did Not Finish). The crew that withdraws or stops during the race will be placed last in that final. 

มาตรา ๖๙ – ถอนตัวและการถูกตัดสิทธ์ิจาการแข่งขันหลังจากถอนตัว 

หากลูกเรือถอนตวัหรือถูกใหอ้อกจากการแข่งหลงัการจบัฉลาก ขั้นตอนต่อไปจะตอ้งด าเนินการ: 
1 ถา้การถอนตวั, การถูกตดัสิทธ์ิและการถูกใหอ้อกจาการแข่ง เกิดข้ึนก่อนการแข่งขนัรอบแรก,การแข่งขนั
รอบก่อนรองชนะเลิศ,รอบรองชนะเลิศ ประธารคณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมใน
การปรับแกก้ารจบัฉลาก หรือ จดัให้จบัฉลากใหม่ผลของการแข่งขนัจะแสดงลูกเรือเป็น DNS (ไม่เร่ิมตน้), 
EXC (ยกเวน้) หรือ DSQ (แพ)้ ลูกเรือถอนก่อน ผูเ้ขา้แข่งท่ีถอนตวัก่อนการแข่งหรือ ถูกใหอ้อก หรือถูกปรับ
แพ ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงของการแข่งขนัจะไม่ถูกจดัล าดบัการเขา้เส้นชยัใหใ้นการแข่ง ผูเ้ขา้แข่งท่ีถอนตวั
หลงัจากการแข่งแต่ก่อนเร่ิมแข่งไตรมาสสุดทา้ย หรือรอบก่อนรองชนะเลิศ หรือก่อนรอบรองชนะเลิศจะถูก
ใหอ้ยูต่  าแหน่งทา้ยสุดของการเขา้เส้นชยั หากมากกวา่หน่ึงคน ก็จะถือวา่เขา้ท่ีสุดทา้ยเท่าๆกนั 
2 หากผูเ้ขา้แข่งหยดุพาย ในการแข่งไตรมาสสุดทา้ยหรือรอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ รอบรองชนะเลิศ และ
ไม่แข่งต่อจนจบรอบนั้นผลของการแข่งขนัท่ีจะแสดงลูกเรือเป็น DNF (ยงัไม่จบ) จ านวนผูเ้ขา้แข่งจะส่งผล
ต่อจ านวนผูเ้ขา้แข่งสู่รอบถดัไป ผูเ้ขา้แข่งท่ีแข่งไม่จบจะไม่ไดรั้บต าแหน่งใดๆและ ไม่ไดรั้บการยนิยอมให้
เขา้แข่งในรายการนั้นอีก และจะไดรั้บต าแหน่งทา้ยสุดของการล าดบัของการเขา้เส้นชยั ในกรณีท่ีผูเ้ขา้แข่ง
แข่งไม่จบเพราะเกิดปัญหา ประธานของลูกขนุ ,คณะกรรมการบริหาร อาจจะก าหนดใหไ้ดรั้บต าแหน่ง
สุดทา้ยของการเขา้เส้นชยั 
3 หากผูเ้ขา้แข่งขนัถูกตดัสิทธ์ิ หรือถูกใหอ้อกจาการแข่งขนัหลงัจากเขา้แข่งในรอบแรก ผลของการแข่งขนั
จะแสดงเป็นลูกเรือ EXC หรือเป็น DSQ จ  านวนผูเ้ขา้แข่งจะส่งผลต่อจ านวนผูเ้ขา้แข่งสู่รอบถดัไป ผูเ้ขา้แข่ง
ท่ีถูกตดัสิทธ์ิ ถูกใหอ้อก จะไม่ไดรั้บการยนิยอมใหแ้ข่งในรอบถดัไป และจะไม่ไดรั้บต าแหน่งใดๆในการ
แข่งขนันั้นๆ 
4 ในการแข่งรอบชิงชนะเลิศ หากผูเ้ขา้แข่งถอนตวัก่อนการแข่ง หรือ หยดุพายระหวา่งการแข่ง และไม่แข่ง
จนจบรอบ ผลของการแข่งขนัจะแสดงลูกเรือเป็น DNS (ไม่ไดเ้ร่ิม) หรือ DNF (ไม่เสร็จส้ิน) ผูเ้ขา้แข่งท่ีถอน
ตวัหรือหยดุระหวา่งการแข่งน้ี จะไดรั้บต าแหน่งทา้ยสุดในการแข่งรอบน้ี 
 

 
 
 



73 
 

Rule 70 – Time Trials 
In cases of limited time availability or in adverse conditions, the President of the Jury at International 
Regattas, or the Executive Committee at World Rowing Championships, may decide to hold Time-Trials 
instead of or incombination with heats, rep๊๊chages, quarter-finals, semi-finals and finals as provided 
below. 
 

Bye-Law to Rule 70 – Time Trials 
Depending on te weather conditions and the circumstances under which a decision is taken to hold time 
trials, the time trials may be conducted  
(1) as individual heats inaccordance with the draw or progression system, or  
(2) may be conducted as one time trial in which all crews in that round shall compete against each other. 
1. If the Time-Trial System is used for the heats then in each separate heat the highest seeded crew starts 
first and the second highest seeded crew shall start second. The remaining crews shall start in the order of 
their lanes, as given from the official draw. If the Time-Trial System is used for rep  ๊ chages, semi-finals 
or finals then in each separate race the crews shall start in order according to their placings in the 
previous round. Where two crews have the same placing, (e.g. both were heat winners), then there shall 
be a draw to determine their starting order. 
Each separate race shall be started at not more than five-minute intervals. 
2. Time trials conducted as one trial for all crews in an event. If the time trial is for the heat,the highest 
seeded crew starts first, followed by the second highest seeded crew, etc., and after all the seeded crews 
then the remaining crews shall start in order of a random draw, supervised by a member of the Jury, 
made for this purpose. If the time trial is for a subsequent round (repe^chage, quarter-final, semi-final, 
final) the crews shall start in order according to their placing in the previous round. Where two or more 
crews have the same placing in the previous round then there shall be a draw, supervised by a member of 
the Jury, to determine their starting order. 

1. Crews in each time trial compete in the same lane, and shall be started at approximately 30-
second intervals. Where the Fairness Committee, in case of adverse weather conditions, or 
otherwise the President of the Jury, decides that conditions are equal in two lanes, then racing 
shall take place using those two lanes with crews starting alternately in adjacent lanes. 

2. Time Trials shall be started from the normal fixed start positions. If conditions so require, they 
will start with a “flying start” in which case crews are timed from the 100 m mark and race 1900 
m. 
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3. If a crew is caught by any crew that starts behind them then they must move out of the lane to 

allow the overtaking crew to pass safely. Once the crew has overtaken them then they must move 

back into the original lane. Where two lanes are being used for the Time Trial the crew moving 

out of their lane must ensure they cause no interference to crews racing in the other lane. 

มาตรา ๗๐ – การแข่งขันแบบจับเวลา 
ในกรณีของวา่งระยะเวลาท่ี จ  ากดั หรือในสภาพท่ีไม่พึงประสงค ์ประธานของคณะลูกขนุท่ี Regattas 

นานาชาติหรือคณะกรรมการบริหารการแข่งขนัประชนัพายในโอลิมปิค พาราลิมปิค เยาวชนโอลิมปิค และ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ือง อาจจะจดัใหมี้การแข่งขนัแบบจบัเวลา แทนการแข่งแบบเป็นรอบๆ ตามรายการดา้นล่าง  
อนุมาตรา ๗๐ - การแข่งขันแบบจับเวลา 

การจดัการแข่งขนัแบบจบัเวลาจะถูกจดัข้ึน โดย ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและสถานะการณ์ 

(๑) อาจจะเป็นรอบๆตามการจบัฉลากและการจดัล าดบัในการแข่งขนั 

(๒) อาจจะจดัเพียงหน่ึงคร้ังรวมทุกผูเ้ขา้แข่งขนัในรอบนั้นๆท่ีตอ้งแข่งขนักนั 

๑. การจดัการแข่งแบบจบัเวลา เป็นรอบๆ 

หากมีการจดัแข่งแบบจบัเวลาเป็นรอบๆ แยกกนั  ในแต่ละรอบแข่งผุเ้ขา้แข่งท่ีจบัฉลากไดต้ าแหน่งแรกจะ
เร่ิมแข่งเป็นคนแรก จากนั้นคนท่ีสอง และ ตามล าดบัถดัๆกนัไป 

หากเป็นการแข่งในไตรมาสสุดทา้ย, รอบก่อนรองชนะเลิศ และ รอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ การ
แข่งแบบจบัเวลาจะเร่ิมจากต าแหน่งของผูเ้ขา้แข่งท่ีเขา้เส้นชยัในรอบท่ีแลว้ถดักนัไปตามล าดบั หากผเ็ขา้แข่ง
เขา้เส้นชยัเสมอกนัในรอบท่ีแลว้ ตอ้งจบัฉลากกนัเพื่อดูวา่ใครจะไดแ้ข่งก่อนโดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของลูกขนุ ในแต่ละรอบการแข่งแบบจบัเวลา จะตอ้งถูกจดัโดยมีระยะเวลาห่างกนัไม่เกิน ๕ นาที 

๒. การจดัการแข่งแบบจบัเวลา คร้ังเดียวรวมทุกผูเ้ขา้แข่ง 

หากเป็นการแข่งในรอบ นกักีฬาต าแหน่งสูงกวา่จะเร่ิมแข่งก่อน ตามดว้ยต าแหน่งท่ีสองและถดัๆไป 
หลงัจากนั้นผเ็ขา้แข่งรายอ่ืนๆจะเร่ิมแข่งตามล าดบัการสุ่มโดยการจดัการของสมาชิกลูกขนุท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะ
การน้ี หากเป็นการแข่งในไตรมาสสุดทา้ย,รอบก่อนรองชนะเลิศ และ รอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ 
และมีผูเ้ขา้แข่งท่ีมีต าแหน่งเสมอกนัสองคนหรือมากกวา่จากรอบท่ีแลว้ ตอ้งท าการจบัฉลากโยอยูภ่ายใตก้าร
ก ากบัดูแลของสมาชิกลูกขนุท่ีพิจารณาล าดบัการสตาร์ทแต่ตน้ 

๑. ผูเ้ขา้แข่งขนัจะแข่งขนัโดยใชลู่้ (ช่องทาง) เดียวกนัและจะตอ้งเร่ิมตน้ห่างกนัไม่เกิน 30 วนิาที หาก
คณะกรรมการในกรณีของสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย เห็นวา่ สภาพของลู่สองลู่ไม่มีความต่างกนั 
อาจจะจดัแข่งโดยใชลู่้แข่งสองลู่สลบักนัได ้ 

๒. การแข่งขนัแบบจบัเวลาตอ้งเร่ิมตน้จากจุดปล่อยตปักติ หาสภาวกาณ์ไม่เอ้ือ อาจจะเร่ิมจาก”จุด
ปล่อยตวัลอย” ท่ีซ่ึงผูเ้ขา้แข่งจะเร่ิมถูกจบัเวลาท่ีเส้น ๑๐๐ เมตร และหยดุการจบัเวลาท่ีเส้น ๑๙๐๐ 
เมตร 
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๓. หากผูเ้ขา้แข่งโดนคู่แข่งท่ีตามมาไล่ทนั เขาจะตอ้งเปล่ียนออกจากลู่นั้นเพื่อใหคู้่แข่งแซงไปอยา่ง
ปลอดภยั เม่ือการแซงส้ินสุดลงจึงจะกลบัเขา้สู่ลู่เดิมได ้หากใชลู่้แข่งสองเลน ผูเ้ขา้แข่งท่ีเปล่ียนช่อง
จะตอ้งมัน่ใจวา่ไม่ไปกระทบลู่ท่ีแข่งอีกลู่หน่ึง 

 
Rule 71 – Adverse Weather Conditions 
1. At I nternational Regattas – when unfair or unrowable condition prevail,after consultation with 
appropriate members of the Jury and the organizing committees,the President of the Jury may decided to 
apply provisions as described in the Bye-Law to Rule 71(below) 
2. For World Rowing Championship Olympic, Paralympic, Youth Olympic Games  and relevant 
qualification regattas, and World Rowing Cup regattas, – The Executive Committee shall appoint a 
Fairness Committee consisting of three persons with appropriate experience and ability. This committee 
may take the appropriate measures if the weather creates unfair or un-rowable conditions. The President of 

the Jury shall implement the decisions of the Fairness Committee. 

มาตรา ๗๑ - สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย 

๑.ในการแข่งระดบันานาติ—หากเกิดสภาสะอากาศไม่อ านวย – ประธานคณะกรรมการตดัสินจะให้
ค  าปรึกษากบัสมาชิกของคณะลูกขนุท่ีเหมาะสม และคณะผูจ้ดัการแข่ง และมีมติให ้ปฏิบติัตาม อนุมาตรา 
๗๑ ดา้นล่าง 
๒.ในการแข่งแชมป์พายเรือโลก, โอลิมปิค, พาราลิมปิค, เยาวชนโอลิมปิค และ รายการแข่งอ่ืนๆท่ี
เก่ียวเน่ือง--คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัสรร คณะกรรมการยติุธรรมซ่ึงประกอบดว้ย สามบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อท าการพิจารณาสภาพอากาศ ภูมิศาสตร์ท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่
ยติุธรรมหรือสภาพท่ีแข่งไม่ได ้จากนั้นประธารคณะลูกขนุจะเป็นผูต้ดัสินในขั้นสุดทา้ย 
 

Bye-Law to Rule 71 – Alternative programmes in cases of Adverse 
Weather Conditions 
1. It is the duty of the Fairness Committee to determine if the weather has created, or is about to create, 
unfair or unrowable conditions. It is then their responsibility to select or recommend the most appropriate 
programme from the alternatives described below. In applying these alternatives the Fairness Committee 
will always consider (1.1), (1.2)  before considering (1.3) 
1.1 To use the lanes offering the most equal conditions. 
1.2 To suspend racing when weather conditions are unfair or unrowable and recommend alternative times 
for racing. 
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1.3 To re-allocate the lanes for each individual race, using the placing from the previous round to put the 
crews with similar placing from the previous round into adjoining lanes and giving the crews having 
achieved better placing better lanes. Where two or more crews have the same placing in the immediately 
previous round, (e.g. each were heat winners), then there shall be a draw ,supervised by a member of the 
Jury, to determine their relocated lanes. This alternatives shall not be used for heats (or in final of an 
event with less than seven crews where there has been no preliminary rounds or preliminary race)  
In each scenario, information about thee decision must be communicated to the team manager promply at 
the Team managers’ meeting or through another appropriate communication means. 
2. After the Fairness Committee has adopted any of the alternatives 1.1 , 1.2 or 1.3 above ,or has 
determined that those alternatives are not appropriated solution, it is the duty of the Executive Committee 
or its designed representative at World Rowing Championship regattas, or the Technical Delegate at 
Rowing World Cup regattas, to decide whether to implement one of the following solutions in order to 
continue the regatta: 
2.1 To start racing earlier than previously scheduled, provided that the announcement of the new times is 
made at the Team Managers’ Meeting on the previous day, after consultation with the Fairness 
Committee; 
2.2 To resume racing at a later time when conditions have improved, after consultation with the Fairness 
Committee; 
2.3 To omit one or more  round of the event (e.g. semi-finals) where adverse conditions have stopped 
racing for a significant period of time or where the weather forecast indicates that racing will not be 
possible on any of the remaining days. In such a case the composition of the next rounds will be 
determined on the basis of the results of those rounds that have been completed and may necessitate more 
than six crews in each race. Wherever possible the rankings of the crews in the previous rounds will be 
used as the basis for the composition of the next rounds. 
2.4 To implement the Time-Trial System for each individual race, e.g. if there were four heats from the 
official draw, then there shall be four separate Time-Trial Races. 
2.5 To implement the Time-Trial in which all remaining crews in a round or rounds of an event compete 
together in one time trial. 
2.6 To reduce the length of the race to no less than 1,000 m where conditions are so adverse that no other 
alternative is possible. 
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In each scenario, adequate time must be given to the team to prepare and information communicated to 
the team manager promptly at the Team managers’ meeting or through another appropriate 
communication means 
3. Results from the previous rounds of racing may be used other than in accordance with the normal 

progression system. 

