FISA

Rules of Racing and related Bye-Laws
กฎการแข่ งขันเรือกรรเชียง RULE OF RACING
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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.
หมวดที่ ๑ ขอบเขต
มาตรา ๑ การกรรเชียง เรือ การแข่ งขัน ฝี พาย (Rowing , Boats , Regattas , Rowers)
การกรรเชียงเป็ นการขับเคลื่อนเรื อที่มีหรื อไม่มีนายท้ายเรื อ (Coxswain) ด้วยกาลังกล้ามเนื้อของฝี พายหนึ่ง
คนหรื อหลายคนโดยการใช้พายเหมือนไม้คานงัด และนัง่ หันหลังให้กบั ทิศทางเคลื่อนที่ของเรื อ การ
กรรเชียงด้วยเครื่ องฝึ ก หรื อด้วยถังฝึ กที่จาลองการกรรเชียงในเรื อ จะถือว่าเป็ นการกรรเชียงเช่นกัน
ในเรื อกรรเชียง ส่ วนที่รองรับล้อลูกปื น คือแกนรางสาหรับส่ วนเคลื่อนที่ ต้องยึดติดกับตัวเรื อ เว้นแต่ที่นง่ั
ของฝี พายจะเคลื่อนที่ไปบนแกนราง
การแข่งขันเรื อกรรเชียง เป็ นการแข่งขันทางการกีฬาที่มีรายการแข่งขันหนึ่งหรื อหลายรายการ ซึ่ งจะแบ่ง
ออกเป็ น จานวนเที่ยวแข่งขัน ประเภทของเรื อ โดยกฎทัว่ ไป จะแบ่งตาม เพศ อายุ หรื อน้ า หนักของผูแ้ ข่งขัน
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 การใช้ บังคับ
มาตราเหล่านี้และอนุมาตราที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บงั คับกับ
๑.การแข่งขันเรื อระดับนานาชาติทุกการแข่งขัน
๒.การแข่งขันชิงชนะเลิศของ FISA
๓.การแข่งขันเรื อกรรเชียงในกีฬาโอลิมปิ ค ที่อยูใ่ นขอบเขตอานาจหน้าที่ของ FISA
๔.การแข่งขันที่จดั ขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่งของกีฬาภูมิภาค หรื อกีฬาอื่น ที่อยูภ่ ายในขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
FISA
๕.การแข่งขันชิงชนะเลิศภาคพื้นทวีป
๖.การแข่งขันนานาชาติ รวมทั้ง การแข่งขันชิงชนะเลิศถ้วยโลกของ เหมาะสม
FISA
๗.การแข่งขันเครื่ องฝึ กกรรเชียงและถังฝึ กนานาชาติ ที่
การแข่งขันชิงชนะเลิศโลกของ FISA และการแข่งกีฬาโอลิมปิ ค จะอยูภ่ ายใต้ระเบียบการแข่งขันชิงชนะเลิศ
ของ FISA และอนุมาตราการแข่งขันชิงชนะเลิศของ FISA สมาคมแห่งชาติ สโมสร หรื อส่ วนบุคคลใดที่มี
ส่ วนร่ วมในการแข่งขันเรื อกรรเชียงอยูภ่ ายใต้การควบคุมของมาตราเหล่านี้ จะต้องยอมรับปราศจาก
ข้อยกเว้น หรื องดใช้มาตราและอนุมาตราเหล่านี้ และข้อกาหนดของระเบียบการแข่งขันชิงชนะเลิศของ
FISA โดยเฉพาะหมวดที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจหน้าที่ของ FISA และของศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬา
ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
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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
ในการแข่งขันเรื อกรรเชียงนานาชาติ สมาคมแห่งชาติที่เป็ นเจ้าภาพ หรื อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ที่มีขอ้ ตกลงกับสมาคมแห่งชาติ ในกรณี ยกเว้น อาจงดใช้ขอ้ กาหนดเหล่านี้ และไปใช้กฎของชาติตนเอง
ในกรณี ดงั กล่าว รายละเอียกของการออกตัว หรื อการงดเว้นกฏข้อบังคับ,อนุมาตราต่างๆ จะต้องถูกแจ้งให้ผู้
เข้าแข่งขันฝ่ ายตรงข้ามและสมาคมทราบณเวลาที่เชิญเข้าร่ วมการแข่งขันและ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
บริ หารทราบทันทีภายหลังการแข่งขันพร้อมกับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
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.

4

มาตรา ๔ - การแข่ งขันเรื อกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก
ต่อไปนี้จะถือว่าเป็ นการแข่งงขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลก:
1. การแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลกสาหรับรุ่ นอาวุโส รุ่ นน้ าหนักเบา และรุ่ นคนพิการ
2. การแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลกรุ่ นอายุต่ากว่า 23 ปี สาหรับและ รุ่ นอายุต่ากว่า 23 ปี น้ าหนักเบา
3. การแข่งขันเรื อกรรเชียงเยาวชนชิงแชมป์ โลก
4.การแข่งขันเรื อกรรเชียงบกชิงแชมป์ โลก
5. การแข่งขันโดยเครื่ องสร้างกล้ามเนื้อชิงแชมป์ โลก
ชื่อเหล่านี้จะถูกใช้สาหรับการพายเรื อชิงแชมป์ โลกที่จดั โดย FISA การแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลกจะ
จัดขึ้นในทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตามในปี ที่มีการจัดแข่งขันโอลิมปิ กและพาราลิมปิ ค, จะไม่มีการจัดแข่งขัน ชิง
แชมป์ โลกในปี นั้น
การแข่งขันชิงแชมป์ โลกรุ่ นเยาวชนและรุ่ นอายุต่ากว่า 23 ปี จะจัดขึ้นในทุก ๆ ปี การแข่งขันชิงแชมป์ โลกรุ่ น
อายุต่ากว่า 23 ปี อาจจะจัดขึ้นในทุกๆปี
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 กีฬาโอลิมปิ ค,พาราลิมปิ ค แล เยาวชนโอลิมปิ ค
กีฬาโอลิมปิ ค,พาราลิมปิ ค และ เยาวชนโอลิมปิ ค และ การแข่งขันเรื อกรรเชียงที่เกี่ยวข้องใดๆ ย่อมมีสถานะ
เดียวกันกับและ อยูภ่ ายใต้กฏข้อบังคับเดียวกันกับ การแข่งขันชิงแชมป์ โลก กฏข้อบังคับต่างๆ อนุมตราที่
เกี่ยวข้อง และกฏข้อบังคับเฉพาะการต่างๆให้ใช้ชุดเดียวกัน
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 -การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก
คณะกรรมการจะต้องตรวจสอบการเสนอราคาขั้นสุดท้าย และ ปฏิเสธรายที่ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต้น อีกทั้ง
คณะกรรมการจะต้องเลือกผูส้ มัครที่เหมาะสมที่สุด และเสนอท่านเหล่านั้นให้สภาอนุมตั ิข้ นั สุดท้ายสาหรับที่รัฐสภาจะ
ลงคะแนนให้ผสู ้ มัครยอมรับเสนอหรื อที่ผสู ้ มัครมากกว่าหนึ่งเสนอโดยสภาเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งของผูส้ มัครเหล่านั้น
โดยคะแนนเสี ยงข้างมากที่ถูกต้องโยน ในกรณี ที่สภาล้มเหลวในการยอมรับการเสนอชื่อผูส้ มัครของสภาหรื อหนึ่งใน
ผูส้ มัครที่เสนอโดยสภาจะต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่สอง
FISA จะส่งเสริ มการจัดการแข่งขันเรื อพายชิงแชมป์ โลกให้กระจายไปทัว่ โลก ให้กบั ผูส้ มัครที่เหมาะสม
คณะกรรมการอาจจัดการแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลกในปี ก่อนแข่งโอลิมปิ กเกมส์ที่เมืองเจ้าภาพโอลิมปิ กเพื่อเป็ นการ
ทดสอบการแข่งเรื อโอลิมปิ กโดยไม่ตอ้ งโหวตในสภา (ดูภาคผนวก ๑๖)

Rule 7 – Right to Participate
World Rowing Championships are open to all member federations.
มาตรา ๗ สิ ทธิการเข้ าร่ วมแข่ งขัน
การแข่งขันชิงชนะเลิศโลกของ FISA ให้สิทธิทุกสมาคมสมาชิกเข้าร่ วมแข่งขัน
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 - เรือกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก คานิยาม
เรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลกเป็ นลาดับของสนามแข่งขันระดับนานาชาติ ฉากจัดไว้ในปฏิทินการแข่งขันเรื อ
กรรเชียงนานาชาติ FISA มีสิทธิ ที่จะกาหนดการแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลกและการใช้ชื่อเรื อ
กรรเชียงชิงแชมป์ โลกโลโก้ คณะกรรมการอาจกาหนดกฎระเบียบเพื่อควบคุมการแข่งงขันเรื อกรรเชียงชิง
แชมป์ โลก
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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 การแข่ งขันนานาชาติ (International Regattas) - ข้ อกาหนด
การแข่งขันนานาชาติเป็ นการแข่งขันเรื อกรรเชียงในระยะต่างๆ จะเป็ นการปล่อยเรื อในลักษณะเรี ยงข้าง
หรื อทวนเข็มนาฬิกา จะให้สิทธิ แก่ผแู ้ ข่งขันจากทุกสมาคมสมาชิกของ FISA แต่ละสมาคมแห่งชาติจะ
รับผิดชอบในการแจ้ง FISA เกี่ยวกับการแข่งขันที่จดั ขึ้นในประเทศของตนที่สอดคล้องกับข้อกาหนดนี้
FISA จะต้องให้การตัดสิ นใจว่า การแข่งขันนั้นเป็ นการแข่งขันนานาชาติหรื อไม่ ถ้าหากเป็ น การแข่งขัน
นั้นจะจัดเข้าอยูใ่ นปฏิทินการแข่งขันนานาชาติของ FISA ตามมาตรา ๑๗
Rule 10 – International Regattas – Control by FISA
In principle, International Regattas shall be conducted according to the Rules of Racing ,related ByeLaws 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 การแข่ งขันนานาชาติ - ควบคุมโดย FISA
ในหลักการ การแข่งขันนานาชาติ จะดาเนินการตามกฎข้อบังคับการแข่งขัน ,อนุมาตรา และกฏข้อบังคับ
เฉพาะในการแข่งขันนั้นๆ แต่ FISA อาจให้ความเห็นชอบการไม่ใช้กฎการแข่งขันและอนุมาตราเหล่านี้ได้
ตามมาตราที่ ๓
การแข่งขันนานาชาติ จะดาเนินการภายใต้อานาจหน้าที่ของ FISA ซึ่ งอาจจะให้แนวทางแก่คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน
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 การเข้ าแข่ งขันนานาชาติ
นักกีฬาจะสมัครเข้าแข่งขันนานาชาติ หรื อการสมัครโดยตรงกับ FISA (เช่น ในการร้องขอ) จะกระทา
ไม่ได้ หากไม่ได้ดาเนิ นการในนามของสโมสรและสมาคมแห่งชาติ
สมาคมแห่งชาติหนึ่ง อาจเข้าร่ วมแข่งขันในทุกการแข่งขันนานาชาติในนามของทีมชาติโดยไม่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสโมสร ถ้านักกีฬาเข้าแข่งขันนานาชาติในนามของทีมชาติ นักกีฬาจะต้องมีสัญชาติเดียวกับ
สมาคมแห่งชาติน้ นั ในกรณี หลังสุ ดนี้ คณะกรรมการบริ หาร อาจให้การยกเว้นได้ หากมีเหตุผล
คณะมนตรี อาจอนุ ญาตให้มีการแข่งขันระหว่งสมาชิกและที่ไม่ใช่สมาชิกของ 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 การแข่ งขันนานาชาติ (International Matches) - ข้ อกาหนด
การแข่งขันนานาชาติเป็ นการแข่งขันเรื อกรรเชียงในระยะต่างๆ จะเป็ นการปล่อยเรื อในลักษณะเรี ยงข้าง
หรื อทวนเข็มนาฬิกา จะให้สิทธิ แก่ผแู ้ ข่งขันจากทุกสมาคมสมาชิกของ FISA แต่ละสมาคมแห่งชาติจะ
รับผิดชอบในการแจ้ง FISA เกี่ยวกับการแข่งขันที่จดั ขึ้นในประเทศของตนที่สอดคล้องกับข้อกาหนดนนี้
FISA จะต้องให้การตัดสิ นใจว่า การแข่งขันนั้นเป็ นการแข่งขันนานาชาติหรื อไม่ ถ้าหากเป็ น การแข่งขัน
นั้นจะจัดเข้าอยูใ่ นปฏิทินการแข่งขันนานาชาติของ FISA ตามมาตรา 17
Rule 13 – International Matches – Control by FISA
In principle, International Matches shall be rowed according to theFISA Rules of Racing related ByeLaws 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 การแข่ งขันนานาชาติ - ควบคุมโดย FISA
ในหลักการ การแข่งขันนานาชาติ จะดาเนินการตามกฎการแข่งขันของ FISA และอนุมาตรา แต่ FISA
อาจให้ความเห็นชอบการงดใช้กฎการแข่งขันและอนุมาตราเหล่านี้ได้
การแข่งขันนานาชาติ จะดาเนินการภายใต้อานาจหน้าที่ของ FISA ซึ่ งอาจจะให้แนวทางแก่คณะกรรการ
จัดการแข่งขัน และอาจจัดผูแ้ ทนทางเทคนิคสองคนอานวยการและตรวจสอบการใช้กฎการแข่งขันของ
FISA และอนุมาตรา หรื อการเบี่ยงเบนจากที่ FISA ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
รายละเอียดของการงดใช้กฎการแข่งขันของ FISA และอนุมาตรา จะต้องแจกจ่ายให้กบั สมาคมและ
สโมสรที่เข้าแข่งขัน โดยส่ งไปพร้อมกับคาเชิญ
แต่ละสมาคมแห่งชาติ ต้องรับผิดชอบและแน่ใจว่า ในการจัดการแข่งขันในประเทศของตนที่ FISA ได้
กาหนดเป็ นการแข่งขันนานาชาติ เป็ นไปตามข้อกาหนดความต้องการของมาตรานี้
คณะมนตรี อาจอนุ ญาตให้จดั การแข่งขันระหว่างสมาชิกและผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นสมาชิก FISA ได้
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 - ผูแ้ ทนทางเทคนิค
คณะกรรมการบริ หาร FISA จะสรรหาผูแ้ ทนด้านเทคนิคได้สูงสุ ดสองคนเพื่อเข้าร่ วมในการแข่งขันชิงแชมป์
โลกและการแข่งขันเรื อกรรเชียงนานาชาติรวมถึงแมทช์การแข่งขันนานาชาติรายการอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
กฏข้อบังคับของสมาพันธ์ได้ถูกนามาใช้บงั คับในการแข่งขันนั้นๆอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค
และความปลอดภัย
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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. ผูแ้ ทนทางเทคนิคจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ หาร และผูอ้ านวยการบริ หารจะแจ้งการ
แต่งตั้งดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบ แล้วคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งการ
แต่งตั้งผูแ้ ทนทางเทคนิค ให้ประธานกรรมการตัดสิ น (President of the Jury) เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (Safety Officer) และเจ้าหน้าที่การแพทย์ (Medical Officer) ทราบด้วย
๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะได้รับการร้องขอให้จดั ที่พกั อาหาร และยานพาหนะให้กบั ผูแ้ ทนทาง
เทคนิคโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาปฏิบตั ิงาน
๓. ผูแ้ ทนทางเทคนิคจะต้องเดินทางถึงสถานที่แข่งขันอย่างช้าหนึ่งวันก่อนกาหนดวันประชุมของผูจ้ ดั การ
ทีมเพื่อการจับฉลากและจะต้องอยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ตลอดเวลาระบะการแข่งขัน และจะต้องทาความรู้จกั กับ
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ประธานกรรมการตัดสิ น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่การแพทย์
๔. ผูแ้ ทนทางเทคนิค เมื่อเดินทางมาถึง จะต้องตรวจสอบสนามแข่งขันกับผูแ้ ทนของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน โดยเฉพาะ การให้ขอ้ สังเกตด้านการรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง ลู่อบอุ่นร่ าง
๕. การจับสลากแบ่งสาย - ผูแ้ ทนทางเทคนิคต้องเข้าร่ วมประชุมผูจ้ ดั การทีมและสังเกตการจับสลากแบ่ง
สาย ในการจัดการแข่งขันที่คณะกรรมการบริ หารได้ตดั สิ นใจว่าจะใช้การจัดลาดับมือวางพวกเขาต้องมัน่ ใจ
ว่าคาแนะนาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเกี่ยวกับการจัดลาดับมือวางจะมีผลต่อการจับสลากแบ่งสาย
และคู่แข่งจะทราบว่าการจัดมือวางจะถูกนามาใช้
๖. การประชุมคณะกรรมการตัดสิ น - ผูแ้ ทนทางเทคนิคต้องเข้าร่ วมการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อย
ในการประชุมครั้งแรก พวกเขาควรจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงของปั ญหาใด ๆ ที่พวกเขาคาดหวังทั้ง
ในเรื่ องความปลอดภัยหรื อมุมมองของการแข่งขัน อย่างไรก็ตามผูแ้ ทนทางเทคนิคควรจะปล่อยให้
คณะกรรมการดาเนิ นบทบาทของตัวเองตามที่กาหนดไว้ในกฎข้อ 91-94 ของกฎของการแข่งขัน
๗. คาแนะนา - ในระหว่างการแข่งเรื อ, คณะกรรมการจัดงานและ / หรื อกรรมการ จะหารื อกับผูแ้ ทนทาง
เทคนิคเกี่ยวกับเรื่ องใด ๆ ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการใช้กฎของ FISA ใด ๆ ผูแ้ ทนทางเทคนิค
จะต้องให้คาแนะนาคณะกรรมการจัดงานและประธานกรรมการเกี่ยวกับความล้มเหลวที่จะปฏิบตั ิตามกฎ
ใดๆ ของ FISA
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๘. ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย - ความรับผิดชอบทางกฎหมายสาหรับเรื่ องของความปลอดภัย
ควบคู่กบั คณะกรรมการจัดการแข่งขันวซึ่ งไม่กาหนดไว้ในกฎของการแข่งขันหรื อในอนุมาตรา จะต้องเป็ น
ความรับผิดชอบของผูแ้ ทนทางเทคนิค
๙. รายงานของผูแ้ ทนทางเทคนิค - ภายในเจ็ดวันนับจากวันเสร็ จสิ้ นการแข่งขันเรื อ, ให้ผแู้ ทนทางเทคนิคส่ ง
รายงานไปยังคณะกรรมการบริ หารของ FISA ซึ่ งจะส่ งต่อไปยังคณะกรรมการจัดงานการแข่งเรื อต่อไป ใน
รายงานควรจะแสดงความเห็นข้อเสนอการวิพากษ์วจิ ารณ์ในรู ปแบบที่กาหนด
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 การแข่ งขันเรื อกรรเชี ยงชิ งแชมป์ แห่ งชาติ
การแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ แห่งชาติ, โดยไม่คานึงถึงระยะทาง หรื อด้วยวิธีการปล่อยตัวแบบใด,อันมี
จุดประสงค์โดยทัว่ ไปสาหรับนักกีฬาของประเทศจากสหพันธ์หนึ่งเท่านั้น คู่แข่งจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ
อาจเข้าร่ วมการแข่งขันหากได้รับความยินยอมจากสมาพันธ์ของประเทศนั้นๆ ระเบียบการแข่งขันนานาชาติ
และ ระเบียบการแข่งขันแห่งชาติจะถูกใช้ควบคุมการแข่งขัน
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 - การอนุมัติการแช่ งขันระดับนานาชาติ
สมาชิกของสหภาพทั้งหมดจะต้องส่ งรายการการแข่งขันทั้งหมดไปยังสานักงานใหญ่ ต้องไม่เกิน 30
กันยายนในแต่ละปี เกี่ยวกับรายชื่อของประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี ถัดไป คานิยามของการแข่งเรื อ
นานาชาติในมาตรา ๙ หรื อในการแข่งขันระหว่างประเทศในมาตรา ๑๒ พวกเขาจะส่ งไปยังสภาเพื่อขอ
อนุมตั ิ:
1. วันที่ และสนามจัดการแข่งขันที่จะจัด
2. รายละเอียดของสนามของ
3. ชนิดของการแข่งเรื อ
4. ประเภทของการแข่งขันคู่แข่งและการแบ่งประเภทของเรื อของเรื อ
5. กฏใดๆ และอนุมาตราใดๆ ที่ FISA ยกเว้น
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 – ปฏิทนิ แข่ งขันเรือนานาชาติของ FISA
การแข่งขันระดับนานาชาติ และการแข่งขันนานาชาติได้รับอนุมตั ิจาก FISA ภายใต้มาตรา 9 หรื อ 12 จะ
กระทาได้ตามปฏิทินการแข่งเรื อนานาชาติของ FISA อย่างไรก็ตาม FISA อาจใช้ดุลยพินิจยังรวมถึงวันที่
ของการแข่งขันอื่น ๆ ในปฏิทินเพื่อความสะดวกของประเทศสมาชิก แต่ขอ้ เท็จจริ งที่วา่ แข่งดังกล่าวไม่ได้จดั
ขึ้นภายใต้อานาจของ FISA จะต้องถูกระบุไว้ในปฏิทิน FISA จะส่ งต่อไปยังทุกสหภาพสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า
31 ตุลาคมในแต่ละปี รายชื่อของประเทศและ สนามจัด การแข่งขันระดับนานาชาติที่ได้รับการอนุมตั ิจะจัด
ขึ้นในปี ต่อไป
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PART II – ROWERS AND COXSWAINS
หมวดที่ ๒ ฝี พายและนายท้ ายเรือ
SECTION 1 – General
ส่ วนที่ ๑ รุ่นบุคคลทัว่ ไป
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 สิ ทธิการเข้ าร่ วมแข่ งขัน
การแข่งขันชิงชนะเลิศโลกของ FISA ให้สิทธิทุกสมาคมสมาชิกเข้าร่ วมแข่งขัน
การแข่งขันชิงชนะเลิศโลกของ FISA จะจัดในรุ่ นเยาวชนและรุ่ นน้ าหนักเบา และเช่นเดียวกัน จะจัดการ
แข่งขันรายการรุ่ นน้ าหนักเบาในกีฬาโอลิมปิ ค จะให้สิทธิแก่นกั กีฬาเรื อกรรเชียงที่เข้ากับข้อกาหนดความ
ต้องการตามประเภทที่เกี่ยวข้อง
รายการแข่งขันอื่นในการแข่งขันชิงชนะเลิศโลกของ FISA และในกีฬาโอลิมปิ ค จะให้สิทธินกั กีฬาเรื อ
กรรเชียงทุกคน โดยไม่มีการจากัดในเรื่ องอายุ หรื อน้ าหนัก
ในกีฬาโอลิมปิ ค,พาราลิมปิ ค และกีฬาเยาวชนโอลิมปิ ค จะให้สิทธิเข้าแข่งขันเฉพาะนักกีฬาเรื อกรรเชียงที่
ได้รับเลือกจากสมาคมสมาชิกเจ้าสังกัดในประเภทเรื อที่มีการแข่งขันตามระบบการคัดเลือก (Qualification
System) ที่กาหนดในอนุมาตรา
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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 สั ญชาติ
การแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลก การแข่งขันเรื อกรรเชียงเวิลด์คพั การแข่งขันชิงแชมป์ ทวีปและการ
แข่งขันเรื อกรรเชียงนานาชาติ จะต้องเปิ ดให้คู่แข่งทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตในการแข่งขันโดยประเทศสมาชิก
ของพวกเขาและผูท้ ี่มีสิทธิ์ ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันชิงแชมป์
โลกพายเรื อนักกีฬาจะต้องเป็ นพลเมืองของประเทศนั้น เขาจะต้องสามารถพิสูจน์เรื่ องนี้ดว้ ยการแสดง
เอกสารอย่างเป็ นทางการ (หนังสื อเดินทางหรื อบัตรประจาตัวประชาชน) ในกรณี พิเศษคณะ
กรรมการบริ หารอาจมีขอ้ ยกเว้น
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 การแข่ งขันประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง
เฉพาะนักกีฬาเพศชายเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ลงแข่งในการแข่งขันประเภทบุคคลชายและ เฉพาะนักกีฬาเพศหญิง
เท่านั้นจึงมีสิทฺธ์ ิลงแข่งในการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง
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 - สุ ขภาพนักกีฬา
สหพันธ์สมาชิกแต่ละประเทศจะต้องมัน่ ใจว่านักกีฬาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและสุ ขอนามัยที่ดีพร้อม
สาหรับการแข่งขัน ในการเข้าร่ วมการแข่งขันระดับนานาชาติ,การแข่งขันชิงแชมป์ โลก สหพันธ์สมาชิกแต่
ละประเทศต้องรับผิดชอบในการส่ งนักกีฬาแต่ละคนเข้ารับการตรวจสุ ขภาพก่อนเข้าแข่งขนและได้รับการ
รับรองการเข้าตรวจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร(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 - สุ ขภาพและประกันภัย
สหพันธ์สมาชิกแต่ละประเทศจะต้องมัน่ ใจว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทีมมีการประกันสุ ขภาพภาพที่
เหมาะสมและต้องครอบคลุมถึงการประกันภัยทรัพย์สินและการประกันอุบตั ิเหตุของบุคคลของพวกเขาและ
อุปกรณ์การแข่งขัน
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 - ความรับผิดชอบ
นักกีฬาอาจเข้าร่ วมการแข่งขันชิงแชมป์ โลกและการแข่งขันเวิลด์คพั ถ้าพวกเขาได้ส่งแบบฟอร์มการลงนาม
ตามมาตรา 56 อย่างเป็ นทางการ เจ้าหน้าที่ของแต่ละทีมต้องมีส่งแบบฟอร์มลงนามไปยัง FISA ก่อนการ
รายการการแข่งขันจะถูกประกาศ
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
ประเภทอายุต่อไปนี้ใช้สาหรับนักกีฬาเรื อกรรเชียงเป็ นที่ยอมรับจาก FISA:
1 รุ่ นเยาวชน,
2 รุ่ นอายุต่ากว่า 23 ปี ,
3 รุ่ นอาวุโส,
4 รุ่ นทัว่ ไป
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- หมวดหมู่เพิม่ เติม
นอกจากประเภทอายุดงั กล่าว FISA ยังตระหนักถึงรุ่ นน้ าหนักเบาสาหรับรุ่ นสู งอายุและรุ่ นอายุต่ากว่า 23 ปี
เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาคนพิการและรุ่ นผูส้ ู งอายุ
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
คณะมนตรี อาจตัดสิ นใจเกี่ยวกับใบอนุญาตสาหรับทุกประเภทของฝี พาย ในทางปฏิบตั ิกรรมการจะแต่งตั้ง
บุคคลที่จะตรวจสอบใบอนุ ญาตของนักกีฬาทุกคน ก่อนการแข่งของเรื อทุกประเภทไม่เกินสองชัว่ โมงก่อนที่
การแข่งขันรายการแรกที่นกั กีฬาผูน้ ้ นั เกี่ยวข้อง
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
คนถือท้ายเรื อถือ เป็ นสมาชิกของลูกเรื อ การแข่งขันเรื อกรรเชียงประเภทหญิงจะไม่ถือท้ายเรื อโดยผูช้ ายและ
การแข่งขันเรื อกรรเชียงประเภทชายจะต้องไม่ถือท้ายเรื อโดยผูห้ ญิงยกเว้นใน การแข่งขันรุ่ นทัว่ ไปหรื อใน
กรณี พิเศษที่คณะกรรมการบริ หารอนุญาตให้เป็ นอย่างอื่น ข้อกาหนดเรื่ องอายุจะใช้บงั คับกับคนถือท้ายเรื อ
ยกเว้นในรุ่ นทัว่ ไป
น้ าหนักขั้นต่าสาหรับคนถือท้ายเรื อขณะสวมชุดแข่งขันคือ 55 กก.สาหรับผูช้ าย ,ในรุ่ นอายุต่ากว่า 23 ปี คน
และรุ่ นเยาวชน และ น้ าหนักไม่เกิน 50 สาหรับผูห้ ญิง ,รุ่ นอายุต่ากว่า 23 ปี รุ่ นเยาวชนหญิงและประเภททีม
ผสม การที่จะทาให้มีน้ าหนักดังกล่าวอาจดาเนินการโดยใช้น้ าหนักถ่วงสู งสุ ด 10 กก. โดยลูกน้ าหนักจะถูก
วางไว้ในเรื อใกล้คนถือท้ายเรื อที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ไม่มีขอ้ กาหนดใดระบุให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่ง
ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของน้ าหนักถ่วงนี้ ณ เวลาใด ๆ ก็ตามก่อนการแข่งขันหรื อทันทีหลังจากที่การแข่งขัน
เสร็ จสิ้ นคณะกรรมการควบคุม อาจจาเป็ นต้องเช็คน้ าหนักของน้ าหนักถ่วงซ้ าอีกครั้ง
บทบัญญัติเหล่านี้จะถูกประยุกต์ใช้บงั คับกับคนถือท้ายเรื อในการแข่งรุ่ นน้ าหนักเบา
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 - นา้ หนักตัวของคนถือท้ายเรือ
คนถือท้ายเรื อ จะมีการชัง่ น้ าหนักตัวโดยสวมเพียงชุดแข่งของพวกเขาบนตาชัง่ การทดสอบไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ชัว่ โมงและไม่เกินสองชัว่ โมงก่อนรายการแรกที่พวกเขาแข่งขันในแต่ละประเภทเรื อ เครื่ องชัง่ น้ าหนักต้อง
ระบุน้ าหนักของคนถือท้ายเรื อด้วยความละเอียดถึง ๐.๑ กิโลกรัม คณะกรรมการควบคุมอาจต้องใช้บตั ร
ประจาตัวนักกีฬาพร้อมรู ปถ่ายในการชัง่ น้ าหนักครั้งแรกและครั้งต่อๆ 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.

