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ผู้ เข้าแขง่ขนัชายหรือหญิง 

FEDERATION 
สหพนัธ์ 

สมาชิกสหพนัธ์แหง่ชาติ ICF 

ICF 
 

สหพนัธ์เรือแคนนูานาชาติ 

IJCSL คณะกรรมการเรือแคนสูลาลอมนานาชาติ 
ICF JCSL คณะกรรมการเรือแคนสูลาลอมของ ICF 
CSLC คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรือแคนสูลาลอม 
WCH เวิลด์แชมเปี(ยนชิพ 
WCS การแขง่ขนัเวิลด์คพัซีรีย์ 
การแขง่ขนั การแขง่ขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ การแขง่ขนัชิงถ้วยเวิลด์คพั และการแขง่ขนัระดบั

นานาชาติ 
ประเภท เรือคยคัประเภทชาย (KM) เรือคยคัประเภทหญิง (KW) แคนาเดียนชาย (CM) แค

นาเดียนหญิง (CW) 
รายการแขง่ขนั ประเภทเดี$ยว K1M, K1W, C1M, C1W, C2M และ  C2W 

ประเภททีม K1Mx3, K1Wx3, C1Mx3, C1Wx3, C2Mx3 และ C2Wx3 
(DSQ-R) การไมรั่บรองเที$ยวการแขง่ขนั 
(DSQ-C) การไมรั่บรองการแขง่ขนัทั (งหมด 
[GR] กตกิาทั$วไป (ได้รับการอนมุตัิจากที$ประชมุใหญ่) 
[TR] กตกิาทางเทคนิค (ได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหาร) 
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บทที� 1 กตกิาทั�วไป                                              
1. วัตถุประสงค์ (Aim) [GR] 

1.1 วตัถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาแคนูสลาลอม (Canoe Slalom) เพื$อนําเรือผ่านแก่งนํ (า
เชี$ยว โดยกําหนดให้ผา่นประตสูลาลอม โดยไมส่มัผสัประต ูและใช้เวลาให้น้อยที$สดุ 
 
2. การแข่งขันระดับนานาชาต ิ(International Competitions) [GR] 

2.1 การแข่งขนัระดบันานาชาติทั (งหมดจะถูกจดัขึ (นโดยสอดคล้องกับกฎข้อบงัคบัของสหพนัธ์
เรือแคนนูานาชาต ิ(ICF) 

2.1.1 การแขง่ขนัที$ถกูจดัขึ (นโดยการดแูลของสหพนัธ์แหง่ชาติหรือสมาคมที$เกี$ยวข้องจะ
ถือวา่เป็นการแขง่ขนัระดบันานาชาตหิากได้มีการเชิญชาวตา่งชาตเิข้าร่วมการแขง่ขนั 
2.2 การแข่งขันระดบันานาชาติจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที$ที$มีบตัรรับรองในฐานะ

คณะกรรมการตดัสินการแขง่ขนัแคนสูลาลอม (IJCSL) อยา่งน้อย 1 คน 
  2.2.1 คณะกรรมการเหล่านี (จะต้องได้รับการแตง่ตั (งจากประธาน CSLC โดยการเสนอ
ชื$อของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 

2.2.1.1 สหพันธ์ผู้ จัดการแข่งขันจะรับผิดชอบค่าที$พักและค่าอาหารให้แก่
คณะกรรมการเหลา่นั (น 

2.3 ประเภทของการแขง่ขนัระดบันานาชาตสํิาหรับแคนสูลาลอมแบง่ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ( : 
 

 ประเภทของ
การแข่งขัน 

การแข่งขัน การแจ้งการเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

ระดบั1  
(ดบูทที$ 4 และ 

5)  

 
 
 
 
 
 
 

การแขง่ขนัของ 
ICF  

การแขง่ขนัเวิลด์แชมเปี(ยน
ชิพของ ICF 

การแขง่ขนัเวิลด์แชมเปี(ยน
ชิพรุ่นเยาวชนอายไุมเ่กิน 23 

ปี ของ ICF  
 

สหพนัธ์แหง่ชาตสิมาชิกสง่
เรือเข้าร่วมแขง่ได้ไมเ่กิน 3 

ลํา   

ระดบั 2 
(ดบูทที$ 7) 

การแขง่ขนัเวิลด์คพัของ ICF สหพนัธ์แหง่ชาตสิง่เรือเข้า
แขง่ไมเ่กิน 1 ลําตอ่ 1 

รายการทั (งนี (ต้องไมเ่กิน 1-5 
ลํา (ดกูฎ 44.3.1) 

ระดบั 3  การแขง่ขนัเพื$อจดัอนัดบัของ  
ICF  

สหพนัธ์แหง่ชาตสิมาชิกสง่
เรือเข้าร่วมแขง่ได้ไมเ่กิน 6 

ลํา   
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ระดบั4  การแขง่ขนั
ระดบั

นานาชาติ  

การแขง่ขนัรายการนานาชาติ  กําหนดโดยผู้จดัการแขง่ขนั 

 
3.ผู้เข้าแข่งขัน (Competitors) [GR] 

3.1 สมาชิกสโมสรหรือสหพนัธ์ที$เกี$ยวข้องกบัสหพนัธ์เรือแคนนูานาชาติเท่านั (นที$มีสิทธิxเข้าร่วม
ในการแขง่ขนันานาชาต ิ

3.2 ผู้ เข้าแขง่ขนัที$ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมการแขง่ขนัระดบันานาชาติได้จะต้องมีคณุสมบตัิตาม
ข้อ 3.1  และผู้ ที$เข้าร่วมการแข่งขนัที$ได้รับใบอนญุาตจากสหพนัธ์แห่งชาติเป็นครั (งแรก จะต้องได้รับการ
ยินยอมให้เข้าร่วมการแขง่ขนัระดบันานาชาตเิป็นรายบคุคล 