อนุมาตรา ๗๑ - โปรแกรมทางเลือกในกรณขีองอากาศอยู่ในสภาวะทีไ่ม่เหมาะสม 

1 มนัเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการความเป็นธรรมเพ่ือตรวจสอบว่าสภาพอากาศมีสถานะ หรือ ก าลัง
ก่อให้เกิดสถานกาณ์ท่ีไม่ยุติธรรม หรือ ท าการแข่งขันไม่ได้ พวกเค้าจะต้อง พิจารณาทางเลือกจากทางเลือก
ด้านล่าง คณะกรรมการความเป็นธรรมเสนอจะพิจารณาทางเลือก (1.1), (1.2)  ก่อนแล้วจึงพิจารณาทางเลือก 
(1.3) 
1.1 การเลือกใช้เลนท่ีมีสภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใช้แข่ง 
1.2 ระงับการแข่งเม่ือสภาพอากาศจะไม่เป็นธรรมหรือพายไม่ได้จากนั้นแนะน าทางเลือกอ่ืนส าหรับคร้ังแข่ง 
1.3 เปล่ียนลู่แข่งส าหรับแต่ละรอบ โดยใช้ต าแหน่งเดิมจากการแข่งรอบท่ีแล้วเพ่ือให้ผเ็ข้าแข่งขนัด ารงอยู่ใน
ต าแหน่งเดิม โดยให้ผู้เข้าแข่งท่ีต าแหน่งดีกว่าอยู่ในลู่ ท่ีดีกว่า หากมีผู้เข้าแข่งเสมอกันสองคนหรือมากกว่าใน
รอบท่ีเพ่ิงเสร็จส้ิน(เช่นผู้ชนะในแต่แต่รอบ) ต้องให้จับฉลากกันใหม่โดยการก ากับดูแลของสมาชิกคณะ
ลูกขนุท่ีดูแลเร่ืองการเปล่ียนลู่  ทางเลือกนีไ้ม่สามารถใช้ได้กับการแข่งขนัรอบสุดท้ายท่ีมีผู้ เข้าแข่งน้อยกว่า
เจด็คนท่ีไม่มีการแข่งในรอบท่ีผ่านมา) 
ในทุกๆทางเลือก แต่ละทีมจะต้องได้รับเวลาท่ีเพียงพอ ท่ีจะส่งข้อมลูให้ผจั็ดการทีมโดยทันทีในท่ีประชุมผ็
จัดการหรือโดยทางช่องทางส่ือสารอ่ืนๆท่ีเหมาะสม 
2 หลังจากคณะกรรมการความเป็นธรรมได้ก าหนดให้มีทางเลือก 1.1-1.3 ในข้างต้น หรือพิจารณาแล้วว่า
ทางเลือกดังกล่าวไม่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารหรือตัวแทนท่ีได้รับการมอบหมายจากการแข่งระดับ
โลก โอลิมปิค พาราลิมปิค เยาวชนโอลิมปิค และการแข่งอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้แทนด้านเทคนิค จะต้องท า
การตัดสินใจท่ีจะใช้ทางเลือกอ่ืนๆดังต่อไปนีเ้พ่ือให้การแข่งสามารถด าเนินต่อไปได้ 
 2.1 เร่ิมต้นการแข่งขนัเร็วกว่าก าหนดท่ีระบุไว้ก่อนหน้านีห้ลังจากมีการปรึกษากับคณะกรรมการผู้ดูแลเร่ือง
ความยติุธรรมแล้ว 
 2.2 กลับมาแข่งในเวลาต่อมาเม่ือเสภาพอากาศดีขึน้อยู่ในเง่ือนไขให้แข่งต่อได้หลังจากท่ีมีการปรึกษากับท่ี 
การปรึกษาหารือกับคณะกรรมการความเป็นธรรม; 
 2.3 ละเว้นรอบหรือ มากกว่าหน่ึงรอบจองการแข่ง(เช่นรอบรองชนะเลิศ) หากสภาวอากาศไม่อ านวยเป็น
เวลานาน และการพยากรณ์อากาศระบุว่า อากาศไม่เอือ้ให้แข่งได้ในวนันั้นอีก ในกรณีนี ้องค์ประกอบใน
การแข่งของรอบถดัไปจะถกูก าหนดโดยผลเบือ้งต้นของรอบท่ีแข่งเสร็จส้ินไปแล้วและจะมีผู้เข้าแข่งท่ี
เก่ียวข้องมากกว่าหกคนในแต่ละรอบ หากเป็นไปได้ต าแหน่งจากการเข้าเส้นชัยรอบท่ีแล้วจะถกูใช้เป็น
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พืน้ฐานก าหนดต าแหน่งในรอบถดัไป 
2.4 ด าเนินการแข่งขันแบบจับเวลาส าหรับแต่ละรอบ เช่น ถ้ามีการแข่งท้ังหมดส่ีรอบจากการจับฉลาก การ
แข่งแบบจับเวลากจ็ะมีขึน้ส่ีรอบตามนั้น 
2.5 ด าเนินการแข่งขันแบบจับเวลาส าหรับผู้เข้าแข่งขนัท่ีเหลือท้ังหมดในรอบนั้นๆ ในการแข่งแบบจับเวลา
เพียงคร้ังเดียว 
2.6 ลดความยาวของการแข่งขนัไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรในขณะท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นไปได้ 
ในทุกๆทางเลือก แต่ละทีมจะต้องได้รับเวลาท่ีเพียงพอ ท่ีจะส่งข้อมลูให้ผจั็ดการทีมโดยทันทีในท่ีประชุมผ็
จัดการหรือโดยทางช่องทางส่ือสารอ่ืนๆท่ีเหมาะสม 
3 ใช้ผลการแข่งจากรอบท่ีแล้ว เพ่ือน าไปสู่กรแข่งต่อๆไป ท่ีจะเกิดขึน้แบบปกติ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

SECTION 6-The Start 
 
Rule 72 – At the Start 
The first 100 metres of the Regatta Course constitutes the start zone. A crew may enter the start zone if 
permitted by the Starter, but shall not enter the racing lanes until all crews from the preceding race have 
left the start zone and the Starter has attributed a lane to the crew. Crews must be attached to their starting 
positions at least two minutes before the designated start time. The Starter may start the race without 
reference to absentees. A crew arriving late at its starting position may be awarded a Yellow Card by the 
Starter. 

หมวดที ่6 – การปล่อยเรือ                                                                                                                                         
มาตรา ๗๒ ทีเ่ส้นปล่อยเรือ                                                                                                                                        
เขตเส้นปล่อยเรือ (Start Zone) ระยะ ๑๐๐ ม. แรกตามกฎขอ้บงัคบัของสนามแข่งขนั ลูกเรือจะตอ้งไม่เขา้ไป
ในเขตปล่อยเรือ จนกวา่ลูกเรือทั้งหมดจากเท่ียวแข่งขนัก่อนหนา้ออกจากเส้นปล่อยเรือไปแลว้ และ
กรรมการปล่อยเรือก าหนดลู่ใหก้บัลูกเรือแลว้ ลูกเรือตอ้งเขา้ท่ีปล่อยเรือ และถูกยดึกบัแนวเส้นปล่อยเรือ ๒ 
นาที ก่อนก าหนดเวลาปล่อยเรือกรรมการปล่อยเรืออาจท าการปล่อยเรือโดยไม่ตอ้งรอเรือท่ีมาชา้ กรรมการ
ปล่อยเรืออาจท าการเตือนลูกเรือท่ีมาเขา้ถึงท่ีปล่อยเรือชา้ และการเตือนนั้นจะมีผลเท่ากบัการออกเรือก่อน
สัญญาณปล่อยเรือ (False Start) ลูกเรืออาจจะถูกใหอ้อกจากรายการแข่งขนัไดเ้ช่นกนั 
 

Rule 73 – The Starting Procedure 
The Starter shall inform the crews of their starting positions. He shall start the race when the crews are 
ready and when the Judge at the Start indicates that the crews are correctly aligned. The Judge at the Start 
alone shall decide if the boats are correctly aligned and if one or more crews have committed a false start. 
Should the Judge at the Start deem there to be a false start or the start to be otherwise faulty, the Starter 
shall stop the race and, if there was a false start, shall award a Yellow Card to the crew or crews which, in 
the opinion of the Judge at the Start, caused it. A crew causing two false starts or receiving two Yellow 
Cards which apply to the same race, for any infringement whatsoever, shall be awarded a Red Card and be 
excluded from the event. 
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Bye-Law to Rule 73 – The Starting Procedure 

1. Starting Procedure (with flags) 
1.1 Crews must attach themselves to their start pontoons at least two minutes before the starting time of 
their race. Two minutes before the designated start time, the Starter shall announce “Two minutes” and 
this shall signify to the crews that they are formally under Starter’s orders. The announcement of “Two 
minutes” shall also be an instruction to the crews to prepare to race i.e., remove additional clothing, 
check equipment etc. 
1.2 Before giving the start command, the Starter shall ensure that the Umpire and the Judge at the Start 
are ready. When the boats are aligned and the crews are ready to race, the Starter shall make a roll-call 
by announcing – in lane order – the names of each of the crews in the race. Once the roll-call begins the 
crews must make sure that their boats are straight. Each crew is responsible for being both straight and 
ready to race at the end of the rollcall.  
1.3 Once the roll-call begins the Starter shall take no further notice of any crew which then indicates that 
it is not ready or that it is not straight. After the last crew has been named in the roll-call the Starter shall 
check that the Judge at the Start is indicating that the crews are still correctly aligned and shall then say: 
“Attention”. 
1.4 The Starter shall then raise the red flag. 
1.5 After a clear pause the Starter shall give the start by dropping the red flag quickly to one side and 
simultaneously saying: “Go”. 
1.6 The pause between the raising of the flag and the start command (dropping the red flag and saying 
“Go”) shall be clear and shall be variable from race to race. 
1.7 If the starting procedure is interrupted for any reason external to the crews or for a false start then the 
Starter must begin the procedure again, starting with the roll-call. 
2. Starting Procedure with traffic lights 
2.1 Crews must attach themselves to their start pontoon at least 2 minutes before the starting time of their 
race. At this stage, the traffic lights on the start pontoon are in a neutral state. 
2.2 Where an Alignment Control Mechanism is in use, the Starter, after all crews are attached to their 
start pontoon, shall alert crews by announcing “Raising Start System”. He shall then activate the 
alignment mechanism to raise it to the surface. 
2.3 Two minutes before the designated start time, the Starter shall announce “Two minutes” and this shall 
signify to the crews that they are formally under Starter’s orders. The announcement of “Two Minutes” 
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shall also be an instruction to the crews, to prepare to race i.e. remove additional clothing, check 
equipment, etc. 
2.4 Before giving the start command the Starter shall ensure that the Umpire and the Judge at the Start 
are ready. When the boats are aligned and the crews are ready to race the Starter shall make a roll-call 
by announcing – in lane order – the names of each of the crews in the race. Once the roll-call begins, the 
crews must make sure that their boats are straight. Each crew is responsible for being both straight and 
ready to race at the end of the rollcall. 
2.5 Once the roll-call begins, the Starter shall take no further notice of any crew that then indicates it is 
not ready or it is not straight. After the last crew has been named in the roll-call the Starter shall check 
that the Judge at the Start is indicating that the crews are still correctly aligned and shall then 
say:“Attention”, 
2.6 The Starter shall then press a button (or switch) to change the traffic lights from the neutral position 
to red. After a clear pause, the Starter shall give the start by pressing a button that shall, at the same 
moment: 

2.6.1 change the red light to green, 
2.6.2 make an audible signal through the loudspeakers, 
2.6.3 start the timing system for the race, 
2.6.4 freeze the picture on the monitor in the Aligner’s hut, 
2.6.5 release the Alignment Control Mechanism (if provided). 

2.7 The pause between the red light and the start command (the green light and the audible signal) shall 
be clear and shall be variable from race to race. 
2.8 If the starting procedure is interrupted for any reason external to the crews or for a false start, then 
the Starter shall begin the procedure again, starting with the roll-call. 
3. Quick Start 
3.1 In exceptional circumstances, the Starter may decide not to use the normal start with the roll-call. If 
so, the Starter shall inform the crews that the “Quick Start” shall be used. Once the normal start has been 
used, the Starter shall not change to the quick start for the same race. For the quick start, instead of the 
roll-call, the Starter shall say: “Quick Start”. He shall then say“Attention”. 
3.2. The Starter shall then either: 

3.2.1 raise the red flag, or 
3.2.2 press the button for the red light. 

After a clear and variable pause, the Starter shall give the start either: 
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3.2.3 After a clear and variable pause,the Starter shall give the start either 
           3.2.3.1 by dropping the red flag quickly to one side and simultaneously saying:“Go”, or 
           3.2.3.2 by pressing the button to turn the red light to green and simultaneously to make an 

audible signal. 

อนุมาตราของมาตรา ๗๓ ที่ปล่อยเรือ 
๑. ขบวนการปล่อยเรือโดยใชส้ัญญานธง (ไม่มีเคร่ืองปล่อยเรือ)                                                                                                                
๑.๑ ลูกเรือจะตอ้งเขา้ประจ าท่ีท่ีแพปล่อยเรืออยา่งชา้ ๒ นาที ก่อนก าหนดเวลาปล่อยเรือ เม่ือกรรมการปล่อย
เร่ือประกาศ “สองนาที” จะมีสัญญาณแสดงใหลู้กเรือทราบวา่จะตอ้งอยูภ่ายใตค้  าสั่งของกรรมการปล่อยเรือ
อยา่งเป็นทางการ ค าประกาศ “สองนาที” จะเป็นค าแนะน าเช่นกนัใหก้บัลูกเรือในการเตรียมแข่งขนั เช่น จดั
ชุดแต่งกาย ตรวจสอบอุปกรณ์ เป็นตน้                                                                                                                                                   
๑.๒ ก่อนใหส้ัญญาณปล่อยเรือ กรรมการปล่อยเรือตอ้งแน่ใจวา่ กรรมการก ากบัสนามแข่ง และผูต้ดัสินท่ี
เส้นปล่อยเรือพร้อมแลว้ เม่ือเรืออยูใ่นแนวเส้นปล่อยเรือ และลูกเรือพร้อมท่ีจะแข่งขนั กรรมการปล่อยเรือ
จะท าการประกาศ “Roll-call” –ตามล าดบัคู่- เรียกช่ือของลูกเรือแต่ละคนท่ีแข่งขนัในทนัทีท่ีประกาศ “Roll-
call” เร่ิมตน้ ลูกเรือจะตอ้งแน่ใจวา่เรือของตนอยูใ่นแนวตรง ลูกเรือแต่ละคนจะตอ้งรับผดิชอบทั้งใหเ้รืออยู่
ในแนวตรงและพร้อมท่ีจะแข่งขนัเม่ือจบการประกาศ “Roll-call”   
๑.๓ ในทนัทีท่ีประกาศ “Roll-call” เร่ิมตน้กรรมการปล่อยเรือจะตอ้งไม่ใหค้วามสนใจกบัลูกเรือท่ีไม่พร้อม 
หรือเรือไม่อยูใ่นแนวตรง ในการประกาศ “Roll-call” หลงัจากเรียกช่ือลูกเรือคนสุดทา้ยแลว้ เม่ือกรรมการ
ปล่อยเรือจะเห็นวา่ผูต้ดัสินท่ีเส้นปล่อยเรือ 
๑.๔ กรรมการท่ีเส้นปล่อยเรือจะชูธงสีแดง  
๑.๕ หลงัจากไดดู้ความเรียบร้อยสักครู่หน่ึง กรรมการปล่อยเรือจะใหส้ัญญาณปล่อยเรือ โดยการลดธงสีแดง
ลงอยา่งเร็วไปทางดา้นขา้งพร้อมกบัประกาศ “Go”   
๑.๖ ช่วงเวลาระหวา่งการยกธงและประกาศการปล่อยเรือ (ลดธงแดงลงและประกาศ “Go”  ) จะตอ้งชดัเจน
และจะมีการเวน้ช่วงเวลาเป็นคร้ังๆไป   
๑.๗ ถา้ขบวนการปล่อยเรือไดถู้ขดัขวางจากภายนอกดว้ยสาเหตุใดต่อลูกเรือ หรือจากการออกเรือจากเส้น
ปล่อยเรือผดิ กรรมการปล่อยเรือจะตอ้งเร่ิมขบวนการปล่อยเรือใหม่อีกคร้ัง ดว้ยมีการประกาศ “Roll-call”  
ดว้ย 
๒. ขบวนการปล่อยเรือ (มีเคร่ืองปล่อยเรือ) สัญญานไฟ                                                                                                                      
๒.๑ ลูกเรือจะตอ้งน าเรือเขา้ท่ีตามต าแหน่งของตนท่ีแพปล่อยเรือ อยา่งชา้ ๒ นาทีท่ีก าหนดเวลาปล่อยเรือ ณ 
เวลาน้ีสัญญาณทางทศันะบนแพปล่อยเรือ จะแสดงสถานะ “กลาง” (Neutral State) – สีด า  
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๒.๒ เม่ือกรรมการการปล่อยเรือประกาศ “สองนาที” จะเป็นสัญญาณแสดงใหลู้กเรือทราบวา่จะตอ้งอยู่
ภายใตค้  าสั่งของกรรมการปล่อยเรืออยา่งเป็นทางการ ค าประกาศ “สองนาที” จะเป็นค าแนะน าเช่นกนัใหก้บั
ลูกเรือในการเตรียมแข่งขนั เช่น จดัชุดแต่งกาย ตรวจสอบอุปกรณ์ เป็นตน้  
๒.๔ ก่อนใหส้ัญญาณปล่อยเรือ กรรมการปล่อยเรือตอ้งแน่ใจวา่ กรรมการก ากบัสนามแข่ง และผูต้ดัสินท่ี
เส้นปล่อยเรือพร้อมแลว้ เม่ือเรืออยูใ่นแนวเส้นปล่อยเรือ และลูกเรือพร้อมท่ีจะแข่งขนั กรรมการปล่อยเรือ
จะท าการประกาศ “Roll-call” –ตามล าดบัคู่- เรียกช่ือของลูกเรือแต่ละคนท่ีแข่งขนัในทนัทีท่ีประกาศ“Roll-
call” เร่ิมตน้ ลูกเรือตอ้งรับผิดชอบการอยูใ่นต าแหน่งและพร้อมท่ีจะแข่งขนั 
๒.๕ หลงัส้ินเสียงประกาศ “Roll Call” กรรมการปล่อยเรือจะตอ้งไม่ใหค้วามสนใจกบัลูกเรือท่ีไม่พร้อม 
หรือเรือไม่อยูใ่นแนวตรง ในการประกาศ “Roll-call” หลงัจากเรียกช่ือลูกเรือคนสุดทา้ยแลว้ เม่ือกรรมการ
ปล่อยเรือจะเห็นวา่ผูต้ดัสินท่ีเส้นปล่อยเรือเห็นวา่ลูกเรืออญุ่ในต าแหน่งถูกตอ้ง ก็จะประกาศ “Attention”  
 ๒.๖ กรรมการปล่อยเรือ จะกดปุ่ม (สวติซ์) เพื่อเปล่ียนสัญญาณทางทศันะจาก “กลาง” เป็น “แดง” หลงัจาก
ไดดู้ความเรียบร้อยสักครู่หน่ึง กรรมการปล่อยเรือจะใหส้ัญญาณปล่อยเรือดว้ยการกดปุ่มสวติซ์ท่ีท าให้
เกิดผลในขณะเดียวกนั คือ                                                                                                         