ส่ วนที่ 2 – รุ่นเยาวชน
มาตรา ๒๙ - รุ่นเยาวชน
นักกีฬาจะสามารถเข้าแข่งขันในรุ่ นเยาวชนได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่เขามีอายุครบ 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.

ส่ วนที่ 3 -รุ่นอาวุโสและรุ่ นอายุต่ากว่ า 23 ปี
มาตรา ๓๐ - รุ่นอาวุโสและรุ่ นอายุต่ากว่ า 23 ปี
นักกีฬาสามารถเข้าร่ วมแข่งขันในรุ่ นอายุต่ากว่า 23 ปี ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่เขามีอายุถึง 22 ปี
การแข่งขันรุ่ นอาวุโสจะเปิ ดให้นกั กีฬาทุกวัย
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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.

ส่ วนที่ 4 - รุ่นนา้ หนักเบา
มาตรา ๓๑ - รุ่นนา้ หนักเบา
นักกีฬาสามารถเข้าแข่งขันในรุ่ นน้ าหนักเบาถ้าเข้าเกณฑ์ต่อไปนี้
๑. นักกีฬาชายคนที่มีน้ าหนักเบา (ไม่รวมคนถือท้ายเรื อ) ต้องมีน้ าหนักเฉลี่ย ไม่เกิน 70 กก. ไม่มีบุคคลใดมี
น้ าหนักมากกว่า 72.5kg
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๒. นักกีฬาชายรุ่ นน้ าหนักเบาประเภทหนึ่งคนพายคู่ตอ้ งมีน้ าหนักไม่มากกว่า 72.5kg
๓.นักกีฬาผูห้ ญิงรุ่ นน้ าหนักเบา (ไม่รวมคนถือท้ายเรื อ) จะมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักตัวไม่เกิน 57 กิโลกรัม ไม่มี
บุคคลใดมีน้ าหนักมากกว่า 59 กิโลกรัม
๔. นักกีฬาหญิงรุ่ นน้ าหนักเบาประเภทหนึ่งคนพายเดี่ยวจะต้องมีน้ าหนักไม่เกินกว่า 59 กิโลกรัม
นักกีฬารุ่ นน้ าหนักเบาจะมีการชัง่ น้ าหนักโดยสวมเพียงชุดแข่งของพวกเขาในการทดสอบเครื่ องชัง่ น้ าหนัก
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งชัว่ โมงและไม่เกินสองชัว่ โมงก่อนที่การแข่งขันรายการแรกของพวกเขาในรุ่ นน้ าหนักเบาจะ
เริ่ มแข่งขันในแต่ละวันของการแข่งขัน
แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วถ้ารอบสองของการแข่งขันรายการเดียวกันเกิดขึ้นในวันเดียวกันของการแข่งขันและ
ฝี พายบางคนในรอบที่สองไม่ได้แข่งกันในรอบแรกของวัน ฝี พายเหล่านี้จะต้องจะชัง่ น้ าหนักในเวลา
เดียวกันกับฝี พายในรอบแรก
พวกเขาจะต้องปรากฎตัวที่ศูนย์ชง่ั น้ าหนักโดยสวมชุดแข่งขัน เครื่ องชัง่ น้ าหนักควรจะระบุน้ าหนักของ
นักกีฬาละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม หากการแข่งขันครั้งแรกถูกเลื่อนออกไปในภายหลังหรื อยกเลิก นักกีฬาที่มี
น้ าหนักเบาไม่จาเป็ นต้องมีการชัง่ น้ าหนักรอบต่อมาในวันเดียวกันสาหรับการแข่งขันรายการนั้น
คณะกรรมการควบคุมจะชัง่ น้ าหนักหรื อภายหลังการแสดงบัตรประจาตัวกับการถ่ายภาพ นักกีฬาที่ได้รับ
อีกไฮฉี ดเข้าเส้นเลือดดาระหว่างการชัง่ น้ าหนักในและการแข่งขันนั้นจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้แข่งขัน
ถ้านักกีฬาน้ าหนักตัวเกินกว่าที่กาหนดหรื อลูกเรื อมีน้ าหนักตัวเกินค่าเฉลี่ยที่จาเป็ นต้องใช้การชัง่ น้ าหนักเกิน
ช่วงเวลาที่ได้รับอนุ ญาตสาหรับการชัง่ น้ าหนัก, นักกีฬา (และลูกเรื อของพายที่) หรื อลูกเรื อที่เกี่ยวข้องจะไม่
มีสิทธิ์ และจะถูกให้ออกจากการแข่งขัน
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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.

ส่ วนที่ 5 - รุ่นทัว่ ไป
มาตรา ๓๒ - รุ่นทัว่ ไป
นักกีฬาอาจจะแข่งขันในรุ่ นทัว่ ไปในระหว่างปี ที่เขาอายุครบ 27 ปี การแข่งขันรุ่ นทัว่ ไปชิงแชมป์ โลกจะต้อง
ดาเนินการในแต่ละปี ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับการแข่งขันรุ่ นทัว่ ไป การแข่งขันชิง
แชมป์ โลกรุ่ นทัว่ ไปจะแข่งระหว่างประเทศภายใต้กฎเหล่านี้
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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อนุมาตราข้ อ ๓๒ - รุ่นทัว่ ไป
อายุของนักกีฬาที่จะเข้ าร่ วมการแข่ งขันรุ่ นทั่วไปจะต้ องมีอายุอยู่ระหว่ างปี ของการเข้ าร่ วมการ การแข่ งขัน
ในรุ่ นทั่วไปจะจัดขึน้ ในประเภทอายุดังต่ อไปนี:้
A อายุขนั้ ตา่ : 27 ปี
B อายุเฉลี่ย 36 ปี หรื อมากกว่ า
C อายุเฉลี่ย 43 ปี ขึน้ ไป,
D อายุเฉลี่ย 50 ปี หรื อมากกว่ า
E อายุเฉลี่ย 55 ปี ขึน้ ไป,
F อายุเฉลี่ย 60 ปี ขึน้ ไป,
G อายุเฉลี่ย 65 ปี หรื อมากกว่ า
H อายุเฉลี่ย 70 ปี ขึน้ ไป,
I อายุเฉลี่ย 75 ปี หรื อมากกว่ า
J อายุเฉลี่ย 80 ปี หรื อมากกว่ า
K อายุเฉลี่ย 85 ปี หรื อมากกว่ า
ประเภทอายุไม่สามารถใช้กบั คนถือท้ายเรื อ นักกีฬาแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบ สุ ขภาพและสมรรถภาพของ
ตัวเอง และนักกีฬารุ่ นทัว่ ไปทุกคนจะต้องพิสูจน์อายุของเขาโดยการแสดงเอกสารทางราชการ (หนังสื อ
เดินทางหรื อบัตรประจาตัวประชาชน)
กรุ ณาใช้ ภาคผนวกที่ ๑๒ สาหรั บกฏข้ อบังคับสาหรั บการแข่ งขนรุ่ นทั่วไป
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 - การแข่ งขันรุ่นทัว่ ไปประเภทผสม
การแข่งขันประเภทผสมอาจจะจัดขึ้นสาหรับรุ่ นทัว่ ไป โดยที่ครึ่ งหนึ่งของลูกเรื อไม่รวมคนคัดท้ายเรื อ
จะต้องเป็ นผูห้ ญิงและอีกครึ่ งต้องผูช้ าย คนคัดท้ายเรื ออาจจะเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชายก็ได้
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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 ParaRowing Classification Regulations (see Appendix 17). The categories and boat classes are defined in the
Para-Rowing Regulations (see Appendix13)

ส่ วนที่ 6 - รุ่นคนพิการ
มาตรา ๓๔ - รุ่นคนพิการ
นักกีฬาอาจแข่งขันในรุ่ นคนพิการถ้าความพิการของเขาตรงกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับระดับความ
พิการ(ภาคผนวก ๑๗) ชนิดและประเภทของเรื อจะถูกกาหนดไว้ในระเบียบการแข่งขัน(ภาคผนวก๑๓)

25

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+)

หมวดที่ ๓ ประเภทเรือ
มาตรา ๓๐ ประเภทเรือ
FISA จะกาหนดประเภทเรื อ ดังนี้
๑. เรื อกรรเชียงเดี่ยวพายคู่ (Single Sculls = 1x)
๒. เรื อกรรเชียงคู่พายคู่ (Double Sculls = 2x)
๓. เรื อกรรเชียงคู่พายเดี่ยว ไม่มีนายท้าย (Pair-oars without coxswain = 2-)
๔. เรื อกรรเชียงคู่พายเดี่ยว มีนายท้าย (Pair-oars with coxswain = 2+)
๕. เรื อกรรเชียงสี่ พายคู่ (Quadruple Sculls = 4x)
๖. เรื อกรรเชียงสี่ พายเดี่ยว ไม่มีนายท้าย (Four-oars without coxswain = 4-)
๗. เรื อกรรเชียงสี่ พายเดี่ยว มีนายท้าย (Four-oars with coxswain = 4+)
๘. เรื อกรรเชียงแปด มีนายท้าย (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, 4Under 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 - การแบ่ งประเภทเรือในการแข่ งขันเรือกรรเชี ยงชิงแชมป์ โลก
การแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลกที่จะมีการจัดขึ้นในรายการดังต่อไปนี้ :
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+
ประเภทอายุต่ากว่า 23 ปี ชาย (BM) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 + 4 +
ประเภทอายุต่ากว่า 23 ปี หญิง (BW) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 +
ประเภทอายุต่ากว่า 23 ปี ชาย ที่มีน้ าหนักเบา (BLM) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 ประเภทอายุต่ากว่า 23 ปี หญิง ที่มีน้ าหนักเบา (BLW) 1x, 2x, 4x
รุ่ นเยาวชนชาย (JM) 1x, 2x, 2 -, 4x, 4 -, 8 + 4 +
รุ่ นเยาวชนหญิง (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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หากการแข่งขันใดๆข้างต้น ยกเว้น การแข่งขันพิเศษที่ถูกจัดเพื่อการแข่งขันโอลิมปิ ค พาราลิมปิ ค รุ่ นอาวุโส
รุ่ นอายุต่ากว่า ๒๓ และรุ่ นเยาวชน,มีผเู ้ ข้าร่ วม ณ จุดปล่อยตัวน้อยกว่าเจ็ดลาในสามการแข่งขัน การจัดการ
แข่งขันในรุ่ นนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติจากโปรแกรมการแข่งขันในครั้งถัดไป
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, 4Lightweight 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 - การแบ่ งประเภทเรือในการแข่ งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์
โปรแกรมที่แข่งขันเรื อกรรเชี ยงในกีฬาโอลิมปิ กประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:
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 การแบ่ งประเภทเรือในการแข่ งขันอืน่ ๆ
โปรแกรมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและชิงแชมป์ ระดับทวีปรวมทั้ง การแข่งขันร่ วมอื่นๆจะถูกกาหนดโดย
ข้อตกลงระหว่าง FISA ภายหลังการหารื อร่ วมระหว่างผูจ้ ดั การแข่งขัน กับ คณะกรรมการบริ หารระดับ
ภูมิภาค ตามความเหมาะสม ของสมาพันธ์และสภา
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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.

หมวดที่ ๔ เรือ และการสร้ าง
มาตรา ๓๙ อิสระการสร้ าง
การสร้าง การออกแบบ และขนาดของเรื อ และพาย ในหลักการ จะไม่มีขอ้ ห้ามตามขอบเขตที่บญั ญัติไว้ใน
มาตรา ๑ วรรค ๑ และ ๒ และมตรา ๔๐
แต่คณะมนตรี ของ FISA อาจจะออกข้อกาหนดความต้องการเป็ นอนุมาตราการแข่งขัน
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อนุมาตราของมาตรา ๓๙ เรือและอุปกรณ์
1. ความยาวของตัวเรือ
1.1 ความยาวสูงสุด เรื อประเภทแปดทุกลาที่ใช้ แข่ งขันชิ งชนะเลิศโลกของ FISA กีฬาโอลิมปิ คหรื อแข่ ง
คัดเลือก กีฬาระดับภูมิภาค ชิ งชนะเลิศภาคพืน้ ทวีป จะต้ องเป็ นเรื อสองท่ อน แต่ ละท่ อนจะต้ องไม่ ยาวกว่ า
๑๑.๙ ม.
1.2 ความยาวตา่ สุด เรื อทุกลาจะต้ องมีความยาวไม่ ตา่ กว่ า 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-ตลอดปลายใบพายจะต้ องหนาอย่ างตา่ ดังนี ้
-พายเดี่ยว (Oars)
๕ ม.ม.
-พายคู่ (Sculls)
๓ ม.ม.
ความหนาที่ปลายใบพายด้ านนอกจะต้ องวัดได้ ๓ ม.ม. สาหรั บใบพายเดี่ยว และ ๒ ม.ม.สาหรั บใบ
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 ที่นั่งของนายท้ ายเรื อ-ช่ องเปิ ดตรงที่นั่งของนายท้ ายจะต้ องยาวอย่ างน้ อย ๗๐ ซ.ม. และกว้ างเท่ ากับ
ความกว้ างของเรื อ อย่ างน้ อย ๕๐ ซ.ม. พิน้ ผิวภายในของส่ วนที่ปิดจะต้ องเรี ยบและไม่ มีโครงสร้ างใดที่ อาจ
จากัดความกว้ างข้ างในของตรงส่ วนนายท้ าย
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 ตั้งแต่ วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป เรื อทุกลาที่ใช้ แข่ งในรายการ ชิ งแชมป์ โลก, โอลิมปิ ค, พารา
ลิมปิ ค, รุ่ นเยาวชน และ การแข่ งขันระดับนานาชาติ จะต้ องผ่ านเกณฑ์ ลักษณะของคู่มือมาตราฐานความ
ปลอดภัยของ FISA นั่นคือ “เรื อที่บรรทุกฝี พายที่มีนา้ หนักเฉลี่ยกับนา้ หนักที่ระบุไว้ เข้ านั่งประจาตาแหน่ ง
จะต้ องสามารถลอยลาโดยส่ วนบนสุดของที่ นั่งจะต้ องตา่ กว่ าเส้ นผิวนา้ ไม่ เกิน 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 ลูกบอลหัวเรื อ- ที่หัวเรื อทุกลาจะต้ องติดลูกบอลสี ขาวขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง ๔ ซ.ม. และทาด้ วยยาง
นิ่ม หรื อวัสดุที่คล้ ายกัน นอกจากนี ้ หัวเรื อจะต้ องมีลักษณะเป็ นการป้ องกันและเห็นได้ ชัด
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 อุปกรณ์ รัดเท้ า ที่ยนั เท้ า-อุปกรณ์ ยึดเท้ า ที่ รัดเท้ า รองเท้ าที่ติดตั้งในเรื อทุกลา จะต้ องถูกออกแบบมา
เพื่อให้ ง่ายต่ อการปลดถอด เพื่อให้ ฝีพายสามารถออกจากตัวเรื อได้ อย่ างรวดเร็ วโดยที่อุปกรณ์ เหลั้นยังติดอยู่
ที่เรื อ อุปกรณ์ ที่ยึด รองเท้ าต้ องถูกติดตั้งอย่ างเป็ นอิสระโดยที่ส้นเท้ าต้ องไม่ ถกู ยกสูงเกินกว่ า ๗ เซนติเมตร
ในกรณี ประสบอุบัติเหตุเรื อควา่ เรื อทุกลาจะต้ องติดตั้งที่ยนั เท้ าหรื อรองเท้ าที่ทาให้ ผ้ แู ข้ งขันออกจากเรื อโดย
ไม่ ต้องใช้ มืเพียงข้ างเดียวอและใช้ เวลาน้ อยที่ สุดเท่ าที่ทาได้
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. การระบุตัวเรื อ
๓.๑ เรื อทุกลาจะต้องมีแผ่นข้อมูลการผลิตหรื อสิ่ งทานองเดียวกันที่เห็นชัดเจนและติดอยูภ่ ายในตัวเรื ออย่าง
ถาวร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อของผูส้ ร้างเรื อ
- ปี ที่สร้าง
- น้ าหนักเฉลี่ยของลูกเรื อที่จะบรรทุกได้
- น้ าหนักเรื อที่สร้างเสร็ จ
- ระบุวา่ เรื อผ่านมาตราการลอยตัวของ 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 เรื อทุกลาจะต้ องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ใน มาตรา ๕๐ ด้ านล่ าง(ชื่ อ,สัญลักษณ์ ,อื่นๆ)
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. คุณสมบัติของทรั พยากรธรรมชาติ
๔.๑ ห้ ามใช้ วตั ถุ,วัสดุหรื อโครงสร้ างใดๆ ที่สามารถดัดแปลงคุณสมบัติของลานา้ หรื อ ชั้นผิวของนา้ กับตัว
เรื อ
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 การนานวัตกรรม (สิ่ งใหม่ ) ของเรือและอุปกรณ์มาใช้
นวัตกรรมที่สาคัญของเรื อและอุปกรณ์คลอบคลมถึง ตัวเรื อ,พาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเสื้ อผ้าจะต้อง
เป็ นไปตามข้อกาหนดความต้องการต่อไปนี้ ก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันนานาชาติของ FISA
รวมทั้งการแข้งขันชิงชนะเลิศโลกและกีฬาโอลิมปิ ค
๑. มีจดั ให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคน (ทุกตราอักษร)
๒.ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมีนยั สาคัญ,ราคาเหมาะสม
๓. ไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขัน ,ผูเ้ ข้าแข่งขันมีสิธิใช้เท่ากัน
๔. มีความปลอดภัยและไม่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม
๕.ก่อให้เกิดการพัฒนาในการแข่งขันกีฬาทั้งในด้าน ความยุติธรรม.ความเท่าเทียม
จะต้องเสนอนวัตกรรมที่จะนามาใช้ต่อคณะกรรมการบริ หารของ FISA เพื่อการประเมิณถ้าได้รับการตัดสิ น
ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นและอนุญาติให้ใช้ได้ จะต้องนาไปใช้อย่างน้อยตลอดฤดูกาลหนึ่งของ
การแข่งขันนานาชาติ ก่อนที่จะนาไปใช้กบั การแข่งขันชิงชนะเลิศโลก หรื อกีฬาโอลิมปปิ ค ลูกเรื อที่ใช้
นวัตกรรมของเรื อและอุปกรณ์ซ่ ึ งไม่ได้ปฏิบตั ิตามขบวนการนี้หรื อยังไม่ได้รับอนุญาตการใช้ อาจเสี่ ยงต่อ
การถูกตัดออกจากการแข่งขัน
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 - นา้ หนักเรือ
เรื อทั้งหมดที่ใช้การแข่งขันชิ งแชมป์ โลก การแข่งขันเวิลด์ คัพ, โอลิมปิ ก, กีฬาโอลิมปิ กเยาวชน, พาราลิมปิ ก
การคัดเลือกตัวแทน การแข่งขันระดับภูมิภาคและเกม การแข่งขันชิงแชมป์ ทวีปและการแข่งขันระดับ
นานาชาติอื่น ๆ ต้องมีการกาหนดน้ าหนักต่าสุ ด
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 กฎข้ อ 34 - นา้ หนักเรือ
1 น้ าหนักเรื อขั้นต่าดังต่อไปนี้:
น้ าหนักต่าสุ ดของเรื อแต่ละชนิด (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
น้ าหนักต่าสุ ดของเรื อให้หมายความรวมถึงอุปกรณ์เฉพาะที่จาเป็ นต้องใช้; โดยเฉพาะอย่างยิง่ - แขน
กรรเชียง, stretchers, รองเท้า, รางเลื่อน, ที่นงั่ น้ าหนักต่าสุ ดจะไม่รวมถึงพายและหมายเลขเรื อ อุปกรณ์ขยาย
เสี ยงใด ๆ และลาโพงหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอื่น ๆ น้ าหนักถ่วงที่เพิ่มขึ้นในเรื อเพื่อให้ได้น้ าหนัก
ตามที่ตอ้ งการจะผูกแน่นกับเรื อหรื ออุปกรณ์ที่จาเป็ นอธิบายไว้ขา้ งต้น
35