 3.3.1  ผู้ เข้าแข่งขันอาจเข้าร่วมในนามของสหพันธ์แห่งชาติ ถ้าได้รับอนุญาตโดย
สหพนัธ์แห่งชาติในต่างประเทศซึ$งผู้ แข่งขนัมีภูมิลําเนาอยู่ หากได้รับอนุญาตจากสหพนัธ์เดิม
ของเขา คําขออนญุาตจะต้องถกูสง่มาก่อนวนัที$ 30 พฤศจิกายนก่อนปีที$จะมีการแข่งขนั โดยคํา
ขออนญุาตจะต้องสง่ไปยงัสํานกังานใหญ่ ICF พร้อมสําเนาส่งไปยงัประธานคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคของ CSL ทั (งนี (ผู้ เข้าแขง่ขนัควรจะแจ้งไปยงัสหพนัธ์แห่งชาติต้นสงักดัเดิมด้วยวิธีการเดิม
กนัด้วย 

3.3.2 หากผู้ เข้าแข่งขนัพํานกัอยู่ในต่างประเทศนั (นๆเป็นเวลา 2 ปีหรือมากกว่า ผู้ เข้า
แขง่ขนัไมจํ่าเป็นต้องขออนมุตัจิากสหพนัธ์แหง่ชาตทีิ$เคยสงักดัเดมิ 

3.3.3 ผู้แข่งขนัไม่สามารถเข้าแข่งขนักีฬาพายเรือแคนโูดยสงักัดมากกว่าหนึ$งสหพนัธ์
ในแต่ละปีปฏิทินการแข่งขัน แต่กฎข้อบังคับนี (อาจอนุโลมได้ในกรณีที$ผู้ เข้าแข่งขันนั (นไม่ได้
พํานกัอยู่ในประเทศต้นกําเนิดเนื$องจากการสมรสและไปพํานกัอยู่ต่างประเทศ ในกรณีนี (ผู้ เข้า
แขง่ขนัสามารถเข้าร่วมการแขง่ขนัโดยสงักดัสหพนัธ์อื$นได้โดยไมต้่องรอให้ถึง 2 ปี  
 3.4 ปีแรกที$ผู้ เข้าแข่งขนัสามารถแข่งขนัเข้าแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติของ ICF ได้ก็คือ

เมื$ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และปีสุดท้ายที$เขาสามารถแข่งขันรุ่นจูเนียร์ได้ คือ เมื$ออายุครบ 18 ปี
บริบรูณ์ ปีสดุท้ายที$พวกเขาสามารถแขง่ขนัในรุ่นอายไุมเ่กิน 23 ปีได้ คือ ปีที$มีอายคุรบ 23 ปีบริบรูณ์ 

3.5 ผู้แขง่ขนัสามารถเข้าร่วมการแขง่ขนัในรุ่นอาวโุส (Senior) ในปีที$มีอายถึุงเกณฑ์อายตํุ$าสดุที$
ถกูกําหนดไว้สําหรับการแขง่ขนัประเภทนั (น เชน่ ประเภทอาย ุ35-39 ปี ผู้ ที$อายจุะครบ 35 ปีบริบรูณ์ในปี
นั (น สามารถเข้าร่วมการแข่งขนัได้ในรุ่นนั (นๆ ในการแข่งขนัที$มีผู้ เข้าแข่งขนั 2 คนในลําเรือ อายขุองผู้ เข้า
แขง่ขนัที$อายนุ้อยกวา่จะเป็นตวักําหนดประเภทการแข่งขนัที$ทั (งคูส่ามารถเข้าแข่งได้ การแข่งขนัประเภท
คูเ่ริ$มจากอาย ุ35-29 ปีและมีการแบง่กลุม่อายทุกุ 5 ปี 

3.6 แต่ละสหพันธ์แห่งชาติจะต้องแน่ใจว่าผู้ เข้าแข่งขันในนามของสหพันธ์เป็นผู้ มีสุขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์และแข็งแรงพอที$จะเข้าแข่งขนัในระดบันั (นๆได้ สหพนัธ์แต่ละแห่งจะต้องมั$นใจว่าตวัผู้
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แข่งขนั คณะกรรมการผู้ดูแลทีม ตลอดจนสหพันธ์นั (นๆ เองสามารถจะดแูลสุขภาพให้แก่ผู้ เข้าแข่งขัน 
เมื$อมีอุบตัิเหตุต้องมีการดูแลรักษาหรือชดเชยครอบคลุมโดยประกัน ตลอดจนอุปกรณ์และทรัพย์สิน
ตา่งๆ 
 
4. ปฏิทนิการแข่งขันนานาชาต ิ(International Competition Calendar) [GR] 

ปฏิทินการแข่งขนันานาชาตินั (นจะแตกตา่งจากปฏิทินการแข่งขนัของ ICF (รายการแข่งขนัของ 
ICF เทา่นั (น) 

4.1 มีเพียงสหพนัธ์เรือแคนูแห่งชาติที$เป็นสมาชิกปัจจบุนัของ ICF เท่านั (นที$สามารถบรรจุการ
แขง่ขนัเข้าไว้ในปฏิทินการแขง่ขนันานาชาตไิด้  

4.2 การสมคัรเข้าแขง่ขนัจะต้องยื$นเข้าไปยงัฐานข้อมลูของ ICF เท่านั (น หรือใช้แบบฟอร์มที$ ICF 
กําหนด และนําเสนอบนเว็บไซต์ของ ICF 

4.3 ปฏิทินการแข่งขนัของ ICF (ระดบั 1 และระดบั 2) จะตีพิมพ์ภายในวนัที$ 1 มกราคมของปี
ก่อนการแข่งขนั 1 ปี เส้นตายของการยื$นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขนัในรายการนานาชาติจะต้องยื$น
ภายในวนัที$ 1 มีนาคมในปีก่อนที$จะจดัการแข่งขนั 1ปี (2 เดือนหลงัการตีพิมพ์ปฏิทินการแข่งขนัของ 
ICF) 

4.4 ปฏิทินการแขง่ขนัในการแขง่ขนัของ ICF จะต้องตีพิมพ์ในวนัที$ 1 ตลุาคมในปีก่อนที$จะมีการ
แขง่ขนั 1 ปี 

  
 
5. จาํนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันขั Gนตํ�า (Minimum Participation) [GR] 

5.1 ในการจดัการแขง่ขนัทั (งประเภทฝีพายเดี$ยวและประเภททีมจะจดัขึ (นได้ตอ่เมื$อมีผู้ เข้าแข่งขนั
อยา่งน้อย 3 คนหรือ 3 ทีม จากสหพนัธ์อยา่งน้อย 2 สหพนัธ์จงึจะสามารถจดัการแขง่ขนัรายการนั (นได้ 