๒.๖.๑. สัญญาณเปล่ียนจาก “แดง” เป็น “เขียว”                                                                                                                             
๒๖.๒. สัญญาณเสียงจากล าโพงกระจายเสียง                                                                                                                             
๒.๖.๓ ระบบจบัเวลาจะเร่ิมเดิน  
๒.๖.๔ จบัภาพท่ีจอมอนิเตอร์ (หากมีฟังกห์ยดุภาพใชง้าน) 
๒.๖.๕  เคร่ืองยดึเรือจะปล่อยเรือ  (หากมีการติดตั้ง)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒.๗ ช่วงเวลาระหวา่งสัญญาณ ”แดง” และสัญญาณปล่อยเรือ “เขียว” และสัญญาณเสียงจะตอ้งชดัเจนและมี
การเวน้ช่วงเวลา ในแต่ละคร้ังๆไป 
๒.๘ ถา้ขบวนการปล่อยเรือไดถู้กขดัขวางจากภายนอกดว้ยสาเหตุใดต่อลูกเรือ หรือจากการออกเรือจากเส้น
ปล่อยเรือผดิ กรรมการปล่อยเรือจะตอ้งเร่ิมขบวนการปล่อยเรือใหม่อีกคร้ัง ดว้ยมีการประกาศ “Roll-call” 
ดว้ย 
๓. ขบวนการปล่อยเรือเร็ว (Quick Start)                                                                                                                                                                 
๓.๑ ในกรณีสภาพแวดลอ้มไม่อ านวย กรรมการปล่อยเรืออาจตดัสินใจจะไม่ใชข้บวนการปล่อยเรือตามปกติ
ดว้ยการเรียก “Roll-call”  ในกรณีน้ี กรรมการปล่อยจะตอ้งแจง้ใหลู้กเรือไดท้ราบวา่จะ “ใช ้ 
ขบวนการปล่อยเรือเร็ว" หากใชข้บวนการตามปรกติแลว้ กรรมการปล่อยเรือจะเปล่ียนมาใชข้บวนการปล่อย
เรือเร็วในเท่ียวแข่งขนัเดียวกนัไม่ได ้
ส าหรับ "การปล่อยเรือเร็ว" แทนการเรียก Roll-call" กรรมการปล่อยเรือจะประกาศ "Quick Start แลว้ตาม
ดว้ย “Attention" 
๓.๒ จากนั้นกรรมการปล่อยเรือ 
         ๓.๒.๑ ชูธงแดง 
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         ๓.๒.๒ กดปุ่มไฟแดง 
         ๓.๒.๓ หลงัจากไดดู้ความเรียบร้อยสักครู่หน่ึง กรรมการปล่อยเรือจะใหส้ัญญาณปล่อยเรือ ดว้ยการ 
            ๓.๒.๓.๑ ลดธง แดงลงอยา่งรวดเร็วไปทางดา้นขา้งพร้อมกบัประกาศ "Go" 
            ๓.๒.๓.๒ โดยการกดปุ่มเปล่ียนสัญญานจากแดงเป็นเขียว พร้อมกนักบัสัญญานเสียง 
 
Rule 74 – False Start 
A crew whose rowers begin rowing and whose boat crossing the start line after the Starter has raised his 
red flag, or the red light is shown, and before the start command is given has committed a false start and 
shall be awarded a warning indicated by a Yellow Card. If more than one boat commits a false start, only 
the crew or crews that the Judge at the Start decides actually caused the false start shall be awarded a 
warning(s) indicated by a  Yellow Card. 
 

Bye-Law to Rule 74 – Consequences of a False Start 
1. After the start command has been given, the Starter shall look towards the Judge at the Start to satisfy 
himself that it was a good start. Should the Judge at the Start indicate that this not be so, the Starter shall 
stop the race by ringing his bell and waving his red flag from side to side. If the traffic lights start system 
includes both visual and audible signals to indicate a false start then these shall be used (instead of the 
bell and the red flag) by flashing the red light and sounding the audible signal repeatedly and in this case, 
the Judge at the Start may directly activate the signal to stop the race. 
2. In the case of a false start, the Judge at the Start shall inform the Starter of the name of the crew or 
crews to be penalised and the Starter shall award that crew or crews a warning indicated by a Yellow 
Card when they have returned to their starting position by stating “(Name of Crew), False Start, Yellow 
Card!”. 
3. The Starter shall instruct the official on the starting platforms to place a yellow marker, or in the case 
of second warning indicated by a Red Card, a red marker, adjacent to the starting position of the crew or 
crews so penalised. 
4. A Yellow Card shall remain in effect until the race has been rowed and shall therefore apply in the case 

of a postponement or a re-row. A crew which is awarded two warnings (Yellow Cards) applying to the 

same race shall be excluded(indicated by a Red Card) 
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มาตรา ๗๔- การออกเรือก่อนเวลาจากเส้นปล่อยเรือ (False Start) 

ลูกเรือท่ีเร่ิมพาย หรือเรือของตนขา้มเส้นออกตวัหลงักรรมการท่ีเส้นปล่อยตวัชูธงแดง หรือ สัญญานไฟแดง
ติดข้ึน และ ก่อนค าสั่งใหอ้อกตวัดงัข้ึน จะถือวา่ลูกเรือนั้น ออกก่อยเวลา และจะถูกเตือนดว้ยใบเหลือง หาก
มีลูกเรือมากกวา่หน่ึงคนออกตวัก่อน ผูต้ดัสินจะเตือนและใหใ้บเหลืองเฉพาะลูกเรือท่ีเป็นคนเร่ิมออกตวั
ก่อนเท่านั้น 
อนุมาตรา ๗๔—ผลทีต่ามมา จากการออกตัวก่อน 
๑. เม่ือสัญญาณปล่อยเรือได้เร่ิมขึน้ กรรมการปล่อยเรือจะมองไปท่ีผู้ตัดสินท่ีเส้นปล่อยเรือว่าได้แสดงความ
พอใจต่อการปล่อยเรือหรือไม่ ถ้าไม่ กรรมการปล่อยเรือจะส่ันกระด่ิงพร้อมกับโบกธงแดงไปมา เพ่ือเป็น
แสดงให้หยดุการแข่งขัน หากมีระบบสัญญานไฟเข้ามาใช้ เม่ือเกิดกรณีนีขึ้น้ จะมีการกดไฟกระพริบสีแดง
พร้อมสัญญานเสียงติดๆกัน 
๒. ในกรณี False Start กรรมการปล่อยเรือจะต้องถามผู้ตัดสินท่ีเส้นปล่อยเรือถึงช่ือของลูกเรือท่ีกระท าผิด 
และจะให้การเตือนต่อลูกเรือนั้นเม่ือได้กลับเข้ายงัท่ีปล่อยเรือของตน และกรรมการปล่อยเรือ จะส่ังประกาศ
ช่ือลูกเรือท่ีกระท าผิดและ ให้ใบเหลือง  
๓. กรรมการท่ีเส้นปล่อยตัวจะให้เจ้าหน้าท่ีบนแทนปล่อยเรือให้วางเคร่ืองหมายสีเหลือง หรือในกรณีท่ีเป็น
ใบเหลืองใบท่ีสอง กจ็ะถกูเปล่ียนเป็นเคร่ืองหมายสีแดง ไว้บริเวณใกล้เคียงกับลูกเรือท่ีกระท าความผิด  
๔. การเตือนนีจ้ะมีผลอยู่ตลอดจนกว่าเท่ียวการแข่งขนันั้นจะเสร็จส้ิน และจะมีผลต่อกรณีให้เล่ือนการ
แข่งขนั หรือ ให้มีการแข่งขนัใหม่ ลูกเรือท่ีได้รับใบเหลืองสองใบ ในการแข่งขนัคร้ังเดียวกัน จะถกูให้ออก
จาการแข่งขนัซ่ึงจะถกูแสดงโดยการให้ใบแดง 
 

Rule 75 – Objections at the Start 
A crew excluded or disqualified at the start may make an objection to the Umpire or the Starter at the 
time. The Umpire or the Starter shall decide immediately on the objection and shall communicate the 
decision to the objecting crew, to the other crews in the race, and to the other race officials. 

มาตรา ๗๕ - การคัดค้านการปล่อยตัว 
ลูกเรือท่ีถูกใหอ้อกจากการแข่งขนัหรือตดัสิทธิท่ีจุดปล่อยตวัอาจท าการคดัคา้นกบัตดัสินหรือกรรมการ
ปล่อยเรือในเวลานั้น ผูต้ดัสินหรือกรรมการปล่อยตวัจะตอ้งตดัสินใจทนัทีท่ีคดัคา้นและจะส่ือสารการ
ตดัสินใจท่ีจะคดัคา้นกบัลูกเรือท่ีคดัคา้นและลูกเรืออ่ืนในการแข่งขนัและเจา้หนา้การแข่งขนัอ่ืน ๆ 
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SECTION 7 - During The Race 
 
Rule 76 – Responsibility of the Rowers 
All rowers shall compete in their races in accordance with the rules. Crews are responsible for their own 
steering. Each crew shall have a lane reserved for its own use and shall remain completely (i.e., including 
its oars or sculls) within this lane throughout the race. If a crew leaves its own lane then it does so at its 
own risk. If it impedes or interferes with any of its opponents or gains any advantage thereby, it may be 
penalised. 

หมวดที ่7 – ระหว่างการแข่งขนั 
มาตรา 76 ความรับผดิชอบของนักกฬีา  

ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนตอ้งปฏิบติัตามมาตราน้ี ฝีพายจะตอ้งรับผดิชอบต่อการขบัเคล่ือนบงัคบัเรือของตนเอง 
ลูกเรือแต่ละล าจะมีลู่ของตนท่ีจดัไวส้ าหรับการแข่งขนั และตอ้งคงอยูใ่นลู่นั้น (รวมถึงไมพ้าย หรือ 
กรรเชียง) ตลอดการแข่งขนั หากลูกเรืออกนอกลู่ของตนจะตอ้งรับความเส่ียงเอง หากการออกนอกลู่นั้น
ส่งผลกระทบต่อคู่ต่อสู้ หรือ ท าใหต้นเองไดเ้ปรียบ จะตอ้งไดรั้บการลงโทษ 
 

Rule 77 – Interference 
A crew causes interference to its opponents if its oars, sculls or boat encroach into the opponent’s lane and 
cause a disadvantage to its opponents by contact, its wash or other distraction, or in any other way. The 
Umpire alone shall decide if a crew is in its  lane or if it is interfering with another crew and causing them 
a disadvantage. If a crew has caused interference to another crew and has, in the Umpire’s opinion, 
affected the finishing position of that crew then it shall be excluded by the Umpire. In the situation where 
a collision between boats or oars or sculls has occurred the Umpire may exclude the crew causing the 
collision even if no prior warning has been given to that crew. In no case may the Umpire alter a placing. 

มาตรา ๗๗  - การรบกวน 

ลูกเรือท่ีก่อเหตุรบกวนกบัฝ่ายตรงขา้ม ถา้ใบพาย,กรรเชียง หรือตวัเรือขา้มเขา้ไปเลนอ่ืนและก่อใหฝ่้ายตรง
เกิดความเสียเปรียบ ไม่วา่จะโดยเหตุใดๆ ผูต้ดัสินสามารถตดัสินใจไดเ้องเลยวา่ผเ็ขา้แข่งนั้นอยูใ่นเลนตนเอง
หรือล ้าเลนอ่ืนก่อใหเ้กิดความเสียเปรียบ หากลูกเรือก่อกวนลูกเรืออ่ืน (ตามความเห็นของผูต้ดัสิน) ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดผลต่อการเขา้เส้นชยัของลูกเรือคนนั้น ผูต้ดัสินสามารถไล่ลูกเรือท่ีก่อเหตุออกจาการแข่งขนัได ้ 
ในสถานการณ์ท่ีการกระทบกนัระหวา่งเรือ หรือไมพ้าย, กรรเชียง ผูต้ดัสินอาจไล่ลูกเรือคนนั้นออกจาการ
แข่งโดยไม่ตอ้งมีการเตือนล่วงหนา้ 
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Bye-Laws to Rule 77 – Consequences of Interference 
1. Alerting a crew – If a crew is about to cause interference to another crew, the Umpire shall raise his 
white flag, call to the crew at fault, state the name of the crew and indicate the required change of 
direction by lowering his flag to that side. In principle, the Umpire may not steer a crew unless there is 
an obstruction in its lane. 
2. Stopping a crew – To ensure the safety of the competitors and to prevent damage to boats and 
equipment, the Umpire may intervene by raising his white flag, naming the crew and giving the command 
“Stop”. 
3. Alerting the Umpire – If, during a race, a crew considers that it is being interfered with by another 
crew and is suffering a disadvantage thereby, then a member of the crew should, if possible, draw the 
attention of the Umpire to the interference at the time the interference occurs to indicate that it intends to 
make an objection. 
4. Remedying a disadvantage – If a crew is placed at a disadvantage, the first priority is to restore its 
chances of winning. The imposition of any penalties is a secondary priority. Should a crew’s chance of 
winning be lost, the Umpire must take the most appropriate course of action provided by the Rules. He 
may, for example, stop the race, impose the appropriate penalty and order the race to be re-rowed. 
Depending on circumstances, he may allow the race to continue and the Umpire will then announce his 
decision after the race is over. He may not simply penalise the crew at fault while the crew that has 
suffered interference does not have its chances restored to it. 

อนุมาตรา ๗๗  - ผลลัพท์ของการรบกวน 

1 ค าเตือนลูกเรือ – หากลูกเรือก าลังจะกระท าให้เกิดการรบกวนกับลูกเรืออ่ืน ผู้ตัดสินจะยกธงสีขาว,ร้อง
บอกลูกเรือ, ระบุช่ือ และระบุให้เปล่ียบทิศทางโดยการลดธงลงไปตามทางท่ีถกูควร โดยพืน้ฐานแล้ว ผ^h
ตัดสินจะไม่รบกวนลูกเรือ หากเค้าไม่ได้ล า้เลน 
2 หยดุลูกเรือ - เพ่ือให้ความปลอดภัยของคู่แข่งและเพ่ือป้องกันความเสียหายให้กับเรือและอุปกรณ์ผู้ตัดสิน
อาจแทรกแซงด้วยการธงขาว, เรียกช่ือลูกเรือและให้ค าส่ัง "หยดุ" 
3 แจ้งเตือนผู้ตัดสิน - ถ้าในระหว่างการแข่งขนัลูกเรือคิดว่าก าลังจะถกูแทรกแซงโดยลูกเรือคนอ่ืน ๆ และ
ก่อให้เกิดการเสียเปรียบ ดังนั้นลูฏเรือ (หากเป็นไปได้) ร้องแจ้งกรรมการถึงเหตุแทรกแซงนั้น ณ เวลา ท่ีเกิด
เหตุ และแจ้งเพ่ือน าไปสู่การประท้วง 

 4 การชดเชยความเสียเปรียบ – ถ้าลูกเรือตกอยู๋ในสถาณการณ์เสียเปรียบจุดประสงค์แรกคือ แก้ไขโอกาสท่ี
จะได้รับชัยชนะ จุดประสงค์ท่ีสองคือแก้ไขบทลงโทษ หากโอกาสท่ีจะได้ชัยชนะของลูกเรือถูกท าลายลง  ผู้
ตัดสินจะต้องกระท าการอันสมควรตามกฏข้อบังคับ ยกตัวอย่างเช่น เขาอาจจะหยดุการแข่งขนั, ก าหนด
บทลงโทษท่ีเหมาะสม หรือ ส่ังให้มีการแข่งใหม่อีกรอบ ขึน้กับสถาณการณ์ เขาอาจจะให้ด าเนินการแข่ง
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ต่อไป และประกาศค าตัดสินหลังส้ินสุดการแข่งขนั เขาไม่ควรจะลงโทษผก็ระท าผิดหากไม่ให้โอกาส
แก้ไขสถาณการณ์ 

 
Rule 78 – Coaching during racing 
In addition to the previous of Bye-Law 5.1to Rule 39, it is prohibited to give any instructions, advice or 
directions to rowers or crews that are racing with any electric, electronic or other technical device, either 
directly or indirectly. 

มาตรา ๗๘ - การสอนในระหว่างแข่งขัน 

ตามอนุมาตรา ๕.๑ และ มาตรา ๓๙, มนัเป็นส่ิงตอ้งหา้มท่ีจะใหค้  าแนะน าใด ๆ, การบอกทางหรือแนะน า
เส้นทางในการพายใหก้บัผูเ้ขา้แข่งขนั หรือ ลูกเรือหรือท่ีใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ หรืออุปกรณ์
ทางเทคนิคอ่ืน ๆ ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม 
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SECTION 8—The Finish 
 
Rule 79 – Finish of the Race 
A crew has finished the race when the bow of its boat has crossed the finish line. The race shall be valid 
even if the crew is incomplete. Nevertheless, a crew of a coxed boat crossing the finish line without its 
coxswain shall not be exclued. 