2. Responsibility – It is solely the responsibility of the crew that their boat meets the required minimum
weight.
2 ความรับผิดชอบ – มันเป็ นเพียงความรับผิดชอบของลูกเรื อที่เรื อของพวกเขาจะมีน้ าหนักขั้นต่าตามที่
กาหนด
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 การชัง่ น้ าหนักเครื่ องชัง่ - เครื่ องชัง่ น้ าหนักต้องจัดให้มีไว้ตามที่ได้รับอนุมตั ิ FISA ผูผ้ ลิตและต้องระบุ
น้ าหนักของเรื อด้วยความละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม เครื่ องชัง่ น้ าหนักจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่ องพิมพ์เพื่อให้
บันทึกของน้ าหนักเรื อได้ทนั ที ในช่วงของการฝึ กซ้อมแต่ละวันและในวันแข่งแต่ละ, เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
จะต้องได้รับการทดสอบโดยใช้การปรับเทียบน้ าหนัก โดยสมาชิกของคณะกรรมการ FISA วัสดุและ / หรื อ
สมาชิกจากคณะกรรมการควบคุมรับผิดชอบในการชัง่ น้ าหนักเรื อ
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 ทดสอบชัง่ น้ าหนักของเรื อ - เครื่ องชัง่ น้ าหนัก จะสามารถใช้ได้อย่างน้อย 24 ชัว่ โมงก่อนการแข่งขัน
รายการแรก สาหรับการทดสอบการชัง่ น้ าหนักเรื อของพวกเขา เครื่ องชัง่ น้ าหนักจะต้องตั้งอยูบ่ นพื้น
แนวนอนภายในอาคารหรื อเต็นท์เพื่อการป้ องกันจากลม สถานที่ชง่ั น้ าหนักจะต้องชัง่ น้ าหนักได้อย่าง
ง่ายดายสามารถเข้าถึงได้เมื่อยกเรื อมาจากที่ลงเรื อาและจะสงวนไว้สาหรับการชัง่ น้ าหนักของเรื อในช่วงการ
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 การเลือกเรื อเพื่อนามาชัง่ น้ าหนัก - ผูไ้ ด้รับมอบอานาจโดยประธานกรรมการจะทาการสุ่ มจับสลากก่อนที่
จะเริ่ มการแข่งขันเพื่อเลือกเรื อซึ่ งจะมีการชัง่ น้ าหนัก นอกจากนี้เขายังมีสิทธิเลือกเรื อเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
ก่อนที่จะเสร็ จสิ้ นจากการแข่งขันของเรื อที่เกี่ยวข้องหากมีความสงสัยว่าเรื อบางลามีน้ าหนักเบากว่าที่กาหนด
เขาจะส่ งสาเนาการจับสลากสุ่ มไปยังบุคคลที่รับผิดชอบที่คณะกรรมการควบคุม
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 แจ้งเตือนไปยังลูกเรื อ - สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมจะต้องแจ้งลูกเรื อของเรื อลาที่ถูกเลือกเมื่อพวก
เขาขึ้นจากน้ าหลังแข่งหรื อผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งหรื อคนเพื่อที่จะมาพร้อมกับเรื อแต่ละลาเพื่อชัง่ น้ าหนัก
ลูกเรื อที่ถูกเลือกจะต้องนาเรื อวางไว้บนเครื่ องชัง่ น้ าหนักเมื่อมีการแจ้งเตือนว่าเรื อได้รับเลือกสาหรับการชัง่
น้ าหนัก หากเรื อมีน้ าหนักต่ากว่าน้ าหนักต่าสุ ดอาจนาไปสู่ การถูกลงโทษ เมื่อลูกเรื อได้รับแจ้งว่าเรื อได้รับ
เลือกสาหรับชัง่ น้ าหนัก ห้ามใส่ น้ าหนักใดเพิม่ ไปยังเรื อจนกว่าเรื อได้รับการชัง่ น้ าหนัก
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 อุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะหักลบน้ าหนักออก - ปกติบางรายการของอุปกรณ์จะได้รับอนุญาตให้อยูค่ งที่ในเรื อ
ในช่วงการชัง่ น้ าหนัก ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ค่าน้ าหนักมาตรฐานจะถูกลบออกจากน้ าหนักเรื อที่ถูกชัง่ :
ลูกเรื อจะมีตวั เลือกในการถอดอุปกรณ์ดงั กล่าวทั้งหมดได้ตลอดเวลาในระหว่างขั้นตอนการชัง่ น้ าหนัก
สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมและตัวแทนของลูกเรื อต้องระบุและตกลงจานวนและประเภท
ของรายการอุปกรณ์และบันทึกข้อมูลนี้โดยการเขียน ถ้าสมาชิกของคณะกรรมการควบคุมมีความกังวลว่า
อุปกรณ์ที่อยูใ่ นเรื อหนักกว่าน้ าหนักมาตรฐาน ลูกเรื อจะต้องขอให้เอาอุปกรณ์น้ ีออกจากเรื อก่อนที่จะชัง่
น้ าหนักอย่างเป็ นทางการ
ขณะที่ชง่ั น้ าหนักอย่างเป็ นทางการของเรื อ, พื้นผิวเปี ยกปกติของเรื อเป็ นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามอาจจะเช็ด
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น้ าให้แห้งก่อนชัง่ น้ าหนักโดยเฉพาะอย่างยิง่ น้ าที่อยูใ่ นตัวเรื อทั้งหมด อุปกรณ์อื่น ๆ (เครื่ องมือ, เสื้ อผ้า,
ฟองน้ า, ขวด ฯลฯ ) จะต้องนาออกมาจากเรื อก่อนที่จะชัง่ น้ าหนัก
8. Official Weighing – The boat shall be officially weighed.
8 การชัง่ น้ าหนักอย่างเป็ นทางการ - เรื อจะต้องชัง่ น้ าหนักอย่างเป็ นทางการ
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 การไม่สามารถทาให้เรื อยูใ่ นน้ าหนักที่กาหนด – ถ้าเรื อมีน้ าหนักน้อยกว่าที่กาหนด สมาชิกของ
คณะกรรมการควบคุมจะพิมพ์บนั ทึกของการชัง่ น้ าหนักออกมาและดาเนินการดังต่อไปนี้:
9.1 เขียนคาว่า "การชัง่ น้ าหนักเรื อครั้งแรก" บันทึกไว้บนกระดาษที่พิมพ์ออกมา
9.2 การทดสอบเครื่ องชัง่ น้ าหนักด้วยลูกน้ าหนัก สังเกตการณ์โดยตัวแทนลูกเรื อ พิมพ์ผลจากการทดสอบ
ออกมา และเขียนบันทึกลงบนกระดาษที่พิมพ์ออกมา โดยเขียนชื่อของลูกเรื อและรายการแข่งขันและคาว่า
"การทดสอบการชัง่ น้ าหนัก" ทั้งตัวแทนลูกเรื อและสมาชิกของคณะกรรมการควบคุมต้องลงลายมือชื่ อใน
บันทึกพิมพ์ของการทดสอบนี้
9.3 ชัง่ น้ าหนักเรื อเป็ นครั้งที่สอง เขียนลงบนกระดาษที่พิมพ์ออกมา โดยเขียนของลูกเรื อและรายการแข่งขัน
และจานวน ของอุปกรณ์ที่รวมอยูใ่ นการชัง่ น้ าหนักและเขียนคาว่า "การชัง่ น้ าหนักเรื อครั้งที่สอง" จากนั้น
ตัวแทนลูกเรื อและสมาชิกจากคณะกรรมการควบคุมต้องลงลายมือชื่อในบันทึกพิมพ์น้ ี
9.4 ส่ งกระดาษบันทึกการชัง่ น้ าหนักที่พิมพ์ออกมาทั้งสามแผ่น (การชัง่ น้ าหนักเรื อครั้งแรก การทดสอบ
การชัง่ น้ าหนักของเครื่ องชัง่ และการชัง่ น้ าหนักเรื อครั้งที่สอง) กับประธานกรรมการ
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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 โทษสาหรับเรื อที่มีน้ าหนักน้อย – โทษสาหรับเรื อที่มีน้ าหนักน้อย คือจะว่าถูกจัดให้ไปอยูล่ าดับสุ ดท้าย
ในการแข่งขันรายการนั้น ถ้าลูกเรื อยังแข่งยันโดยใช้เรื อที่มีน้ าหนักต่ากว่าที่กาหนดในรอบหลังของรายการ
เดียวกันอีกครั้ง ให้ลงโทษโดยให้ลูกเรื อออกจากการแข่งขัน โดยไม่มีการชัง่ น้ าหนักอีก นอกเหนือจากที่
กล่าวข้างต้นให้ถือว่าเป็ นที่ถูกต้อง
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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.

หมวดที่ ๕ สนามแข่ งขัน
มาตรา ๔๒ ลักษณะเฉพาะ
มาตรฐานของสนามแข่งขันของFISA สาหรับการแข่งขันนานาชาติ ภาคพิ้นทวีป และชิงชนะเลิศโลกของ
FISA และกีฬาโอลิมปิ ค จะต้องให้มีสภาพที่ยตุ ิธรรมและเท่าเทียมกันสาหรับการแข่งขันของนักกีฬาที่
แยกกันอยูใ่ นหกลู่ขนานในระยะมากกว่า ๒,๐๐๐ ม.
สาหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศโลกของFISA และกีฬาโอลิมปิ ค สนามแข่งขันมาตรฐานจะต้องจัดให้มีการ
ติดตั้งเครื่ องทางเทคนิคและอุปกรณ์ตามประเภท A ที่กาหนดในอนุมาตรา นอกจากนี้ จะต้องเป็ นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะและในคู่มือที่ออกมาล่าสุ ด “แนวทางการสร้างสนามแข่งขันสาหรับชิงชนะเลิศของFISA
และการแข่งขันนานาชาติ (A Guide to the Construction of Rowing Courses for FISA Championship and
International Regattas)” เพื่อที่จะให้ได้รับการรับรองเป็ นสนามแข่งขันชิงชนะเลิศ จะต้องเสนอรายละเอียด
ที่สมบูรณ์ของสนามที่เกี่ยวข้องเป็ นหหนังสื อถึง FISA สนามแข่งขันจะได้รับการตรวจจากผูเ้ ชี่ยวชาญสอง
คนที่ FISA แต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของสมาคมที่เกี่ยวข้อง คณะมนตรี ของ FISA อาจวางข้อกาหนดความ
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ต้องการพิเศษสาหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศโลกของ FISA กีฬาโอลิมปิ ค กีฬาภูมิภาค ชิงชนะเลิศภาคพื้น
ทวีป หรื อชิงชนะเลิศถ้วยโลก
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 ความยาวของสนามแข่ งขัน
๑ การแข่งขันนานาชาติ ระยะการแข่งขันมาตรฐานของFISA จะยาว ๒,๐๐๐ ม.เป็ นแนวตรงสาหรับ
ชายและหญิงในประเภททัว่ ไป A และ B รุ่ นเบา และรุ่ นเยาวชน สาหรับรุ่ นอาวุโส (ชาย หญิง และ
ผสม) สนามแข่งขันจะยาว ๑,๐๐๐ ม.เป็ นแนวตรง
๒ การแข่งขันชิงชนะเลิศของFISA ระยะการแข่งขันมาตรฐานของFISAสาหรับชายและหญิงและรุ่ น
เยาวชน (ชายและหญิง) จะยาว ๒,๐๐๐ ม. เป็ นแนวตรง
ตามข้อกาหนดในมาตรานี้ ตอ้ งการให้มีการติดตั้งแพปล่อยเรื อที่เคลื่อนที่ได้เพื่อให้หวั เรื อแต่ละ
ประเภทอยูใ่ นแนวเดียวกันบนเส้นปล่อยเรื อเดียวกัน
๓ ความยาวของสนามแข่งขันและระยะระหว่างกลาง จะต้องได้รับการตรวจวัดโดยผูส้ ารวจอิสระที่
ได้รับการรับรอง และผังที่ถูกต้องและพิสูจน์ได้จะกระทาโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผังนี้
จะต้องพร้อมที่จะรับการตรวจจากFISA ได้ทุกเวลา
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๔
๕

คณะกรรมการบริ หารอาจยอมให้งบปฏิบตั ิตามมาตรานี้ตามความจาเป็ นสาหรับการแข่งขันเรื อ
กรรเชียงในการแข่งขันกีฬาหลายชนิด การแข่งขันภาคพื้นทวีป หรื อการแข่งขันชิงชนะเลิศอื่นๆ
สนามแข่งขันที่ไม่ได้มาตรฐานจะสั้นกว่า (เช่น การแข่งขันความเร็ ว) หรื อยาวกว่า (เช่น การแข่งขัน
ระยะไกล การแข่งขันที่ตน้ แม่น้ า) สนามแข่งขันมาตรบาน และไม่จาเป็ นที่จะต้องเป็ นแนวตรง

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 จานวนลู่ (Number of Lanes)
๑. การแข่งขันนานาชาติ ในสนามมาตรฐาน ปรกติ จะใช้ลู่แข่งขันมากกว่าหกลู่
๒.การแข่งขันชิงชนะเลิศของFISA และการแข่งขันชิงแชมป์ โลก ปกติจะใช้ลู่แข่งขันหกลู่ แต่มีขอ้ เสนอแนะ
ว่าสนามแข่งขันควรจะมีจานวนลุ่ อย่างน้อย แปดลู่
อย่างไรก็ตาม หากเกิดสภาพที่ไม่เท่ากันในแต่ละลู่ และการเลื่อนการแข่งขันกระทาไม่ได้ อาจลดจานวนเรื อ
เข้าแข่งขันเป็ นสี่ ลาในแต่ละเที่ยวการแข่งขัน
อนุมาตรา ๔๒-๔๔ สนามแข่ ง
อนุมาตราที่เกี่ยวข้อง อยูใ่ น ภาคผนวก ๔ ของ กฏข้อบังคับ 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.

หมวดที่ 6 การจัดการแข่ งขัน
ส่ วนที่ 1 ทัว่ ไป
มาตรา 45 อานาจหน้ าที่ของ FISA
ทุกการแข่งขันนานาชาติ แลละการแข่งขันเครื่ องฝึ กกรรเชียงและถังฝึ กนานาชาติจะอยูภ่ ายใต้อานาจหน้าที่
ของ FISA และควบคุมโดยสมาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการการจัดการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบ
ในการจัดแข่งขัน
การแข่งขันชิงชนะเลิศโลกของ FISA กีฬาโอลิมปิ ค ชิงชนะเลิศภาคพื้นทวีป และการแข่งขันเรื อกรรเชียง
ในการแข่งขันกีฬาหลายประเภท จะต้องเป็ นไปตามกฎการแข่งขัน อนุมาตรา และระเบียบการแข่งขันชิง
ชนะเลิศของ FISA การจัดการแข่งขันเหล่านี้จะต้องอยูภ่ ายใต้อานาจหน้าที่ของ FISA ซึ่ งจะเป็ นผูก้ าหนด
แนวทางให้กบั คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการบริ หาร จะแต่งตั้งผูแ้ ทนทางเทคนิคควบคุมงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้เป็ นไป
ตามมาตรา ที่ 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 หน้ าทีข่ องคณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับผิดชอบการจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดาเนินการเฉพาะในเรื่ อง ต่อไปนี้
๑.กาหนดวันแน่นอนและโปรแกรมการแข่งขันตามที่ได้ตกลงกับสมาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องและกับคณะ
มนตรี ของ FISA
๒.จัดทาและแจกจ่ายโปรแกรมล่วงหน้า รวมทั้งกาหนดวันและเวลาของการประชุมผูจ้ ดั การทีม
๓. จัดเตรี ยมความยาวของพื้นน้ าและอุปกรณ์ติดตั้งทางเทคนิคเป็ นไปตามกฎการแข่งขันในปัจจุบนั
๔. กาหนดกรรมการตัดสิ น(เว้น ใน กรณี การแข่งขันชิงที่ระบุไว้ในมตรา ๙๒ ซึ่งมีการจัดสรรคณะลูกขุน
โดยคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นของFISA)
๕. กาหนดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๖. กาหนดเจ้าหน้าที่แพทย์
๗. ดาเนินการขั้นตอนอื่นๆที่ตอ้ งการทาให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ การจัดการแข่งขันเป็ นไปอย่างถูกต้อง
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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 หน้ าทีข่ องคณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
๑. อานาจหน้ าทีข่ อง FISA - ทุกการแข่งขันเรื อกรรเชียงนานาชาติ จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ FISA
และสมาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
๒. กาหนดวันและโปรแกรม - หลังจากทาความตกลงกับสมาคมแห่งชาติแล้ว คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะกาหนดวันและโปรแกรมของการแข่งขันที่แน่นอน ในการนี้ สมาคมแห่งชาติจะต้องเสนอ
กาหนดวันต่อ FISA เพื่อให้ความเห็นชอบไม้ชา้ กว่า ๓๐ กันยายน ในปี ก่อนกาหนดการแข่งขัน
๓. สนามแข่ งขัน อุปกรณ์ ติดตั้ง (Installations) โปรแกรมล่วงหน้ า (Advance Programme)
คณะกรรมการตัดสิ น - คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับผิดชอบในเรื่ องสนามแข่งขันและอุปกรณ์ติดตั้ง
ที่จาเป็ นทั้งหมดทั้งบนบกและในน้ า จะรับผิดชอบด้วยในเรื่ องการจัดแข่งขัน จัดทาโปรแกรมก้าวหน้า
ประกอบด้วยรายละเอียดของแบบอุปกรณ์ติดตั้งของสนามแข่งขันแล้วส่ งให้ผเู้ กี่ยวข้องทั้งหมด กาหนด
คณะกรรมการตัดสิ น
๔. เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย - คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกาหนดบุคคลหนึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของการแข่งขันเพื่อให้รับผิดชอบโดยเฉพาะในเรื่ องมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสมทั้งหมด รวมทั้งกฎการจราจร ได้รับการพิจารณาและดาเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยใน
การแข่งขันอย่างได้ผลแน่นอน แต่ทว่า ความรับผิดชอบทางกฎหมายเรื่ องการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
จะตกอยูก่ บั คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และจะไม่มีขอ้ กาหนดใดในการแข่งขัน หรื ออนุมาตราที่เกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่ทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็ นการส่ วนตัว
๕. เจ้ าหน้ าทีท่ างการแพทย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกาหนดบุคคลหนึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ในการแข่งขันเพื่อให้รับผิดชอบโดยเฉพาะในเรื่ องมาตรการทางการแพทย์,การรักษาพยาบาลขั้นต้น,การ
ช่วยชีวติ และความปลอดภัยทางน้ า ให้พร้อมตลอดรายการ
๖. การติดต่ อสื่ อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ - เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้องมีการติดต่อสื่ อสารโดยตรงทางวิทยุ
และโทรทัศน์ระหว่างประธานกรรมการการตัดสิ น ที่เส้นชัย ที่เส้นปล่อยเรื อ และคณะกรรมการการตรวจ
เรื อ เพื่อให้สมาชิกของคณะกรรมการตัดสิ นสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ เป็ นเรื่ องสาคัญ
เช่นเดียวกันในการจัดการติดต่อสื่ อสารทางวิทยุระหว่างหน่วยกูภ้ ยั ในน้ าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในกรณี
มีเหตุฉุกเฉิ นเกิดขึ้น
๗.คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ดา้ นการจัดการสิ้ งแวดล้อมอย่าง
น้อยสองปี ก่อนการจัดงาน
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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 - ผู้จัดการทีม
ผูจ้ ดั การทีมจะเป็ นหลักสาคัญในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขันและผูฝ้ ึ กสอน กับ คณะกรรมการจัด
งานในแต่ละการแข่งขัน ผูจ้ ดการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในลูกทีมของตน เค้าหรื อตัวแทนต้องเข้าประชุม
ผูจ้ ดั การทุกครั้ง
ในทุกๆการแข่งขันระดับนานาชาติ สหพัทธ์จะต้องจัดจ้างผูจ้ ดั การทีม ผูจ้ ดั การทีมหรื อตัวแทน ต้องเข้าร่ วม
ประชุมผูจ้ ดั การทีมทุกๆครั้งและนาข้อมูลที่ได้จาการประชุมมาแจ้งลูกทีมและผูฝ้ ึ กสอน
หากสหพันธ์ไม่ได้จดั สรรผูจ้ ดั การทีม หรื อ ไม่มีผจู้ ดั การทีมเข้าร่ วมการประชุม อาจส่ งผลให้ถูกลงโทษจาก
คณะกรรมการบริ หารได้ นอกเหนือจากนั้นผูจ้ ดั การทีม ยัง มีความรับผิดชอบในการถอนตัว หรื อเปลี่ยนตัว
นักกีฬาในการแข่งขันอีกด้วย
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 รางวัลและสั ญญากับผู้อุปถัมภ์
ผูเ้ ข้าแข่งขันอาจรับเงินหรื อรางวัลอย่างอื่นสาหรับการแข่งขันและอาจทาสัญญากับผูอ้ ุปถัมภ์ที่ได้รับการ
ทบทวนและเห็นชอบจากสมาคมแห่งชาติแล้วล่วงหน้า และสัญญาจะต้องเป็ นไปตามกฎข้อบังคับของ
FISA อนุมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ ข้อบังคับในการแข่งขันนั้นๆ
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 การจ่ ายเงินให้ กบั ผู้แข่ งขัน
ไม่มีกฎใดที่หา้ มโดย FISA ในการรับเงินของผูแ้ ข่งขันจากแหล่งต่างๆ ทุกการแข่งขันมีสิทฺที่จะ
๑.จาหน่ายสิ นค้า ของที่ระลึกต่างๆ
๒.ใช้ชื่อ และ เครื่ องหมายตราสัญลักษณ์ของFISA ที่จดลิขสิ ทธ์ไว้
FISA อาจจะได้รับส่ วนแบ่งจากการขายลิขสิ ทธิ์ จากคณะผูจ้ ดั งาน
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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.

ส่ วนที่ 2 - การโฆษณา
มาตรา๕๐ - ข้ อกาหนดสิ่ งที่ปรากฏบนอุปกรณ์ และฝี พาย -การประชาสั มพันธ์ ในเชิงพาณิชย์ ผู้สนับสนุน
และโฆษณา
ข้ อห้ ามในการโฆษณา
1. รู ปแบบของการโฆษณา (รวมถึงการโฆษณาบนร่ างกาย) หรื อข้อกาหนด, ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎนี้ถือ
เป็ นสิ่ งต้องห้าม
2. โฆษณาทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศหรื อภูมิภาคในการจัดการแข่งเรื อ
3. หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศหรื อภูมิภาค ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาหากการโฆษณานั้น
ไม่เหมาะสมหรื อเป็ นอันตรายกับภาพลักษณ์ของเรื อกรรเชียงรวมถึงยาสู บและสุ ราที่มีความเข้มข้นสู ง
(ปริ มาณแอลกอฮอล์มากกว่า 15%) หรื อในกรณี ที่ขดั แย้งกับกฏหรื อบัญญัติของ FISA เฉพาะอย่างยิง่ กับ
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มาตรา 3 ในกรณี ที่สงสัยคณะกรรมการบริ หารจะต้องตัดสิ นใจแต่เพียงผูเ้ ดียว สาหรับการแข่งขันในรุ่ น
เยาวชนโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสิ่ งต้องห้ามอย่างเคร่ งครัด
4. บริ ษทั โฆษณาหรื อผูส้ นับสนุนหลักในการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งห้ามตามมาตรานี้ แต่ผลิตภัณฑ์บางส่ วน
ของบริ ษทั (ไม่หา้ ม) หรื อบริ การอื่นใดนั้นอาจมีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การว่าเป็ น
โฆษณาสิ นค้าที่ได้รับอนุญาต
สภาอาจกาหนดกฎหมายอนุ มาตราเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ในเชิงพาณิ ชย์ให้การสนับสนุนและการ
โฆษณาในการแข่งขัน
อนุมาตรา กฎข้ อ ๕๐ - FISA หลักเกณฑ์ การโฆษณา
อนุมาตราเหล่านี้อยูใ่ นภาคผนวก 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 - ชุ ดแข่ งและสี ของใบพาย
สมาชิกของลูกเรื อเดียวกันจะแข่งขันสวมเสื้ อผ้าเหมือน หากสมาชิกใด ๆ ของลูกเรื อสวมหมวกสมาชิกคน
อื่นต้องสวมหมวกที่มีลกั ษณะเดียวกัน สี และการออกแบบของใบพายจะเหมือนกันทั้งสองด้าน ในสภาพ
อากาศที่เลวร้ายด้วยเหตุผลเรื่ องสุ ขภาพ, คนถือท้ายเรื ออาจสวมเสื้ อผ้าเพิ่มเติมในสี จดทะเบียนไว้กบั ของ
องค์กร
การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก - สมาชิกของลูกเรื อของแต่ละประเทศจะสวมชุดแข่งที่จดทะเบียนไว้
กับสหพันธ์สมาชิกของพวกเขา การออกแบบและสี ของชุดแข่งและใบพายจะต้องลงทะเบียนกับ FISA ให้
สอดคล้องกับกฏข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อยสองเดือนก่อนการแข่งขันที่พวก
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เขาจะเสนอให้มีการใช้ใบพายจะอยูใ่ นสี ที่ลงทะเบียนไว้ คณะมนตรี อาจออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสื้ อผ้า
ฝี พายในรายการเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลกและรายการเวิลด์คพั โดยเฉพาะอย่างยิง่ รวมถึงการใช้เสื้ อยืดโดย
FISAหรื อผูใ้ ห้การสนับสนุน FISA ซึ่งระบุไว้ในอนุมาตราข้ อ 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.