5.2 ไม่จําเป็นที$ผู้ เข้าแข่งขนัทั (ง 3 คนหรือทั (ง 3 ทีมจะต้องเข้าร่วมจนการแข่งขนัเสร็จสิ (น จึงจะ
เป็นการแขง่ขนัที$ได้รับการรับรอง 
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บทที� 2  ประเภท – การต่อเรือ – เครื�องหมายการค้า 
  
6. ประเภทการแข่งขัน KM, KW, CM, CW (Catergories KM, KW, CM, CW)  [GR] 
 6.1 การแขง่ขนัประบคุคล มีดงันี ( 

คยคัฝีพายเดี$ยวหญิง K1 
คยคัฝีพายเดี$ยวชาย K1 
แคนฝีูพายเดี$ยวหญิง C1 
แคนฝีูพายเดี$ยวชาย C1 

แคนฝีูพายคูห่ญิง C2 
แคนฝีูพายคูช่าย C2 

  6.1.1 ผู้ เข้าแขง่ขนัอาจเข้าร่วมในการแขง่ขนัประเภทบคุคลได้มากกว่าหนึ$งรายการ 
 6.2 การแขง่ขนัประเภททีม 

ทีมคยคัฝีพายเดี$ยวหญิง 3 ลํา 3xK1 
ทีมคยคัฝีพายเดี$ยวชาย 3xK1 
ทีมแคนฝีูพายเดี$ยวหญิง 3xC1 
ทีมแคนฝีูพายเดี$ยวชาย 3xC1 
ทีมแคนฝีูพายคูห่ญิง 3xC2 
ทีมแคนฝีูพายคูช่าย 3xC2 

  6.2.1 ในการแขง่ขนัประเภททีมจะต้องประกอบด้วยผู้ เข้าแขง่ขนัที$มาจากการแขง่ขนั
ประเภทบคุคลเทา่นั (น 
  6.2.2 ผู้ เข้าแขง่ขนัหนึ$งคนจะต้องไมเ่ข้าร่วมในการแขง่ขนัประเภททีมเกินกว่าสอง
(2)รายการ 
  6.2.3 ผู้ เข้าแขง่ขนัอาจเข้าร่วมแขง่ขนัในประเภททีมที$ตา่งไปจากรายการแขง่ขนั
ประเภทบคุคลของตนได้ 
  6.2.4 การเปลี$ยนตวันกักีฬากระทําได้ระหวา่งการแขง่ขนัรอบแรก และรอบสอง หากมี
การแขง่ขนัสองรอบ 
   6.2.4.1 .ในกรณีที$มีการเปลี$ยนตวัสํารองจะเปลี$ยนได้เพียงหนึ$งลําและเพียง
หนึ$งครั (ง 
   6.2.4.2 หลงัได้รับการอนมุตัิจากหวัหน้าผู้ตดัสินแล้ว ตวัสํารองของทีมจะต้อง
ตดิตอ่ไปยงัหนว่ยผู้รวบรวมคะแนน (Scoring Office) ด้วย 
  6.2.5 ในการแขง่ขนัระดบั 4 การแขง่ขนัรายการเยาวชนอาจมีการจดัเพิ$มจากรายการ
แขง่ขนัที$กําหนดไว้ในมาตรา 6.2 และ 6.2 ทั (งนี (ขึ (นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการแขง่ขนั 
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7. เรือ พาย และอุปกรณ์การแข่งขัน (Boats, Paddles, Accessories)   [GR] [TR] 
7.1 ลกัษณะเฉพาะของเรือ [TR] 
 7.1.1 ขนาด 

การแขง่ขนัประเภทคยคัฝีพายเดี$ยว( K1)  ความยาวขั (นตํ$า 3.50 เมตร 
ความกว้างขั (นตํ$า 0.60 เมตร 

การแขง่ขนัประเภทแคนฝีูพายเดี$ยว (C1) ความยาวขั (นตํ$า 3.50 เมตร 
ความกว้างขั (นตํ$า 0.60 เมตร 

การแขง่ขนัประเภทแคนฝีูพายคู ่(C2) ความยาวขั (นตํ$า 4.10 เมตร 
ความกว้างขั (นตํ$า 0.75 เมตร 

  7.1.2 นํ (าหนกัขั (นตํ$าของเรือ 
 เรือประเภท K1 และ C1 ทกุประเภทหนกัไมน้่อยกวา่ 8 กิโลกรัม 
  เรือประเภท C2 ทกุประเภทหนงัไมน้่อยกวา่ 13 กิโลกรัม 

ระหวา่งกระบวนการวดันํ (าหนกั จะต้องวิดนํ (าที$เหลือในลําเรือออกไปให้หมด  
7.1.3 .ในการแขง่ขนัระดบั 4 เรือประเภท whitewater ทกุประเภทอาจเข้าแข่งขนัโดยไม่

จําเป็นจะต้องตรวจเรือให้มีคณุลกัษณะตามที$ ICF กําหนด ซึ$งกําหนดให้เรือจะต้องมีลกัษณะ
ตามมาตรฐานความปลอดภยัตามที$ระบไุว้ในกฎข้อ 19 

7.1.4 เรือที$เข้าแข่งขนัทกุลําจะต้องมีรัศมีที$ปลายทั (งสองด้านของลําเรือในระนาบนอน
ขั (นตํ$า 2 เซนตเิมตร และระนาบตั (งขั (นตํ$า 1 เซนตเิมตร 

7.1.5 เรือทกุลําที$แขง่ห้ามใช้หางเสือ 
7.1.6 ขนาดเรือต้องอยูใ่นพิกดัที$กําหนด 
7.1.7 เรือคยัคเป็นเรือที$มีดาดฟ้า ขับเคลื$อนโดยใช้พายที$มีใบพาย 2 ด้านในด้าม

เดียวกัน และผู้ เข้าแข่งขันจะต้องนั$งอยู่ในช่องนั$งและพายในท่านั$งพาย เรือแคนูประเภทแค
นาเดียนเป็นเรือที$มีดาดฟ้า ขบัเคลื$อนด้วยพายที$มีใบพายเดี$ยว และผู้ เข้าแข่งขนัที$นั$งอยู่ในลํา
เรือจะต้องนั$งคกุเขา่ 
 