 
หมวดที ่8 - เสร็จส้ินการแข่งขนั 

มาตรา ๗๙ - เสร็จส้ินการแข่งขัน 

ลูกเรือไดเ้สร็จส้ินการแข่งขนัเม่ือคนัธนูของเรือไดข้า้มเส้นชยั จะถือวา่การแข่งขนัส้ินสุดอยา่งสมบูรณ์เป็น
ทางการแมว้า่ลูกเรือจะไม่ไดเ้ขา้เส้นชยัดว้ยก็ตาม อยา่งไรก็ตาม การเขา้เส้นชยัโดยปราศจากนายทา้ยเรือจะ
ไม่ถูกนบัรวม 

 

Bye-Laws to Rule 79 – Finish of the Race 
อนุมาตรา ๗๙ - เสร็จส้ินการแข่งขัน 

1. Race concluded--A race is concluded when the Umpire so indicates by raising white or a red flag. 
๑. การแข่งขนัจะส้ินสุดเม่ือกรรมการแสดงใหเ้ห็นโดยการยกธงสีขาวหรือธงสีแดง 
 

2.Official result—The official result shall be determined by the Judge at the Finish and crews shall be 
ranked in order of the bows of their boats crossing the finish line.Where the Umpire considers that the 
race was not in order,the judge at the finish shall take into account the decision of the Umpire in 
determineing the official result of the race. 
๒.การแข่งขนัถือว่าเสร็จส้ินอย่างเป็นทางการจะต้องได้รับการพิจารณษจากกรรมการท่ีเส้นชัยฝีพายจะได้รับ
การจัดล าดับจากคันธนูท่ีหัวเรือของตน หากกรรมการพิจาณษแล้วว่าการแข่งขนัไม่อยู่ในภาวะปกติ 
กรรมการท่ีเส้นใจจะต้องใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยและตัดสินผลการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ 
 
3. Photo-finish – In the case of a close finish the Judge at the Finish shall determine the order of finish by 
viewing the picture produced by the photofinish system. The necessary equipment shall be operated by 
specialists who do not form part of the team of Judges at the Finish. Systems using less than 100 frames 
per second are not suitable for determining the order of finish. Organisers must provide equipment 
specially designed for the purpose. 
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3. การตัดสินด้วยภาพถ่าย - ในกรณีท่ีผลการแข่งขนัมีความใหล้เคียงกันผู้ตัดสินจะก าหนดล าดับของเรือโดย
ดูภาพท่ีผลิตโดยระบบ การตัดสินด้วยภาพถ่าย อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีไม่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของทีมงานของผู้ตัดสินท่ีเส้นชัย ระบบการใช้น้อยกว่า 100 เฟรมต่อวินาทีถือว่าไม่เหมาะสม
ส าหรับการก าหนดล าดับของการเข้าเส้นชัย ผู้จัดงานต้องจัดหาอุปกรณ์ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือ
วตัถปุระสงค์นี ้
 

4. Timing – Intermediate times and finish times shall be recorded to 1/100th of a second. The necessary 
equipment shall be operated by specialists who do not form part of the team of Judges at the finish. 
4.1 International Regattas – If the finish of the race can be clearly determined by the naked eye, times 
taken by hand-operated timing equipment may be used. In the case of a photo-finish the times shown on 
the result sheets and on the scoreboard shall be taken from the photo-finish for all the crews in the race. 
4.2 World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic Games and relevamt 

qualification regattas,and World Rowing Cup regattas, 
– All times shown on the result sheets and on the scoreboard shall be taken from the photo-finish for all 

the crews in the race. 

4 การจับเวลา - เวลาท่ีบันทึกควรมีความละเอียด 1/100th วินาที อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นจะต้องด าเนินการโดย
ผู้เช่ียวชาญในการปฏิบัติ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผู้ตัดสินท่ีเส้นชัย 
4.1 การแข่งขนัเรือกรรเชียงนานาชาติ - ถ้าล าดับของการเข้าเส้นชัยสามารถก าหนดได้อย่างชัดเจนด้วยตา
เปล่า  อุปกรณ์จับเวลาด้วยมืออาจถกูน ามาใช้ ในกรณีของ Photo Finish เวลาท่ีแสดงบนแผ่นผลและบน
สกอร์บอร์ดจะถกูน ามาจาก Photo Finish ส าหรับนักกีฬาทุกทีมในการแข่งขนั 
4.2 การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก,การแข่งเพ่ือคัดเลือกไปโอลิมปิค, พาราลิมปิค, เยาวชนโอลิมปิค
และ เรือกรรเชียงเวิลด์คัพ  - เวลาท้ังหมดท่ีแสดงบนแผ่นผลและบนสกอร์บอร์ดจะถกูน ามาจาก Photo 
Finish ส าหรับทุกทีมในการแข่งขนั 
 
5. Race was in order – Even if he is satisfied that the race was in order, the Umpire must check to be sure 
that no crew is making an objection under Rules 77 or 82 before indicating to a Judge at the Finish, by 
raising his white flag, that the race was in order. Before leaving the finish area he shall make sure that a 
Judge at the Finish has acknowledged his signal. 
๕.การแข่งขันด าเนินไปเป็นปกติ-แม้กรรมการจะเห็นว่าการแข่งขนัด าเนินไปได้ด้วยดีแต่กรรมการจะต้อง
หมัน่ตรวจเช็คเสมอว่าไม่มีผู้ เข้าแข่งขนัใดประท้วงตามมาตรา ๗๗ หรือ ๘๒ โดยการยกธงขาวของ
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กรรมการท่ีเส้นชัยว่าการแข่งขนัปกติ ก่อนออกจากต าแหน่งเส้นชัย เขาต้องมัน่ใจว่ากรรมการท่ีเส้นชัย
รับทราบถึงการส่งสัญญานของเขา 
 

6. The race was not in order – If the Umpire considers that the race was not in order he shall raise his 
red flag. If an objection has been raised in accordance with Rule 77, he shall speak to the affected crew(s) 
in order to understand the reasons for the objection and may consult the Judges at the Finish to obtain the 
finishing order of the affected crews. He shall then inform the crews and the Judges at the Finish of the 
decision. The Judges at the Finish, in such cases, must not announce the official result of the 
race until the Umpire has given the decision. 

๖. การแข่งขนัไม่ปกติ-หากผู้ตัดสินเห็นว่าการแข่งขนัด าเนินไปโดยผิดปกติเขาจะยกธงแดง หากมีหัวข้อใด

ถกูหยิบยกขึน้มาตามมาตรา ๗๗ เขาจะต้องพูดคุยกับผู้แข่งขันท่ีเก่ียวข้องสอบถามถึงเหตุผลของการประท้วง

นั้น และ อาจจะปรึกษากับผู้ตัดสินท่ีเส้นชัยในบางกรณี และจะต้องไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการจนกว่า

จะได้รับการตัดสินจากผู้ตัดสิน 

 
Rule  80-Dead-Heats 
When the order of finish between two or more crews is too close for any difference to be determined, then 
the result shall be declared a dead heat between the crews involved.  

มาตรา ๘๐ กฏ เดธ-ฮีท 
เม่ือล าดบัการเขา้เส้นชยัของผูเ้ขา้แข่งขนัสองคนหรือมากกวา่ มีความคู่ค่ีสูสีมากจนยากต่อการตดัสิน ผลการ
แข่งขนัจะถูกประกาศใหเ้ป็น เดธฮีท  
 
Bye-Law to Rue 80-Dead-Heats 
If there is a dead-heat, the following procedure shall operate: 
1. In a heat, if a dead-heat occurs between crews and if only one of the crews1progresses into the next 
round, then there must be a re-row over the full1course between the crews involved. A re-row must take 
place on the same day as the dead-heat and not less than two hours after the race in which the dead-heat 
occurred. If all crews involved in the dead-heat progress anyway into the next round, there will be no re-
row and their relative positions in the next round shall be decided by drawing lots. However, the 
Executive Committee may determine that there is a logical way to avoid a re-row that preserves equality 
of chance, fairness and, in principle, does not require the use of more than six lanes 
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2. In a repechage, a quarter-final or a semi-final if a dead-heat occurs between crews and if only one of 
the crews progresses into the next round,it shallbe the crew which had the highest ranking in the 
immediate preceding round.The immediate preceding round shall be the last previous round in which 
both/all of the dead-heat crews competed. If the crews had the same result in that round then the ranking 
in the next previous round shall be used for this purpose.If on this basis the results of the crews concerned 
are identical, then there must be a re-row over the full course between thecrews involved. The re-row 
must take place on the same day as the deadheatand not less than two hours after the race in which the 
dead-heat occurred. Where such a dead-heat involves more than two crews and this number exceeds the 
number of crews advancing to the next round,the above procedure shall be used to determine which of the 
dead-heat crews shall so advance.  If all crews involved in the dead-heat progress anyway into the next 
round, there will be no re-row and their relative positions in the next round shall be decided by a draw 
supervised by a member of the Jury. 
3. In a final, if a dead-heat occurs between crews, then they shall be given equal placing in the final order 
and the next placing(s) shall be left vacant. If the tied placing is for a medal position then the Organising 
Committee shall provide additional medals. 

อนุมาตรา ๘๐—กฏเดธฮีท 

หากเกิดเดธฮีท ขัน้ตอนท่ีต้องกระท ามีดังนี ้

๑.ในการแข่งขนัรอบใดท่ีเกิดผลสูสีเดธฮีท ระหว่างผู้เข้าแข่งขนั และ มีผู้ เข้าแข่งเพียงคนเดียวท่ีจะเข้าแข่ง
รอบต่อไป จะต้องมีการแข่งใหม่ตั้งแต่ต้นระหว่างผู้ เข้าแข่งท่ีมีผลสูสีกัน การแข่งใหม่จะต้องมีขีน้ในวัน
เดียวกันม่ีเกิดเดธฮีธ และไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมงหลังจากรอบแข่งท่ีเกิดเดธฮีธ หาก จะไม่มีการแข่งใหม่ และ 
ต าแหน่งในการแข่งรอบต่อไปจะถกูก าหนดโดย หัวหน้าคณะผู้ตัดสินผลการแข่งท่ีเสมอกันท่ีเป็นสมาชิก
ของผู้พิพากษา 

 ๒.ในรอบ ควอเตอร์ไฟนอล หรือ เซมิควอเตอร์ หากเกิดการสูสี และมีผู้เข้าแข่งเพียงคนเดียวท่ีจะต้องแข่ง
ในรอบถดัไปและจะต้องเป็นผู้เข้าแข่งท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าเท่านั้นท่ีได้เข้าแข่งรอบถัดจากนั้นทันที  

ในการแข่งรอบถดัจากนั้นทันที จะต้องเปน รอบสุดท้ายท่ีเพ่ิงแข่งเสร็จส้ินท่ีผู้แข่งขนัท่ีเกิดเดธฮีทเข้าแข่ง ถ้า
ผู้เข้าแข่งได้ผลการแข่งเหมือนรอบท่ีแล้ว แล้วต าแหน่งในการแข่งรอบตท่ีเพ่ิงเสร็จส้ินจะถกูใช้ก าหนด
ต าแหน่งในการแข่งรอบถดัไป ในกรณีนี ้ผลของการตระหนักของผู้ เข้าแข่งเป็นท่ีสงสัย จะต้องจัดการแข่ง
ขึน้ใหม่เตม็รอบระหว่างผเ็ข้าแข่งท่ีสงสัยติดใจการแข่งใหม่จะต้องมีขีน้ในวนัเดียวกันม่ีเกิดเดธฮีธ และไม่
น้อยกว่าสองช่ัวโมงหลังจากรอบแข่งท่ีเกิดเดธฮีธ 

หากผู้เข้าแข่งสูสีกันมากกว่าสองคน และจ านวนนั้นมากกว่าจ านวนผู้เข้าแข่งในรอบต่อไป ขัน้ตอนท่ีกล่าว
มาจะต้องถกูเพ่ือใช้พิจารณากับผู้เข้าแข่งท่ีอาจจะได้เปรียบ หากผู้เข้าแข่งจะท าการแข่งในรอบต่อไปไม่ว่า
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อย่างไร จะไม่มีการจัดให้แข่งใหม่ในกลุ่มผู้สูสีนี ้และ ต าแหน่งในการแข่งรอบต่อไปจะถกูก าหนดโดย 
หัวหน้าคณะผู้ตัดสินผลการแข่งท่ีเสมอกันท่ีเป็นสมาชิกของผู้พิพากษา 

๓.ท่ีเส้นชัย-หากเกิดการแข่งขนัท่ีสูสีระหว่างผู้เข้าแข่งขนัขึน้ การแข่งนั้นจะถกูประกาศผลให้เป็นเสมอใน
ต าแหน่งนั้นๆ และ ต าแหน่งขัน้ต่อไปจะถกูปล่อยว่างไว้ หากเกิดการเสมอกันในการรับเหรียญ คณะผู้จัด
งานจะต้องจัดท าเหรียญมาเพ่ิมให้ครบผู้เข้าแข่ง 
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SECTION 9—Penalties, Objections, Protests, Outcome of Protests, Appeals and 
Disputes 
 
Rule 81 – Penalties 
In any case of breach of the rules,The jury shall impose appropriate penalties. The penalties available to 
the Jury are: 
1. Reprimand, 
2. Waning indicated by a Yellow Card  
3. Relegation where specifically provided in these Rules, 
4. Exclusion indicated by Red Card (from all the rounds of the event in question), 
5. D is qualification (from all events in the regatta). 
In cases of exclusion or disqualification, the Jury may also order a race to be re-rowed with all the 
remaining crews or with a limited number of the crews should this be necessary, in his opinion, to ensure 
the fairness of the competition. 

 
หมวดที ่๙ การลงโทษ, การคดัค้าน, การประท้วง, ผลของการประท้วง, การยืน่อธุรณ์ 
มาตรา ๘๑  - การลงโทษ 

คณะกรรมการจะก าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎใด ๆ บทลงโทษท่ีมีให้
คณะกรรมการคือ: 
1. ต าหนิ, 
2. การเตือนดว้ยใบเหลือง , 
3. ลดชั้น เฉพาะท่ีระบุในมตราน้ี 
4. การใหอ้อกจากการแข่งขนัใบแดง (จากทุกรอบของการแข่งขนั) 
5. การถูกตดัสิทธ์ิ (จากการแข่งขนัทั้งหมด) 
ในกรณีของการการให้ออกจากการแข่งขนัหรือถูกตดัสิทธิ ผูต้ดัสินอาจสั่งใหมี้การแข่งขนัใหม่อีกคร้ังโดย
ทีมเรือท่ีเหลืออยู ่เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมจากการแข่งขนั 
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Bye-Law to Rule 81 – Yellow and Red Cards 
When a warning indicated by a Yellow Card or exclusion indicated by Red Card is awarded to a crew, the 
penalised crew shall be informed immediately or as soon thereafter as possible. 
World Rowing Championship,Olympic,Paralympic,Youth Olympic Games and relevamt qualification 
regattas,and World Rowing Cup regattas, the penalty shall be confirmed in writing on the same day by 
delivery to the team’s manager at the team’s regatta mail box. This written notification shall state: 
a) the crew to which to penalty is awarded 
b) the penalty; 
c) the nature of the infraction; 
d) time and location of the infraction; 
e) any other important facts, and; 
f) The name and function of the jury member who awarded the penalty In the case of a warning by a 

Yellow Card applying to the next race of the penalised crew for which the crew is not yet on the water, the 

penalty shall be announced verbally to the crew by the jury member at the Control Commission at the 

outgoing pontoon when the crew concerned boats for their next race. It will also be announced by the 

Starter as part of the start procedure. 

อนุมาตรา กฎข้อ ๘๑ - ใบเหลืองและใบแดง 

เม่ือออกค าเตือนโดยใบเหลืองหรือการถกูให้ออกจากการแข่งขนัโดยใบแดงถกูให้กับลูกเรือท่ีถกูลงโทษต้อง 
ให้แจ้งลูกเรือท่ีถกูลงโทษได้รับทราบทันทีหรือหลังจากนั้นไม่นานเท่าท่ีเป็นไปได้ นอกจากนีก้ารลงโทษ
จะต้องได้รับการยืนยนัโดยการเขียนในวันเดียวกันโดยการจัดส่งไปถึงผู้ จัดการทีมโดยส่งยงักล่องจดหมาย
ของทีม การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ระบุดังนี:้ 
a) ลูกเรือท่ีได้รับการลงโทษ 
b) การลงโทษ; 
c) ลักษณะของการกระท าผิดกฎหมาย; 
d ) เวลาและสถานท่ีของการกระท าผิดกฎหมาย; 
e) ข้อเท็จจริงท่ีส าคัญอ่ืน ๆ และ; 
f) ช่ือและหน้าท่ีของสมาชิกคณะกรรมการท่ีลงโทษ 
ในกรณีของใบเหลืองท่ีถกูน าไปใช้ในการแข่งขนัรอบต่อไปของลูกเรือลงโทษ จะต้องประกาศให้ลูกเรือ
ทราบต้ังแต่ลูกเรือยงัไม่ลงน า้ โทษจะต้องประกาศด้วยวาจากับลูกเรือโดยสมาชิกคณะกรรมการควบคุมท่ีทุ่น
ออกเรือ เม่ือเรือลูกเรือท่ีเก่ียวข้องส าหรับการแข่งขนัรอบต่อไป นอกจะมีการประกาศโดยกรรมการปล่อย
เรือซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการปล่อยเรือ 
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Rule 82--Objections 
A crew claiming that its race was not in order may make an objection to the Umpire immediately after the 
finish of the race and before leaving the area of the finish line by a member of the crew raising an arm. To 
be valid the objection must be made before the boat has left in the immediate area of the finish line and 
before the crew disembarks.Such objectionmay only concern the conduct of the race. 
The Umpire of the race shall decide on the objection and communicate his decision to the crews in 
the race and to the other race officials.A crew excluded or otherwise penalized at the start may make an 
objection to the starter or umpire at the time the penalty is awared in accordance with rule 75 
 

Bye-Law to Rule 82 – Objections 
If a crew considers that the race was not in order a member of the crew must raise his arm to indicate that 
it is making an objection. In this case the Umpire shall not raise any flag at the end of the race  but he 
shall consult with the objecting crew and consider their objection. The Umpire may then decide upon one 
of a number of alternative actions :- 
1. Umpire may reject the crew’s objection and raise a white flag to signify that he has decided that the 
race was in order, 
2. Umpire may accept the crew’s objection and raise a red flag to signify that he has decided that the race 
was not in order. In this case he must go to the Judges at the Finish in order to give them his decision and 
any necessary explanations. The Judges at the Finish, in such cases, shall not announce the official result 
of the race until the Umpire has given his decision, 
3. Umpire may decide to seek further information regarding the objection. In this case, he shall raise a 
red flag and then take any necessary further steps to resolve the issues relating to the objection, e.g., 
consult with other officials, consult with other persons, consult with the President of the Jury etc. The 
Judges at the Finish, in such cases, shall not announce the official result of the race until the Umpire has 

given his decision. 