หมวดที่ 3 การสมัครเข้ าแข่ งขัน การถอนตัวจากการแข่ งขันและการเปลีย่ นแปลงลูกเรือ
มาตรา ๕๒ - อานาจของประเทศสมาชิก
1 การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงนานาชาติ - ลูกเรื ออาจจะแข่งขันในเรื อกรรเชียงนานาชาติในประเทศอื่นเฉพาะใน
กรณี ที่ผมู้ ีอานาจในการลงนามโดยสมาชิกของสหพันธ์ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อการชาระเงินค่าสมัครเข้า
ร่ วมแข่งขัน กฎข้อนี้ไม่ใช้บงั คับกับรุ่ นทัว่ ไป ถ้าคณะกรรมการจัดงานจะช่วยให้ลูกเรื อที่จะเข้าแข่งได้โดยไม่
ต้องอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสหพันธ์สมาชิกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นประเทศสมาชิกไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อ
ลูกเรื อและการกระทาของเขา
2 การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลกและการแข่ งขันคัดเลือกเพือ่ ไปโอลิมปิ ค,พาราลิมปิ คและเยาวชนโอ
ลิมปิ ค - ฝี พายจะแข่งขันภายใต้ชื่อของสมาพันธ์สมาชิกของพวกเขาซึ่ งจะได้รับสิ ทธิเพียงอย่างเดียวที่จะเป็ น
ตัวแทนของพวกเขา
3การแข่ งขัน กีฬาโอลิมปิ ก กีฬาโอลิมปิ กเยาวชนและพาราลิมปิ ค - ฝี พายจะแข่งขันภายใต้ชื่อของประเทศ
ของพวกเขาหรื อพาราลิมปิ ค คณะกรรมการซึ่ งจะมีสิทธิเพียงอย่างเดียวที่จะเป็ นตัวแทนของพวกเขา
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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 - ข้ อจากัด
1. การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงนานาชาติ – นักกีฬาไม่สามารถแข่งขันได้สองสโมสรหรื อสองประเทศที่แตกต่าง
กันหรื อในเวลาเดียวกัน
2. การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงโลก – ประเทศสมาชิกไม่สามารถส่ งนักกีฬามากกว่าหนึ่งชนิดเรื อในแต่ละรายการ
แข่งขัน
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 - การสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
1 การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงนานาชาติ - การเข้าร่ วมการแข่งขันระดับนานาชาติของลูกเรื อควรจะทาเมื่อได้รับ
การอนุมตั ิ FISA โดยการตรวจสอบใบสมัคร การสมัครจะถูกต้องเมื่อรายละเอียดในใบสมัครถูกกรอกโดย
สมบุรณ์ ชื่อจะต้องแสดงเริ่ มต้นจากหัวเรื อและไปจบที่ทา้ ยเรื อ และตามด้วยคนถือท้ายเรื อ ผูจ้ ดั การ
แข่งขันรื อนานาชาติตอ้ งยอมรับทุกรายการที่ถูกต้องที่กระทาก่อนกาหนดวันปิ ด
2 เรือกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก - FISA จะส่ งใบสมัครไปยังประเทศสมาชิกสองเดือนก่อนวันปิ ดรับสมัคร ใบ
สมัครจะต้องส่ งไปที่สานักงานใหญ่ของ FISA ภายในกาหนดเวลา(ปกติจะอยูใ่ นช่วงระหว่าง ๙-๑๔ วันก่อน
53

วันแรกของการแข่งขัน) ใบสมัครเหล่านี้ จะแสดงถึงรายชื่อและวันเกิดของฝี พายในทีม ชื่อจะต้องแสดง
เริ่ มต้นจากหัวเรื อไปยังท้ายเรื อและตามด้วยคนถือท้ายเรื อ จะไม่มีค่าสมัคร
Bye-Law to Rule 54 – Entries
The entry forms shall be used for international regattas (Appendix 18)
อนุมาตรา กฎข้ อ ๕๔ - การสมัครเข้ าแข่ งขัน
ใบสมัครที่จะใช้สาหรับการสมัครแข่งขันนานาชาติ (ดูภาคผนวกที่ 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 - รายการการแข่ งขัน
1 การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงนานาชาติ - ไม่เกินสองวันหลังจากที่ปิดรับสมัคร, คณะกรรมการจัดงานจะส่ ง
รายการการแข่งขัน ตารางการแข่งขันของแต่ระรอบ เวลาและสถานที่ประชุมผูจ้ ดั การทีมและการจับสลาก
แบ่งสายการแข่งขัน และกฏการจราจรไปทุกสโมสรที่เข้าร่ วม
2 การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงโลก - สานักงานใหญ่ของ FISA จะส่ งรายชื่อของใบสมัครจากประเทศลสมาชิกที่
ส่ งใบสมัครเข้ามาในแต่ละรายการแข่งขันไปยังประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบภายใน ๔๘ ชัว่ โมง
หลังวันปิ ดรับสมัคร
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 - การแจ้ งข้ อมูลเท็จ
การแจ้งข้อมูลใดๆ ที่เป็ นเท็จเกี่ยวกับ ชื่อ อายุ ประเภท สโมสรสมาชิกหรื อคุณสมบัติของนักกีฬาจะส่ งผลให้
ถูกตัดสิ ทธิ ในทุกรายการของลูกเรื อที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณษตัดสิ นในเรื่ องนี้
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 - การคัดค้ านการเข้ าร่ วมแข่งขัน
การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงนานาชาติ--การคัดค้านการเข้าร่ วมใด ๆ จะต้องยืน่ ทันทีต่อคณะกรรมการจัดงาน
และ หลังจากการหารื อกับผูเ้ กี่ยวข้องทุกส่ วนแล้วคณะกรรมการจัดงานจะต้องตัดสิ นใจว่าคัดค้านมีผล
หรื อไม่
การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก--การคัดค้านการเข้าร่ วมใด ๆ จะต้องยืน่ ทันทีต่อคณะกรรมการบริ หาร
และ หลังจากการหารื อกับผูเ้ กี่ยวข้องทุกส่ วนแล้วคณะกรรมการบริ หารจะต้องตัดสิ นใจว่าคัดค้านมีผล
หรื อไม่
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 - การถอนตัวจากการแข่ งขัน
การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงนานาชาติ - หากสโมสรหรื อสมาชิกถอนตัวจากการแข่งขันที่ได้สมัครไว้ก็จะให้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่ เป็ นไปได้ โดยการเขียนไปยังคณะกรรมการจัดงาน; ก็จะให้แจ้งการถอนตัว
ในที่ประชุมผูจ้ ดั การทีม 'ที่จะจัดขึ้นในหลักการในวันก่อนแข่ง ในกรณี ของการแข่งเรื อที่มีสองวันแยกจาก
การแข่งขัน การถอนในวันที่สองจะต้องได้รับการเขียนเพื่อส่ งให้คณะกรรมการจัดงานไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ชัว่ โมงหลังจากที่การแข่งขันรายการสุ ดท้ายของวันแรก ในกรณี ที่มีการถอนตัวคณะกรรมการจัดงานอาจ
ดาเนินการจับสลากใหม่
การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงชชิ งแชมป์ โลก โอลิมปิ ค พราราลิมปิ ค เยาวชนโอลิมปิ ค- หากสหพันธ์สมาชิกถอน
ลูกเรื อหรื อทีมจากการแข่งขันที่สมัครเข้าร่ วม จะให้แจ้งการถอนตัวไปยัง FISA, สามชัว่ โมงก่อนการจับ
สลาก หลังจากถอนตัวจะกลับเข้าแข่งขันไม่ได้
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 กฎข้ อ ๕๘ การถอนตัวหลังเส้ นตายการถอนตัว
ในกรณี ของการถอนตัวจากการแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลก การแข่งเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิ ค,พารา
ลิมปิ ค,เยาวชนโอลิมปิ คและการแข่งขันเรื อกรรเชียงโลกจะต้องได้รับแจ้งไม่นอ้ ยกว่าสามชัว่ โมงของเส้น
ตายก่อนการจับและจนถึงสิ้ นสุ ดของการแข่ง ยกเว้นเมื่อมาพร้อมกับใบรับรองแพทย์, ประเทศสมาชิก
จะต้องเสี ยค่าปรับ CHF 500 หรื อเที่ยบเท่า ต่อการถอนตัว การเปลี่ยนแปลงและการถอนตัวจะส่ งไปที่
สานักงานแข่งขันของ FISA หรื อสถานที่อื่นที่ประกาศไปก่อนหน้า หากลูกเรื อถอนตัวด้วยเหตุผลเพื่อความ
ปลอดภัยที่ถูกต้องจะไม่มีการลงโทษทางการเงิน
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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 - การเปลีย่ ตัวนักกีฬาหลังเส้ นตายรับสมัครจนถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนแข่ งขันรอบแรก
1 การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงนานาชาติ:
1.1 ลูกเรื อ - สโมสรหรื อประเทศสมาชิกอาจมีตวั สารองได้ถึงครึ่ งหนึ่งของจานวนฝี พาย (เช่นเดียวกับคนถือ
ท้ายเรื อถ้ามี) ลูกเรื อทั้งหมดที่สมัครมาโดยพวกเขาระบุวา่ เป็ นตัวสารองโดยเป็ นสมาชิกของสโมสรเดียวกัน
(หรื อในกรณี ของลูกเรื อประกอบของหนึ่งในสโมสรที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการแข่งขันรุ่ น Master ตัวสารอง
สามารถมาจากสโมสรต่างกันได้); และในกรณี ของลูกเรื อทีมชาติสมาชิกของสหพันธ์เดียวกัน การเปลี่ยน
แปลงตัวนักกีฬาจะสื่ อสาร โดยการเขียนแล้วส่ งไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งชัว่ โมง
ก่อนที่จะแข่งขันรอบแรก
1.2 นักกีฬาประเภทหนึ่งคนพายคู่ – นักกีฬาที่เข้าแข่งขันประเภทหนึ่งคนพายคู่ ในกรณี ของการเจ็บป่ วยหรื อ
ได้รับบาดเจ็บ,หลังเส้นตายการรับสมัครและอยูใ่ นช่วงขอใบรับรองแพทย์ สามารถเปลี่ยนตัวได้จนถึงหนึ่ง
ชัว่ โมงก่อนการแข่งขันรอบแรกและผูท้ ี่ถูกเปลี่ยนตัวมาแทนจะต้องเป็ นสมาชิกสโมสรเดียวกัน และในกรณี
การแข่งขันระดับชาติจะต้องเป็ นประเทศสมาชิกสหพันธ์เดียวกัน และการขอเปลี่ยนตัวจะต้องแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการจัดงาน อย่างน้อย หนึ่งชัว่ โมงก่อนการแข่งขันรอบแรก
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 การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลกและการแข่ งขันเพื่อคัดเลือกไปกีฬาโอลิมปิ ค, พาราลิมปิ ค, เยาวชนโอ
ลิมปิ ค และการแข่งขันเรื อกรรเชียงโลก
2.1 ลูกเรื อ - ประเทศสมาชิกอาจมีตวั สารองได้ถึงครึ่ งหนึ่งของจานวนฝี พาย (เช่นเดียวกับคนถือท้ายเรื อถ้ามี)
ลูกเรื อทั้งหมดที่สมัครมาโดยพวกเขาระบุวา่ เป็ นตัวสารองมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็ นตัวแทนสหพันธ์ตาม
มาตรานี้ การเปลี่ยนแปลงตัวนักกีฬาจะสื่ อสาร โดยการเขียนแล้วส่ งไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขันอย่าง
น้อยหนึ่งชัว่ โมงก่อนที่จะแข่งขันรอบแรก
2.2 นักกีฬาประเภทหนึ่งคนพายคู่ - นักกีฬาเรื อกรรเชียงหนึ่งคนพายคู่ที่สมัครเข้าแข่งขันและเจ็บป่ วยหรื อ
ได้รับบาดเจ็บที่มีใบรับรองจากแพทย์,สามารถเปลี่ยนตัวได้ก่อนถึงการแข่งในรอบของเขา การเปลี่ยนแปลง
ตัวนักกีฬาจะสื่ อสาร โดยการเขียนแล้วส่ งไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งชัว่ โมงก่อนที่จะ
แข่งขันรอบแรก
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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อนุมาตรากฎข้ อ ๕๙ - การเปลี่ยนแปลงหลังจากทีก่ าหนดเส้ นตายและก่อนการแข่ งขันรอบแรกด้ วยเหตุผล
ทางการแพทย์
การแข่ งขันเรื อกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก,การแข่ งเพื่อคัดตัวไปโอลิมปิ ค, พาราลิมปิ ค, เยาวชนโอลิมปิ คและการ
แข่ งขันเรื อกรรเชี ยงโลก – นอกเหนือจากที่ ระบุไว้ ในข้ อ ๒.๑ ของมาตรานี ้ ในกรณี ของการเจ็บป่ วยหรื อ
ได้ รับบาดเจ็บของลูกเรื อก่ อนที่จะแข่ งขันรอบแรก การแปลี่ยนตัวอาจจะทาได้ ถ้ามีใบรั บรองแพทย์ และหาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ รับการอนุมัติ โดยสมาชิ กด้ านเวชศาสตร์ การกีฬาของคณะกรรมการหรื อผู้แทนซึ่ งจะ
ทาการวินิจฉัยขัน้ ต้ นแล้ ว ตัวสารองที่เข้ าแข่ งแทนอาจเข้ าแข่ งอีกครั้ งระหว่ างรอใบรั บรองแพทยและได้ รับ
อนุมตั ิจากสมาชิ กเดียวกันของเวชศาสตร์ การกีฬาซึ่ งจะต้ องตรวจวินิจฉัยขัน้ ต่ อไป นักกีฬาสารองจะต้ องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานที่จะเป็ นตัวแทนของสหพันธ์ นั้นๆได้
การแข่ งรุ่ นนา้ หนักเบา----เมื่อต้ องมีการเปลี่ ยนตัวนักกีฬารุ่ นนา้ หนักเบาที่ผ่านการชั่งนา้ หนักอย่ างเป็ น
ทางการแล้ วนั้น นักกีฬาที่เข้ าแข่ งแทนจะต้ องเข้ าชั่งนา้ หนักในชุดฟอร์ มที่ จะเข้ าแข่ งขันและต้ องผ่ านเกณฑ์
การชั่งนา้ หนักด้ วยตามมาตรา ๓๑ ในบางกรณี สมาชิ กที่เหลืออาจไม่ ต้องผ่ านการชั่งนา้ หนักอีกครั้ งในการ
แข่ งรอบนั้นๆ
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 - การเปลี่ยนตัวหลังจากการแข่ งขันรอบแรก
1 การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงนานาชาติ
1.1 ลูกเรื อ – ไม่มีการเปลี่ยนตัวสาหรับลูกเรื อซึ่ งได้ผา่ นเข้ารอบการแข่งขันยกเว้นในกรณี ของการเจ็บป่ วย
หรื อได้รับบาดเจ็บ ซึ่ งในกรณี น้ ีจะต้องมีใบรับรองแพทย์ การตัดสิ นใจใด ๆ ที่จาเป็ นต้องมีการดาเนินการ
โดยคณะกรรมการจัดงาน นักกีฬาที่ได้ถูกเปลี่ยนตัวออกไปไม่สามารถกลับมาแข่งขันในรายการเดิมแม้วา่
นักกีฬาจะกลับคืนสู่ สุขภาพที่ดี ครึ่ งหนึ่งของฝี พายในทีมรวมกัลคนถือท้ายเรื ออาจมีการเปลี่ยนตัวได้ตาม
ระเบียบนี้
1.2 นักกีฬาประเภทหนึ่งคนพายคู่ - ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรอบของตนเองไป
แล้ว
2 การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลกและการแข่ งขันเรือกรรเชียงโลก
2.1 ลูกเรื อ – ลูกเรื อซึ่ งได้ผา่ นการแข่งงขันรอบคัดเลือกแล้วไม่สามารถทาการเปลี่ยนตัวได้ ยกเว้นในกรณี
ของการเจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ในกรณี เช่นนี้การเปลี่ยนตัวจะต้องได้รับการ
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อนุมตั ิโดยสมาชิกของเวชศาสตร์ การกีฬาของคณะกรรมการหรื อผูแ้ ทน FISA ผูท้ ี่อาจต้องใช้การตรวจจาก
แพทย์ที่แยกต่างหากของนักกีฬาที่เกี่ยวข้อง นักกีฬาอาจกลับมาแข่งขันได้อีกหากมีใบรับรองแพทย์และด้วย
ความเห็นชอบของสมาชิกเวชศาสตร์ การกีฬาหรื อตัวแทนและประธานคณะกรรมการตัดสิ น ครึ่ งหนึ่งของ
ฝี พายในลูกเรื อรวมทั้งคนถือท้ายเรื ออาจจะมีการเปลี่ยนตัวได้ตามระเบียบนี้
2.2 เมื่อต้ องมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬารุ่ นนา้ หนักเบาที่ผ่านการชั่งนา้ หนักอย่ างเป็ นทางการแล้ วนั้น นักกีฬาที่
เข้ าแข่ งแทนจะต้ องเข้ าชั่งนา้ หนักในชุดฟอร์ มที่จะเข้ าแข่ งขันและต้ องผ่ านเกณฑ์ การชั่งนา้ หนักด้ วยตาม
มาตรา ๓๑ ในบางกรณี สมาชิ กที่เหลืออาจไม่ ต้องผ่ านการชั่งนา้ หนักอีกครั้ งในการแข่ งรอบนั้นๆ
2.3 ประเภทหนึ่งคนพายคู่ – ไม่มีนกั กีฬาตัวสารองในการแข่งขันประเภทนี้นกั กีฬาผูน้ ้ นั เข้าแข่งในรอบของ
ตนเองไปแล้ว
2.4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนตัวนักกีฬา—เมื่อมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาที่ป่วยโดยตัวสารองในเรื อลาที่สอง
นักกีฬาจากเรื อลาที่สองนั้นจะกลายเป็ นตัวสารองของเรื อลานั้นแม้วา่ จะไม่ได้ป่วยหรื อบาดเจ็บ ผลกระทบ
ขี้นจะส่ งผลเฉพาะกรณ๊ที่นกั กีฬาป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บตามอนุมตรา๕๘ และมตรา๖๐ หากนักกีฬาคนนั้น
หายจากอาการและถูกเปลี่ยนตัวกลับเข้าแข่ง ตัวสารองที่ถูกเปลี่ยนแทนในตอนแรกจะกลายเป็ นตัวสารองใน
เรื อลาของเค้าทันทีโดยอัตโนมัตืในการแข่งรอบต่อไป ตัวสารองจะต้องมีคุณสมบัติครบตามกฏข้อบังคับ
และอนุมาตราที่เกี่ยวข้อง
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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.

หมวดที่ 4 - ความปลอดภัยและความเป็ นธรรม
มาตรา ๖๑ - หลักการ - ความปลอดภัยและความเป็ นธรรม
หลักการแนวทางคณะกรรมการจัดงานและเจ้าหน้าที่ในการแข่งเรื อค่าใช้จ่ายของการแข่งเรื อจะต้อง:
1 ความปลอดภัยของนักกีฬาทั้งหมด
2 ความเป็ นธรรมแก่นกั กีฬาทั้งหมด
นักกีฬาแต่ละคนและเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิตลอดเวลาให้สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้
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 - หลักการทัว่ ไป
คณะกรรมการจัดงานนอกจากจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านความปลอดภัยของการแข่ง
เรื อและกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่อไปอย่างเหมาะสม สภาอาจยกเลิกการแข่งเรื อจากปฏิทินแข่ง
เรื อนานาชาติของ FISA หากสังเกตเห็นว่าไม่เป็ นไปตามอนุมาตราเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในช่วงเวลาทาการอย่างเป็ นทางการของสนามแข่ง การบริ การทางการแพทย์และกูภ้ ยั จะต้องพร้อมที่จะทา
หน้าที่ได้ท้ งั บนบกและบนน้ า คณะกรรมการจัดงานจะประกาศวันเปิ ดอย่างเป็ นทางการของสนามสาหรับ
การฝึ กอบรม (อย่างน้อยหนึ่งวันก่อนที่จะเริ่ มต้นของการแข่งเรื อกรรเชียงนานาชาติและสี่ วนั ก่อนการ
แข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลก) และประกาศเวลาเปิ ดและเวลาปิ ดของสนามในแต่ละวันของการฝึ กซ้อม
และแข่งขัน
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
คณะกรรมการจัดงานจะต้องเผยแพร่ และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในบริ เวณเก็บเรื อหรื อพื้นที่ลงเรื อเกี่ยวกับ
การควบคุมการจราจรในน้ า กฎเหล่านี้จะต้องครอบคลุม:
1 กฏการจราจรในการฝึ กซ้อม
2 กฏการจราจรสาหรับแข่งขัน
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มันเป็ นความรับผิดชอบของทุกผูจ้ ดั การทีม นักกีฬาและโค้ชในการอ่านเพื่อทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎ
จราจรทั้งหมด นอกจากนี้ฝีพายขณะอบอุ่นร่ างกายหรื อทาให้ร่างกายเย็นลงจะต้อง: 1 ไม่ขา้ มเส้นชัย (ในทิศทางใด) ในขณะที่เรื อกาลังแข่งขันและอยูใ่ นกระบวนการของการเข้าเส้นชัย,
2 หยุดเรื อเมื่อทีมเรื อที่กาลังแข่งขันเคลื่อนเข้ามาตาแหน่งของพวกเขา
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 กฎข้ อ ๖๓ - กฎจราจรในสนาม
สาเนาของกฎจราจรต้องถูกส่ งไปทุกประเทศสมาชิกที่เข้าร่ วมการแข่งขันพร้อมกับรายชื่อของรายการ
แข่งขัน กฎจราจรต้องได้รับการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการใน กฏการจราจรจะต้องพิมพ์เผยแพร่ ในโปรแกรม
อย่างเป็ นทางการและมีขนาดใหญ่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในพื้นที่พายเรื อ สัญลักษณ์เหล่านี้จะต้องจะอยู่
ข้างทุ่นที่นกั กีฬาลงน้ า
กฎจราจรสาหรับการฝึ กซ้อมจะต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งช่องทางที่ชดั เจน (13.5 เมตร) เป็ นลู่กลางระหว่าง
ลูกเรื อในการเดินทางในทิศทางตรงข้าม ถ้ามันเป็ นไปไม่ได้ที่จะให้เป็ นลู่ตรงกลางแล้วลูกเรื อจะเดินทางไป
ในทิศทางตรงข้ามจะต้องคัน่ ด้วย "แนวเส้น" หรื อเทียบเท่า, เครื่ องกีดขวางบนผิวน้ าอย่างต่อเนื่อง
ในหลักการจะไม่มีการฝึ กซ้อมในช่วงแข่งขันเรื อกรรเชียงนานาชาติ กฎจราจรสาหรับการแข่งก็จะ
ครอบคลุมพื้นที่สาหรับอบอุ่นร่ างกายและพื้นที่ทาให้ร่างกายเย็นลง พวกเขายังต้องคานึงถึงความปลอดภัย
ในการเคลื่อนไหวของเรื อใด ๆ ในการมีส่วนร่ วมในพิธีรับเหรี ยญรางวัล

64

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 ในนา้
ในระหว่างช่วงเวลาอย่างเป็ นทางการของการฝึ กซ้อมและการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้เรื อใดๆ (ไม่วา่ จะ
เคลื่อนไหวหรื อผูกไว้) อยูใ่ นสนามการแข่งเรื อหรื อพื้นที่ฝึกซ้อมโดยปราศจากอานาจเฉพาะของประธาน
คณะกรรมการตัดสิ น ประธานคณะกรรมการตัดสิ นเป็ นผูก้ าหนดตาแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ของเรื อ
ทั้งหมด เช่น การเคลื่อนที่ของเรื อกรรมการ เรื อกูภ้ ยั เรื อโทรทัศน์, เรื อทางาน ฯลฯ
คณะกรรมการจัดงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีฝีพายหรื อลูกเรื อที่ไม่ได้รับอนุญาตลงไปในน้ าใน
ช่วงเวลาใดระหว่างเวลาที่เปิ ดสนามจากวันแรกแน่นอนเปิ ดจนกว่าจะสิ้ นสุ ดของการแข่งเรื อโดยไม่ได้รับ
การอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการตัดสิ น
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.
มาตราข้ อ ๖๕ - ความเสี ยหายของอุปกรณ์
ลูกเรื อที่ได้รับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ หากมีการร้องขอจากลูกเรื อที่เกี่ยวข้อง คณะผูต้ ดั สิ นจะต้อง
ทากระบุวา่ ใครผิด
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 ความเป็ นธรรม - หลักการทัว่ ไป
ฝี พายทุกคนจะต้องแข่งขันอย่างเป็ นธรรมแสดงความเคารพฝ่ ายตรงข้ามและเจ้าหน้าที่การแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พวกเขาจะไปยังจุดปล่อยตัวในเวลาที่กาหนดและปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งทั้งบน
บกและในน้ า เจ้าหน้าที่การแข่งขันจะต้องมัน่ ใจว่ากติกาของการแข่งขันที่นามาใช้มีความเป็ นธรรมกับ
นักกีฬาทุกคน
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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.