7.2 เครื$องหมายการค้า [TR] 
ลกัษณะเฉพาะและการโฆษณาเครื$องหมายการค้า 

 7.2.1 เครื$องหมายการค้าและการโฆษณาบนเรือที$ใช้ในการแข่งขนั อปุกรณ์ตา่งๆ และ
ชดุที$สวมใส่ในการแข่งขนัอาจมีเครื$องหมายติดไว้เป็นสญัลกัษณ์ทางการค้าหรือเป็นตวัอกัษร
เป็นข้อความ  

การโฆษณาบนอุปกรณ์และบนชุดที$ใช้ในการแข่งขันแคนูสลาลอมของICF นั (น 
(รายละเอียดได้กล่าวไว้ในคูมื่อข้อแนะนําของสหพนัธ์เรือแคนนูานาชาติที$เกี$ยวกบัเครื$องหมาย
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การค้าการโฆษณาอนัเป็นลกัษณะเฉพาะบนอุปกรณ์การแข่งขนั (ไม่รวมการแข่งขนัโอลิมปิค
เกมส์ สามารถดรูายละเอียดได้ในบทที$ 6)   

7.2.2 มีพื (นที$ที$จํากัดไว้บนอุปกรณ์ (ได้แก่ เรือ พาย หมวกกันน็อค หมายเลขผู้ เข้า
แข่งขัน) เพื$อสงวนไว้สําหรับเครื$องหมายการค้าการโฆษณา ซึ$งบริเวณเหล่านี (ได้ถูกใช้เป็น
สัญลักษณ์ของนักกีฬา/สหพันธ์แห่งชาติ ผู้ ผลิต ผู้ จัดการแข่งขัน และ ICF (รวมทั (งผู้ ให้การ
สนบัสนนุตา่งๆ) 

7.2.3 ชื$อนกักีฬาต้องปรากฏอยูบ่นแตล่ะข้างของเรือที$ใต้ห้องที$นั$ง  
7.2.4 นกักีฬาต้องสวมใส่ชุดสําหรับใช้ในการแข่งขนัโดยเฉพาะที$ง่ายต่อการจดจําว่า

พวกเขาเป็นตวัแทนของชาตใิด 
7.2.5 ไมอ่นญุาตให้มีการโฆษณาบหุรี$หรือเครื$องดื$มชกํูาลงัตา่งๆ 
7.2.6 ไม่อนุญาตให้มีรูปภาพ สญัลกัษณ์ สโลแกนตา่งๆที$ไม่เกี$ยวกบัการสนบัสนุนใน

การแขง่ขนั ไมอ่นญุาตข้อความเกี$ยวกบัการเมือง 
7.2.7 การโฆษณาทั (งหมดควรจะอยู่ในบริเวณที$ไม่บดบงัเอกลักษณ์ของผู้ เข้าแข่งขัน

และไมมี่ผลในทางแพ้ชนะการแขง่ขนั 
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บทที� 3 การจัดการแข่งขันและกฎกตกิาในการแข่งขัน 
 

8. คณะกรรมการ (Officials) [TR] 
คณะกรรมการ 
การแขง่ขนัแคนสูลาลอมระดบันานาชาติบริหารจดัการโดยคณะกรรมการซึ$งแบง่ตามธรรมชาติ

และความสําคญัดงันี ( : 
 8.1 คณะกรรมการชี (ขาด 
  8.1.1 ในการแข่งขนัแคนสูลาลอมระดบันานาชาติทกุรายการจะต้องมีคณะกรรมการชี (
ขาดซึ$งประกอบด้วยสมาชิก 3 คน แต่ละคนจะต้องเป็น IJCSL (คณะกรรมการเรือแคนูสลาลอม
นานาชาต)ิ 
 สหพันธ์ผู้ จัดการแข่งขันจะให้สหพันธ์ผู้ เ ข้าร่วมแข่งขันร่วมกันเสนอชื$อผู้ ที$ จะมาเป็น
คณะกรรมการชี (ขาด สหพนัธ์ที$เข้าร่วมแข่งขนัหนี$งสหพนัธ์จะต้องไม่มีตวัแทนคณะกรรมการชี (ขาดเกิน
กวา่ 1 คน 
 ตัวแทนคณะกรรมการผู้ ชี (ขาดที$มาจากสหพันธ์ผู้ จัดการแข่งขันจะทําหน้าที$ เป็นประธาน
คณะกรรมการชี (ขาด 
  8.1.2 คณะกรรมการผู้ ชี (ขาดจะทําหน้าที$คอยรับการประท้วงที$เกี$ยวข้องกับการไม่
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันและเป็นผู้ ตัดสินขั (นเด็ดขาดเมื$อเกิดเหตุการณ์ที$ไม่อาจตกลงกันได้ที$
เกี$ยวข้องกบัการตีความกตกิาใดๆ การตดัสินของคณะกรรมการผู้ ชี (ขาดจะต้องสอดคล้องกบักฎของ ICF 
  คณะกรรมการผู้ ชี (ขาดอาจให้ผู้ เข้าแข่งขันออกจากการแข่งขนัตลอดเวลาการแข่งขัน 
คณะกรรมการผู้ ชี (ขาดจะเป็นผู้ตดัสินปัญหาทั (งหมดที$ถูกหยิบยกขึ (นมาระหว่างการแข่งขนัที$กติกาการ
แขง่ขนัอาจไมค่รอบคลมุ 
  ในกรณีที$ผลการตดัสินออกมาเสมอกนั ประธานคณะกรรมการผู้ ชี (ขาดจะเป็นผู้ตดัสิน 
 8.2 คณะกรรมการตดัสินการแขง่ขนั : 
 1) ประธานกรรมการแขง่ขนั  IJCSL/ ICF IJCSL 
 2) หวัหน้าผู้ตดัสิน IJCSL/ ICF IJCSL 
 3) ผู้ตดัสินทําหน้าที$ควบคมุวิดีทศัน์ IJCSL/ ICF IJCSL 
 4) ผู้ชว่ยหวัหน้าผู้ตดัสิน IJCSL/ ICF IJCSL 
 5) ผู้จดัการแขง่ขนัฝ่ายเทคนิค IJCSL/ ICF IJCSL 
 6) กรรมการประจําประต ูIJCSL/ ICF IJCSL 
 7) กรรมการผู้ออกแบบสนาม IJCSL/ ICF IJCSL 
 8) กรรมการปลอ่ยเรือ 
 9) นายทา่ / กรรมการควบคมุก่อนปลอ่ยเรือ 
 10) กรรมการกํากบัเส้นชยั 
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 11) กรรมการจบัเวลา 
 12) หวัหน้าผู้รวบรวมคะแนน 
 13) กรรมการตรวจสภาพเรือ 
 14) กรรมการกู้ภยัทางนํ (า 
 15) เจ้าหน้าที$แพทย์* 
 16) เจ้าหน้าที$ประชาสมัพนัธ์* 
* มีเฉพาะการแขง่ขนัรายการเวิลด์แชมเปี(ยนชิพและโอลิมปิคเกมส์ 
  8.2.1 สําหรับการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ(ระดบั 4) คณะกรรมการแข่งขนัลําดบัที$ 1)-3) 
ผู้ตดัสินที$ทําหน้าที$สง่คะแนน และกรรมการผู้ออกแบบสนามหนึ$งคนจะต้องอยูใ่นระดบั 1 ของ IJCSL 
  สําหรับการแข่งขนัของ ICF (ระดบัที$ 1-3) และคณะกรรมการโอลิมปิคเกมส์ ลําดบัที$ 
1)-7) จะต้องอยูใ่นระดบั 2 ของ IJCSL 