มาตรา ๘๒ -การคัด ค้าน 

ลูกเรืออา้งวา่การแข่งขนัมนัเป็นไม่อยูใ่นล าดบัอาจท าใหค้ดัคา้นการผูต้ดัสินทนัทีหลงัจากท่ีเสร็จส้ินจากการ
แข่งขนัและก่อนท่ีจะออกจากพื้นท่ีเส้นชยัโดยสมาชิกของลูกเรือยกแขน ผูต้ดัสินจากการแข่งขนัจะตอ้ง
ตดัสินใจในการคดัคา้นและการส่ือสารการตดัสินใจของเขาใหลู้กเรือในการแข่งขนัและการแข่งขนั
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
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อนุมาตราข้อ ๘๒ – การคัดค้าน 

หากลูกเรือพิจารณาวา่การแข่งขนัไม่เป็นไปตามท่ีควรของสมาชิกคนหน่ึงของลูกเรือตอ้งยกแขนของเขาบ่ง
บอกวา่มนัคือการคดัคา้น ในกรณีน้ีผูต้ดัสินจะตอ้งไม่ยกธงใด ๆ แต่เขาจะหารือกบัลูกเรือคดัคา้นและ
พิจารณาของพวกเขา การคดัคา้น ผูต้ดัสินแลว้อาจตดัสินใจหน่ึงในจ านวนของทางเลือก 
การกระท า: - 
1 ผูต้ดัสินอาจไม่รับการคดัคา้นของลูกเรือและยกธงสีขาวเพื่อบ่งช้ีวา่ เขาไดต้ดัสินใจวา่การแข่งขนัปกติ
สามารถด าเนินต่อไปได ้
2 ผูต้ดัสินอาจยอมรับการคดัคา้นของลูกเรือและยกธงสีแดงท่ีมีความหมายวา่ เขาไดต้ดัสินใจวา่การแข่งขนั
ไม่เป็นไปตามท่ีควร ในกรณีน้ีเขาจะตอ้งไปแจง้ ผูพ้ิพากษาเพื่อแจง้การตดัสินใจและค าอธิบายเพิ่มเติมหากมี
ความจ าเป็นใด ๆ ผูต้ดัสินจะยงัไม่ประกาศอออกไปจนกวา่ผพ็ิพากษาจะไดใ้หก้ารตดัสินใจของเขา 
3 ผูต้ดัสินอาจตดัสินใจท่ีจะขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคดัคา้น ในการน้ี กรณีเขาจะยกธงสีแดงแลว้ท าตาม
ขั้นตอนใด ๆ เพิ่มเติมท่ีจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัคา้นเช่นปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
ใหค้  าปรึกษากบัคนอ่ืน ๆ ให้ค  าปรึกษากบัประธานคณะกรรมการตดัสิน ฯลฯ ผูพ้ิพากษาเสร็จส้ินในกรณี
ดงักล่าวจะไม่ประกาศผลอยา่งเป็นทางการจากการแข่งขนั จนกวา่กรรมการผูต้ดัสินไดใ้หก้ารตดัสินใจของ
เขา 
 

Rule 83--Protests 
A crew whose objection has been rejected or crews affected by the acceptance of the objection or crews 
disputing the published results may lodge a protest in writing to the President of the Jury not later than one 
hour after the Umpire has communicated his decision regarding the objection or, in the case of disputing 
the published results, one hour after the results have been published. It shall be accompanied by a deposit 
of CHF 100 or equivalent, which amount shall be refunded if the protest or appeal is allowed. 
The Board of the Jury shall decide if the protest was justified. It will make its decision before the next 

round of races in the event concerned, and, in any case, no later than two hours after the last race of the 

day. World Rowing Championship, and World Rowing Cup regattas, in the case of a protest arising from 

the objection concerning the final of an event, the Executive Committee may postpone the victory 

ceremony of that even.If the victory ceremony has taken place,and if the subsequent decision of the Board 

of the Jury change the final result of the event then the official result shall be changed accordingly 

and,where the medal placing are affected,then the medal shall be re-awared as necessary in accordance 

with the decision. 



98 
 

มาตรา ๘๓ - การประท้วง 

ลูกเรือท่ีมีการคดัคา้นไดรั้บการปฏิเสธหรือรับผลกระทบจากทีมงาน ยอมรับการคดัคา้นของทีมงานหรือการ
อภิปรายผลการเผยแพร่ อาจยื่นประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัประธานคณะกรรมการตดัสินไม่เกินหน่ึง
ชัว่โมง หลงัจากผูต้ดัสินมีการส่ือสารการตดัสินใจของเขาเก่ียวกบัการคดัคา้น หรือในกรณีของการอภิปราย
ผลการเผยแพร่ผลหน่ึงชัว่โมงหลงัจากท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์มนัจะตอ้งพร้อมดว้ยเงินฝากของ CHF 100 หรือ 
เทียบเท่าซ่ึงจ านวนเงินท่ีจะตอ้งคืนถา้การประทว้งหรืออุทธรณ์เป็น อนุญาตใหค้ณะลูกขนุจะตดัสินวา่การ
ประทว้งไดรั้บการพิสูจน์ มนัจะท าใหม้นัตดัสินใจก่อนรอบต่อไปของการแข่งขนัในกรณีท่ีมีความกงัวลและ
ในใด ๆกรณีไม่เกินสองชัว่โมงหลงัจากท่ีการแข่งขนัสุดทา้ยของวนั 
ในการแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก และการแข่งระดบัโลกหากการประทว้งเกิดข้ึนในรอบสุดทา้ยของ
การแข่งขนั คณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณาเล่ือนพิธีการมอบรางวลัออกไป แต่หากพิธีการมอบรางวลั
จดัข้ึนแลว้ และผลการตดัสินส่งผลให ้ผลการแข่งขนัมีการเปล่ียนแปลง ผลอยา่งเป็นทางการจะเปล่ียนไป
ตามค าตดัสินของคณะผูพ้ิพากษา หากมีผลต่อการมอบเหรียญรางวลั เหรียญรางวบัท่ีไดรั้บมอบแลว้จะถูก
ส่งคืนใหผู้ช้นะท่ีแทจ้ริงแทน 
 
 Rule 84 – The Outcome of the Protest 
The measures resulting from the decision of the Board of the Jury may include: 
1. Reprimand; 
2. Warning,indicated by a Yellow Card (a crew receiving two yellow cards applying to the same race shall 
be awarded a red card and exclude from the events) 
 3. Relegation where specifically provided in these Rules; 
4. Exclusion, indicated by a Red Card or exclusion (from all the rounds of the event in question); 
5. Disqualification (from all events in the regatta); 
6. Re-row (for a specified number of crews). 
After application of the appropriate penalty, if any, the Board of the Jury shall take any other appropriate 

measure to restore the chances of a crew that has suffered a disadvantage. 

มาตรา ๘๔ - ผลของการประท้วง 

คณะลูกขนุจะตอ้งตดัสินการประทว้งและใชม้าตรการ: 
1. ต าหนิ; 
2. ออกค าเตือนโดยใชบ้ตัรเหลือง (ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีไดรั้บใบเหลืองสองใบในการแข่งขนัรายการเดียวกนัจะ
ส่งผลใหเ้ปล่ียนเป็นใบแดง และถูกขบัออกจาการแข่งขนั); 
3. ลดชั้น ท่ีระบุเฉพาะในมาตราน้ี; 
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4. ใหอ้อกจาการแข่งขนัโดยใชบ้ตัรแดงหรือการยกเวน้ (จากทุกรายการของการแข่งขนั); 
5. การถูกตดัสิทธ์ิ (จากการแข่งทั้งหมด); 
6. จดัแถวใหม่ (ส าหรับจ านวนท่ีก าหนดของทีม) 
หลงัจากการประยกุตใ์ชท่ี้เหมาะสมโทษถา้มี คณะลูกขนุจะตอ้งใชม้าตรการใด ๆ ท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ เพื่อเรียก
คืนโอกาสของลูกเรือท่ีไดรั้บความเดือดร้อนเสียเปรียบ 
 
Rule 85 – Appeals 
1. International Regattas – An appeal against a decision of the Board of the Jury (or of an Organising 
Committee under Rule 82) by a person affected can only be made to the Executive Committee within 
three days after such decision has been communicated by the Board of the Jury to the person affected. 
2. World Rowing Championship,Olympic,Paralympic,Youth Olympic Games and relevamt qualification 
regattas,and World Rowing Cup regattas,  – An appeal against a decision of the Board of the Jury may 
only made by a person whose accepted objection has been overturned by the Board of the Jury or whose 
protest agaist the published results was rejected by the Board of the Jury.The protest must be  submitted in 
written form to the Executive Committee on the same day as the decision being appealed. A decision will 
be given before the next round of the event concerned.If the decision of the Executive Committee on the 
appeal change the final result of the event then the official result shall be changed accordingly and,where 
the medal placing are affected,then the medal shall be re-awared as necessary in accordance with the 
decision. 
3. World Rowing Championship,and World Rowing Cup regattas, as a general rule the victory ceremony 
will not be postponed for an appeal. 
Decisions of the Executive Committee under this rule are final 

มาตรา ๘๕- การอุทธรณ์ 
1 การแข่งขนัระดบันานาชาติ – อุทธรณ์ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการ คณะลูกขนุ (หรือคณะกรรมการจดั
งานภายใตก้ฎขอ้ท่ี ๘๒) โดยบุคคล ไดรั้บผลกระทบสามารถท าไดค้ณะกรรมการบริหารภายในสาม 
วนัหลงัจากการตดัสินใจดงักล่าวไดรั้บการส่ือสารจากคณะ คณะลูกขนุคนไดรั้บผลกระทบ 
2 การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก,โอลิมปิค,พาราลิมปิค,เยาวชนโอลิมปิคและการแข่งขนัอ่ืนๆ – การ
อุทธรณ์ในค าตดัสินของคณะลูกขนุโดยบุคคลท่ีอา้งวา่จะไดรั้บผลกระทบสามารถยืน่ในการเขียนแบบการ
บริหารคณะกรรมการในวนัเดียวกนัเป็นการตดัสินใจท่ีถูกร้องเรียน การตดัสินใจจะไดรั้บก่อนการแข่งขนั
ในรอบต่อไป หากค าตดัสินส่งผลใหผ้ลการแข่งขนัเปล่ียนแปลง ผลอยา่งเป็นทางการจะเปล่ียนไปตามค า
ตดัสินของคณะผูพ้ิพากษา หากมีผลต่อการมอบเหรียญรางวลั เหรียญรางวบัท่ีไดรั้บมอบแลว้จะถูกส่งคืนให้
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ผูช้นะท่ีแทจ้ริง 
3.ในการแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก และการแข่งขนัระดบัโลก ตามกฏทัง่ไป พิธีการมอบเหรียญ
รางวลัจะไม่ถูกเล่ือนออกไปจากการยืน่อุธรณ์ 
การตดัสินใจของคณะกรรมการบริหารภายใตก้ฎน้ีถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
Rule 86 – Disputes, Appeals and Cases not Covered 
1. International Regattas – Disputes between clubs or member federations shall be referred to the 
Organising Committee. Appeals against decisions of the Organising Committee may be submitted to the 
Executive Committee under Rule 85. 
2. World Rowing Championship regattas – The Executive Committee shall adjudicate on all cases not 
covered by the Rules of Racing and the relevant Bye-Laws and the Event Regulations as well as on 
disputes which may arise during World Rowing Championship, Rowing World Cup, Olympic, Youth 
Olympic, Paralympic and relevant qualification regattas. The decision of the Executive Committee shall 
be final. Any decision made by the Executive Committee under this Rule shall immediately be 
communicated to the member federations of FISA in writing. 

มาตรา  86  การขดัแย้ง  การอุทธรณ์  และกรณีทีไ่ม่อยู่ในกฎ 
๑.  การแข่งขนันานาชาติ  การขดัแยง้ระหวา่งสโมสร  หรือสมาคมแห่งชาติ  จะไดรั้บการด าเนินการโดย
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  การอุทธรณ์ต่อการตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัอาจน าเสนอถึง
คณะกรรมการบริหารตามมาตรา  ๘๕ 
๒.  การแข่งขนัชิงชนะเลิศของ  FISA  คณะกรรมการบริหารจะกระท าการตดัสินช้ีขาดทุกเร่ืองท่ีไม่อยูใ่นกฎ
การแข่งขนั  อนุมาตรา  และระเบียบการแข่งขนัชิงชนะเลิศของ  FISA  และโอลิมปิค  การตดัสินของ
คณะกรรมการบริหารถือเป็นเด็ดขาด  การตดัสินใดๆของคณะกรรมการบริหารภายใตม้าตราน้ี  จะส่งใหก้บั
สมาคมสมาชิกของ  FISA  ทนัทีโดยท าเป็นหนงัสือ 
 
Rule 87 – Exceptional Cases 
1. International Regattas – Should it be necessary to make decisions in exceptional cases (e.g., 
postponement of a session of races or suspension of the regatta), the President of the Jury shall appoint 
and preside over a body to make such decisions. 
2. World Rowing Championship regattas – Should it be necessary to take decisions in exceptional cases 
(e.g., postponement of a session of races or suspension of the regatta), the Executive Committee or 
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another committee specifically appointed by the Executive Committee for that purpose shall make such 
decisions. 

มาตรา ๘๗ - กรณพีเิศษ 

1. การแข่งขนัเรือกรรเชียงนานาชาติ- เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการตดัสินใจในกรณีพิเศษ (เช่นการเล่ือนการแข่ง
หรือการหยดุชะงกัของการแข่งเรือ), ประธานคณะกรรมการจะแต่งตั้งประธานในการตดัสินใจดงักล่าว 
2. การแข่งขนัเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก - เป็นความจ าเป็นท่ีจะตดัสินใจในกรณีพิเศษ (เช่นการเล่ือนการแข่ง
เซสชัน่หรือการหยดุชะงกัของการแข่งเรือ), คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารเพื่อวตัถุประสงคท่ี์จะท า การตดัสินใจ 
 

Rule 88 – The Regatta Report 
The Jury shall carry out its duties until the end of the regatta. The Chair of the Organising Committee and 
the President of the Jury shall write the regatta report on the standard form of FIS A (Appendix 19) which 
shall include comments on the running of the races and on any incidents and disputes arising. This report 
shall be received at FISA not later than 7 days after the regatta. Each Organising Committee shall also 
send to FISA not later than 7 days after the regatta the complete results of the regatta. 

มาตรา ๘๘  - การรายงานการแข่งขัน 

คณะกรรมการจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนจนกวา่จะส้ินสุดการแข่งเรือ ประธานคณะกรรมการจดังานและ
ประธานคณะกรรมการตดัสินจะเขียนรายงานการแข่งเรือในแบบฟอร์มมาตรฐานของFISA (ภาคผนวก ๑๙) 
ซ่ึงรวมถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแข่งขนัและขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน รายงานน้ี FISA จะตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ยไม่
เกิน 7 วนัหลงัจากแข่งเรือ คณะกรรมการจดังานจะตอ้งส่งไปยงั FISAไม่เกิน 7 วนัหลงัจากประกาศผลการ
แข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ 
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SECTION 10 – The Jury and the Board of the Jury 

 
Rule 89-Jury 
The Jury shall be comprised of a group of Internatinal Umpires and shall be responsible for ensuring that 
the regatta is run in accordance with these rules of Racing,related Bye-Law and Event Regulations. 

 
ส่วนที ่๑๐ - คณะกรรมการและประธานกรรมการ 
มาตรา ๘๙-คณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะประกอบไปดว้ยคณะผูต้ดัสินระดบันานาชาติและ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบใหก้ารแข่งขนัใดๆ
เป็นไปตามกฏขอ้บงัคบั อนุมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง และกติกาการแข่งขนัเฉพาะรายการ ของ FISA 
 
Rule 90 – Jury’s Prime Concern 
The safety of rowers must be the prime concern of the Jury at all times during the regatta. In the case of 
unsafe conditions, the President of the Jury is empowered to take any necessary decisions and 
communicate any required changes to the Starter and the Umpires on the course. If time allows, the 
President of the Jury shall consult the Organising Committee before taking such decisions. The President 
of the Jury shall ensure proper co-ordination between the Jury and the Organising Committee, in particular 
with the Safety Adviser and with the Medical Officer. 

มาตรา ๙๐ – หลกัทีต้่องค านึงขั้นต้นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของฝีพายตลอดเวลาในระหวา่งการแข่งเรือ ในกรณีของภาวะท่ี
ไม่ปลอดภยัประธานคณะกรรมการมีอ านาจท่ีจะตดัสินใจใด ๆ ท่ีจ  าเป็นและการส่ือสารถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
จ าเป็นใด ๆ กบักรรมการปล่อยเรือและกรรมการในสนาม ถา้มีเวลาใหป้ระธานคณะกรรมการจะหารือกบั
คณะกรรมการจดังานก่อนท่ีจะตดัสินใจดงักล่าว 
ประธานของคณะกรรมการจะตอ้งมัน่ใจในการประสานระหวา่งคณะกรรมการและคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัท่ีปรึกษาดา้นความปลอดภยัและมีเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์

 
Bye-Law to Rule 90- Collaboration with the Organising Committee 
The proper running of a regatta requires close collaboration between the Organising Committee and the 

Jury. The members of the Jury shall, within the scope of their duties, maintain a constant check on the 

various items of technical equipment on the course. 
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อนุมาตรา ๙๐  - ความร่วมมือกบัคณะกรรมการจัดงาน 

การท างานท่ีเหมาะสมของการแข่งเรือต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมการจัดงานและ
คณะกรรมการตัดสิน สมาชิกของคณะกรรมการจะต้องอยู่ภายในขอบเขตหน้าท่ีของตนในการดูแลรักษา
ตรวจสอบในรายการต่างๆของอุปกรณ์ทางเทคนิคในหลักสูตร 

 

Rule 91-– President of the Jury 
The President of the Jury shall allot duties to each member of the Jury and shall supervise their activities. 
He shall take the chair at meetings and ensure proper co-ordination with the Organising Committee. In 
principle, at World Rowing Championship regattas, the Chair of the Umpiring Commission shall 
be the President of the Jury. 