หมวดที่ 5 - การจับสลากและการผ่ านเข้ าสู่ รอบรองชนะเลิศ
มาตรา ๖๗ - ระบบการผ่านเข้ ารอบของ FISA
หากจานวนของทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันเกินจานวนลู่ที่มีในการแข่งขัน ระบบการผ่านเข้ารอบจะถูกนามาใช้
ในการแข่ งขันเรือกรรเชียงนานาชาติ - แต่ละรอบของการแข่งขันจะต้องเสร็ จสิ้ นอย่างน้อยสองชัว่ โมงก่อน
รอบต่อไปของรายการเดียวกัน
การแข่ งขันเรือกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก, โอลิมปิ ค, พราราลิมปิ ค, เยาวชนโอลิมปิ ค และ รายการแข่ งขันอืน่ ๆที่
เกีย่ วเนื่อง – ถ้ามีการแข่งขันก่อนรอบชิงชนะเลิศ โดยทัว่ ไปจะจัดในลักษณะที่นกั กีฬาจะไม่จาเป็ นต้องแข่ง
มากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันในรายการเดียวกัน ระบบการผ่านเข้ารอบจะใช้ในการแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์
โลกโอลิมปิ ก โอลิมปิ กเยาวชน พาราลิมปิ ค และ การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาจะต้องกาหนดไว้ใน
อนุมาตรา ในการแข่งขันระดับโลกรายการแข่งที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆหากจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการ
ผ่านเข้ารอบจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
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, Rep๊chages, Quarter-finals and Semi-finals and Time Trials. Terminology and
abbreviations used shall be as follows:
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H = Heat, R = Rep๊chage,
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 - ระบบการผ่ านเข้ ารอบชิงชนะเลิศของ FISA
รายละเอียดของระบบการผ่ านเข้ ารอบชิ งชนะเลิศได้ ถกู ระบุไว้ ในภาคผนวก ๖ ของกฏข้ อบังคับ ซึ่ งรวมถึง
ระบบ รอบคัดเลือ รอบแก้ ตัว รอบก่ อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และ การแข่ งขันแบบจับเวลา ใจความ
และตัวย่ อต่ างๆที่ใช้ จะเป็ นดังนี:้
H = รอบคัดเลือก R = รอบแก้ตวั ,
q = รอบก่อนรองชนะเลิศ, SA / B = รอบรองชนะเลิศ A & B,
S / D = รอบรองชนะเลิศเลิศสาหรับ final C & D, ฯลฯ ,
SA / B / C = รอบรองชนะเลิศเลิศสาหรับ final A & B & C,
SD / E / F = รอบรองชนะเลิศเลิศสาหรับ final D & E & F, ฯลฯ
FA = (Final A) รอบชิงชนะเลิศสาหรับลาดับที่ 1-6
FB = (Final B) รอบชิงชนะเลิศสาหรับลาดับที่ 7-12 ฯลฯ
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TT = การแข่งแบบจับเวลา,
ELM = กาจัด, P = แข่งขันเบื้องต้น
ในการแข่ งขันระดับนานาชาติ-ที่ระบบการผ่านเข้ารองมีสองทางเลือกสาหรับการคัดเลือกนักกีฬาที่จะผ่าน
เข้าแข่งในรอบต่อไป(ภาคผนวก ๖) ทางเลือกที่จะถูกใช้ในแต่ละรอบของแต่ละการแข่งขันจะถูกตัดสิ นโดย
”การจับฉลาก” ซึ่ งกากับดูแลโดยสมาชิกของกรรมการการก่อนสิ้ นสุ ดการแข่งขันรอบแรกของรายการก่อน
หน้านี้ ผลจากการจับสลากของตัวเลือกจะไม่ถูกตีพิมพ์ก่อนสิ้ นสุ ดของรอบก่อนหน้านี้
ในการแข่ งขันชิ งแชมป์ โลก, โอลิมปิ ค, พาราลิมปิ ค และเยาวชนโอลิมปิ ค—คณะกรรมการบริ หารจะต้องสรร
หารบุคคลสองคนที่มีประสบการณ์และความาสามารถมาดูแลในแต่ละรอบของการแข่งขันจานวนลูกเรื อที่
เหลือที่จะผ่านไปสู่ การแข่งรอบต่อไปโดยมีสองทางเลือก หากทางเลือกหนึ่งก่อให้เกิดสมดุลย์ของลูกเรื อ
มากกว่า, ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของลูกเรื อ, ทางเลือกนั้นน่าจะได้รับเลือก หากทั้งสองทางเลือกไม่มีความ
แตกต่างอย่างเด่นชัดให้ใช้ การจับฉลากซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสมาชิกของกรรมการ
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.
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มาตรา ๖๘ – การจับฉลาก
ในการแข่ งขันระดับนานาชาติ—การจับฉลากจะต้องทาในระหว่างการประชุมของผูจ้ ดั การทีม
ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วจะเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันหนึ่งวัน การจับฉลากจะต้องเป็ นไปโดยการสุ่ มเลือกเว้นแต่
มีการชี้เฉพาะจากคณะกรรมการ (ในกรณี ของการแข่งขันระดับใหญ่) ว่าให้มีการจัดลาดับของลูกเรื อในการ
แข่งนั้น
ในการแข่ งขันชิงแชมป์ โลกพายเรือพาย, โอลิมปิ ก, พาราลิมปิ ค, กีฬาโอลิมปิ กเยาวชน, และการแข่งขันอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง, ถ้าการแข่งขันมีนอ้ ยกว่าเจ็ดรายการในช่วงเวลาของการจับฉลาก จะต้องมีการแข่งขันเบื้องต้น
เพื่อกาหนดเส้นทางเดินเรื อสาหรับสุ ดท้ายสาหรับลูกเรื อทุกคน
ในการแข่งขันชิงแชมป์ โลก, โอลิมปิ ค, พาราลิมปิ ค, เยาวชนโอลิมปิ ค และการแข่งอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน การ
จับฉลากสาหรับการแข่งขันในรอบแรกจะมีข้ ีนในที่ประชุมของผ็จดั การทีมก่อนการแข่งหนึ่งวัน หรื อก่อน
หน้า คณะกรรมการอาจจะจัดให้มี ตูฉ้ ลากในแต่ละการแข่งขันเพื่อกาหนดลาดับของผูเ้ ข้าแข่ง
หากลูกเรื อถอนหลังจากการจับฉลาก แต่อย่างน้อยหนึ่งชัว่ โมงก่อนที่จะเริ่ มการแข่งครั้งแรกและถ้าจานวน
ของลูกเรื อที่เหลืออยูใ่ นการแข่งขันมีผลกระทบต่อการแข่งรอบอื่นๆ หรื อก่อให้เกิด ความไม่สมดุลย์ของ
ลูกเรื อในแต่ละรอบของการแข่งขัน ประธานคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นจะชี้ให้มีการจับฉลากใหม่ หรื อถ้าจาเป็ น
อาจให้เลื่อนการแข่งขันเพื่อให้การจับฉลากเสร็ จสิ้ นก่อน
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 rep๊chages, 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 - การกาหนดลู่ (สภาพปกติ)
การจับฉลากภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการจะเป็ นการกาหนดการแข่งขันและลู่สาหรับผูเ้ ข้าแข่งใน
การแข่งรอบแรกของการจัดลาดับ หากคณะกรรมการจัดให้มีการใช้ตจู้ บั ฉลากเป็ นการเฉพาะในการแข่งขัน
ใดๆ ตูจ้ บั ฉลากดังกล่าวจะเป็ นตัวกาหนดว่าผูเ้ ข้าแข่งคนใดในการแข่งขัน น่าจะได้รับการจัดลาดับ กลไก
ของตูจ้ บั ฉลากจะต้องได้รับการอธิ บายจากคณะกรรมการและตีพิมพ์ออกมาก่อนหน้านั้น
การจัดลาดับการเข้าแข่งจะมีผลเพียงแค่ลาดับของผูเ้ ข้าแข่งในการแข่งขันเท่านั้นไม่มีผลอื่นๆ และ ไม่
นาไปสู่ การแข่งขันๆในรอบอื่นใดอีก การจับฉลากจะต้องเป็ นไปโดยการสุ่ มภายใต้การกากับดูแลของ
สมาชิกลูกขุน เพื่อกาหนดการแข่งขันในแต่ละคู่ ดังนั้นผูเ้ ข้าแข่งจะไม่ใช่ลาดับที่หนึ่งเสมอไป การกาหนดลู่ก็
เป็ นไปโดยวิธีการสุ่ มเช่นเดียวกัน สาหรับก่อนชิงชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ หลักการณ์คือ จัดผูเ้ ข้าแข่งที่
ลาดับดีที่สุดในรอบที่ผา่ นมาให้อยูล่ ู่ในสุ ด ผูเ้ ข้าแข่งลาดับถัดไปในรอบที่ผา่ นมาจะอยูใ่ นลู่ถดั ไป หากผูเ้ ข้า
แข่งอยูใ่ นตาปหน่งเดิมในรอบที่ผา่ นมา สมาชิกของลูกขุนจะต้องปรึ กษากันเพื่อหาทางจัดลู่ใหม่
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 quarterfinal 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 – ถอนตัวและการถูกตัดสิ ทธิ์จาการแข่ งขันหลังจากถอนตัว
หากลูกเรื อถอนตัวหรื อถูกให้ออกจากการแข่งหลังการจับฉลาก ขั้นตอนต่อไปจะต้องดาเนินการ:
1 ถ้าการถอนตัว, การถูกตัดสิ ทธิ์ และการถูกให้ออกจาการแข่ง เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันรอบแรก,การแข่งขัน
รอบก่อนรองชนะเลิศ,รอบรองชนะเลิศ ประธารคณะกรรมการจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การปรับแก้การจับฉลาก หรื อ จัดให้จบั ฉลากใหม่ผลของการแข่งขันจะแสดงลูกเรื อเป็ น DNS (ไม่เริ่ มต้น),
EXC (ยกเว้น) หรื อ DSQ (แพ้) ลูกเรื อถอนก่อน ผูเ้ ข้าแข่งที่ถอนตัวก่อนการแข่งหรื อ ถูกให้ออก หรื อถูกปรับ
แพ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งของการแข่งขันจะไม่ถูกจัดลาดับการเข้าเส้นชัยให้ในการแข่ง ผูเ้ ข้าแข่งที่ถอนตัว
หลังจากการแข่งแต่ก่อนเริ่ มแข่งไตรมาสสุ ดท้าย หรื อรอบก่อนรองชนะเลิศ หรื อก่อนรอบรองชนะเลิศจะถูก
ให้อยูต่ าแหน่งท้ายสุ ดของการเข้าเส้นชัย หากมากกว่าหนึ่ งคน ก็จะถือว่าเข้าที่สุดท้ายเท่าๆกัน
2 หากผูเ้ ข้าแข่งหยุดพาย ในการแข่งไตรมาสสุ ดท้ายหรื อรอบก่อนรองชนะเลิศ หรื อ รอบรองชนะเลิศ และ
ไม่แข่งต่อจนจบรอบนั้นผลของการแข่งขันที่จะแสดงลูกเรื อเป็ น DNF (ยังไม่จบ) จานวนผูเ้ ข้าแข่งจะส่ งผล
ต่อจานวนผูเ้ ข้าแข่งสู่ รอบถัดไป ผูเ้ ข้าแข่งที่แข่งไม่จบจะไม่ได้รับตาแหน่งใดๆและ ไม่ได้รับการยินยอมให้
เข้าแข่งในรายการนั้นอีก และจะได้รับตาแหน่งท้ายสุ ดของการลาดับของการเข้าเส้นชัย ในกรณี ที่ผเู้ ข้าแข่ง
แข่งไม่จบเพราะเกิดปั ญหา ประธานของลูกขุน ,คณะกรรมการบริ หาร อาจจะกาหนดให้ได้รับตาแหน่ง
สุ ดท้ายของการเข้าเส้นชัย
3 หากผูเ้ ข้าแข่งขันถูกตัดสิ ทธิ์ หรื อถูกให้ออกจาการแข่งขันหลังจากเข้าแข่งในรอบแรก ผลของการแข่งขัน
จะแสดงเป็ นลูกเรื อ EXC หรื อเป็ น DSQ จานวนผูเ้ ข้าแข่งจะส่ งผลต่อจานวนผูเ้ ข้าแข่งสู่ รอบถัดไป ผูเ้ ข้าแข่ง
ที่ถูกตัดสิ ทธิ์ ถูกให้ออก จะไม่ได้รับการยินยอมให้แข่งในรอบถัดไป และจะไม่ได้รับตาแหน่งใดๆในการ
แข่งขันนั้นๆ
4 ในการแข่งรอบชิงชนะเลิศ หากผูเ้ ข้าแข่งถอนตัวก่อนการแข่ง หรื อ หยุดพายระหว่างการแข่ง และไม่แข่ง
จนจบรอบ ผลของการแข่งขันจะแสดงลูกเรื อเป็ น DNS (ไม่ได้เริ่ ม) หรื อ DNF (ไม่เสร็ จสิ้ น) ผูเ้ ข้าแข่งที่ถอน
ตัวหรื อหยุดระหว่างการแข่งนี้ จะได้รับตาแหน่งท้ายสุ ดในการแข่งรอบนี้
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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 rep๊chages, 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 30second 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 – การแข่ งขันแบบจับเวลา
ในกรณี ของว่างระยะเวลาที่ จากัด หรื อในสภาพที่ไม่พึงประสงค์ ประธานของคณะลูกขุนที่ Regattas
นานาชาติหรื อคณะกรรมการบริ หารการแข่งขันประชันพายในโอลิมปิ ค พาราลิมปิ ค เยาวชนโอลิมปิ ค และ
อื่นๆที่เกี่ยวเนื่ อง อาจจะจัดให้มีการแข่งขันแบบจับเวลา แทนการแข่งแบบเป็ นรอบๆ ตามรายการด้านล่าง
อนุมาตรา ๗๐ - การแข่ งขันแบบจับเวลา
การจัดการแข่งขันแบบจับเวลาจะถูกจัดขึ้น โดย ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและสถานะการณ์
(๑) อาจจะเป็ นรอบๆตามการจับฉลากและการจัดลาดับในการแข่งขัน
(๒) อาจจะจัดเพียงหนึ่งครั้งรวมทุกผูเ้ ข้าแข่งขันในรอบนั้นๆที่ตอ้ งแข่งขันกัน
๑. การจัดการแข่งแบบจับเวลา เป็ นรอบๆ
หากมีการจัดแข่งแบบจับเวลาเป็ นรอบๆ แยกกัน ในแต่ละรอบแข่งผุเ้ ข้าแข่งที่จบั ฉลากได้ตาแหน่งแรกจะ
เริ่ มแข่งเป็ นคนแรก จากนั้นคนที่สอง และ ตามลาดับถัดๆกันไป
หากเป็ นการแข่งในไตรมาสสุ ดท้าย, รอบก่อนรองชนะเลิศ และ รอบรองชนะเลิศ หรื อรอบชิงชนะเลิศ การ
แข่งแบบจับเวลาจะเริ่ มจากตาแหน่งของผูเ้ ข้าแข่งที่เข้าเส้นชัยในรอบที่แล้วถัดกันไปตามลาดับ หากผ็เข้าแข่ง
เข้าเส้นชัยเสมอกันในรอบที่แล้ว ต้องจับฉลากกันเพื่อดูวา่ ใครจะได้แข่งก่อนโดยอยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
ของลูกขุน ในแต่ละรอบการแข่งแบบจับเวลา จะต้องถูกจัดโดยมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน ๕ นาที
๒. การจัดการแข่งแบบจับเวลา ครั้งเดียวรวมทุกผูเ้ ข้าแข่ง
หากเป็ นการแข่งในรอบ นักกีฬาตาแหน่งสู งกว่าจะเริ่ มแข่งก่อน ตามด้วยตาแหน่งที่สองและถัดๆไป
หลังจากนั้นผ็เข้าแข่งรายอื่นๆจะเริ่ มแข่งตามลาดับการสุ่ มโดยการจัดการของสมาชิกลูกขุนที่มีหน้าที่เฉพาะ
การนี้ หากเป็ นการแข่งในไตรมาสสุ ดท้าย,รอบก่อนรองชนะเลิศ และ รอบรองชนะเลิศ หรื อรอบชิงชนะเลิศ
และมีผเู ้ ข้าแข่งที่มีตาแหน่งเสมอกันสองคนหรื อมากกว่าจากรอบที่แล้ว ต้องทาการจับฉลากโยอยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของสมาชิกลูกขุนที่พิจารณาลาดับการสตาร์ทแต่ตน้
๑. ผูเ้ ข้าแข่งขันจะแข่งขันโดยใช้ลู่ (ช่องทาง) เดียวกันและจะต้องเริ่ มต้นห่างกันไม่เกิน 30 วินาที หาก
คณะกรรมการในกรณี ของสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย เห็นว่า สภาพของลู่สองลู่ไม่มีความต่างกัน
อาจจะจัดแข่งโดยใช้ลู่แข่งสองลู่สลับกันได้
๒. การแข่งขันแบบจับเวลาต้องเริ่ มต้นจากจุดปล่อยตัปกติ หาสภาวกาณ์ไม่เอื้อ อาจจะเริ่ มจาก”จุด
ปล่อยตัวลอย” ที่ซ่ ึ งผูเ้ ข้าแข่งจะเริ่ มถูกจับเวลาที่เส้น ๑๐๐ เมตร และหยุดการจับเวลาที่เส้น ๑๙๐๐
เมตร
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๓. หากผูเ้ ข้าแข่งโดนคู่แข่งที่ตามมาไล่ทนั เขาจะต้องเปลี่ยนออกจากลู่น้ นั เพื่อให้คู่แข่งแซงไปอย่าง
ปลอดภัย เมื่อการแซงสิ้ นสุ ดลงจึงจะกลับเข้าสู่ ลู่เดิมได้ หากใช้ลู่แข่งสองเลน ผูเ้ ข้าแข่งที่เปลี่ยนช่อง
จะต้องมัน่ ใจว่าไม่ไปกระทบลู่ที่แข่งอีกลู่หนึ่ง
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 - สภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวย
๑.ในการแข่งระดับนานาติ—หากเกิดสภาสะอากาศไม่อานวย – ประธานคณะกรรมการตัดสิ นจะให้
คาปรึ กษากับสมาชิกของคณะลูกขุนที่เหมาะสม และคณะผูจ้ ดั การแข่ง และมีมติให้ ปฏิบตั ิตาม อนุมาตรา
๗๑ ด้านล่าง
๒.ในการแข่งแชมป์ พายเรื อโลก, โอลิมปิ ค, พาราลิมปิ ค, เยาวชนโอลิมปิ ค และ รายการแข่งอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่อง--คณะกรรมการบริ หารจะต้องจัดสรร คณะกรรมการยุติธรรมซึ่งประกอบด้วย สามบุคคลที่มี
ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อทาการพิจารณาสภาพอากาศ ภูมิศาสตร์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่
ยุติธรรมหรื อสภาพที่แข่งไม่ได้ จากนั้นประธารคณะลูกขุนจะเป็ นผูต้ ดั สิ นในขั้นสุ ดท้าย
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 - โปรแกรมทางเลือกในกรณีของอากาศอยู่ในสภาวะทีไ่ ม่ เหมาะสม
1 มันเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการความเป็ นธรรมเพื่อตรวจสอบว่ าสภาพอากาศมี สถานะ หรื อ กาลัง
ก่ อให้ เกิดสถานกาณ์ ที่ไม่ ยุติธรรม หรื อ ทาการแข่ งขันไม่ ได้ พวกเค้ าจะต้ อง พิจารณาทางเลือกจากทางเลือก
ด้ านล่ าง คณะกรรมการความเป็ นธรรมเสนอจะพิจารณาทางเลือก (1.1), (1.2) ก่ อนแล้ วจึงพิจารณาทางเลือก
(1.3)
1.1 การเลือกใช้ เลนที่ มีสภาพที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ แข่ ง
1.2 ระงับการแข่ งเมื่อสภาพอากาศจะไม่ เป็ นธรรมหรื อพายไม่ ได้ จากนั้นแนะนาทางเลือกอื่นสาหรั บครั้ งแข่ ง
1.3 เปลี่ยนลู่แข่ งสาหรั บแต่ ละรอบ โดยใช้ ตาแหน่ งเดิมจากการแข่ งรอบที่แล้ วเพื่อให้ ผเ็ ข้ าแข่ งขันดารงอยู่ใน
ตาแหน่ งเดิม โดยให้ ผ้ เู ข้ าแข่ งที่ตาแหน่ งดีกว่ าอยู่ในลู่ที่ดีกว่ า หากมีผ้ เู ข้ าแข่ งเสมอกันสองคนหรื อมากกว่ าใน
รอบที่ เพิ่งเสร็ จสิ ้น(เช่ นผู้ชนะในแต่ แต่ รอบ) ต้ องให้ จับฉลากกันใหม่ โดยการกากับดูแลของสมาชิ กคณะ
ลูกขุนที่ดูแลเรื่ องการเปลี่ยนลู่ ทางเลือกนีไ้ ม่ สามารถใช้ ได้ กับการแข่ งขันรอบสุดท้ ายที่มีผ้ เู ข้ าแข่ งน้ อยกว่ า
เจ็ดคนที่ไม่ มีการแข่ งในรอบที่ผ่านมา)
ในทุกๆทางเลือก แต่ ละทีมจะต้ องได้ รับเวลาที่เพียงพอ ที่ จะส่ งข้ อมูลให้ ผจ็ ัดการทีมโดยทั นทีในที่ประชุมผ็
จัดการหรื อโดยทางช่ องทางสื่ อสารอื่นๆที่เหมาะสม
2 หลังจากคณะกรรมการความเป็ นธรรมได้ กาหนดให้ มีทางเลือก 1.1-1.3 ในข้ างต้ น หรื อพิจารณาแล้ วว่ า
ทางเลือกดังกล่ าวไม่ เหมาะสม คณะกรรมการบริ หารหรื อตัวแทนที่ได้ รับการมอบหมายจากการแข่ งระดับ
โลก โอลิมปิ ค พาราลิมปิ ค เยาวชนโอลิมปิ ค และการแข่ งอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้แทนด้ านเทคนิค จะต้ องทา
การตัดสิ นใจที่ จะใช้ ทางเลือกอื่นๆดังต่ อไปนีเ้ พื่อให้ การแข่ งสามารถดาเนินต่ อไปได้
2.1 เริ่ มต้ นการแข่ งขันเร็ วกว่ ากาหนดที่ระบุไว้ ก่อนหน้ านี ห้ ลังจากมีการปรึ กษากับคณะกรรมการผู้ดูแลเรื่ อง
ความยุติธรรมแล้ ว
2.2 กลับมาแข่ งในเวลาต่ อมาเมื่อเสภาพอากาศดีขึน้ อยู่ในเงื่อนไขให้ แข่ งต่ อได้ หลังจากที่มีการปรึ กษากับที่
การปรึ กษาหารื อกับคณะกรรมการความเป็ นธรรม;
2.3 ละเว้ นรอบหรื อ มากกว่ าหนึ่งรอบจองการแข่ ง(เช่ นรอบรองชนะเลิศ) หากสภาวอากาศไม่ อานวยเป็ น
เวลานาน และการพยากรณ์ อากาศระบุว่า อากาศไม่ เอื อ้ ให้ แข่ งได้ ในวันนั้นอีก ในกรณี นี้ องค์ ประกอบใน
การแข่ งของรอบถัดไปจะถูกกาหนดโดยผลเบือ้ งต้ นของรอบที่แข่ งเสร็ จสิ ้นไปแล้ วและจะมีผ้ เู ข้ าแข่ งที่
เกี่ยวข้ องมากกว่ าหกคนในแต่ ละรอบ หากเป็ นไปได้ ตาแหน่ งจากการเข้ าเส้ นชัยรอบที่ แล้ วจะถูกใช้ เป็ น
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พืน้ ฐานกาหนดตาแหน่ งในรอบถัดไป
2.4 ดาเนินการแข่ งขันแบบจับเวลาสาหรั บแต่ ละรอบ เช่ น ถ้ ามีการแข่ งทั้งหมดสี่ รอบจากการจับฉลาก การ
แข่ งแบบจับเวลาก็จะมีขึน้ สี่ รอบตามนั้น
2.5 ดาเนินการแข่ งขันแบบจับเวลาสาหรั บผู้เข้ าแข่ งขันที่ เหลือทั้งหมดในรอบนั้นๆ ในการแข่ งแบบจับเวลา
เพียงครั้ งเดียว
2.6 ลดความยาวของการแข่ งขันไม่ น้อยกว่ า 1,000 เมตรในขณะที่ ไม่ มีทางเลือกอื่นที่ เป็ นไปได้
ในทุกๆทางเลือก แต่ ละทีมจะต้ องได้ รับเวลาที่เพียงพอ ที่ จะส่ งข้ อมูลให้ ผจ็ ัดการทีมโดยทันทีในที่ประชุมผ็
จัดการหรื อโดยทางช่ องทางสื่ อสารอื่นๆที่เหมาะสม
3 ใช้ ผลการแข่ งจากรอบที่แล้ ว เพื่อนาไปสู่กรแข่ งต่ อๆไป ที่จะเกิดขึน้ แบบปกติ
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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.

หมวดที่ 6 – การปล่อยเรือ
มาตรา ๗๒ ทีเ่ ส้ นปล่อยเรือ
เขตเส้นปล่อยเรื อ (Start Zone) ระยะ ๑๐๐ ม. แรกตามกฎข้อบังคับของสนามแข่งขัน ลูกเรื อจะต้องไม่เข้าไป
ในเขตปล่อยเรื อ จนกว่าลูกเรื อทั้งหมดจากเที่ยวแข่งขันก่อนหน้าออกจากเส้นปล่อยเรื อไปแล้ว และ
กรรมการปล่อยเรื อกาหนดลู่ให้กบั ลูกเรื อแล้ว ลูกเรื อต้องเข้าที่ปล่อยเรื อ และถูกยึดกับแนวเส้นปล่อยเรื อ ๒
นาที ก่อนกาหนดเวลาปล่อยเรื อกรรมการปล่อยเรื ออาจทาการปล่อยเรื อโดยไม่ตอ้ งรอเรื อที่มาช้า กรรมการ
ปล่อยเรื ออาจทาการเตือนลูกเรื อที่มาเข้าถึงที่ปล่อยเรื อช้า และการเตือนนั้นจะมีผลเท่ากับการออกเรื อก่อน
สัญญาณปล่อยเรื อ (False Start) ลูกเรื ออาจจะถูกให้ออกจากรายการแข่งขันได้เช่นกัน
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. ขบวนการปล่อยเรื อโดยใช้สัญญานธง (ไม่มีเครื่ องปล่อยเรื อ)
๑.๑ ลูกเรื อจะต้องเข้าประจาที่ที่แพปล่อยเรื ออย่างช้า ๒ นาที ก่อนกาหนดเวลาปล่อยเรื อ เมื่อกรรมการปล่อย
เรื่ อประกาศ “สองนาที” จะมีสัญญาณแสดงให้ลูกเรื อทราบว่าจะต้องอยูภ่ ายใต้คาสั่งของกรรมการปล่อยเรื อ
อย่างเป็ นทางการ คาประกาศ “สองนาที” จะเป็ นคาแนะนาเช่นกันให้กบั ลูกเรื อในการเตรี ยมแข่งขัน เช่น จัด
ชุดแต่งกาย ตรวจสอบอุปกรณ์ เป็ นต้น
๑.๒ ก่อนให้สัญญาณปล่อยเรื อ กรรมการปล่อยเรื อต้องแน่ใจว่า กรรมการกากับสนามแข่ง และผูต้ ดั สิ นที่
เส้นปล่อยเรื อพร้อมแล้ว เมื่อเรื ออยูใ่ นแนวเส้นปล่อยเรื อ และลูกเรื อพร้อมที่จะแข่งขัน กรรมการปล่อยเรื อ
จะทาการประกาศ “Roll-call” –ตามลาดับคู่- เรี ยกชื่อของลูกเรื อแต่ละคนที่แข่งขันในทันทีที่ประกาศ “Rollcall” เริ่ มต้น ลูกเรื อจะต้องแน่ใจว่าเรื อของตนอยูใ่ นแนวตรง ลูกเรื อแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบทั้งให้เรื ออยู่
ในแนวตรงและพร้อมที่จะแข่งขันเมื่อจบการประกาศ “Roll-call”
๑.๓ ในทันทีที่ประกาศ “Roll-call” เริ่ มต้นกรรมการปล่อยเรื อจะต้องไม่ให้ความสนใจกับลูกเรื อที่ไม่พร้อม
หรื อเรื อไม่อยูใ่ นแนวตรง ในการประกาศ “Roll-call” หลังจากเรี ยกชื่อลูกเรื อคนสุ ดท้ายแล้ว เมื่อกรรมการ
ปล่อยเรื อจะเห็นว่าผูต้ ดั สิ นที่เส้นปล่อยเรื อ
๑.๔ กรรมการที่เส้นปล่อยเรื อจะชูธงสี แดง
๑.๕ หลังจากได้ดูความเรี ยบร้อยสักครู่ หนึ่ง กรรมการปล่อยเรื อจะให้สัญญาณปล่อยเรื อ โดยการลดธงสี แดง
ลงอย่างเร็ วไปทางด้านข้างพร้อมกับประกาศ “Go”
๑.๖ ช่วงเวลาระหว่างการยกธงและประกาศการปล่อยเรื อ (ลดธงแดงลงและประกาศ “Go” ) จะต้องชัดเจน
และจะมีการเว้นช่วงเวลาเป็ นครั้งๆไป
๑.๗ ถ้าขบวนการปล่อยเรื อได้ถูขดั ขวางจากภายนอกด้วยสาเหตุใดต่อลูกเรื อ หรื อจากการออกเรื อจากเส้น
ปล่อยเรื อผิด กรรมการปล่อยเรื อจะต้องเริ่ มขบวนการปล่อยเรื อใหม่อีกครั้ง ด้วยมีการประกาศ “Roll-call”
ด้วย
๒. ขบวนการปล่อยเรื อ (มีเครื่ องปล่อยเรื อ) สัญญานไฟ
๒.๑ ลูกเรื อจะต้องนาเรื อเข้าที่ตามตาแหน่งของตนที่แพปล่อยเรื อ อย่างช้า ๒ นาทีที่กาหนดเวลาปล่อยเรื อ ณ
เวลานี้สัญญาณทางทัศนะบนแพปล่อยเรื อ จะแสดงสถานะ “กลาง” (Neutral State) – สี ดา