8.3 กระบวนการในการเป็นกรรมการแคนสูลาลอมนานาชาต ิ(IJCSL) มีดงันี (: 
8.3.1 การสอบ : 

8.3.1.1 องค์กรที$จดัการสอบ 
การสอบเป็นกรรมการจะจัดขึ (นในทุกการแข่งเวิลด์แชมเปี(ยนชิพหากได้รับ

ความสนใจมากพอ 
ในกรณีที$เป็นการจดัสอบนอกเหนือจากในการแข่งเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ มีเพียง

สมาคมภาคพื (นทวีปหรือสหพนัธ์แห่งชาติลงชื$อร่วมกนัยื$นขอจดัสอบเท่านั (นจึงจะจดัได้ 
โดยจะต้องทําไปพร้อมกบัการยื$นขอแจ้งขา่วสารการจดัสอบลงในปฏิทินการแข่งขนัโดย
ใช้แบบฟอร์มที$ตีพิมพ์โดย ICF และนําเสนอในเว็บไซต์ของ ICF ด้วย 

วันสุดท้ายของการยื$นขอจัดสอบจะเป็นวันเดียวกับในปฏิทินการแข่งขัน
นานาชาต ิปฏิทินการสอบจะตีพิมพ์วนัเดียวกบัปฏิทินการแขง่ขนันานาชาต ิ

8.3.1.2 ผู้สมคัรสอบ 
มีเพียงสหพันธ์แห่งชาติที$ได้รับการรับรองเท่านั (นจึงมีสิทธิxเสนอชื$อผู้ เข้าสอบ

โดยจะต้องเสนออยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัสอบ 
ใบสมคัรสอบจะต้องส่งไปยงัสํานกังานใหญ่ของ ICF ตามแบบฟอร์มที$ ICF 

กําหนด และประกาศบนเว็บไซต์ ICF สํานกังานใหญ่ ICF จะส่งตอ่รายชื$อดงักล่าวไป
ยงัประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของ CSL 

8.3.1.3 กระบวนการสมคัรเป็นกรรมการตดัสินแคนสูลาลอมนานาชาติ IJCSL 
ระดบัที$ 1 

 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยสมาชิกสองคนที$ได้รับมอบหมายจากประธาน CSLC จะ
จดัการสอบ IJCSL ระดบัที$ 1การสอบจะกระทําขึ (นโดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับกรรมการที$ต้องการจะ
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สมคัรเป็นกรรมการการแข่งขนัของ ICF และจะต้องมีฐานความรู้เกี$ยวกบับทบญัญัติของ ICF กฎของ 
ICF และมีประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ 

ถ้าบุคคลเข้าร่วมการสอบโดยใช้ภาษาอื$นๆ เขาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ทําหน้าที$ในการ
แขง่ขนัของ ICF 

8.3.1.4 บตัรกรรมการ 
หลงัการสอบเสร็จ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของ CSL จะรายงานผล

การสอบกรรมการ ICF และส่งผลการสอบไปยงัสํานกังานใหญ่ ICF ซึ$งจะจดัทําบตัร
กรรมการให้แก่กรรมการผู้สอบผา่นและสง่ไปยงัสหพนัธ์แหง่ชาต ิ

 8.3.1.5  อายบุตัรและการตอ่อาย ุ
อายุบตัรและการต่ออายุบตัรนั (นเป็นไปตามเกณฑ์ของประธานกรรมการฝ่าย

เทคนิค ถ้าบตัรกรรมการหมดอาย ุสูญหาย หรือถูกทําลายจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมใน
การทําบตัรใหม ่20 ยโูร 
8.3.2 ความรับผิดชอบทางการเงิน 
สหพนัธ์แห่งชาติจะเป็นผู้ รับผิดชอบทางการเงินให้แก่กรรมการชาติของตน (ก่อนและ

หลงัการสอบ) 
สหพนัธ์แห่งชาติจะต้องเสียค่าสมคัรให้แก่ผู้ เข้าสอบรายละ 20 ยูโร ใบเสร็จรับเงินจะ

จดัสง่ไปยงัสหพนัธ์แหง่ชาตใินระหวา่งวนัที$ 30 ตลุาคม ถึง 30 พฤศจิกายนในปีปัจจบุนั 
ถ้าสหพันธ์แห่งชาติจัดการสอบนอกการแข่งเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ สหพันธ์ที$เกี$ยวข้อง

จะต้องรับผิดชอบครอบคลมุถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการสอบ รวมไปถึงคา่กินอยู่และคา่เดินทาง
ของผู้ เข้าสอบ 
8.4 กระบวนการสมคัรเป็นกรรมการตดัสินแคนสูลาลอมนานาชาต ิIJCSL ระดบัที$ 2 [TR]: 
ประธานคณะกรรมการ CSLC และเลขานกุาร ICF  จะเป็นผู้ เสนอชื$อผู้ มีสิทธิxได้เป็นกรรมการ 