มาตรา๙๑ - ประธานคณะกรรมการตัดสิน 

ประธานคณะกรรมการตดัสินจะตอ้งจ่ายหนา้ท่ีใหก้บัสมาชิกของคณะกรรมการแต่ละคนและก ากบักิจกรรม
ของพวกเขา เขาจะมีเกา้อ้ีในท่ีประชุมและใหแ้น่ใจวา่เหมาะสมการประสานงานกบัคณะกรรมการจดังาน 
โดยหลกัการแลว้การแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์ ประธานคณะกรรมการควบคุม จะเป็นประธานคณะกรรมการ 

 
Bye-Law to Rule91-Appoinment of The President of the Jury 
1. International Regattas - The President of the Jury shall be appointed by the organizing committee. 
2. World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic Games and relevant qualification 
regattas, World Rowing Cup regattas, World Rowing Masters Regattas- The President of the Jury shall be 
appointed by the FISA Executive Committee. 

อนุมาตรา ๙๑-การสรรหาประธานคณะกรรมการ 
๑.ในการแข่งขนั ระดับนานาชาติท่ัวๆไป ประธานคณะกรรมการจะได้รับการสรรหาโยคณะกรรมการจักา
รแข่งนั้นๆ 
๒.ในการแข่งขนัชิงแชมป์โลก,โอลิมปิค,พาราฃลิมปิค,เยาวชน การแข่งขันรุ่นท่ัวไป ประธานคณะกรรมการ
จะได้รับการสรรหาโดย คณะกรรมการบริหารของFISA 
 

Rule 92- Composition of the Jury 
The Jury shall consist of persons carrying out the following duties: 
1. President of the Jury, 
2. Starter, 
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3. Judge at the Start, 
4. Umpire, 
5. Judges at the Finish, one of whom shall be the senior Judge, 
6. Members of the Control Commission, one of whom shall be senior member. The President of the Jury, 
the Starters, the Judge at the Start, the Umpires, the senior Judge at the Finish and the senior member of 
the Control Commission shall each hold an international Umpire’s licence. 

มาตรา ๙๒ - องค์ประกอบของคณะลูกขุน 

คณะลูกขนุจะตอ้งประกอบดว้ยผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี: 
1 ประธานคณะกรรมการตดัสิน, 
2 กรรมการผูป้ล่อยตวั 
3 หวัหนา้ผูป้ล่อยตวั 
4 ผูต้ดัสิน, 
5 หวัหนา้ผูต้ดัสินท่ีเส้นชยั,หน่ึงในนั้นตอ้งเป็นกรรมการอาวโุส 
6 สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมคนหน่ึงซ่ึงตอ้งเป็นสมาชิกอาวุโส ประธานของคณะลูกขนุ, กรรมการผู ้
ปล่อยตวั,หวัหนา้ผูป้ล่อยตวั, ผูต้ดัสิน, หวัหนา้ผูต้ดัสินท่ีเส้นชยั แต่ละรายจะมีใบอนุญาตผูต้ดัสินนานาชาติ 

 

Bye-Law to Rule92-Appoinment of the the Jury 
1. International Regattas – The Jury shall be appointed by the organizing committee (see Rule 39). 
2. World Rowing Championship Rowing World Cup, Olympic, Youth Olympic, Paralympic and relevant 
qualification regattas – The Jury shall be appointed and supervised by the FISA Umpiring Commission. 
 
 

อนุมาตรา ๙๒ –การแต่งต้ังคณะลูกขุน 
๑.ในการแข่งขนัระดับนานาชาติ- คณะลูกขนุจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยการจัดคณะกรรมการผู้จัดงาน (ดู 
มาตรา ๓๙) 
2 ในการแข่งขนัชิงแชมป์โลก,โอลิมปิค,พาราฃลิมปิค,เยาวชน การแข่งขันรุ่นท่ัวไป ประธานคณะกรรมการ
จะได้รับการสรรหาโดย คณะกรรมการผู้ตัดสินของ FISA 
 

Rule 93- The Board of the Jury 
The Board of the Jury shall consist of the President of the Jury and two other members of the Jury 
designated by the President of the Jury on a daily basis prior to the start of racing. The names of the Board 
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of the Jury shall be displayed on the notice boards in the boathouse area each day. This Board shall decide 
on any protests made according to Rule 83. At International Regattas, the President of the Jury shall also 
nominate three substitutes. 
In the case of a protest, any member of the Board directly involved in the dispute (e.g. the Umpire or the 
Starter) shall not be a member of the Board which decides that protest. In such a case, the President of the 
Jury shall call upon one or more of the substitutes. 

มาตรา ๙๓  - คณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการตดัสินและสมาชิกคนอ่ืน ๆ สองคนของ
คณะกรรมการท่ีก าหนดโดยประธานคณะกรรมการในชีวิตประจ าวนัก่อนท่ีจะเร่ิมการแข่ง ช่ือของคณะ
ลูกขนุจะตอ้งปรากฏบนกระดานประกาศในพื้นท่ีเรือในแต่ละวนั คณะกรรมการน้ีจะตอ้งตดัสินใจในการ
ประทว้งใด ๆ ท่ีท าตามมาตรา ๘๓ การแข่งขนัเรือกรรเชียงนานาชาติประธานของคณะคณะกรรมการจะตอ้ง
เสนอช่ือสามทดแทน 
ในกรณีของการประทว้ง, สมาชิกของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในขอ้พิพาท (เช่นผูต้ดัสินหรือ
กรรมการปล่อยเรือ) ใด ๆ ท่ีไม่ตอ้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการท่ีตดัสินใจประทว้งท่ี ในกรณีเช่นน้ี
ประธานของคณะลูกขนุจะเรียกตวัส ารองหน่ึงคนหรือมากกวา่ 
 
Rule 94 – International Umpires 
Any Umpire who has held a national licence for at least three years may become an international Umpire, 
provided that: 
1. he has normal sight and hearing, and 
2. he passes the examination held by FISA. 
The International Umpires’ Licence is valid for a period of four years. 
When the holder participates in an Umpires seminar organised by FISA, the licence is automatically 

extended for the next four years. Where such seminars are organised at the request of a national 

federation, the federation must pay the travel and accommodation expenses of the FISA experts who 

attend. 

มาตรา ๙๔ - กรรมการนานาชาต ิ

ผูต้ดัสินไดจ้ดัใบอนุญาตชาติอยา่งนอ้ยสามปีใด ๆ อาจกลายเป็นผูต้ดัสินระหวา่งประเทศหากวา่: 
1. เขามีสายตาปกติและไดย้นิและ 
2. เขาผา่นการตรวจสอบท่ีจดัข้ึนโดย FISA. 
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ใบอนุญาตกรรมการนานาชาติมีระยะเวลาส่ีปีท่ีผา่น 
ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนร่วมในการสัมมนากรรมการจดัโดยสถาบนัการเงิน, ใบอนุญาตถูกขยายโดยอตัโนมติั
ส าหรับส่ีปีต่อมา ท่ีไหน สัมมนาดงักล่าวจะจดัตามค าร้องขอของชาติพนัธมิตร, สหพนัธ์จะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางและท่ีพกัของสถาบนัการเงิน ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ร่วม 
 

Bye-Law to Rule 94 – Internatinal Umpire’s Licence 
These Bye-Law are found in Appendix 7 to Rules of Racing 
อนุมาตรา ๙๔-ใบอนุญาตของผู้ตัดสินระดับนานาชาติ 
อนุมาตรานี ้มีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ๗  
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SECTION 11 - Duties of the Umpires 
 
Rule 95-Control Commission 
The Control Commission shall ensure that the composition of the crews is correct and that their equipment 

is in order. It shall also assist in the identification of the rowers required to undergo doping tests after their 

race. 

ส่วนที ่๑๑ – หน้าทีข่องคณะกรรมการ 
มาตรา ๙๔ - คณะกรรมการควบคุม 

คณะกรรมการควบคุมจะตอ้งท าใหม้ัน่ใจวา่องคป์ระกอบของลูกเรือถูกตอ้งและอุปกรณ์ของพวกเขาอยูใ่น
ล าดบั นอกจากน้ียงัจะช่วยในการระบุตวัของฝีพายท่ีตอ้งการตรวจสารกระตุน้หลงัจากการแข่งขนั 
 
Bye-Laws to Rule 95 – Duties of the Control Commission 
Tthe Control Commission shall include Jury member and national technical officials. The number of such 
Jury members and officials appointed shall take into account the  regatta programme and the number of 
competitors. The FISA Umpiring Commission(at World Rowing Championship regattas, Olympic, 
Paralympic, Youth Olympic Games and the relevant qualification regattas and world Rowing Cup 
Regattas and world Rowing Masters regattas) or the President of the Jury(at International regattas) shall 
supervise the activities of the Control Commission which shall carry out its duties in the boathouse area 
and at the boating pontoons. In particular, the Control Commission is responsible for checking the 
following: 
1. The correct weighing of coxswains following the procedures required by the Rules of Racing and Bye-
Laws:  
2. Dead weight to be carried by coxswains (before and after the race); 
3. Weighing of competitors in lightweight events following the required by the Rules of Racing and Bye-
Laws:  
4. Crew changes before the race at Internatinal Regattas: 
5. The provision of substitutes for competitors who are injured or have fallen ill after the first heat of their 
event at International regattas: 
6. The Identity of competitors to ensure that the composition of the crew is the same as the official entry 
and any subsequence changes which have been approved in accordance with the Rule of Racing and Bye-
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Law.Unless otherwise provide ,the organizing committees shall prepare the requied setoff updated crew 
photographs for this purpose. 
7. At International regattas where other arrangements are not in place for this purpose ,the nationality of 
competitors, the ages of Junior, Under 23 and Masters competitors and, where applicable, the average 
ages of Masters crews; 
8. Where doping tests are carried out, that rowers required to undergo tests are taken to the officials 
responsible for this immediately after getting out of the boat; 
9. Boats and equipment: 

9.1 compliance with all safety requirements in accordance with the rule 39 and its Bye- 

9.2 correct bow numbers on each boat, 
9.3 possible use of unauthorised equipments; 
9.4 where applicable, minimum weights of boats, 
9.5 conformity of the boat with the rules regarding identifications, 
9.6 painting of oar-blades where required; 

10. Uniform clothing of competitors and its conformity with the rules regarding identifications; 

อนุมาตรา ๙๕ หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม  
คณะกรรมการจัดงานจะต้องแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการควบคุมโดยค านึงถึงโปรแกรมการแข่งเรือ
และจ านวนของคู่แข่ง FISA (รายการแข่งขนัของ FISA) หรือประเทศสมาชิกท่ีเหมาะสม (การแข่งขนัระดับ
นานาชาติ) จะดูแลกิจการของคณะกรรมการซ่ึงจะปฏิบัติหน้าท่ีของตนในบริเวณเรือและขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง
กับเรือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการควบคุมจะเป็นผู้ รับผิดชอบส าหรับการตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี:้ 
1 น า้หนักตัวของคนถือท้ายเรือตามมาตรา และอนุมตราท่ีเก่ียวข้อง)  
2 น า้หนักถ่วงของคนถือท้ายเรือ (ก่อนและหลังการแข่งขนั); 
3;การช่ังน า้หนักของนักกีฬาในการแข่งขนัรุ่นน า้หนักเบา ตามมาตรา และอนุมตราท่ีเก่ียวข้อง 
4 การเปล่ียนแปลง ลูกเรือ ก่อนการแข่งขนั; 
5 บทบัญญัติส าหรับการเปล่ียนตัวนักกีฬาท่ีได้รับบาดเจบ็หรือล้มป่วยหลังจากเร่ิมการแข่งขนัรอบแรก 
6 การยืนยนัตัวบุคคลของนักกีฬาเพ่ือป้องกันการเปล่ียนตัวโดยมิได้แจ้ง ในบางกรณีคณะกรรมการจัดการ
แข่งขนัต้องเตรียมรูปถ่ายของนักกีฬาเพ่ือพิสูจน์ข้อนีด้้วย 
7 ในการแข่งขนักีฬาระดับนานาชาติท่ีไม่มีการระบุเป็นอ่ืน การระบุสัญชาติของนักกีฬา,การระบุอายขุอง
นักกีฬาเยาวชน และ รุ่นอายุต า่กว่า ๒๓ ,รุ่นท่ัวไปและถ้าเป็นไปได้ให้รวมถึงการระบุ, อายเุฉล่ียของลูกเรือ
ในรุ่นท่ัวไป; 
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8 หากมีการตรวจสารกระตุ้นการคณะกรรมการควบคุมจะเป็นผู้รับผิดชอบส าหรับนักกีฬาท่ีเห็นว่า
จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบจะถกูน าไปส่งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจทันทีหลังจากท่ีออกจากเรือ; 
9. เรือและอุปกรณ์: 

9.1 ข้อท่ีเก่ียวเน่ืองความปลอดภัยท้ังหมด ตามกฏข้อบังคับท่ี ๓๙ 
9.2 หมายเลขเรือ 
9.3 ความเป็นไปได้ในการใช้อุปกรณ์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตและสารเคมีใช้เพ่ิมความเร็วของเรือและ
โครงสร้าง ต้องห้ามตามกฎหมาย อนุมาตราข้อ 33, 
9..4 น า้หนักต า่สุดของเรือ 
9.5 ข้อก าหนดของเรือตามกฏเพ่ือการพิสูจน์ลักษณะเฉพาะ, 
9..6 สีของใบพาย-; 

10 เส้ือผ้าเคร่ืองแบบของนักกีฬาท่ีสอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการโฆษณา 
 
Rule 96 – The Starter and the Judge at the Start 
The Starter and the Judge at the Start shall ensure that the correct starting procedure is followed. 
Bye-Laws to Rule 96 – Duties of the Starter and the Judge at the Start 
1. Starter 
1.1 General Duties – Before taking up his duties, the Starter must satisfy himself that all equipment and 
installations required by the Rules covering the start and the course are present and in working order. 
The Starter shall check that the steering guides are present and that the radio and/or telephone 
communication with the Judge at the Start, the President of the Jury, the Judges at the Finish and the 
Control Commission is in working order. The Starter shall also make certain that any crews on the water 
are obeying the prescribed traffic rules. 
1.2 Communication – In principle, the Starter and the Umpire shall use visual signals to convey 
information. Where verbal communication is necessary, they shall address the rowers in English. If, for 
any reason, the use of another language enables a member of the Jury to be better understood by a crew, 
a competitor or an accompanying official, he may repeat his information in that language. 
1.3 Unfair or unsafe conditions – The Starter shall consider whether the wind is likely to create unequal 
conditions and, if directed as described below, or after consulting with the President of the Jury, shall 
take whatever steps may be necessary in accordance with these rules to ensure a fair race. The President 
of the Jury shall inform the Starter of any required changes at least two minutes before a start. 
1.4 Information to Crews – The Starter shall inform the crews of the time remaining before the start and 
tell them (as soon as they enter the starting zone for the first time) in which lane they will race. In 
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addition, he shall inform the crews when there is five minutes, four minutes and three minutes remaining 
before the start time. He shall check that the competitors’ equipment and clothing are in order. 
1.5 Starting Procedures – The Starting Procedures to be employed by the Starter (including Quick Starts 
and False Starts) are described in the Bye-Law to Rule 73 in the Rules of Racing. 
1.6 Exclusion – The Starter shall award a Red Card and exclude a crew if the crew has received two 
Yellow Cards that apply to the same race. 
1.7 Late Arrival – The Starter may award a Yellow Card to crews arriving late (less than 2 minutes before 
the start time) at their starting positions or not ready to race at the designated start time. He may exclude 
a crew arriving after the start time. 
1.8 Postponement – Should it be necessary to postpone a race (e.g. equipment breakage) or should some 
other unexpected event occur (e.g. lightning), the Starter shall consult with the Umpire and the 
President of the Jury; then inform the crews of the new starting time both verbally and in writing (legible 
to all competitors) on a board affixed to the start tower. The Starter shall inform the Control Commission 
and the Judge at the Finish of the new starting time and the President of the Jury of anything unusual. In 
all cases, crews must inquire from a member of the Jury regarding any changes before getting out of the 
boat. 
2. Judge at the Start 
2.1 Communications – Before taking up his duties, the Judge at the Start shall ensure that the radio and 
telephone link with the Starter and between the aligner and the officials on the starting platforms is in 
working order. The Judge at the Start sits at the front of the aligner’s hut, in line with the start line. 
2.2 Aligning – The Organising Committee shall appoint the aligner and the officials on the starting 
platforms. The aligner instructs these officials to adjust the position of the boats until they are correctly 
aligned. The aligner sits behind the Judge at the Start, in line with the start line, seated on a higher 
(30cm) chair or platform, looking over the head of the Judge at the Start. The Judge at the Start checks 
that the aligner has positioned all the boats with their bows exactly on the start line. When he is satisfied 
that this is the case he indicates this to the Starter by raising his white flag. (Where a white and red light 
are available for this purpose, the Judge at the Start shall use these lights in place of the white and red 
flags.) Should correct alignment be lost during the subsequent starting procedure he shall lower his 
flag or switch off the white light until the boats are realigned. 
2.3 False Start – The Judge at the Start,the Starter and the Umpire shall follow the procedure outlined in 
Rule 74 
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2.4 Contact with the Umpire – Before the start, the Judge at the Start shall make contact with the Umpire 

to assure himself that the latter is ready. 