82

๒.๒ เมื่อกรรมการการปล่อยเรื อประกาศ “สองนาที” จะเป็ นสัญญาณแสดงให้ลูกเรื อทราบว่าจะต้องอยู่
ภายใต้คาสั่งของกรรมการปล่อยเรื ออย่างเป็ นทางการ คาประกาศ “สองนาที” จะเป็ นคาแนะนาเช่นกันให้กบั
ลูกเรื อในการเตรี ยมแข่งขัน เช่น จัดชุดแต่งกาย ตรวจสอบอุปกรณ์ เป็ นต้น
๒.๔ ก่อนให้สัญญาณปล่อยเรื อ กรรมการปล่อยเรื อต้องแน่ใจว่า กรรมการกากับสนามแข่ง และผูต้ ดั สิ นที่
เส้นปล่อยเรื อพร้อมแล้ว เมื่อเรื ออยูใ่ นแนวเส้นปล่อยเรื อ และลูกเรื อพร้อมที่จะแข่งขัน กรรมการปล่อยเรื อ
จะทาการประกาศ “Roll-call” –ตามลาดับคู่- เรี ยกชื่อของลูกเรื อแต่ละคนที่แข่งขันในทันทีที่ประกาศ“Rollcall” เริ่ มต้น ลูกเรื อต้องรับผิดชอบการอยูใ่ นตาแหน่งและพร้อมที่จะแข่งขัน
๒.๕ หลังสิ้ นเสี ยงประกาศ “Roll Call” กรรมการปล่อยเรื อจะต้องไม่ให้ความสนใจกับลูกเรื อที่ไม่พร้อม
หรื อเรื อไม่อยูใ่ นแนวตรง ในการประกาศ “Roll-call” หลังจากเรี ยกชื่อลูกเรื อคนสุ ดท้ายแล้ว เมื่อกรรมการ
ปล่อยเรื อจะเห็นว่าผูต้ ดั สิ นที่เส้นปล่อยเรื อเห็นว่าลูกเรื ออญุ่ในตาแหน่งถูกต้อง ก็จะประกาศ “Attention”
๒.๖ กรรมการปล่อยเรื อ จะกดปุ่ ม (สวิตซ์) เพื่อเปลี่ยนสัญญาณทางทัศนะจาก “กลาง” เป็ น “แดง” หลังจาก
ได้ดูความเรี ยบร้อยสักครู่ หนึ่ ง กรรมการปล่อยเรื อจะให้สัญญาณปล่อยเรื อด้วยการกดปุ่ มสวิตซ์ที่ทาให้
เกิดผลในขณะเดียวกัน คือ
๒.๖.๑. สัญญาณเปลี่ยนจาก “แดง” เป็ น “เขียว”
๒๖.๒. สัญญาณเสี ยงจากลาโพงกระจายเสี ยง
๒.๖.๓ ระบบจับเวลาจะเริ่ มเดิน
๒.๖.๔ จับภาพที่จอมอนิเตอร์ (หากมีฟังก์หยุดภาพใช้งาน)
๒.๖.๕ เครื่ องยึดเรื อจะปล่อยเรื อ (หากมีการติดตั้ง)
๒.๗ ช่วงเวลาระหว่างสัญญาณ ”แดง” และสัญญาณปล่อยเรื อ “เขียว” และสัญญาณเสี ยงจะต้องชัดเจนและมี
การเว้นช่วงเวลา ในแต่ละครั้งๆไป
๒.๘ ถ้าขบวนการปล่อยเรื อได้ถูกขัดขวางจากภายนอกด้วยสาเหตุใดต่อลูกเรื อ หรื อจากการออกเรื อจากเส้น
ปล่อยเรื อผิด กรรมการปล่อยเรื อจะต้องเริ่ มขบวนการปล่อยเรื อใหม่อีกครั้ง ด้วยมีการประกาศ “Roll-call”
ด้วย
๓. ขบวนการปล่อยเรือเร็ว (Quick Start)
๓.๑ ในกรณี สภาพแวดล้อมไม่อานวย กรรมการปล่อยเรื ออาจตัดสิ นใจจะไม่ใช้ขบวนการปล่อยเรื อตามปกติ
ด้วยการเรี ยก “Roll-call” ในกรณี น้ ี กรรมการปล่อยจะต้องแจ้งให้ลูกเรื อได้ทราบว่าจะ “ใช้
ขบวนการปล่อยเรื อเร็ ว" หากใช้ขบวนการตามปรกติแล้ว กรรมการปล่อยเรื อจะเปลี่ยนมาใช้ขบวนการปล่อย
เรื อเร็ วในเที่ยวแข่งขันเดียวกันไม่ได้
สาหรับ "การปล่อยเรื อเร็ ว" แทนการเรี ยก Roll-call" กรรมการปล่อยเรื อจะประกาศ "Quick Start แล้วตาม
ด้วย “Attention"
๓.๒ จากนั้นกรรมการปล่อยเรื อ
๓.๒.๑ ชูธงแดง
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๓.๒.๒ กดปุ่ มไฟแดง
๓.๒.๓ หลังจากได้ดูความเรี ยบร้อยสักครู่ หนึ่ง กรรมการปล่อยเรื อจะให้สัญญาณปล่อยเรื อ ด้วยการ
๓.๒.๓.๑ ลดธง แดงลงอย่างรวดเร็ วไปทางด้านข้างพร้อมกับประกาศ "Go"
๓.๒.๓.๒ โดยการกดปุ่ มเปลี่ยนสัญญานจากแดงเป็ นเขียว พร้อมกันกับสัญญานเสี ยง
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- การออกเรือก่อนเวลาจากเส้ นปล่อยเรือ (False Start)
ลูกเรื อที่เริ่ มพาย หรื อเรื อของตนข้ามเส้นออกตัวหลังกรรมการที่เส้นปล่อยตัวชูธงแดง หรื อ สัญญานไฟแดง
ติดขึ้น และ ก่อนคาสั่งให้ออกตัวดังขึ้น จะถือว่าลูกเรื อนั้น ออกก่อยเวลา และจะถูกเตือนด้วยใบเหลือง หาก
มีลูกเรื อมากกว่าหนึ่งคนออกตัวก่อน ผูต้ ดั สิ นจะเตือนและให้ใบเหลืองเฉพาะลูกเรื อที่เป็ นคนเริ่ มออกตัว
ก่อนเท่านั้น
อนุมาตรา ๗๔—ผลทีต่ ามมา จากการออกตัวก่อน
๑. เมื่อสัญญาณปล่ อยเรื อได้ เริ่ มขึน้ กรรมการปล่ อยเรื อจะมองไปที่ผ้ ตู ัดสิ นที่ เส้ นปล่ อยเรื อว่ าได้ แสดงความ
พอใจต่ อการปล่ อยเรื อหรื อไม่ ถ้ าไม่ กรรมการปล่ อยเรื อจะสั่นกระดิ่งพร้ อมกับโบกธงแดงไปมา เพื่อเป็ น
แสดงให้ หยุดการแข่ งขัน หากมีระบบสัญญานไฟเข้ ามาใช้ เมื่อเกิดกรณี นีข้ ึน้ จะมีการกดไฟกระพริ บสี แดง
พร้ อมสัญญานเสี ยงติดๆกัน
๒. ในกรณี False Start กรรมการปล่ อยเรื อจะต้ องถามผู้ตัดสิ นที่เส้ นปล่ อยเรื อถึงชื่ อของลูกเรื อที่กระทาผิด
และจะให้ การเตือนต่ อลูกเรื อนั้นเมื่อได้ กลับเข้ ายังที่ปล่ อยเรื อของตน และกรรมการปล่ อยเรื อ จะสั่งประกาศ
ชื่ อลูกเรื อที่กระทาผิดและ ให้ ใบเหลือง
๓. กรรมการที่ เส้ นปล่ อยตัวจะให้ เจ้ าหน้ าที่บนแทนปล่ อยเรื อให้ วางเครื่ องหมายสี เหลือง หรื อในกรณี ที่เป็ น
ใบเหลืองใบที่สอง ก็จะถูกเปลี่ยนเป็ นเครื่ องหมายสี แดง ไว้ บริ เวณใกล้ เคียงกับลูกเรื อที่ กระทาความผิด
๔. การเตือนนีจ้ ะมีผลอยู่ตลอดจนกว่ าเที่ยวการแข่ งขันนั้นจะเสร็ จสิ ้น และจะมีผลต่ อกรณี ให้ เลื่อนการ
แข่ งขัน หรื อ ให้ มีการแข่ งขันใหม่ ลูกเรื อที่ได้ รับใบเหลืองสองใบ ในการแข่ งขันครั้ งเดียวกัน จะถูกให้ ออก
จาการแข่ งขันซึ่ งจะถูกแสดงโดยการให้ ใบแดง
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 - การคัดค้ านการปล่อยตัว
ลูกเรื อที่ถูกให้ออกจากการแข่งขันหรื อตัดสิ ทธิที่จุดปล่อยตัวอาจทาการคัดค้านกับตัดสิ นหรื อกรรมการ
ปล่อยเรื อในเวลานั้น ผูต้ ดั สิ นหรื อกรรมการปล่อยตัวจะต้องตัดสิ นใจทันทีที่คดั ค้านและจะสื่ อสารการ
ตัดสิ นใจที่จะคัดค้านกับลูกเรื อที่คดั ค้านและลูกเรื ออื่นในการแข่งขันและเจ้าหน้าการแข่งขันอื่น 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.

หมวดที่ 7 – ระหว่ างการแข่ งขัน
มาตรา 76 ความรับผิดชอบของนักกีฬา
ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนต้องปฏิบตั ิตามมาตรานี้ ฝี พายจะต้องรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนบังคับเรื อของตนเอง
ลูกเรื อแต่ละลาจะมีลู่ของตนที่จดั ไว้สาหรับการแข่งขัน และต้องคงอยูใ่ นลู่น้ นั (รวมถึงไม้พาย หรื อ
กรรเชียง) ตลอดการแข่งขัน หากลูกเรื ออกนอกลู่ของตนจะต้องรับความเสี่ ยงเอง หากการออกนอกลู่น้ นั
ส่ งผลกระทบต่อคู่ต่อสู ้ หรื อ ทาให้ตนเองได้เปรี ยบ จะต้องได้รับการลงโทษ
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
ลูกเรื อที่ก่อเหตุรบกวนกับฝ่ ายตรงข้าม ถ้าใบพาย,กรรเชียง หรื อตัวเรื อข้ามเข้าไปเลนอื่นและก่อให้ฝ่ายตรง
เกิดความเสี ยเปรี ยบ ไม่วา่ จะโดยเหตุใดๆ ผูต้ ดั สิ นสามารถตัดสิ นใจได้เองเลยว่าผ็เข้าแข่งนั้นอยูใ่ นเลนตนเอง
หรื อล้ าเลนอื่นก่อให้เกิดความเสี ยเปรี ยบ หากลูกเรื อก่อกวนลูกเรื ออื่น (ตามความเห็นของผูต้ ดั สิ น) ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลต่อการเข้าเส้นชัยของลูกเรื อคนนั้น ผูต้ ดั สิ นสามารถไล่ลูกเรื อที่ก่อเหตุออกจาการแข่งขันได้
ในสถานการณ์ที่การกระทบกันระหว่างเรื อ หรื อไม้พาย, กรรเชียง ผูต้ ดั สิ นอาจไล่ลูกเรื อคนนั้นออกจาการ
แข่งโดยไม่ตอ้ งมีการเตือนล่วงหน้า
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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 คาเตือนลูกเรื อ – หากลูกเรื อกาลังจะกระทาให้ เกิดการรบกวนกับลูกเรื ออื่น ผู้ตัดสิ นจะยกธงสี ขาว,ร้ อง
บอกลูกเรื อ, ระบุชื่อ และระบุให้ เปลี่ยบทิศทางโดยการลดธงลงไปตามทางที่ถกู ควร โดยพืน้ ฐานแล้ ว ผ^h
ตัดสิ นจะไม่ รบกวนลูกเรื อ หากเค้ าไม่ ได้ ลา้ เลน
2 หยุดลูกเรื อ - เพื่อให้ ความปลอดภัยของคู่แข่ งและเพื่อป้ องกันความเสี ยหายให้ กับเรื อและอุปกรณ์ ผ้ ตู ัดสิ น
อาจแทรกแซงด้ วยการธงขาว, เรี ยกชื่ อลูกเรื อและให้ คาสั่ง "หยุด"
3 แจ้ งเตือนผู้ตัดสิ น - ถ้ าในระหว่ างการแข่ งขันลูกเรื อคิ ดว่ ากาลังจะถูกแทรกแซงโดยลูกเรื อคนอื่ น ๆ และ
ก่ อให้ เกิดการเสี ยเปรี ยบ ดังนั้นลูฏเรื อ (หากเป็ นไปได้ ) ร้ องแจ้ งกรรมการถึงเหตุแทรกแซงนั้น ณ เวลา ที่เกิด
เหตุ และแจ้ งเพื่อนาไปสู่การประท้ วง
4 การชดเชยความเสี ยเปรี ยบ – ถ้ าลูกเรื อตกอยู๋ในสถาณการณ์ เสี ยเปรี ยบจุดประสงค์ แรกคือ แก้ ไขโอกาสที่
จะได้ รับชัยชนะ จุดประสงค์ ที่สองคือแก้ ไขบทลงโทษ หากโอกาสที่จะได้ ชัยชนะของลูกเรื อถูกทาลายลง ผู้
ตัดสิ นจะต้ องกระทาการอันสมควรตามกฏข้ อบังคับ ยกตัวอย่ างเช่ น เขาอาจจะหยุดการแข่ งขัน, กาหนด
บทลงโทษที่เหมาะสม หรื อ สั่งให้ มีการแข่ งใหม่ อีกรอบ ขึน้ กับสถาณการณ์ เขาอาจจะให้ ดาเนินการแข่ ง
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ต่ อไป และประกาศคาตัดสิ นหลังสิ ้นสุดการแข่ งขัน เขาไม่ ควรจะลงโทษผ็กระทาผิดหากไม่ ให้ โอกาส
แก้ ไขสถาณการณ์
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 - การสอนในระหว่างแข่ งขัน
ตามอนุมาตรา ๕.๑ และ มาตรา ๓๙, มันเป็ นสิ่ งต้องห้ามที่จะให้คาแนะนาใด ๆ, การบอกทางหรื อแนะนา
เส้นทางในการพายให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขัน หรื อ ลูกเรื อหรื อที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ หรื ออุปกรณ์
ทางเทคนิคอื่น ๆ ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม
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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.

หมวดที่ 8 - เสร็จสิ้นการแข่ งขัน
มาตรา ๗๙ - เสร็จสิ้นการแข่ งขัน
ลูกเรื อได้เสร็ จสิ้ นการแข่งขันเมื่อคันธนูของเรื อได้ขา้ มเส้นชัย จะถือว่าการแข่งขันสิ้ นสุ ดอย่างสมบูรณ์เป็ น
ทางการแม้วา่ ลูกเรื อจะไม่ได้เข้าเส้นชัยด้วยก็ตาม อย่างไรก็ตาม การเข้าเส้นชัยโดยปราศจากนายท้ายเรื อจะ
ไม่ถูกนับรวม
Bye-Laws to Rule 79 – Finish of the Race
อนุมาตรา ๗๙ - เสร็จสิ้นการแข่ งขัน
1. Race concluded--A race is concluded when the Umpire so indicates by raising white or a red flag.
๑. การแข่งขันจะสิ้ นสุ ดเมื่อกรรมการแสดงให้เห็นโดยการยกธงสี ขาวหรื อธงสี แดง
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.การแข่ งขันถือว่ าเสร็ จสิ ้นอย่ างเป็ นทางการจะต้ องได้ รับการพิจารณษจากกรรมการที่เส้ นชัยฝี พายจะได้ รับ
การจัดลาดับจากคันธนูที่หัวเรื อของตน หากกรรมการพิจาณษแล้ วว่ าการแข่ งขันไม่ อยู่ในภาวะปกติ
กรรมการที่ เส้ นใจจะต้ องใช้ ดุลยพินิจในการวินิจฉัยและตัดสิ นผลการแข่ งขันอย่ างเป็ นทางการ
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.
89

3. การตัดสินด้ วยภาพถ่าย - ในกรณี ที่ผลการแข่ งขันมีความใหล้ เคียงกันผู้ตัดสิ นจะกาหนดลาดับของเรื อโดย
ดูภาพที่ผลิตโดยระบบ การตัดสิ นด้ วยภาพถ่ าย อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต้ องดาเนินการโดยผู้เชี่ ยวชาญที่ไม่ ได้ เป็ น
ส่ วนหนึ่งของทีมงานของผู้ตัดสิ นที่เส้ นชัย ระบบการใช้ น้อยกว่ า 100 เฟรมต่ อวินาทีถือว่ าไม่ เหมาะสม
สาหรั บการกาหนดลาดับของการเข้ าเส้ นชัย ผู้จัดงานต้ องจัดหาอุปกรณ์ ได้ รับการออกแบบเป็ นพิเศษเพื่อ
วัตถุประสงค์ นี้
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 - เวลาที่บันทึกควรมีความละเอียด 1/100th วินาที อุปกรณ์ ที่จาเป็ นจะต้ องดาเนินการโดย
ผู้เชี่ ยวชาญในการปฏิ บัติ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของผู้ตัดสิ นที่เส้ นชัย
4.1 การแข่ งขันเรื อกรรเชี ยงนานาชาติ - ถ้ าลาดับของการเข้ าเส้ นชัยสามารถกาหนดได้ อย่ างชัดเจนด้ วยตา
เปล่ า อุปกรณ์ จับเวลาด้ วยมืออาจถูกนามาใช้ ในกรณี ของ Photo Finish เวลาที่แสดงบนแผ่ นผลและบน
สกอร์ บอร์ ดจะถูกนามาจาก Photo Finish สาหรั บนักกีฬาทุกทีมในการแข่ งขัน
4.2 การแข่ งขันเรื อกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก,การแข่ งเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิ ค, พาราลิมปิ ค, เยาวชนโอลิมปิ ค
และ เรื อกรรเชี ยงเวิลด์ คัพ - เวลาทั้งหมดที่แสดงบนแผ่ นผลและบนสกอร์ บอร์ ดจะถูกนามาจาก Photo
Finish สาหรั บทุกทีมในการแข่ งขัน
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.การแข่ งขันดาเนินไปเป็ นปกติ -แม้ กรรมการจะเห็นว่ าการแข่ งขันดาเนินไปได้ ด้วยดีแต่ กรรมการจะต้ อง
หมัน่ ตรวจเช็คเสมอว่ าไม่ มีผ้ เู ข้ าแข่ งขันใดประท้ วงตามมาตรา ๗๗ หรื อ ๘๒ โดยการยกธงขาวของ
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กรรมการที่ เส้ นชัยว่ าการแข่ งขันปกติ ก่ อนออกจากตาแหน่ งเส้ นชัย เขาต้ องมัน่ ใจว่ ากรรมการที่เส้ นชัย
รั บทราบถึงการส่ งสัญญานของเขา
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. การแข่ งขันไม่ ปกติ -หากผู้ตัดสิ นเห็นว่ าการแข่ งขันดาเนินไปโดยผิดปกติเขาจะยกธงแดง หากมีหัวข้ อใด
ถูกหยิบยกขึน้ มาตามมาตรา ๗๗ เขาจะต้ องพูดคุยกับผู้แข่ งขันที่เกี่ยวข้ องสอบถามถึงเหตุผลของการประท้ วง
นั้น และ อาจจะปรึ กษากับผู้ตัดสิ นที่เส้ นชัยในบางกรณี และจะต้ องไม่ ประกาศผลอย่ างเป็ นทางการจนกว่ า
จะได้ รับการตัดสิ นจากผู้ตัดสิ น
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
เมื่อลาดับการเข้าเส้นชัยของผูเ้ ข้าแข่งขันสองคนหรื อมากกว่า มีความคู่คี่สูสีมากจนยากต่อการตัดสิ น ผลการ
แข่งขันจะถูกประกาศให้เป็ น 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 rerow 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
หากเกิดเดธฮี ท ขัน้ ตอนที่ ต้องกระทามีดังนี ้
๑.ในการแข่ งขันรอบใดที่ เกิดผลสูสีเดธฮี ท ระหว่ างผู้เข้ าแข่ งขัน และ มีผ้ เู ข้ าแข่ งเพียงคนเดียวที่จะเข้ าแข่ ง
รอบต่ อไป จะต้ องมีการแข่ งใหม่ ตั้งแต่ ต้นระหว่ างผู้เข้ าแข่ งที่มีผลสูสีกัน การแข่ งใหม่ จะต้ องมีขีน้ ในวัน
เดียวกันมี่เกิดเดธฮี ธ และไม่ น้อยกว่ าสองชั่วโมงหลังจากรอบแข่ งที่ เกิดเดธฮี ธ หาก จะไม่ มีการแข่ งใหม่ และ
ตาแหน่ งในการแข่ งรอบต่ อไปจะถูกกาหนดโดย หัวหน้ าคณะผู้ตัดสิ นผลการแข่ งที่ เสมอกันที่เป็ นสมาชิ ก
ของผู้พิพากษา
๒.ในรอบ ควอเตอร์ ไฟนอล หรื อ เซมิควอเตอร์ หากเกิดการสูสี และมีผ้ เู ข้ าแข่ งเพียงคนเดียวที่จะต้ องแข่ ง
ในรอบถัดไปและจะต้ องเป็ นผู้เข้ าแข่ งที่มีตาแหน่ งสูงกว่ าเท่ านั้นที่ได้ เข้ าแข่ งรอบถัดจากนั้นทันที
ในการแข่ งรอบถัดจากนั้นทันที จะต้ องเปน รอบสุดท้ ายที่เพิ่งแข่ งเสร็ จสิ ้นที่ผ้ แู ข่ งขันที่เกิดเดธฮี ทเข้ าแข่ ง ถ้ า
ผู้เข้ าแข่ งได้ ผลการแข่ งเหมือนรอบที่ แล้ ว แล้ วตาแหน่ งในการแข่ งรอบตที่ เพิ่งเสร็ จสิ ้นจะถูกใช้ กาหนด
ตาแหน่ งในการแข่ งรอบถัดไป ในกรณี นี้ ผลของการตระหนักของผู้เข้ าแข่ งเป็ นที่สงสัย จะต้ องจัดการแข่ ง
ขึน้ ใหม่ เต็มรอบระหว่ างผ็เข้ าแข่ งที่สงสัยติดใจการแข่ งใหม่ จะต้ องมีขีน้ ในวันเดียวกันมี่เกิดเดธฮี ธ และไม่
น้ อยกว่ าสองชั่วโมงหลังจากรอบแข่ งที่ เกิดเดธฮี ธ
หากผู้เข้ าแข่ งสูสีกันมากกว่ าสองคน และจานวนนั้นมากกว่ าจานวนผู้เข้ าแข่ งในรอบต่ อไป ขัน้ ตอนที่กล่ าว
มาจะต้ องถูกเพื่อใช้ พิจารณากับผู้เข้ าแข่ งที่อาจจะได้ เปรี ยบ หากผู้เข้ าแข่ งจะทาการแข่ งในรอบต่ อไปไม่ ว่า
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อย่ างไร จะไม่ มีการจัดให้ แข่ งใหม่ ในกลุ่มผู้สูสีนี้ และ ตาแหน่ งในการแข่ งรอบต่ อไปจะถูกกาหนดโดย
หัวหน้ าคณะผู้ตัดสิ นผลการแข่ งที่เสมอกันที่เป็ นสมาชิ กของผู้พิพากษา
๓.ที่เส้ นชัย-หากเกิดการแข่ งขันที่สูสีระหว่ างผู้เข้ าแข่ งขันขึน้ การแข่ งนั้นจะถูกประกาศผลให้ เป็ นเสมอใน
ตาแหน่ งนั้นๆ และ ตาแหน่ งขัน้ ต่ อไปจะถูกปล่ อยว่ างไว้ หากเกิดการเสมอกันในการรั บเหรี ยญ คณะผู้จัด
งานจะต้ องจัดทาเหรี ยญมาเพิ่มให้ ครบผู้เข้ าแข่ ง
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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.