IJCSL ของ ICF ระดบัที$ 2 หลงัดํารงตําแหนง่ครบ 2 ปี 
เป็นความรับผิดชอบของ CSLC ในการที$จะจดัประชมุประจําปีเพื$อสอนและอพัเกรด ผู้สมคัรซึ$ง

เป็น ICSL ระดบัที$ 1 ที$สหพนัธ์แห่งชาติแต่ละแห่งเสนอชื$อมาเพื$อให้ได้รับใบประกาศนียบตัรเลื$อนขั (น
เป็น ICF IJCSL ระดบัที$ 2 เกณฑ์ในการประเมินขึ (นอยู่กบัประสบการณ์ในการตดัสินการแข่งขนัระดบั
นานาชาตแิละมีความเชี$ยวชาญในภาระหน้าที$ของกรรมการในระดบัสงู 

 8.4.1 ในการเสนอชื$อและแตง่ตั (งคณะกรรมการในการแข่งขนัรายการ ICF (ระดบัที$ 2 
และ 3) สหพนัธ์แห่งชาติจะเสนอชื$อกรรมการอย่างน้อย 2 คนที$ได้รับใบประกาศนียบตัรเป็น IJCSL 
ระดบัที$ 1 แล้ว วนัสดุท้ายของการเสนอชื$อคือวนัที$ 1 ตลุาคมของปีก่อนที$จะจดัการแข่งขนั ชื$อที$ได้รับการ
เสนอจะถูกส่งไปยงัประธาน CSLC และส่งไปยงัสํานกังานใหญ่ของ ICF ประธานกรรมการจะเสนอ
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รายชื$อคณะกรรมการไปยงัที$ประชมุคณะกรรรมการเพื$อขออนมุตัิภายในวนัที$ 1 ธันวาคมของปีก่อนที$จะ
จดัการแขง่ขนั 

สําหรับการคดัเลือกคณะกรรมการของการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ (การแข่งขนัรายการ ICF 
ระดบัที$ 1) ดขู้อ 41.10.3 

 
 
9. หน้าที�ของคณะกรรมการการแข่งขัน  (Duties of Officials) [TR] 
 9.1 ประธานคณะกรรมการแขง่ขนั  มีหน้าที$ดําเนินการให้การแข่งขนัเสร็จสิ (นโดยเป็นไปตามกฎ
ข้อบงัคบัต่างๆ ในการแข่งขนัของ ICF (ระดบั 1-3) ประธานกรรมการแข่งขนัจะต้องแน่ใจว่าได้มีการ
ส่งผลการแข่งขนัและรายชื$อคณะกรรมการไปยงัประธาน CSLC ทนัทีหลงัเสร็จสิ (นการแข่งขนั หวัหน้า
คณะกรรมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการแขง่ขนัที$ได้รับการรับรองแล้ว 

9.2 ผู้จัดการแข่งขนัฝ่ายเทคนิค รับผิดชอบการจัดการแข่งขนัท้องถิ$น ดําเนินการตลอดการ
แข่งขนัและติดตั (ง ตลอดจนดแูลอุปกรณ์ทางเทคนิคตา่งๆให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตลอดการแข่งขนั 
ผู้จดัการแขง่ขนัฝ่ายเทคนิคเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการแขง่ขนัที$ได้รับการรับรองแล้ว 

9.3 หวัหน้าผู้ตดัสิน ต้องมั$นใจว่าการแข่งขนัดําเนินไปอย่างถกูต้องและดําเนินไปตามกติกาการ
แข่งขนั หวัหน้าผู้ตดัสินนําเอากติกาการแข่งขนัมาใช้ และอาจให้ผู้ เข้าแข่งขนัหมดสิทธิxเข้าแข่งขนั หรือ
อนญุาตให้มีการแขง่ขนัใหมอี่กครั (งหนึ$ง  

หวัหน้าผู้ตดัสินเป็นผู้ ชี (ขาดคนสุดท้ายในการตดัสินทุกประเภท เมื$อมีการถ่ายทอดอย่างเป็น
ทางการหรือมีการบนัทึกภาพการแข่งขันอย่างเป็นทางการ หัวหน้าผู้ตดัสินอาจมีชื$อปรากฏอยู่ในคํา
บรรยายใต้ภาพการถ่ายทอดหรือบนัทึกวิดีทศัน์นั (นเพื$อช่วยในการตดัสินเมื$อเกิดการประท้วงหรือเกิด
กรณีใดๆขึ (น  หลงัจากที$หัวหน้าผู้ตดัสินได้ตดัสินการประท้วงที$เกี$ยวข้องกับการเสียแต้มแล้ว ผลการ
ตัดสินจะเป็นข้อเท็จจริงซึ$งไม่สามารถจะทําการประท้วงได้อีกต่อไป หัวหน้าผู้ ตัดสินเป็นสมาชิก
คณะกรรมการสนามที$ได้รับการรับรองแล้ว หวัหน้าผู้ตดัสินจะต้องใช้เทคโนโลยีที$มีอยู่ (รายงานสภาพ
อากาศ, เครื$องวดัความเร็วลม เป็นต้น) เพื$อจะได้เฝ้าระวงัความเปลี$ยนแปลงอนัจะส่งผลตอ่สภาวะการ
แขง่ขนั (ตวัอยา่งเชน่ สภาพอากาศ-ลม, ฟ้าผา่, ระดบันํ (า) และสนองตอบตอ่สภาพอากาศตามความเป็น
จริง 

9.3.1 หัวหน้าผู้ตดัสิน ต้องส่งรายงานโดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการแข่งขันของ
ประธานกรรมการตดัสินเพื$อรายงานผลการแขง่ขนัไปยงัประธาน CSLC หลงัจบการแขง่ขนั 
9.4 ผู้ช่วยหวัหน้าผู้ตดัสิน จะทํางานใกล้ชิดกบัหวัหน้าผู้ตดัสินและประธานคณะกรรมการและ