มาตรา ๙๖ - กรรมการปล่อยเรือและผู้ตัดสินทีจุ่ดปล่อย 

กรรมการปล่อยเรือและผูต้ดัสินท่ีจุดปล่อย ตอ้งมัน่ใจวา่ขั้นตอนการปล่อยเรือมีความถูกตอ้งดงัน้ี 

อนุมาตรา ๙๖ - หน้าที่ของกรรมการปล่อยเรือและผู้ตัดสินทีจุ่ดปล่อย 
1 กรรมการปล่อยเรือ 
1.1 หน้าท่ีท่ัวไป – ก่อนท่ีจะท าหน้าท่ีของเขากรรมการปล่อยเรือต้องพอใจกับอุปกรณ์ท้ังหมดและการติดตั้ง
ถกูต้องตามกฎท่ีครอบคลุมจุดปล่อยเรือและสนาม กรรมการปล่อยเรือจะต้องตรวจสอบการควบคุมเรือและ
วิทยแุละ / หรือการโทรศัพท์ส่ือสารกับผู้ตัดสินท่ีจุดปล่อย ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเส้นชัยและ
คณะกรรมการควบคุมอยู่ กรรมการปล่อยเรือจะต้องแน่ใจว่าลูกเรือ ในน า้จะเช่ือฟังกฎจราจรท่ีก าหนดไว้ 
1.2 การส่ือสาร - โดยหลักการ กรรมการปล่อยเรือ และผู้ตัดสินจะต้องใช้สัญญาณภาพในการถ่ายทอดข้อมลู 
หากการส่ือสารทางวาจาจ าเป็นพวกเขาจะใช้ภาษาอังกฤษ ถ้าด้วยเหตุผลใด ๆ สมาชิกของคณะผู้ตัดสินใช้
ภาษาอ่ืนช่วยให้ลูกเรือเข้าใจดีขึน้เขาอาจท าซ ้าข้อมลูของเขาในภาษานั้น 
1.3 สภาพท่ีไม่เป็นธรรม – กรรมการปล่อยเรือจะพิจารณาว่าลมมีแนวโน้มท่ีจะสร้างเง่ือนไขท่ีไม่เป็นธรรม 
หลังการปรึกษากับประธานคณะกรรมการตัดสินจะต้องใช้ขัน้ตอนอาจจ าเป็นต้องสอดคล้องกับกฎเหล่านี้
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขนั ประธานคณะกรรมการตัดสินจะต้องแจ้งกรรมการปล่อยเรือ
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลง อย่างน้อยสองนาทีก่อนท่ีจะเร่ิมแข่งขนั 
1.4 การแจ้งลูกเรือ - กรรมการปล่อยเรือ ต้องแจ้งลูกเรือเก่ียวกับเวลาท่ีเหลืออยู่ก่อนท่ีจะเร่ิมปล่อยตัวและ
บอกพวกเขา (เร็วท่ีสุดเท่าท่ีพวกเขาจะเข้าไปโซนเร่ิมต้นเป็นคร้ังแรก) ซ่ึงลู่ ท่ีพวกเขาจะแข่ง นอกจากนีเ้ขา
จะต้องแจ้งลูกเรือเม่ือมีเวลาเหลืออีก ห้านาทีส่ีนาทีและสามนาทีก่อนเวลาปล่อยตัว เขาจะต้องตรวจสอบ
อุปกรณ์ของนักกีฬาและเส้ือผ้า 
1.5 ขัน้ตอนการปล่อยตัว - วิธีการปล่อยตัวจะใช้โดยกรรมการปล่อยตัว (รวมท้ังปล่อยตัวแบบรวดเร็วและ
ปล่อยตัวผิดกฏ) ได้อธิบายไว้ใน อนุมาตรา กฎข้อท่ี ๗๓ ในกฎของการแข่งขนั 
1. 6 การให้ออกจากการแข่งขนั – กรรมการปล่อยเรือจะให้ใบแดงและให้ลูกเรือออกจากการแข่งขนัถ้า 
ลูกเรือได้รับสองใบเหลืองในการแข่งขนัเดียวกัน 
1.7 เดินทางมาถึงล่าช้า - กรรมการปล่อยตัวอาจให้ใบเหลืองแก่ลูกเรือท่ีเดินทางมาถึงจุดปล่อยช้า 
(น้อยกว่า 2 นาทีก่อนเวลาเร่ิมต้น) ท่ีต าแหน่งเร่ิมต้นของพวกเขาหรือไม่พร้อมท่ีจะแข่งในเวลาปล่อยตัวท่ี
ก าหนด เขาอาจถกูให้ออกจากการแข่งขนัหากเดินทางมาถึงหลังจากเวลาเร่ิมต้น 
1.8 การเล่ือนการแข่งขัน - เป็นความจ าเป็นท่ีจะเล่ือนการแข่งขนั (เช่นอุปกรณ์แตกหัก) หรือบางเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดคิดอ่ืน ๆ เกิดขึน้ (เช่นฟ้าผ่า), กรรมการปล่อยเรือ จะค าปรึกษากับผู้ตัดสินและประธานผู้ตัดสิน; แล้ว
แจ้งลูกเรือเก่ียวกับเวลาปล่อยตัวใหม่ท้ังด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร (กับคู่แข่งท้ังหมด) กับ
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คณะกรรมการท่ีอยู่กับหอปล่อยตัว กรรมการปล่อยตัวต้องแจ้งคณะกรรมการควบคุมและกรรมการเส้นชัย
และประธานคณะกรรมการตัดสินเก่ียวกับเวลาปล่อยตัวใหม่และส่ิงผิดปกติ ในทุกกรณีลูกเรือต้องสอบถาม
จากสมาชิกของคณะกรรมการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงใด ๆ ก่อนการออกจากเรือ 
2 ผู้ตัดสินท่ีจุดปล่อยเรือ 
2.1 การส่ือสาร - ก่อนท่ีจะท าหน้าท่ีผู้ตัดสินท่ีจุดปล่อยเรือ ต้องมัน่ใจว่าการเช่ือมต่อของวิทยแุละโทรศัพท์
กับ กรรมการปล่อยเรือ และระหว่าง กรรมการแต่งเรือ และเจ้าหน้าท่ีบนหอปล่อยเรือสามารถท างานได้ ผู้
ตัดสินท่ีจุดปล่อยเรือจะนั่งอยู่ ท่ีด้านหน้าของ หอแต่งเรือในแนวเดียวกันกับเส้นเร่ิมต้น 
2.2 การแต่งเรือ - คณะกรรมการจัดการแข่งขนัจะแต่งตั้ง กรรมการแต่งเรือและเจ้าหน้าท่ีบนหอปล่อยเรือ 
กรรมการแต่งเรือจะส่ังเจ้าหน้าท่ีปรับต าแหน่งของเรือจนกว่าจะอยู่ในแนวท่ีถกูต้อง กรรมการแต่งเรือจะนั่ง
อยู่หลังผู้ตัดสินท่ีจุดปล่อย ในแนวเดียวกันกับจุดเร่ิมต้น นั่งอยู่บนเก้าอี ้(30cm) ท่ีสูงกว่าและมองข้ามศรีษะผู้
ตัดสินท่ีจุดปล่อย  ผู้ตัดสินท่ีจุดปล่อยจะตรวจสอบว่ากรรมการแต่งเรือ แต่งเรือโดยให้ต าแหน่งหัวเรือ
ท้ังหมดอยู่ตรงกับเส้นเร่ิมต้น เม่ือเขามีความพึงพอใจในต าแหน่งของเรือเขาแสดงให้กรรมการปล่อยเรือเห็น 
ด้วยการยกธงสีขาวของเขา (อาจใช้ไฟสีขาวหรือสีแดงหากสถานท่ีแข่งขนัมีความพร้อมของอุปกรณ์) ควร
แก้ไขการจัดต าแหน่งในระหว่างขัน้ตอนการปล่อยตัว ในภายหลังหากเรือไม่อยู่ในแนวเขาจะลดของเขาลง
หรือปิดไฟสีขาว 
2.3 การปล่อยตัวผิดกติกา – ผู้ตัดสินท่ีจุดปล่อย,คณะกรรมการตัดสิน พึงปฏิบัติตามขัน้ตอนการปล่อยเรือท่ี
ระบุไว้ตามมตรา ๗๔  
2.4 การติดต่อกับผู้ตัดสิน - ก่อนท่ีจะเร่ิมผู้ตัดสินท่ีจุดปล่อย จะท าการติดต่อกับผู้ตัดสินเพ่ือให้มัน่ใจว่าเรือผู้
ตัดสินท่ีมาทีหลังพร้อมประจ าท่ี 
 
Rule 97 – The Umpire 
The Umpire shall ensure the proper conduct of the race and the safety of the rowers. In particular, he shall 
endeavour to ensure that no crew gains any advantage or suffers any disadvantage from its opponents or 
from outside interference. Where the Umpire is satisfied that a crew has been significantly impeded, the 
Umpire shall endeavour to ensure that its chance of winning is fully restored to it. He shall impose 
appropriate penalties on crews at fault but, in principle, only after a previous warning. The Umpire shall 
not give any steering indications to crews. Nevertheless, he shall endeavour to ensure that accidents are 
avoided and to prevent crews from being impeded by their opponents. 
If necessary, the Umpire may stop the race, impose any necessary penalties and order the race to be re-
rowed from the start, either immediately or later. 
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In the latter case, he shall decide on the new starting time in consultation with the President of the Jury 
and he shall inform the crews concerned. The Umpire may also allow the race to continue and exclude 
crews after the race has finished. He may confine any re-row to such crews as he shall designate. 
However, when the Umpire considers that the impediment has not affected the result of the race, or 
considers the effect of the impediment was not significant, he may decline to order a re-row of the race or 
of the crews involved in the incident. 
Bye-Laws to Rule 97 – Duties of the Umpire 
1. Precedence – Except for the duties specifically attributed to them, both the Starter and the Judge at the 
Start are subordinate to the Umpire. 
2. Duties on the Way to the Start – On the way to the start, the Umpire shall inspect the course 
installations to ensure that they are in proper order and shall satisfy himself that there are no obstacles on 
the course. He also makes certain that any crews on the water are following the prescribed traffic rules. 
Should he find any defect in the installations, he shall inform (e.g. by radio from the start if necessary) the 
President of the Jury and he shall also inform any crews concerned. 
3. Duties during the Starting Procedure – During the starting procedure, the Umpire’s launch should 
either be immediately beside the Judge at the Start or behind the crews, in the centre of the course. Should 
the start for any reason be faulty, the Umpire may order the Starter to stop the race or may stop it himself 
by ringing a bell and waving his red flag. 
4. Duties in the Start Zone – As soon as the race has started, the Umpire’s launch shall follow 
immediately the competitors in the centre of the course. 
If a crew, while still in the start zone, indicates that it has suffered damage to its boat or equipment, and if 
the Starter has stopped the race, the Umpire shall decide, after having examined the damage, whether the 
claim was justified and shall if necessary apply any appropriate penalties. He may himself stop the race, if 
there is delay on the part of the Starter. 
5. Position of the Umpire’s Launch – During the race, the Umpire must ensure that his launch is so 
placed as best to enable him to take action as effectively as possible. The position of the Umpire’s launch 
depends on the progress of the race and the possible positions of the crews in the subsequent heats; it may 
also depend on weather conditions. The Umpire must satisfy himself that crews whom he may wish to 
address can hear him. Should it be necessary to overtake one or more crews, he must see to it that they 
are not hampered more than is necessary by the wash of his launch. 
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6. Type of Race – The Umpire’s decision may be influenced by the type of race (heat, rep  ๊ chage, quarter-
final, semi-final or final). He must therefore take this factor as well as the position in the subsequent races 
into account in considering any action which he may take under these rules. 
7. Safety – The Umpire shall take every care to ensure the safety of the competitors and he must do his 
utmost to prevent damage to boats and equipment. When necessary, he may call a crew’s attention by 
raising his white flag, stating the name of the crew, and stop it by giving the command “Stop”. Should one 
or more competitors fall into the water or should any boat capsize or sink, the Umpire must satisfy himself 
that the rescue service is in action and, if not, himself take any necessary measures. 
8. Adverse Weather – In the case of squalls or sudden deterioration of the weather, it is the responsibility 
of the Umpire to decide if the race may be started, is to continue or if it is to be stopped. The safety of the 
competitors is more important than any of the provisions of the Rules of Racing. 
9. Clothing – When officiating, the Umpire shall stand upright in his launch and wear the prescribed 
clothing (dark blue blazer, light blue shirt, FISA tie and grey trousers and, if worn, a dark blue hat). In 
wet weather, he may wear a blue raincoat. In very hot weather, he may officiate in his shirtsleeves, with 
or without a tie. Decisions on dress shall be taken by the President of the Jury, taking weather conditions 
into account. 
10 Coaching As coaching with electric, electronic or other technical devices is not allowed during 
racing, the Umpire must make a regular check on the area adjacent to the course. 
11. Overall Ability, – The Umpire must keep himself informed on rowing questions in general. It is also 
desirable that he should get to know the racing characteristics of individual crews and coaches.  

มาตรา ๙๗  - ผู้ตัดสิน 

ผูต้ดัสินตอ้งใหค้วามมัน่ใจการด าเนินการท่ีเหมาะสมของการแข่งขนัและความปลอดภยัของนกักีฬา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขาจะตอ้งพยายามควบคุมไม่ใหมี้ใครไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ จากฝ่ายตรงขา้มหรือจาก
ส่ิงรบกวนภายนอก ผูต้ดัสินตอ้งไม่ใหมี้การขดัขวางเพื่อใหแ้น่ใจวา่โอกาสท่ีจะชนะ เขาจะก าหนด
บทลงโทษท่ีเหมาะสมกบัลูกเรือท่ีท าผิด 
แต่ในหลกัการเท่านั้นหลงัจากไดรั้บค าเตือนก่อนหนา้น้ี ผูต้ดัสินจะตอ้งไม่ใหข้อ้บ่งช้ีใด ๆ เก่ียวกบัการบอก
ทิศทางกบัลูกเรือ อยา่งไรก็ตามเขาจะตอ้งพยายามเพื่อให้แน่ใจวา่จะหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุและเพื่อ
ป้องกนัจากการถูกขดัขวางโดยฝ่ายตรงขา้มของพวกเขา 
ถา้จ าเป็นผูต้ดัสินอาจหยดุการแข่งขนั และก าหนดบทลงโทษใด ๆ ท่ีจ  าเป็นและสั่งใหแ้ข่งขนัใหม่ตั้งแต่
เร่ิมตน้ในทนัทีหรือในภายหลงั ในกรณีหลงัเขาจะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัเวลาเร่ิมตน้แข่งขนัใหม่โดยปรึกษา 
กบัประธานคณะกรรมการตดัสินและเขาจะตอ้งแจง้ลูกเรือท่ีเก่ียวขอ้ง ผูต้ดัสินอาจใหก้ารแข่งขนัด าเนินการ
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ต่อและลูกเรือท่ีท าผดิออกจากการแข่งขนัหลงัจากท่ีการแข่งขนัไดเ้สร็จส้ิน อยา่งไรก็ตามเม่ือผูต้ดัสินเห็นวา่
อุปสรรคไม่ไดส่้งผลกระทบต่อผลการแข่งขนัหรือพิจารณาวา่อุปสรรคไม่ส าคญัเขาอาจจะปฏิเสธการแข่ง
ใหม่หรือลูกเรือท่ีเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์ 
อนุมาตรากฏข้อ ๙๗  หน้าที่ของผู้ตัดสิน  
1 ผู้น า – ท้ัง ผู้ปล่อยเรือและผู้ตัดสินท่ีจุดปล่อยเรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ตัดสิน 
2 หน้าท่ีบนเส้นทางการปล่อยเรือ - ทางไปจุดปล่อยตัวผู้ตัดสินจะตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์สนามแข่งขนั
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมและไม่มีส่ิงกีดขวางสนาม และยงัต้องแน่ใจได้ว่าลูกเรือในน า้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรท่ีก าหนดไว้ หากพบข้อบกพร่องในการติดต้ังใด ๆ เขาจะต้องแจ้ง (เช่นวิทยจุากจุดเร่ิมต้นในกรณีท่ี
จ าเป็น) ประธานผู้ตัดสินและเขายงัจะต้องแจ้งลูกเรือท่ีเก่ียวข้อง 
3 หน้าท่ีในระหว่างขัน้ตอนการปล่อยเรือ - ในระหว่างขั้นตอนการปล่อยเรือการเคล่ือนตัวของเรือผู้ตัดสิน
ควรจะเคล่ือนเข้าไปด้ายข้างผู้ตัดสินท่ีจุดปล่อยเรือทันที หรือหลังลูกเรือบริเวณก่ึงกลางของสนาม หากมีการ
ปล่อยตัวท่ีผิดกฏด้วยเหตุผลใดกต็ามผู้ตัดสินอาจส่ังให้กรรมการปล่อยเรือ หยดุการแข่งขนัด้วยเสียงกระด่ิง
และโบกธงสีแดง 
4 หน้าท่ีในบริเวณ จุดปล่อยเรือ - ทันทีท่ีการแข่งขนัได้เร่ิมต้นการเคล่ือนท่ีของเรือกรรมการผู้ตัดสินให้
เคล่ือนตามนักกีฬาทันทีโดยเคล่ือนท่ีไปบริเวณกลางของสนาม หากลูกเรือยงัคงอยู่ในบริเวณปล่อยเรือและ
แสดงให้เห็นว่าเรือหรืออุปกรณ์ได้รับความและถ้ากรรมการปล่อยเรือได้หยดุการแข่งขัน ผู้ตัดสินจะต้อง
ตัดสินใจหลังจากท่ีได้ตรวจสอบความเสียหายตามคกร้องอย่างเป็นธรร มและถ้าจ าเป็นให้ใช้บังคับโทษท่ี
เหมาะสม ตัวเขาเองอาจหยดุการแข่งขนัหากมีความล่าช้าในส่วนของกรรมการปล่อยเรือ 
5 ต าแหน่งการเคล่ือนท่ีของผู้ตัดสิน - ในระหว่างการแข่งขันผู้ตัดสินต้องมั่นใจว่าการเคล่ือนตัวของเขาอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้เขาด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด ต าแหน่งของการเคล่ือนตัวของผู้ตัดสิน
ขึน้อยู่กับความสถานะการณ์การแข่งขนัและต าแหน่งลูกเรือในรอบต่อไป ซ่ึงอาจขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ผู้
ตัดสินต้องต้องอยู่ในต าแหน่งท่ีลูกเรือสามารถได้ยินเสียงของเขา ผู้ตัดสินอาจจ าเป็นท่ีจะแซงเรือมากกว่า
หน่ึงทีมเพ่ือให้สามารถมองเห็นการแข่งขันโดยไม่สร้างคล่ืนรบกวนจากการเคล่ือนเรือขณะท่ีแซงขึน้ไป 
6 ประเภทของการแข่งขัน - การตัดสินใจของผู้ตัดสินอาจจะได้รับอิทธิพลตามประเภทของการแข่งขัน 
(รอบคัดเลือก รอบแก้ตัว รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ) ดังนั้นเขาจึงต้องใช้ปัจจัย
นีม้าพิจารณาในการแข่งขันรอบต่อไป  
7 ความปลอดภัย – ผู้ตัดสินจะต้องดูแลเพ่ือให้แน่ใจในความปลอดภัยของนักกีฬาอย่างเตม็ท่ี เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายให้กับเรือและอุปกรณ์ เม่ือมีความจ าเป็นเขาอาจเรียกลูกเรือให้ระวงัด้วยการยกธงสีขาวของเขา 
ระบุช่ือของลูกเรือและหยดุมันโดยให้ค าส่ัง "หยดุ" หากมีลูกเรือตกน า้หรือเรือคว า่หรือจม ตัดสินต้องให้การ
ช่วยเหลือ 
8 สภาพอากาศท่ีไม่พึงประสงค์ – ในกรณีสภาพอากาศไม่พึงประสงค์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ตัดสินท่ีจะ
ตัดสินใจว่าการแข่งขนัอาจจะเร่ิมด าเนินการต่อหรือจะต้องหยดุการแข่งขนั ความปลอดภัยของนักกีฬามี
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ความส าคัญมากกว่า บทบัญญติัของกฎการแข่งขัน 
9 เส้ือผ้า - เม่ือปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการผู้ตัดสินจะยืนตัวตรงในขณะเรือเคล่ือนตัวและสวมใส่เส้ือผ้าท่ีก าหนด 
(เส้ือสีน า้เงินเข้มเส้ือเช้ิตสีฟ้าอ่อน ผกูเนคไทสีเทาและกางเกงขายาวและถ้าสวมใส่หมวกสีน า้เงินเข้ม) ใน
สภาพอากาศท่ีเปียกชื้นเขาอาจสวมเส้ือกันฝนสีฟ้า ในสภาพอากาศท่ีร้อนมากเขาอาจปฏิบัติหน้าท่ีโดยใส่เส้ือ
แขนส้ันอาจจะผกูเนคไทหรือไม่กไ็ด้ การตัดสินใจท่ีจะแต่งกายจะต้องด าเนินการโดยประธานผู้ตัดสินโดย
พิจารณาจากสภาพอากาศ 
10.การสอน เม่ือมีการสอนนักกีฬาโดยอุปกรณ์ทางเทคนิคไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์หรืออ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้รับอนุญาต
ในช่วงแข่งขนัผู้ตัดสินต้องควบคุมและตรวจสอบในบริเวณพืน้ท่ีของสนามแข่งขัน 
11. ความสามารถโดยรวม- ผู้ตัดสินต้องทราบเก่ียวกับค าถามท่ัวไป นอกจากนีเ้ขาควรจะได้รับรู้ลักษณะการ
แข่งของลูกเรือแต่ละคนและโค้ช  
 