หมวดที่ ๙ การลงโทษ, การคัดค้ าน, การประท้ วง, ผลของการประท้ วง, การยืน่ อุธรณ์
มาตรา ๘๑ - การลงโทษ
คณะกรรมการจะกาหนดบทลงโทษที่เหมาะสมในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นกฎใด ๆ บทลงโทษที่มีให้
คณะกรรมการคือ:
1. ตาหนิ ,
2. การเตือนด้วยใบเหลือง ,
3. ลดชั้น เฉพาะที่ระบุในมตรานี้
4. การให้ออกจากการแข่งขันใบแดง (จากทุกรอบของการแข่งขัน)
5. การถูกตัดสิ ทธิ์ (จากการแข่งขันทั้งหมด)
ในกรณี ของการการให้ออกจากการแข่งขันหรื อถูกตัดสิ ทธิ ผูต้ ดั สิ นอาจสัง่ ให้มีการแข่งขันใหม่อีกครั้งโดย
ทีมเรื อที่เหลืออยู่ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมจากการแข่งขัน
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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 กฎข้ อ ๘๑ - ใบเหลืองและใบแดง
เมื่อออกคาเตือนโดยใบเหลืองหรื อการถูกให้ ออกจากการแข่ งขันโดยใบแดงถูกให้ กับลูกเรื อที่ ถกู ลงโทษต้ อง
ให้ แจ้ งลูกเรื อที่ถกู ลงโทษได้ รับทราบทันทีหรื อหลังจากนั้นไม่ นานเท่ าที่ เป็ นไปได้ นอกจากนีก้ ารลงโทษ
จะต้ องได้ รับการยืนยันโดยการเขียนในวันเดียวกันโดยการจัดส่ งไปถึงผู้จัดการทีมโดยส่ งยังกล่ องจดหมาย
ของทีม การแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ระบุดังนี:้
a) ลูกเรื อที่ได้ รับการลงโทษ
b) การลงโทษ;
c) ลักษณะของการกระทาผิดกฎหมาย;
d ) เวลาและสถานที่ของการกระทาผิดกฎหมาย;
e) ข้ อเท็จจริ งที่สาคัญอื่น ๆ และ;
f) ชื่ อและหน้ าที่ของสมาชิ กคณะกรรมการที่ลงโทษ
ในกรณี ของใบเหลืองที่ ถกู นาไปใช้ ในการแข่ งขันรอบต่ อไปของลูกเรื อลงโทษ จะต้ องประกาศให้ ลูกเรื อ
ทราบตั้งแต่ ลูกเรื อยังไม่ ลงนา้ โทษจะต้ องประกาศด้ วยวาจากับลูกเรื อโดยสมาชิ กคณะกรรมการควบคุมที่ท่ ุน
ออกเรื อ เมื่อเรื อลูกเรื อที่เกี่ยวข้ องสาหรั บการแข่ งขันรอบต่ อไป นอกจะมีการประกาศโดยกรรมการปล่ อย
เรื อซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของขั้นตอนการปล่ อยเรื อ
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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 ค้ าน
ลูกเรื ออ้างว่าการแข่งขันมันเป็ นไม่อยูใ่ นลาดับอาจทาให้คดั ค้านการผูต้ ดั สิ นทันทีหลังจากที่เสร็ จสิ้ นจากการ
แข่งขันและก่อนที่จะออกจากพื้นที่เส้นชัยโดยสมาชิกของลูกเรื อยกแขน ผูต้ ดั สิ นจากการแข่งขันจะต้อง
ตัดสิ นใจในการคัดค้านและการสื่ อสารการตัดสิ นใจของเขาให้ลูกเรื อในการแข่งขันและการแข่งขัน
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
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อนุมาตราข้ อ ๘๒ – การคัดค้ าน
หากลูกเรื อพิจารณาว่าการแข่งขันไม่เป็ นไปตามที่ควรของสมาชิกคนหนึ่งของลูกเรื อต้องยกแขนของเขาบ่ง
บอกว่ามันคือการคัดค้าน ในกรณี น้ ีผตู ้ ดั สิ นจะต้องไม่ยกธงใด ๆ แต่เขาจะหารื อกับลูกเรื อคัดค้านและ
พิจารณาของพวกเขา การคัดค้าน ผูต้ ดั สิ นแล้วอาจตัดสิ นใจหนึ่งในจานวนของทางเลือก
การกระทา: 1 ผูต้ ดั สิ นอาจไม่รับการคัดค้านของลูกเรื อและยกธงสี ขาวเพื่อบ่งชี้วา่ เขาได้ตดั สิ นใจว่าการแข่งขันปกติ
สามารถดาเนินต่อไปได้
2 ผูต้ ดั สิ นอาจยอมรับการคัดค้านของลูกเรื อและยกธงสี แดงที่มีความหมายว่า เขาได้ตดั สิ นใจว่าการแข่งขัน
ไม่เป็ นไปตามที่ควร ในกรณี น้ ีเขาจะต้องไปแจ้ง ผูพ้ ิพากษาเพื่อแจ้งการตัดสิ นใจและคาอธิบายเพิ่มเติมหากมี
ความจาเป็ นใด ๆ ผูต้ ดั สิ นจะยังไม่ประกาศอออกไปจนกว่าผ็พิพากษาจะได้ให้การตัดสิ นใจของเขา
3 ผูต้ ดั สิ นอาจตัดสิ นใจที่จะขอข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการคัดค้าน ในการนี้ กรณี เขาจะยกธงสี แดงแล้วทาตาม
ขั้นตอนใด ๆ เพิ่มเติมที่จาเป็ นในการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านเช่นปรึ กษากับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
ให้คาปรึ กษากับคนอื่น ๆ ให้คาปรึ กษากับประธานคณะกรรมการตัดสิ น ฯลฯ ผูพ้ ิพากษาเสร็ จสิ้ นในกรณี
ดังกล่าวจะไม่ประกาศผลอย่างเป็ นทางการจากการแข่งขัน จนกว่ากรรมการผูต้ ดั สิ นได้ให้การตัดสิ นใจของ
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.
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มาตรา ๘๓ - การประท้วง
ลูกเรื อที่มีการคัดค้านได้รับการปฏิเสธหรื อรับผลกระทบจากทีมงาน ยอมรับการคัดค้านของทีมงานหรื อการ
อภิปรายผลการเผยแพร่ อาจยื่นประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังประธานคณะกรรมการตัดสิ นไม่เกินหนึ่ง
ชัว่ โมง หลังจากผูต้ ดั สิ นมีการสื่ อสารการตัดสิ นใจของเขาเกี่ยวกับการคัดค้าน หรื อในกรณี ของการอภิปราย
ผลการเผยแพร่ ผลหนึ่งชัว่ โมงหลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์ มันจะต้องพร้อมด้วยเงินฝากของ CHF 100 หรื อ
เทียบเท่าซึ่งจานวนเงินที่จะต้องคืนถ้าการประท้วงหรื ออุทธรณ์เป็ น อนุญาตให้คณะลูกขุนจะตัดสิ นว่าการ
ประท้วงได้รับการพิสูจน์ มันจะทาให้มนั ตัดสิ นใจก่อนรอบต่อไปของการแข่งขันในกรณี ที่มีความกังวลและ
ในใด ๆกรณี ไม่เกินสองชัว่ โมงหลังจากที่การแข่งขันสุ ดท้ายของวัน
ในการแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลก และการแข่งระดับโลกหากการประท้วงเกิดขึ้นในรอบสุ ดท้ายของ
การแข่งขัน คณะกรรมการบริ หารอาจจะพิจารณาเลื่อนพิธีการมอบรางวัลออกไป แต่หากพิธีการมอบรางวัล
จัดขึ้นแล้ว และผลการตัดสิ นส่ งผลให้ ผลการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง ผลอย่างเป็ นทางการจะเปลี่ยนไป
ตามคาตัดสิ นของคณะผูพ้ ิพากษา หากมีผลต่อการมอบเหรี ยญรางวัล เหรี ยญรางวับที่ได้รับมอบแล้วจะถูก
ส่ งคืนให้ผชู ้ นะที่แท้จริ งแทน
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
คณะลูกขุนจะต้องตัดสิ นการประท้วงและใช้มาตรการ:
1. ตาหนิ ;
2. ออกคาเตือนโดยใช้บตั รเหลือง (ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ได้รับใบเหลืองสองใบในการแข่งขันรายการเดียวกันจะ
ส่ งผลให้เปลี่ยนเป็ นใบแดง และถูกขับออกจาการแข่งขัน);
3. ลดชั้น ที่ระบุเฉพาะในมาตรานี้ ;
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4. ให้ออกจาการแข่งขันโดยใช้บตั รแดงหรื อการยกเว้น (จากทุกรายการของการแข่งขัน);
5. การถูกตัดสิ ทธิ์ (จากการแข่งทั้งหมด);
6. จัดแถวใหม่ (สาหรับจานวนที่กาหนดของทีม)
หลังจากการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมโทษถ้ามี คณะลูกขุนจะต้องใช้มาตรการใด ๆ ที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อเรี ยก
คืนโอกาสของลูกเรื อที่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยเปรี ยบ
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 การแข่งขันระดับนานาชาติ – อุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ คณะลูกขุน (หรื อคณะกรรมการจัด
งานภายใต้กฎข้อที่ ๘๒) โดยบุคคล ได้รับผลกระทบสามารถทาได้คณะกรรมการบริ หารภายในสาม
วันหลังจากการตัดสิ นใจดังกล่าวได้รับการสื่ อสารจากคณะ คณะลูกขุนคนได้รับผลกระทบ
2 การแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลก,โอลิมปิ ค,พาราลิมปิ ค,เยาวชนโอลิมปิ คและการแข่งขันอื่นๆ – การ
อุทธรณ์ในคาตัดสิ นของคณะลูกขุนโดยบุคคลที่อา้ งว่าจะได้รับผลกระทบสามารถยืน่ ในการเขียนแบบการ
บริ หารคณะกรรมการในวันเดียวกันเป็ นการตัดสิ นใจที่ถูกร้องเรี ยน การตัดสิ นใจจะได้รับก่อนการแข่งขัน
ในรอบต่อไป หากคาตัดสิ นส่ งผลให้ผลการแข่งขันเปลี่ยนแปลง ผลอย่างเป็ นทางการจะเปลี่ยนไปตามคา
ตัดสิ นของคณะผูพ้ ิพากษา หากมีผลต่อการมอบเหรี ยญรางวัล เหรี ยญรางวับที่ได้รับมอบแล้วจะถูกส่ งคืนให้
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ผูช้ นะที่แท้จริ ง
3.ในการแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลก และการแข่งขันระดับโลก ตามกฏทัง่ ไป พิธีการมอบเหรี ยญ
รางวัลจะไม่ถูกเลื่อนออกไปจากการยืน่ อุธรณ์
การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ หารภายใต้กฎนี้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
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 การขัดแย้ ง การอุทธรณ์ และกรณีทไี่ ม่ อยู่ในกฎ
๑. การแข่งขันนานาชาติ การขัดแย้งระหว่างสโมสร หรื อสมาคมแห่งชาติ จะได้รับการดาเนินการโดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน การอุทธรณ์ต่อการตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจนาเสนอถึง
คณะกรรมการบริ หารตามมาตรา ๘๕
๒. การแข่งขันชิงชนะเลิศของ FISA คณะกรรมการบริ หารจะกระทาการตัดสิ นชี้ขาดทุกเรื่ องที่ไม่อยูใ่ นกฎ
การแข่งขัน อนุมาตรา และระเบียบการแข่งขันชิงชนะเลิศของ FISA และโอลิมปิ ค การตัดสิ นของ
คณะกรรมการบริ หารถือเป็ นเด็ดขาด การตัดสิ นใดๆของคณะกรรมการบริ หารภายใต้มาตรานี้ จะส่ งให้กบั
สมาคมสมาชิกของ FISA ทันทีโดยทาเป็ นหนังสื อ
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 - กรณีพเิ ศษ
1. การแข่งขันเรื อกรรเชียงนานาชาติ- เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการตัดสิ นใจในกรณี พิเศษ (เช่นการเลื่อนการแข่ง
หรื อการหยุดชะงักของการแข่งเรื อ), ประธานคณะกรรมการจะแต่งตั้งประธานในการตัดสิ นใจดังกล่าว
2. การแข่งขันเรื อกรรเชียงชิงแชมป์ โลก - เป็ นความจาเป็ นที่จะตัดสิ นใจในกรณี พิเศษ (เช่นการเลื่อนการแข่ง
เซสชัน่ หรื อการหยุดชะงักของการแข่งเรื อ), คณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยเฉพาะคณะกรรมการบริ หารเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทา การตัดสิ นใจ
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 - การรายงานการแข่ งขัน
คณะกรรมการจะปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจนกว่าจะสิ้ นสุ ดการแข่งเรื อ ประธานคณะกรรมการจัดงานและ
ประธานคณะกรรมการตัดสิ นจะเขียนรายงานการแข่งเรื อในแบบฟอร์มมาตรฐานของFISA (ภาคผนวก ๑๙)
ซึ่งรวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันและข้อพิพาทที่เกิดขึ้น รายงานนี้ FISA จะต้องได้รับอย่างน้อยไม่
เกิน 7 วันหลังจากแข่งเรื อ คณะกรรมการจัดงานจะต้องส่ งไปยัง FISAไม่เกิน 7 วันหลังจากประกาศผลการ
แข่งขันอย่างสมบูรณ์
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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.

ส่ วนที่ ๑๐ - คณะกรรมการและประธานกรรมการ
มาตรา ๘๙-คณะกรรมการ
คณะกรรมการจะประกอบไปด้วยคณะผูต้ ดั สิ นระดับนานาชาติและ มีหน้าที่รับผิดชอบให้การแข่งขันใดๆ
เป็ นไปตามกฏข้อบังคับ อนุมาตราที่เกี่ยวข้อง และกติกาการแข่งขันเฉพาะรายการ 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 – หลักทีต่ ้ องคานึงขั้นต้ นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องคานึงถึงความปลอดภัยของฝี พายตลอดเวลาในระหว่างการแข่งเรื อ ในกรณี ของภาวะที่
ไม่ปลอดภัยประธานคณะกรรมการมีอานาจที่จะตัดสิ นใจใด ๆ ที่จาเป็ นและการสื่ อสารถึงการเปลี่ยนแปลงที่
จาเป็ นใด ๆ กับกรรมการปล่อยเรื อและกรรมการในสนาม ถ้ามีเวลาให้ประธานคณะกรรมการจะหารื อกับ
คณะกรรมการจัดงานก่อนที่จะตัดสิ นใจดังกล่าว
ประธานของคณะกรรมการจะต้องมัน่ ใจในการประสานระหว่างคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับที่ปรึ กษาด้านความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
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 - ความร่ วมมือกับคณะกรรมการจัดงาน
การทางานที่เหมาะสมของการแข่ งเรื อต้ องร่ วมมืออย่ างใกล้ ชิดระหว่ างคณะกรรมการจัดงานและ
คณะกรรมการตัดสิ น สมาชิ กของคณะกรรมการจะต้ องอยู่ภายในขอบเขตหน้ าที่ของตนในการดูแลรั กษา
ตรวจสอบในรายการต่ างๆของอุปกรณ์ ทางเทคนิคในหลักสูตร
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 - ประธานคณะกรรมการตัดสิ น
ประธานคณะกรรมการตัดสิ นจะต้องจ่ายหน้าที่ให้กบั สมาชิกของคณะกรรมการแต่ละคนและกากับกิจกรรม
ของพวกเขา เขาจะมีเก้าอี้ในที่ประชุมและให้แน่ใจว่าเหมาะสมการประสานงานกับคณะกรรมการจัดงาน
โดยหลักการแล้วการแข่งขันเรื อพายชิงแชมป์ ประธานคณะกรรมการควบคุม จะเป็ นประธานคณะกรรมการ
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.ในการแข่ งขัน ระดับนานาชาติทั่วๆไป ประธานคณะกรรมการจะได้ รับการสรรหาโยคณะกรรมการจักา
รแข่ งนั้นๆ
๒.ในการแข่ งขันชิ งแชมป์ โลก,โอลิมปิ ค,พาราฃลิมปิ ค,เยาวชน การแข่ งขันรุ่ นทั่วไป ประธานคณะกรรมการ
จะได้ รับการสรรหาโดย คณะกรรมการบริ หารของFISA
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 - องค์ ประกอบของคณะลูกขุน
คณะลูกขุนจะต้องประกอบด้วยผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ :
1 ประธานคณะกรรมการตัดสิ น,
2 กรรมการผูป้ ล่อยตัว
3 หัวหน้าผูป้ ล่อยตัว
4 ผูต้ ดั สิ น,
5 หัวหน้าผูต้ ดั สิ นที่เส้นชัย,หนึ่งในนั้นต้องเป็ นกรรมการอาวุโส
6 สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมคนหนึ่งซึ่งต้องเป็ นสมาชิกอาวุโส ประธานของคณะลูกขุน, กรรมการผู้
ปล่อยตัว,หัวหน้าผูป้ ล่อยตัว, ผูต้ ดั สิ น, หัวหน้าผูต้ ดั สิ นที่เส้นชัย แต่ละรายจะมีใบอนุญาตผูต้ ดั สิ นนานาชาติ
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 –การแต่ งตั้งคณะลูกขุน
๑.ในการแข่ งขันระดับนานาชาติ- คณะลูกขุนจะต้ องได้ รับการแต่ งตั้งโดยการจัดคณะกรรมการผู้จัดงาน (ดู
มาตรา ๓๙)
2 ในการแข่ งขันชิ งแชมป์ โลก,โอลิมปิ ค,พาราฃลิมปิ ค,เยาวชน การแข่ งขันรุ่ นทั่วไป ประธานคณะกรรมการ
จะได้ รับการสรรหาโดย คณะกรรมการผู้ตัดสิ นของ 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
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตัดสิ นและสมาชิกคนอื่น ๆ สองคนของ
คณะกรรมการที่กาหนดโดยประธานคณะกรรมการในชีวิตประจาวันก่อนที่จะเริ่ มการแข่ง ชื่อของคณะ
ลูกขุนจะต้องปรากฏบนกระดานประกาศในพื้นที่เรื อในแต่ละวัน คณะกรรมการนี้จะต้องตัดสิ นใจในการ
ประท้วงใด ๆ ที่ทาตามมาตรา ๘๓ การแข่งขันเรื อกรรเชียงนานาชาติประธานของคณะคณะกรรมการจะต้อง
เสนอชื่อสามทดแทน
ในกรณี ของการประท้วง, สมาชิกของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงในข้อพิพาท (เช่นผูต้ ดั สิ นหรื อ
กรรมการปล่อยเรื อ) ใด ๆ ที่ไม่ตอ้ งเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการที่ตดั สิ นใจประท้วงที่ ในกรณี เช่นนี้
ประธานของคณะลูกขุนจะเรี ยกตัวสารองหนึ่งคนหรื อมากกว่า
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 - กรรมการนานาชาติ
ผูต้ ดั สิ นได้จดั ใบอนุ ญาตชาติอย่างน้อยสามปี ใด ๆ อาจกลายเป็ นผูต้ ดั สิ นระหว่างประเทศหากว่า:
1. เขามีสายตาปกติและได้ยนิ และ
2. เขาผ่านการตรวจสอบที่จดั ขึ้นโดย FISA.
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ใบอนุญาตกรรมการนานาชาติมีระยะเวลาสี่ ปีที่ผา่ น
ในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนร่ วมในการสัมมนากรรมการจัดโดยสถาบันการเงิน, ใบอนุญาตถูกขยายโดยอัตโนมัติ
สาหรับสี่ ปีต่อมา ที่ไหน สัมมนาดังกล่าวจะจัดตามคาร้องขอของชาติพนั ธมิตร, สหพันธ์จะต้องจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและที่พกั ของสถาบันการเงิน ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เข้าร่ วม
Bye-Law to Rule 94 – Internatinal Umpire’s Licence
These Bye-Law are found in Appendix 7 to Rules of Racing
อนุมาตรา ๙๔-ใบอนุญาตของผู้ตัดสิ นระดับนานาชาติ
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.
ส่ วนที่ ๑๑ – หน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
มาตรา ๙๔ - คณะกรรมการควบคุม
คณะกรรมการควบคุมจะต้องทาให้มนั่ ใจว่าองค์ประกอบของลูกเรื อถูกต้องและอุปกรณ์ของพวกเขาอยูใ่ น
ลาดับ นอกจากนี้ยงั จะช่วยในการระบุตวั ของฝี พายที่ตอ้ งการตรวจสารกระตุน้ หลังจากการแข่งขัน
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 ByeLaws:
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 ByeLaws:
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 Bye9.2 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 หน้ าที่ของคณะกรรมการควบคุม
คณะกรรมการจัดงานจะต้ องแต่ งตั้งสมาชิ กของคณะกรรมการควบคุมโดยคานึงถึงโปรแกรมการแข่ งเรื อ
และจานวนของคู่แข่ ง FISA (รายการแข่ งขันของ FISA) หรื อประเทศสมาชิ กที่เหมาะสม (การแข่ งขันระดับ
นานาชาติ) จะดูแลกิจการของคณะกรรมการซึ่ งจะปฏิ บัติหน้ าที่ของตนในบริ เวณเรื อและขัน้ ตอนที่ เกี่ยวข้ อง
กับเรื อ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งคณะกรรมการควบคุมจะเป็ นผู้รับผิดชอบสาหรั บการตรวจสอบหัวข้ อต่ อไปนี:้
1 นา้ หนักตัวของคนถือท้ ายเรื อตามมาตรา และอนุมตราที่เกี่ยวข้ อง)
2 นา้ หนักถ่ วงของคนถือท้ ายเรื อ (ก่ อนและหลังการแข่ งขัน);
3;การชั่งนา้ หนักของนักกีฬาในการแข่ งขันรุ่ นนา้ หนักเบา ตามมาตรา และอนุมตราที่เกี่ยวข้ อง
4 การเปลี่ยนแปลง ลูกเรื อ ก่ อนการแข่ งขัน;
5 บทบัญญัติสาหรั บการเปลี่ยนตัวนักกีฬาที่ ได้ รับบาดเจ็บหรื อล้ มป่ วยหลังจากเริ่ มการแข่ งขันรอบแรก
6 การยืนยันตัวบุคคลของนักกี ฬาเพื่อป้ องกันการเปลี่ยนตัวโดยมิได้ แจ้ ง ในบางกรณี คณะกรรมการจัดการ
แข่ งขันต้ องเตรี ยมรู ปถ่ ายของนักกีฬาเพื่อพิสูจน์ ข้อนีด้ ้ วย
7 ในการแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ไม่ มีการระบุเป็ นอื่น การระบุสัญชาติของนักกีฬา,การระบุอายุของ
นักกีฬาเยาวชน และ รุ่ นอายุตา่ กว่ า ๒๓ ,รุ่ นทั่วไปและถ้ าเป็ นไปได้ ให้ รวมถึงการระบุ, อายุเฉลี่ยของลูกเรื อ
ในรุ่ นทั่วไป;
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8 หากมีการตรวจสารกระตุ้นการคณะกรรมการควบคุมจะเป็ นผู้รับผิดชอบสาหรั บนักกีฬาที่เห็นว่ า
จาเป็ นต้ องผ่ านการทดสอบจะถูกนาไปส่ งให้ เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจทันที หลังจากที่ออกจากเรื อ ;
9. เรื อและอุปกรณ์ :
9.1 ข้ อที่เกี่ยวเนื่องความปลอดภัยทั้งหมด ตามกฏข้ อบังคับที่ ๓๙
9.2 หมายเลขเรื อ
9.3 ความเป็ นไปได้ ในการใช้ อุปกรณ์ ที่ไม่ ได้ รับอนุญาตและสารเคมีใช้ เพิ่มความเร็ วของเรื อและ
โครงสร้ าง ต้ องห้ ามตามกฎหมาย อนุมาตราข้ อ 33,
9..4 นา้ หนักตา่ สุดของเรื อ
9.5 ข้ อกาหนดของเรื อตามกฏเพื่อการพิสูจน์ ลักษณะเฉพาะ,
9..6 สี ของใบพาย-;
10 เสื ้อผ้ าเครื่ องแบบของนักกีฬาที่สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการโฆษณา
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 - กรรมการปล่ อยเรือและผู้ตัดสิ นทีจ่ ุดปล่อย
กรรมการปล่อยเรื อและผูต้ ดั สิ นที่จุดปล่อย ต้องมัน่ ใจว่าขั้นตอนการปล่อยเรื อมีความถูกต้องดังนี้
อนุมาตรา ๙๖ - หน้ าที่ของกรรมการปล่ อยเรือและผู้ตัดสิ นทีจ่ ุดปล่อย
1 กรรมการปล่ อยเรื อ
1.1 หน้ าที่ทั่วไป – ก่ อนที่จะทาหน้ าที่ของเขากรรมการปล่ อยเรื อต้ องพอใจกับอุปกรณ์ ทั้งหมดและการติดตั้ง
ถูกต้ องตามกฎที่ครอบคลุมจุดปล่ อยเรื อและสนาม กรรมการปล่ อยเรื อจะต้ องตรวจสอบการควบคุมเรื อและ
วิทยุและ / หรื อการโทรศัพท์ สื่อสารกับผู้ตัดสิ นที่ จุดปล่ อย ประธานกรรมการ กรรมการที่เส้ นชัยและ
คณะกรรมการควบคุมอยู่ กรรมการปล่ อยเรื อจะต้ องแน่ ใจว่ าลูกเรื อ ในนา้ จะเชื่ อฟั งกฎจราจรที่กาหนดไว้
1.2 การสื่ อสาร - โดยหลักการ กรรมการปล่ อยเรื อ และผู้ตัดสิ นจะต้ องใช้ สัญญาณภาพในการถ่ ายทอดข้ อมูล
หากการสื่ อสารทางวาจาจาเป็ นพวกเขาจะใช้ ภาษาอังกฤษ ถ้ าด้ วยเหตุผลใด ๆ สมาชิ กของคณะผู้ตัดสิ นใช้
ภาษาอื่นช่ วยให้ ลูกเรื อเข้ าใจดีขึน้ เขาอาจทาซ้าข้ อมูลของเขาในภาษานั้น
1.3 สภาพที่ไม่ เป็ นธรรม – กรรมการปล่ อยเรื อจะพิจารณาว่ าลมมีแนวโน้ มที่จะสร้ างเงื่อนไขที่ไม่ เป็ นธรรม
หลังการปรึ กษากับประธานคณะกรรมการตัดสิ นจะต้ องใช้ ขนั้ ตอนอาจจาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับกฎเหล่ านี ้
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการแข่ งขัน ประธานคณะกรรมการตัดสิ นจะต้ องแจ้ งกรรมการปล่ อยเรื อ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง อย่ างน้ อยสองนาทีก่อนที่จะเริ่ มแข่ งขัน
1.4 การแจ้ งลูกเรื อ - กรรมการปล่ อยเรื อ ต้ องแจ้ งลูกเรื อเกี่ยวกับเวลาที่เหลื ออยู่ก่อนที่จะเริ่ มปล่ อยตัวและ
บอกพวกเขา (เร็ วที่สุดเท่ าที่พวกเขาจะเข้ าไปโซนเริ่ มต้ นเป็ นครั้ งแรก) ซึ่ งลู่ที่พวกเขาจะแข่ ง นอกจากนีเ้ ขา
จะต้ องแจ้ งลูกเรื อเมื่อมีเวลาเหลืออีก ห้ านาทีสี่นาที และสามนาทีก่อนเวลาปล่ อยตัว เขาจะต้ องตรวจสอบ
อุปกรณ์ ของนักกีฬาและเสื ้อผ้ า
1.5 ขัน้ ตอนการปล่ อยตัว - วิธีการปล่ อยตัวจะใช้ โดยกรรมการปล่ อยตัว (รวมทั้งปล่ อยตัวแบบรวดเร็ วและ
ปล่ อยตัวผิดกฏ) ได้ อธิ บายไว้ ใน อนุมาตรา กฎข้ อที่ ๗๓ ในกฎของการแข่ งขัน
1. 6 การให้ ออกจากการแข่ งขัน – กรรมการปล่ อยเรื อจะให้ ใบแดงและให้ ลูกเรื อออกจากการแข่ งขันถ้ า
ลูกเรื อได้ รับสองใบเหลืองในการแข่ งขันเดียวกัน
1.7 เดินทางมาถึงล่ าช้ า - กรรมการปล่ อยตัวอาจให้ ใบเหลืองแก่ ลูกเรื อที่เดินทางมาถึงจุดปล่ อยช้ า
(น้ อยกว่ า 2 นาทีก่อนเวลาเริ่ มต้ น) ที่ ตาแหน่ งเริ่ มต้ นของพวกเขาหรื อไม่ พร้ อมที่จะแข่ งในเวลาปล่ อยตัวที่
กาหนด เขาอาจถูกให้ ออกจากการแข่ งขันหากเดินทางมาถึงหลังจากเวลาเริ่ มต้ น
1.8 การเลื่อนการแข่ งขัน - เป็ นความจาเป็ นที่จะเลื่อนการแข่ งขัน (เช่ นอุปกรณ์ แตกหัก) หรื อบางเหตุการณ์ ที่
ไม่ คาดคิดอื่ น ๆ เกิดขึน้ (เช่ นฟ้ าผ่ า), กรรมการปล่ อยเรื อ จะคาปรึ กษากับผู้ตัดสิ นและประธานผู้ตัดสิ น; แล้ ว
แจ้ งลูกเรื อเกี่ยวกับเวลาปล่ อยตัวใหม่ ทั้งด้ วยวาจาและเป็ นลายลักษณ์ อักษร (กับคู่แข่ งทั้งหมด) กับ
111