จะชว่ยทํางานด้านบริหารที$เกี$ยวข้องกบัการแขง่ขนั โดยเฉพาะอย่างยิ$งเรื$องสถานที$ตดัสินและคําแนะนํา
แก่กรรมการตดัสิน 
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ผู้ชว่ยหวัหน้าผู้ตดัสินจะทําหน้าที$รวบรวมคําถามจากหวัหน้าทีมจากประเทศตา่งๆที$เข้าร่วมการ
แขง่ขนัและจะดแูลกระบวนการตรวจสอบเอกสารการตดัสินตา่งๆ 

ผู้ชว่ยฯ จะดแูลรวบรวมเอกสารตา่งๆที$จําเป็นตอ่การทํางานบริหารของหน่วยงานที$ดแูลเรื$องการ
ประท้วงและทําหน้าที$อื$นๆที$จําเป็นเพื$อชว่ยเหลืองานของเลขาธิการ 

ผู้ช่วยฯ จะช่วยกําหนดการตดัสินใจของหวัหน้าผู้ตดัสินในกรณีที$เกี$ยวข้องกับการประท้วงและ
จะดแูลเรื$องการจดบนัทกึและเก็บข้อมลูแบบฟอร์มที$เป็นทางการที$เกี$ยวข้องด้วย 

9.5 ผู้ตดัสินประจําประตผูู้ ทําหน้าที$ส่งคะแนน ทําหน้าที$เสมือนเป็นผู้ตดัสินประจําประตคูนที$
หนึ$งหรือที$สอง รับผิดชอบในการส่งคําตดัสินสุดท้ายของผู้ตดัสินประจําประตูแรกไปยังฝ่ายรวบรวม
คะแนน โดยปกติแล้วผู้ตดัสินประจําประตผูู้ ทําหน้าที$สื$อสารกบัผู้แข่งขนัจะตรวจสอบและส่งผลจํานวน
คะแนนที$ทําได้ในแตล่ะรอบการแขง่ขนั 

9.5.1ผู้ตดัสินที$ทําหน้าที$ส่งคะแนนให้สญัญาณการเสียแต้มของแต่ละประตพูร้อมกับ
แสดงแผน่กลม แผน่กระดาษหรือแผน่คะแนนที$สอดคล้องกนั 
9.6 ผู้ตดัสินประจําประตรัูบผิดชอบในการตรวจสอบลนัทึกการผ่านเข้าประตขูองผู้ เข้าแข่งขนั 