Rule 98 – Judges at the Finish 
The Judges at the Finish shall determine the order in which the bows of the boats cross the finish line. 
They shall ascertain that the race was in order. They shall be responsible for validating the results. 

มาตรา๙๘ - ผู้ตัดสินทีเ่ส้นชัย 

ผูต้ดัสินท่ีเส้นชยัจะตอ้งก าหนดล าดบัท่ีของหวัเรือท่ีขา้มเส้นชยั พวกเขาจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การแข่งขนั
ด าเนินการตามล าดบัและจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบผลการแข่งขนั 

 

Bye-Laws to Rule 98 – Duties of the Judge at the Finish 
1. The Judges at the Finish shall: 
1.1 determine the order in which the bows of the boats cross the finish line; 
1.2 satisfy themselves that the Umpire has indicated, by raising his white flag, that the race was in order 
and to indicate to the Umpire acknowledgement of his signal by raising a white flag or displaying 
a white light; 
1.3 list the crews in their correct order of finish; 
1.4 check that the official results on the result sheet and on the scoreboard are correct. 
2. The senior Judge at the Finish shall sign the official record of the results. 
3. Position – In order to enable the officials in the finish tower to carry out their duties correctly, they 
must be seated one behind the other and one above the other along the projection of the finish line. As a 
general rule, there shall be at least two judges, one of them the senior judge, at the finish. 
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อนุมาตราข้อ ๙๘ - หน้าที่ของผู้ตัดสินทีเ่ส้นชัย 

1 ผู้พิพากษาท่ีเส้นชัยมีข้อปฏิบัติดังนี:้ 
1.1 ก าหนดล าดับท่ีของหัวเรือข้ามเส้นชัย; 
1.2 ตอบสนองโดยยกธงสีขาวเพ่ือแสดงว่าการแข่งขันถกูต้องและเป็นไปตามล าดับและเพ่ือแสดงให้ผู้ตัดสิน 
รับรู้สัญญาณของเขาด้วยการยกธงสีขาวหรือแสดงแสงสีขาว; 
1.3 ลิสต์รายช่ือของลูกเรือเข้าเส้นชัยในล าดับท่ีถกูต้อง; 
1.4 ตรวจสอบว่าผลอย่างเป็นทางการบนแผ่นผลและบนสกอร์บอร์ดถกูต้อง. 
2 ผู้ตัดสินอาวโุสจะลงลายมือช่ือบันทึกอย่างเป็นทางการของผลการแข่งขนั 
3 ต าแหน่ง – เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีในหอเส้นชัยด าเนินการหน้าท่ีของพวกเขาอย่างถกูต้อง พวกเขาต้องนั่งอยู่ข้าง
หลังคนอ่ืน ๆ และอยู่เหนือคนอ่ืน และสามารถมองเห็นแนวของเส้นชัย ตามกฎท่ัวไปให้มีผู้ตัดสินอย่างน้อย
สองคน คนหน่ึงของในนั้นคือผู้ตัดสินอาวุโสท่ีเส้นชัย 
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PART VII-MEDICAL PROVISION 
 
Rule 99—Health of Rowers 
The health and safety of the participants in the sport of rowing is of utmost concern.FISA has adopted the 
Olympic Movement Medical Code,its principles and follows all general principles recognitions in 
international codes. 
Bye-Law to Rule 99-Health of Rowers 
1. Pre-compitition Health Screening 
1.1 From 2015,all athletes competing in the World Rowing Junior,Under23 or senior Championship 
regatta must have competed a pre-competition health screening which includes a questionnaire, a 
physical examination and ECG following the IOC’s recommend procedure. It is the responsibility of the 
national federation to ensure and certify that these Pre-competition Health Screening procedures have 
been performed. 
1.2. Therefore, all athletes competing in the World Rowing Junior,Under23 or senior Championship 
regatta must  compete and undergoing a medical examination each year, and in addition, must undergo a 
ECG every three years up to the age of23,and every five years after age of 23. 
1.3. For all other events, including the World Rowing Coastal Championships and World Rowing Masters 
Regattas, it is strongly recommended that rowers competing in these events undergo this Pre-competition 
Health Screening. 
2. Member Federation Medical Officer 
Each member federation competing at World Rowing Championship regattas, Olympic, Paralympic, 
Youth Olympic and relevant regattas and World Rowing Cup Regattas must provide the name and the 
contact details of Medical Officer with Whom FISA may communicate on medical issues. 
3. Intravenous re-hydration 
Any lightweight rower who has been re-hydrated intravenously after the weight-in and before the start of 
the respective race shall not be allowed to start. 
4. Injections (No-Needle Policy) 
During International Regattas (from 24 hours before the start of the first race of the Regatta through to 24 
hours after the end of the last race at such Regatta), any injection to any site of an athlete’s body of any 
substance: 
4.1. must be medically justified. Justification includes physical examination by a certified medical doctor 
(M.D.), diagnosis, medication, route of administration and appropriate documentation; 
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4.2. Must respect the approved indication of the medication = no off-label; 
4.3. must be administered by a certified medical professional unless authorized by the FISA Doctor or the 
Regatta Doctor, and; 
4.4. must be reported immediately and in writing not later than 24 hours afterwards to the FISA Doctor or 
the Regatta Doctor (except athletes with a valid TUE for this competition). The report must include the 
diagnosis, medication and route of administration. The disposal of used needles, syringes and other 
biomedical material which may affect the security and safety of others, including blood sampling (e.g. 
lactates…) and other diagnostic equipment shall conform to recognised safety standards. Any violation of 
one of these principles may constitute a violation of the FISA Rules and may lead to penalties including 
exclusion of the crew concerned or, where appropriate, disqualification of the whole team from the 
regatta. The Executive Committee is the judicial body which shall determine the process to be followed. 
The costs of any investigations related to this rule may be charged to the member federation concerned. 
5. Determinations of eligibility from Rule 20  
In case requiring determination of eligibility in respect of Rule 20,including sex re-assignment and 
hyperandrogenism,the FISA Executive Committee will refer to international Olympic Committee 
guideline. 
 

หมวดที ่๗ – เงื่อนไขข้อก าหนดทางการแพทย์ 
มาตรา ๙๙-สุขภาพของผู้เข้าแข่งขัน 
สุขภาพและความปลอดภยัของสุขภาพของผูเ้ขา้แข่งขนัเรือกรรเชียงเป็นส่ิงท่ีค  านึงสูงสุด FISA ไดพ้ฒันา 
รหสัทางการแพทยข้ึ์นมา เพื่อเป็นพื้นฐานและเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตราฐานนานาชาติ 
อนุมาตรา ข้อที ่๙๙-สุขภาพของผู้เข้าแข่งขัน 
๑. การตรวจร่างกายก่อนเข้าแข่งขนั 
๑.๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘เป็นต้นไป นักกีฬาทุกคนท่ีเข้าแข่งในรายการ เยาวชน,อายตุ า่กว่า๒๓, หรือ รุ่นอาวุโส 
ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนการแข่งขน ซ่ึงรวมถึง ตอบแบบสอบถาม,การตรวจร่างกายภายนอก และ 
การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ ตามขัน้ตอนมาตรฐานของ IOC  มนัเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของสหพันธ์กีฬา
ท่ีต้องมัน่ใจว่านักกีฬาได้รับการตรวจร่างกายตามขัน้ตอนอย่างถกูต้อง 
๑.๒ กระนั้นกต็าม นักกีฬาทุกคนท่ีเข้าแข่งในรายการ เยาวชน,อายตุ า่กว่า๒๓, หรือ รุ่นอาวุโส ต้องตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับสขภาพ และ เข้ารับการตรวจร่างกายทุกปี นอกจากนั้น ยงัต้องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 
ทุกๆสามปี จนอายคุรบ ๒๓ ปี และทุกๆห้าปีหลังจากอาย ุ๒๓ ปี 
๑.๓ ในทุกๆการแข่งขนั รวมท้ังการแข่งขนักรรเชียงบก,และการแข่งขนัรุ่นท่ัวไป การเข้าตรวจร่างกายก่อน
การแข่งขนัเป็นส่ิงท่ีแนน าให้ปฏิบัติอย่างย่ิง 
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๒. เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ของสหพันธ์ 
สามชิกสหพันธ์แต่ละสหพันธ์ท่ีเข้าแข่งขนัในรายการชิงแชมป์โลก,โอลิมปิค,พาราลิมปิค,เยาวชนโอลิมปิ 
และ การแข่งขนัใดๆท่ีเก่ียวข้อง  ต้องแจ้งช่ือและสถานท่ีติดต่อของเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ของตน ซ่ึงFISA 
สามารถติดต่อได้ 
๓.ขัน้ตอนการทดแทนน า้ 
นักกีฬาท่ีเข้าแข่งขนัรุ่นน า้หนักเบา ท่ีผ่านขัน้ตอนการทดแทนน า้หลังการช่ังน า้หนัก และก่อนเร่ิมการแข่ง
รอบถดัไป ไม่ได้รับอนุญาตให้เร่ิมออกตัวในการแข่ง 
๔.การใช้เขม็ฉีดยา(นโยบายปลอดเขม็ฉีดยา) 
ในช่วงการแข่งขนัเรือกรรเชียงนานาชาติ (จาก 24 ช่ัวโมงก่อนเร่ิมการแข่งขันรายการแรกของการแข่งเรือ
จนถึง 24 ช่ัวโมงหลังจากจบการแข่งขนัรายการสุดท้าย) การฉีดสารใด ๆไปยงัต าแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย
ของนักกีฬา 
๔.๑ ต้องเป็นการตัดสินใจทางการแพทย์ การตัดสินใจรวมถึงการตรวจร่างกายโดยแพทย์ท่ีมีใบรับรอง (MD) 
การวินิจฉัย, ยา, เส้นทางของการบริหารและเอกสารท่ีเหมาะสม; 
๔.๒ ต้องเคารพข้อบ่งชี้ได้รับการอนุมัติจากยา = ไม่มีปิดป้ายช่ือ; 
๔.๓ จะต้องเป็นผู้ได้รับการรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดย FISA แพทย์หรือ
หมอรีกัตต้าและ; 
๔.๔ จะต้องรายงานไปยงัแพทย์ของ FISA หรือแพทย์ประจ าสนามแข่ง (ยกเว้นนักกีฬาท่ีมีผลบังคับใช้
ส าหรับการแข่งขันนี)้  ทันทีโดยการเขียนไม่ช้ากว่า 24 ช่ัวโมง รายงานต้องมีการวินิจฉัยการรักษาด้วยยาและ
เส้นทางของการบริหารยา 
การก าจัดของเขม็ท่ีใช้ฉีดยาและวสัดุทางการแพทย์อ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยและ
ความปลอดภัยของผู้ อ่ืนรวมท้ังการเกบ็ตัวอย่างเลือด (เช่น LACTATES ... )และอุปกรณ์การวินิจฉัยอ่ืน ๆ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเป็นท่ียอมรับ การละเมิดหน่ึงในหลักการเหล่านีอ้าจเป็นการละเมิดกฏ
ระเบียบของ FISA และอาจน าไปสู่การลงโทษรวมท้ังการให้ออกจากการแข่งขนัของลูกเรือท่ีเก่ียวข้องหรือ, 
ตัดสิทธิของทีมงานท้ังหมดจากการแข่งเรือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตัดสินซ่ึงจะต้องก าหนด
กระบวนการดังนี ้
ค่าใช้จ่ายของการสืบสวนใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎนีอ้าจถกูเรียกเกบ็ไปยงัสมาชิกท่ีเก่ียวข้องสหพันธ์ 
๕.การพิจารณาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตาม มาตรา๒๐ 
ในกรณี การพิจารณาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตาม มาตรา๒๐ รวมถึง การผ่าตัดแปลงเพศ การมีระดู 
คณะกรรมการบริหารของ FISA พึงใช้ ข้อก าหนดของคณะกรรมการโอลิมปิคนานาชาติ เป็นไกด์ไลน์ 
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PART VIII – Anti-Doping Rules 

Rule 100 – Anti Doping 
Doping is strictly prohibited. 
The fight against doping is regulated by the World Anti-Doping Code, that the FISA Congress has 
formally adopted as FISA rules and that the FISA Council has the power to clarify and/or supplement, by 
appropriate Bye-Laws. In rowing, for those who infringe doping provisions, a penalty may be imposed 
extending to, in a relevant case, a life ban from all competition. The version of the World Anti-Doping 
Code, its Bye-Laws and the FISA Antidoping Bye-Laws valid at the time of the violation shall apply. 
Bye-Laws to Rule 100 – Anti-Doping 
These Bye-Laws are found in Appendix 4 to the Rules of Racing. 

หมวดที ่๘ ข้อบังคบัเกีย่วกบัการใช้สารกระตุ้น 
 
มาตรา ๑๐๐  - การต่อต้านการใช้สารกระตุ้น 

การต่อสู้กบัการใชส้ารกระตุน้ จะถูกควบคุมโดยองคก์รต่อตา้นการใชส้ารกระตุน้โลก ซ่ึงสภาของ FISA ให้
การรับรองอยา่งเป็นทางการโดยก าหนดให้เป็นกฎของ FISA และท่ีสภาของ FISA มีอ านาจท่ีจะช้ีแจงและ / 
หรือออกกฏเสริมท่ีเหมาะสม ในอนุมาตรา ในกีฬาเรือกรรเชียงส าหรับผูท่ี้ละเมิดบทบญัญติัสารกระตุน้โทษ
อาจก าหนดใหข้ยายออกไปโดยหา้มแข่งขนัตลอดชีวิตจากการแข่งขนัทั้งหมด กฏการต่อตา้นการใชส้าร
กระตุน้, อนุมาตรา และ อนุมาตราการใชส้ารกระตุน้ของ FISA  ท่ีถูกตอ้งในเวลาท่ีละเมิดมาใชบ้งัคบั  
อนุมาตรา กฎข้อ ๑๐๐ – การต่อต้านการใช้สารกระตุ้น 

รายละเอียดการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นเหล่านี ้อยู่ในภาคผนวก ๘  ของกฎการแข่งขัน 
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PART IX – CONCLUDING PROVISIONS 

Rule 101 – Concluding Provisions 
These Rules of Racing were approved effective immediately by the FISA Extraordinary Congress from 
15th to 16th February 2013 in Copenhagen, Denmark 
 

หมวดที ่๙ บทสรุปเงื่อนไข 
 
มาตรา ๑๐๑ บทสรุปเง่ือนไข 
กฏขอ้บงัคบัฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชท้นัที โดย ท่ีประชุมสภาพิเศษของ FISA ณ วนัท่ี ๑๕-๑๖ กุมพาพนัธ์ 
๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denis Oswald  เดวทิ ออสวอล                                                                     Matt Smith แมทท ์สมิทช์ 
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