คณะกรรมการที่ อยู่กับหอปล่ อยตัว กรรมการปล่ อยตัวต้ องแจ้ งคณะกรรมการควบคุมและกรรมการเส้ นชัย
และประธานคณะกรรมการตัดสิ นเกี่ยวกับเวลาปล่ อยตัวใหม่ และสิ่ งผิดปกติ ในทุกกรณี ลูกเรื อต้ องสอบถาม
จากสมาชิ กของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก่ อนการออกจากเรื อ
2 ผู้ตัดสิ นที่จุดปล่ อยเรื อ
2.1 การสื่ อสาร - ก่ อนที่จะทาหน้ าที่ผ้ ตู ัดสิ นที่จุดปล่ อยเรื อ ต้ องมัน่ ใจว่ าการเชื่ อมต่ อของวิทยุและโทรศัพท์
กับ กรรมการปล่ อยเรื อ และระหว่ าง กรรมการแต่ งเรื อ และเจ้ าหน้ าที่บนหอปล่ อยเรื อสามารถทางานได้ ผู้
ตัดสิ นที่จุดปล่ อยเรื อจะนั่งอยู่ที่ด้านหน้ าของ หอแต่ งเรื อในแนวเดียวกันกับเส้ นเริ่ มต้ น
2.2 การแต่ งเรื อ - คณะกรรมการจัดการแข่ งขันจะแต่ งตั้ง กรรมการแต่ งเรื อและเจ้ าหน้ าที่บนหอปล่ อยเรื อ
กรรมการแต่ งเรื อจะสั่งเจ้ าหน้ าที่ปรั บตาแหน่ งของเรื อจนกว่ าจะอยู่ในแนวที่ ถกู ต้ อง กรรมการแต่ งเรื อจะนั่ง
อยู่หลังผู้ตัดสิ นที่จุดปล่ อย ในแนวเดียวกันกับจุดเริ่ มต้ น นั่งอยู่บนเก้ าอี ้ (30cm) ที่สูงกว่ าและมองข้ ามศรี ษะผู้
ตัดสิ นที่จุดปล่ อย ผู้ตัดสิ นที่ จุดปล่ อยจะตรวจสอบว่ ากรรมการแต่ งเรื อ แต่ งเรื อโดยให้ ตาแหน่ งหัวเรื อ
ทั้งหมดอยู่ตรงกับเส้ นเริ่ มต้ น เมื่อเขามีความพึงพอใจในตาแหน่ งของเรื อเขาแสดงให้ กรรมการปล่ อยเรื อเห็น
ด้ วยการยกธงสี ขาวของเขา (อาจใช้ ไฟสี ขาวหรื อสี แดงหากสถานที่แข่ งขันมีความพร้ อมของอุปกรณ์ ) ควร
แก้ ไขการจัดตาแหน่ งในระหว่ างขัน้ ตอนการปล่ อยตัว ในภายหลังหากเรื อไม่ อยู่ในแนวเขาจะลดของเขาลง
หรื อปิ ดไฟสี ขาว
2.3 การปล่ อยตัวผิดกติกา – ผู้ตัดสิ นที่จุดปล่ อย,คณะกรรมการตัดสิ น พึงปฏิ บัติตามขัน้ ตอนการปล่ อยเรื อที่
ระบุไว้ ตามมตรา ๗๔
2.4 การติดต่ อกับผู้ตัดสิ น - ก่ อนที่จะเริ่ มผู้ตัดสิ นที่จุดปล่ อย จะทาการติดต่ อกับผู้ตัดสิ นเพื่ อให้ มนั่ ใจว่ าเรื อผู้
ตัดสิ นที่มาทีหลังพร้ อมประจาที่
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 rerowed 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, rep๊chage, quarterfinal, 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 - ผู้ตัดสิ น
ผูต้ ดั สิ นต้องให้ความมัน่ ใจการดาเนินการที่เหมาะสมของการแข่งขันและความปลอดภัยของนักกีฬา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขาจะต้องพยายามควบคุมไม่ให้มีใครได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบ จากฝ่ ายตรงข้ามหรื อจาก
สิ่ งรบกวนภายนอก ผูต้ ดั สิ นต้องไม่ให้มีการขัดขวางเพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสที่จะชนะ เขาจะกาหนด
บทลงโทษที่เหมาะสมกับลูกเรื อที่ทาผิด
แต่ในหลักการเท่านั้นหลังจากได้รับคาเตือนก่อนหน้านี้ ผูต้ ดั สิ นจะต้องไม่ให้ขอ้ บ่งชี้ใด ๆ เกี่ยวกับการบอก
ทิศทางกับลูกเรื อ อย่างไรก็ตามเขาจะต้องพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าจะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุและเพื่อ
ป้ องกันจากการถูกขัดขวางโดยฝ่ ายตรงข้ามของพวกเขา
ถ้าจาเป็ นผูต้ ดั สิ นอาจหยุดการแข่งขัน และกาหนดบทลงโทษใด ๆ ที่จาเป็ นและสัง่ ให้แข่งขันใหม่ต้ งั แต่
เริ่ มต้นในทันทีหรื อในภายหลัง ในกรณี หลังเขาจะต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับเวลาเริ่ มต้นแข่งขันใหม่โดยปรึ กษา
กับประธานคณะกรรมการตัดสิ นและเขาจะต้องแจ้งลูกเรื อที่เกี่ยวข้อง ผูต้ ดั สิ นอาจให้การแข่งขันดาเนินการ
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ต่อและลูกเรื อที่ทาผิดออกจากการแข่งขันหลังจากที่การแข่งขันได้เสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามเมื่อผูต้ ดั สิ นเห็นว่า
อุปสรรคไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันหรื อพิจารณาว่าอุปสรรคไม่สาคัญเขาอาจจะปฏิเสธการแข่ง
ใหม่หรื อลูกเรื อที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์
อนุมาตรากฏข้ อ ๙๗ หน้ าที่ของผู้ตัดสิ น
1 ผู้นา – ทั้ง ผู้ปล่ อยเรื อและผู้ตัดสิ นที่จุดปล่ อยเรื อเป็ นผู้ใต้ บังคับบัญชาของผู้ตัดสิ น
2 หน้ าที่บนเส้ นทางการปล่ อยเรื อ - ทางไปจุดปล่ อยตัวผู้ตัดสิ นจะตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ สนามแข่ งขัน
เพื่อให้ แน่ ใจว่ ามีความเหมาะสมและไม่ มีสิ่งกีดขวางสนาม และยังต้ องแน่ ใจได้ ว่าลูกเรื อในนา้ ปฏิ บัติตามกฎ
จราจรที่กาหนดไว้ หากพบข้ อบกพร่ องในการติดตั้งใด ๆ เขาจะต้ องแจ้ ง (เช่ นวิทยุจากจุดเริ่ มต้ นในกรณี ที่
จาเป็ น) ประธานผู้ตัดสิ นและเขายังจะต้ องแจ้ งลูกเรื อที่เกี่ยวข้ อง
3 หน้ าที่ในระหว่ างขัน้ ตอนการปล่ อยเรื อ - ในระหว่ างขั้นตอนการปล่ อยเรื อการเคลื่อนตัวของเรื อผู้ตัดสิ น
ควรจะเคลื่อนเข้ าไปด้ ายข้ างผู้ตัดสิ นที่จุดปล่ อยเรื อทันที หรื อหลังลูกเรื อบริ เวณกึ่งกลางของสนาม หากมีการ
ปล่ อยตัวที่ผิดกฏด้ วยเหตุผลใดก็ตามผู้ตัดสิ นอาจสั่งให้ กรรมการปล่ อยเรื อ หยุดการแข่ งขันด้ วยเสี ยงกระดิ่ง
และโบกธงสี แดง
4 หน้ าที่ในบริ เวณ จุดปล่ อยเรื อ - ทันทีที่การแข่ งขันได้ เริ่ มต้ นการเคลื่อนที่ของเรื อกรรมการผู้ตัดสิ นให้
เคลื่อนตามนักกีฬาทันทีโดยเคลื่อนที่ไปบริ เวณกลางของสนาม หากลูกเรื อยังคงอยู่ในบริ เวณปล่ อยเรื อและ
แสดงให้ เห็นว่ าเรื อหรื ออุปกรณ์ ได้ รับความและถ้ ากรรมการปล่ อยเรื อได้ หยุดการแข่ งขัน ผู้ตัดสิ นจะต้ อง
ตัดสิ นใจหลังจากที่ได้ ตรวจสอบความเสี ยหายตามคกร้ องอย่ างเป็ นธรร มและถ้ าจาเป็ นให้ ใช้ บังคับโทษที่
เหมาะสม ตัวเขาเองอาจหยุดการแข่ งขันหากมีความล่ าช้ าในส่ วนของกรรมการปล่ อยเรื อ
5 ตาแหน่ งการเคลื่อนที่ของผู้ตัดสิ น - ในระหว่ างการแข่ งขันผู้ตัดสิ นต้ องมั่นใจว่ าการเคลื่อนตัวของเขาอยู่ใน
ตาแหน่ งที่ ดีที่สุดเพื่อให้ เขาดาเนินการอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด ตาแหน่ งของการเคลื่อนตัวของผู้ตัดสิ น
ขึน้ อยู่กับความสถานะการณ์ การแข่ งขันและตาแหน่ งลูกเรื อในรอบต่ อไป ซึ่ งอาจขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ ผู้
ตัดสิ นต้ องต้ องอยู่ในตาแหน่ งที่ลูกเรื อสามารถได้ ยินเสี ยงของเขา ผู้ตัดสิ นอาจจาเป็ นที่ จะแซงเรื อมากกว่ า
หนึ่งทีมเพื่อให้ สามารถมองเห็นการแข่ งขันโดยไม่ สร้ างคลื่นรบกวนจากการเคลื่อนเรื อขณะที่แซงขึน้ ไป
6 ประเภทของการแข่ งขัน - การตัดสิ นใจของผู้ตัดสิ นอาจจะได้ รับอิทธิ พลตามประเภทของการแข่ งขัน
(รอบคัดเลือก รอบแก้ ตัว รอบก่ อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิ งชนะเลิศ) ดังนั้นเขาจึงต้ องใช้ ปัจจัย
นีม้ าพิจารณาในการแข่ งขันรอบต่ อไป
7 ความปลอดภัย – ผู้ตัดสิ นจะต้ องดูแลเพื่อให้ แน่ ใจในความปลอดภัยของนักกีฬาอย่ างเต็มที่ เพื่อป้ องกัน
ความเสี ยหายให้ กับเรื อและอุปกรณ์ เมื่อมีความจาเป็ นเขาอาจเรี ยกลูกเรื อให้ ระวังด้ วยการยกธงสี ขาวของเขา
ระบุชื่อของลูกเรื อและหยุดมันโดยให้ คาสั่ง "หยุด" หากมีลูกเรื อตกนา้ หรื อเรื อควา่ หรื อจม ตัดสิ นต้ องให้ การ
ช่ วยเหลือ
8 สภาพอากาศที่ไม่ พึงประสงค์ – ในกรณี สภาพอากาศไม่ พึงประสงค์ เป็ นความรั บผิดชอบของผู้ตัดสิ นที่จะ
ตัดสิ นใจว่ าการแข่ งขันอาจจะเริ่ มดาเนินการต่ อหรื อจะต้ องหยุดการแข่ งขัน ความปลอดภัยของนักกีฬามี
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ความสาคัญมากกว่ า บทบัญญัติของกฎการแข่ งขัน
9 เสื ้อผ้ า - เมื่อปฏิ บัติหน้ าที่กรรมการผู้ตัดสิ นจะยืนตัวตรงในขณะเรื อเคลื่อนตัวและสวมใส่ เสื ้อผ้ า ที่กาหนด
(เสื ้อสี นา้ เงินเข้ มเสื ้อเชิ ้ตสี ฟ้าอ่ อน ผูกเนคไทสี เทาและกางเกงขายาวและถ้ าสวมใส่ หมวกสี นา้ เงินเข้ ม) ใน
สภาพอากาศที่เปี ยกชื ้นเขาอาจสวมเสื ้อกันฝนสี ฟ้า ในสภาพอากาศที่ร้อนมากเขาอาจปฏิ บัติหน้ าที่โดยใส่ เสื ้อ
แขนสั้นอาจจะผูกเนคไทหรื อไม่ กไ็ ด้ การตัดสิ นใจที่จะแต่ งกายจะต้ องดาเนินการโดยประธานผู้ตัดสิ นโดย
พิจารณาจากสภาพอากาศ
10.การสอน เมื่อมีการสอนนักกีฬาโดยอุปกรณ์ ทางเทคนิคไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ หรื ออื่น ๆ ที่ไม่ ได้ รับอนุญาต
ในช่ วงแข่ งขันผู้ตัดสิ นต้ องควบคุมและตรวจสอบในบริ เวณพืน้ ที่ของสนามแข่ งขัน
11. ความสามารถโดยรวม- ผู้ตัดสิ นต้ องทราบเกี่ยวกับคาถามทั่วไป นอกจากนีเ้ ขาควรจะได้ รับรู้ ลักษณะการ
แข่ งของลูกเรื อแต่ ละคนและโค้ ช
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 - ผู้ตัดสิ นทีเ่ ส้ นชั ย
ผูต้ ดั สิ นที่เส้นชัยจะต้องกาหนดลาดับที่ของหัวเรื อที่ขา้ มเส้นชัย พวกเขาจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแข่งขัน
ดาเนินการตามลาดับและจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบผลการแข่งขัน
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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อนุมาตราข้ อ ๙๘ - หน้ าที่ของผู้ตัดสิ นทีเ่ ส้ นชั ย
1 ผู้พิพากษาที่เส้ นชัยมีข้อปฏิ บัติดังนี:้
1.1 กาหนดลาดับที่ของหัวเรื อข้ ามเส้ นชัย;
1.2 ตอบสนองโดยยกธงสี ขาวเพื่อแสดงว่ าการแข่ งขันถูกต้ องและเป็ นไปตามลาดับและเพื่อแสดงให้ ผ้ ตู ัดสิ น
รั บรู้ สัญญาณของเขาด้ วยการยกธงสี ขาวหรื อแสดงแสงสี ขาว;
1.3 ลิสต์ รายชื่ อของลูกเรื อเข้ าเส้ นชัยในลาดับที่ถกู ต้ อง;
1.4 ตรวจสอบว่ าผลอย่ างเป็ นทางการบนแผ่ นผลและบนสกอร์ บอร์ ดถูกต้ อง.
2 ผู้ตัดสิ นอาวุโสจะลงลายมือชื่ อบันทึกอย่ างเป็ นทางการของผลการแข่ งขัน
3 ตาแหน่ ง – เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ในหอเส้ นชัยดาเนินการหน้ าที่ของพวกเขาอย่ างถูกต้ อง พวกเขาต้ องนั่งอยู่ข้าง
หลังคนอื่น ๆ และอยู่เหนือคนอื่ น และสามารถมองเห็นแนวของเส้ นชัย ตามกฎทั่วไปให้ มีผ้ ตู ัดสิ นอย่ างน้ อย
สองคน คนหนึ่งของในนั้นคื อผู้ตัดสิ นอาวุโสที่เส้ นชัย
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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.

หมวดที่ ๗ – เงื่อนไขข้ อกาหนดทางการแพทย์
มาตรา ๙๙-สุ ขภาพของผู้เข้ าแข่ งขัน
สุ ขภาพและความปลอดภัยของสุ ขภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันเรื อกรรเชียงเป็ นสิ่ งที่คานึงสู งสุ ด FISA ได้พฒั นา
รหัสทางการแพทย์ข้ ึนมา เพื่อเป็ นพื้นฐานและเพื่อให้เป็ นไปตามมาตราฐานนานาชาติ
อนุมาตรา ข้ อที่ ๙๙-สุ ขภาพของผู้เข้ าแข่ งขัน
๑. การตรวจร่ างกายก่ อนเข้ าแข่ งขัน
๑.๑ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘เป็ นต้ นไป นักกีฬาทุกคนที่เข้ าแข่ งในรายการ เยาวชน,อายุตา่ กว่ า๒๓, หรื อ รุ่ นอาวุโส
ต้ องเข้ ารั บการตรวจร่ างกายก่ อนการแข่ งขน ซึ่ งรวมถึง ตอบแบบสอบถาม,การตรวจร่ างกายภายนอก และ
การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ตามขัน้ ตอนมาตรฐานของ IOC มันเป็ นหน้ าที่ความรั บผิดชอบของสหพันธ์ กีฬา
ที่ต้องมัน่ ใจว่ านักกีฬาได้ รับการตรวจร่ างกายตามขัน้ ตอนอย่ างถูกต้ อง
๑.๒ กระนั้นก็ตาม นักกีฬาทุกคนที่เข้ าแข่ งในรายการ เยาวชน,อายุตา่ กว่ า๒๓, หรื อ รุ่ นอาวุโส ต้ องตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับสขภาพ และ เข้ ารั บการตรวจร่ างกายทุกปี นอกจากนั้น ยังต้ องตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
ทุกๆสามปี จนอายุครบ ๒๓ ปี และทุกๆห้ าปี หลังจากอายุ ๒๓ ปี
๑.๓ ในทุกๆการแข่ งขัน รวมทั้งการแข่ งขันกรรเชี ยงบก,และการแข่ งขันรุ่ นทั่วไป การเข้ าตรวจร่ างกายก่ อน
การแข่ งขันเป็ นสิ่ งที่แนนาให้ ปฏิ บัติอย่ างยิ่ง
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๒. เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ ของสหพันธ์
สามชิ กสหพันธ์ แต่ ละสหพันธ์ ที่เข้ าแข่ งขันในรายการชิ งแชมป์ โลก,โอลิมปิ ค,พาราลิมปิ ค,เยาวชนโอลิมปิ
และ การแข่ งขันใดๆที่เกี่ยวข้ อง ต้ องแจ้ งชื่ อและสถานที่ติดต่ อของเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ ของตน ซึ่ ง FISA
สามารถติดต่ อได้
๓.ขัน้ ตอนการทดแทนนา้
นักกีฬาที่เข้ าแข่ งขันรุ่ นนา้ หนักเบา ที่ผ่านขัน้ ตอนการทดแทนนา้ หลังการชั่งนา้ หนัก และก่ อนเริ่ มการแข่ ง
รอบถัดไป ไม่ ได้ รับอนุญาตให้ เริ่ มออกตัวในการแข่ ง
๔.การใช้ เข็มฉี ดยา(นโยบายปลอดเข็มฉี ดยา)
ในช่ วงการแข่ งขันเรื อกรรเชี ยงนานาชาติ (จาก 24 ชั่วโมงก่ อนเริ่ มการแข่ งขันรายการแรกของการแข่ งเรื อ
จนถึง 24 ชั่วโมงหลังจากจบการแข่ งขันรายการสุดท้ าย) การฉี ดสารใด ๆไปยังตาแหน่ งต่ าง ๆ ของร่ างกาย
ของนักกีฬา
๔.๑ ต้ องเป็ นการตัดสิ นใจทางการแพทย์ การตัดสิ นใจรวมถึงการตรวจร่ างกายโดยแพทย์ ที่มีใบรั บรอง (MD)
การวินิจฉัย, ยา, เส้ นทางของการบริ หารและเอกสารที่เหมาะสม;
๔.๒ ต้ องเคารพข้ อบ่ งชี ้ได้ รับการอนุมัติจากยา = ไม่ มีปิดป้ ายชื่ อ;
๔.๓ จะต้ องเป็ นผู้ได้ รับการรั บรองโดยผู้ประกอบวิชาชี พแพทย์ เว้ นแต่ ได้ รับอนุญาตโดย FISA แพทย์ หรื อ
หมอรี กัตต้ าและ;
๔.๔ จะต้ องรายงานไปยังแพทย์ ของ FISA หรื อแพทย์ ประจาสนามแข่ ง (ยกเว้ นนักกีฬาที่มีผลบังคับใช้
สาหรั บการแข่ งขันนี)้ ทันทีโดยการเขียนไม่ ช้ากว่ า 24 ชั่วโมง รายงานต้ องมีการวินิจฉั ยการรั กษาด้ วยยาและ
เส้ นทางของการบริ หารยา
การกาจัดของเข็มที่ใช้ ฉีดยาและวัสดุทางการแพทย์ อื่น ๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่ อการรั กษาความปลอดภัยและ
ความปลอดภัยของผู้อื่นรวมทั้งการเก็บตัวอย่ างเลือด (เช่ น LACTATES ... )และอุปกรณ์ การวินิจฉัยอื่น ๆ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็ นที่ยอมรั บ การละเมิดหนึ่งในหลักการเหล่ านีอ้ าจเป็ นการละเมิดกฏ
ระเบียบของ FISA และอาจนาไปสู่ การลงโทษรวมทั้งการให้ ออกจากการแข่ งขันของลูกเรื อที่ เกี่ยวข้ องหรื อ,
ตัดสิ ทธิ ของทีมงานทั้งหมดจากการแข่ งเรื อ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้ตัดสิ นซึ่ งจะต้ องกาหนด
กระบวนการดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ายของการสื บสวนใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกฎนีอ้ าจถูกเรี ยกเก็บไปยังสมาชิ กที่เกี่ยวข้ องสหพันธ์
๕.การพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตาม มาตรา๒๐
ในกรณี การพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตาม มาตรา๒๐ รวมถึง การผ่ าตัดแปลงเพศ การมีระดู
คณะกรรมการบริ หารของ FISA พึงใช้ ข้ อกาหนดของคณะกรรมการโอลิมปิ คนานาชาติ เป็ นไกด์ ไลน์
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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.

หมวดที่ ๘ ข้ อบังคับเกีย่ วกับการใช้ สารกระตุ้น
มาตรา ๑๐๐ - การต่ อต้ านการใช้ สารกระตุ้น
การต่อสู ้กบั การใช้สารกระตุน้ จะถูกควบคุมโดยองค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุน้ โลก ซึ่งสภาของ FISA ให้
การรับรองอย่างเป็ นทางการโดยกาหนดให้เป็ นกฎของ FISA และที่สภาของ FISA มีอานาจที่จะชี้แจงและ /
หรื อออกกฏเสริ มที่เหมาะสม ในอนุมาตรา ในกีฬาเรื อกรรเชียงสาหรับผูท้ ี่ละเมิดบทบัญญัติสารกระตุน้ โทษ
อาจกาหนดให้ขยายออกไปโดยห้ามแข่งขันตลอดชีวิตจากการแข่งขันทั้งหมด กฏการต่อต้านการใช้สาร
กระตุน้ , อนุมาตรา และ อนุมาตราการใช้สารกระตุน้ ของ FISA ที่ถูกต้องในเวลาที่ละเมิดมาใช้บงั คับ
อนุมาตรา กฎข้ อ ๑๐๐ – การต่ อต้ านการใช้ สารกระตุ้น
รายละเอียดการต่ อต้ านการใช้ สารกระตุ้นเหล่ านี ้ อยู่ในภาคผนวก ๘ ของกฎการแข่ งขัน
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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

หมวดที่ ๙ บทสรุปเงื่อนไข
มาตรา ๑๐๑ บทสรุ ปเงื่อนไข
กฏข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทนั ที โดย ที่ประชุมสภาพิเศษของ FISA ณ วันที่ ๑๕-๑๖ กุมพาพันธ์
๒๕๕๖

Denis Oswald เดวิท ออสวอล
President ประธาน

Matt Smith แมทท์ สมิทช์
Executive Director ผูอ้ านวยการบริ หาร
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