ในกรณีที$อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตดัสิน ผู้ ตดัสินประจําประตูอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลประตู
มากกวา่หนึ$งประตซูึ$งเขาจะต้องรับภาระรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจสดุท้ายในเรื$องการผ่านเข้าประตขูอง
ผู้ เข้าแขง่ขนั 
 ผู้ตดัสินประจําประตจูะหมายถึงผู้ตดัสินคนที$หนึ$งและอาจมีหน้าที$ตรวจสอบการผ่านเข้าประตู
อยา่งใกล้ชิดตามคําสั$งของผู้ตดัสินคนแรกหากจําเป็น ในการตดัสินใจสดุท้ายผู้ตดัสินคนแรกจะมีตดัสิน
โดยพิจารณาถึงการสงัเกตการณ์อยา่งใกล้ชิดของผู้ตดัสินประจําประต ูเนื$องจากผู้ตดัสินเหล่านี (จะยืนอยู่
ในตําแหน่งที$สามารถมองเห็นการทําประตไูด้ชดัเจนเมื$อมีการผ่านประตู (การอยู่ในตําแหน่งที$ดีอาจ
หมายถึงอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลออกไปแตเ่ป็นมุมที$สามารถมองเห็นเหตกุารณ์ที$เกิดขึ (นได้ดี แตกตา่งกนัไป
แล้วแตก่รณี) ผู้ตดัสินคนแรกจะประเมินสถานการณ์ที$เกิดขึ (น ตดัสินใจ และถ่ายทอดหรือส่งสญัญาณ
การตดัสินใจไปยงัผู้ตดัสินผู้ ทําหน้าที$ส่งคะแนน เป็นหน้าที$ของกรรมการประจําประตทีู$จะพิจารณาและ
บันทึกความเห็นของตนเองในแต่ละประตูซึ$งเขายืนอยู่ในตําแหน่งพิเศษหรือในตําแหน่งที$ได้รับ
มอบหมาย ไม่ใช่หน้าที$ของผู้ตดัสินที$ทําหน้าที$ส่งคะแนน (Transmission Judge) ที$จะทํานอกเหนือการ
ตัดสินใจของผู้ ตัดสินที$หนึ$ง มากกว่าการบันทึกผลการแข่งขัน  และส่งการตัดสินใจนั (นไปยังหน่วย
รวบรวมคะแนน 
            9.7ผู้ตดัสินทําหน้าที$ควบคุมวิดีทัศน์ทําหน้าที$เช่นเดียวกับผู้ตดัสินประจําประตแูต่จะมีหน้าที$
เพิ$มเติมโดยจะเป็นผู้ช่วยในการให้คําตดัสินที$ถูกต้องแก่ผู้ เข้าแข่งขนั ณ ประตแูข่งขนั ผู้ตดัสินทําหน้าที$
ควบคมุวิดีทศัน์สามารถมองเห็นผู้ เข้าแข่งขนัทั (งหมดอย่างเป็นระบบ ผู้ตดัสินทําหน้าที$ควบคมุวิดีทศัน์
อาจตรวจดกูารเข้าเส้นชยัของผู้ เข้าแขง่ขนัคนใดคนหนึ$งที$แตล่ะประต ูหรือดผูลการแข่งขนัในแตล่ะประต ู 
ผู้ตดัสินทําหน้าที$ควบคมุวิดีทศัน์รายงานข้อขดัแย้งใดๆไปยงัหวัหน้าผู้ตดัสินซึ$งอาจเปลี$ยนคําตดัสินของ
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ผู้ตดัสินประจําประตหูากภาพในวิดีทศัน์แสดงให้เห็นถึงเหตกุารณ์ที$เกิดขึ (นอย่างชดัเจนและมีหลกัฐาน
พอจะลงความเห็นได้ 
            9.8 กรรมการผู้ออกแบบสนามมีหน้าที$ออกแบบสนามและกํากับการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ
และกติกา ควบคุม และรับผิดชอบตําแหน่งของประตูให้ถูกต้อง ทําการปรับตําแหน่งของประตูเมื$อ
จําเป็น กรรมการผู้ออกแบบประตเูป็นสมาชิกของคณะกรรมการการแขง่ขนัที$ได้รับการรับรอง 
            9.9 ตําแหน่งกรรมการควบคมุก่อนปล่อยเรือไม่ใช่ตําแหน่งที$จะให้ความเห็นแตจํ่าเป็นเนื$องจาก
เป็นตําแหน่งที$จะต้องตรวจสอบลกัษณะของเรือว่าถูกต้องและตรวจสอบเครื$องหมายต่างๆที$ติดอยู่บน
อปุกรณ์  
            กรรมการควบคุมก่อนปล่อยเรืออาจแนะนําผู้ เข้าแข่งขันเมื$อเข้าสู่บริเวณปล่อยเรือ ในกรณีที$
จําเป็นกรรมการควบคมุก่อนปล่อยเรือจะต้องยืนยนัว่าอปุกรณ์ที$ผู้ เข้าแข่งขนัใช้นั (นติดเครื$องหมายตา่งๆ
ตามที$กําหนด ณ จดุตรวจสอบอปุกรณ์ หากผู้ เข้าแขง่ขนัไมต่ดิเครื$องหมายที$เหมาะสม กรรมการควบคมุ
ก่อนปลอ่ยเรือจะแจ้งตอ่กรรมการปลอ่ยเรือและหวัหน้าผู้ตดัสินให้ตดัสินว่าผู้ เข้าแข่งขนัจะได้เข้าร่วมการ
แขง่ขนัหรือไม ่เวลาที$เสียไปอนัเนื$องจากกระบวนการข้างต้นจะสง่ผลตอ่การตดัแต้มผู้ เข้าแขง่ขนั 
            9.10 กรรมการปล่อยเรือต้องตรวจสอบลําดบั และสภาพของเรือและผู้ เข้าแข่งขันว่าพร้อมจะ
ออกเรือหรือไมก่รรมการอาจไมใ่ห้ออกเรือ ถ้าผู้ เข้าแขง่ขนั 
            - ไมป่ฏิบตัติามกฎแหง่ความปลอดภยั 
            - ไมม่าที$จดุปลอ่ยเรือตามกําหนดที$ให้ไว้ และผู้ประกาศได้เรียกตวัแล้ว 
            - แตง่กายไมเ่รียบร้อย ไมมี่เสื (อหมายเลขประจําตวั หรือใสเ่สื (อที$มีหมายเลขไมถ่กูต้อง 
            - ไมป่ฏิบตัติามคําสั$งของกรรมการปลอ่ยเรือ 
            ในกรณีที$มีความผิดปกติเกิดขึ (นเมื$อปล่อยเรือ กรรมการปล่อยเรือจะต้องแจ้งตอ่หวัหน้าผู้ตดัสิน
โดยทนัที 
            9.11 กรรมการกํากับเส้นชัย ทําหน้าที$ตรวจสอบว่าผู้ เข้าแข่งขันเข้าเส้นชัยด้วยท่าทางที$
เหมาะสมหรือไม ่(ดกูฎข้อ 26.4) 
            9.12 กรรมการจับเวลา ทําหน้าที$จับเวลาที$ถูกต้องที$ผู้ เข้าแข่งขันแต่ละคนทําได้และส่งผล
คะแนนไปยงัฝ่ายรวบรวมคะแนน 
            9.13 หัวหน้าผู้ รวบรวมคะแนนรับผิดชอบในการคํานวณและประกาศผลการแข่งขนัที$ถูกต้อง
ตามข้อมลูที$ได้รับภายใต้การดแูลของหวัหน้าผู้ตดัสินโดยตรง 
            9.14 กรรมการตรวจเรือ ทําหน้าที$ตรวจสอบเรือ เสื (อชชีูพและหมวกนิรภยัให้เป็นไปตามกฎข้อ 7 
และข้อ 19 และทําเครื$องหมายกํากบัวา่ได้ตรวจอปุกรณ์แล้ว  
            9.15 กรรมการกู้ ภัยทางนํ (า ทําหน้าที$คู่กับหน่วยกู้ ภัยคอยกํากับดูแลการแข่งขัน ช่วยเหลือ
นักกีฬาที$เรือล่มหรือผู้ ใดก็ตามที$ประสบเหตุในสนามแข่งขัน เจ้าหน้าที$จะต้องมีอุปกรณ์รักษาความ
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ปลอดภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตที$ จําเป็น กรรมการกู้ ภัยทางนํ (าจะต้องดําเนินการสอดคล้องกับ
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัของท้องถิ$นที$ทําการแขง่ขนันั (นๆ 
            9.16 กรรมการหนึ$งคนอาจทําหลายบทบาทหน้าที$ในการแขง่ขนัหนึ$งๆ 
            9.17 ไมอ่นญุาตให้เจ้าหน้าที$คนใดสื$อสารหรือให้คําแนะนําในเชิงเทคนิคแก่ผู้ เข้าแข่งขนัระหว่าง
ที$อยูใ่นสนามแขง่ขนั ผู้ตดัสินประจําประตจูะต้องไมก่ระทําการใดที$เป็นการดงึความสนใจหรือ หรือแสดง
กิริยาอนัใดก็ตามที$จะก่อให้เกิดความผิดพลาดใดๆที$จะนําไปสู่การร้องเรียนเรื$องการแข่งขนัของผู้ เข้า
แขง่ขนั 
            9.18 จะต้องจดัให้มีวิทยสืุ$อสารระหว่างประธานกรรมการแข่งขนั หวัหน้าผู้ตดัสิน ผู้ช่วยหวัหน้า
ผู้ตดัสิน ผู้ ตดัสินทําหน้าที$ควบคุมวิดีทัศน์ กรรมการปล่อยเรือ กรรมการกํากับเส้นชัย กรรมการตรวจ
สภาพเรือ ผู้ประสานงานให้บริการเชิงเทคนิคในการบนัทกึภาพวิดีทศัน์ และหวัหน้าฝ่ายรวบรวมคะแนน 
 
10. การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน (Invitations) [GR] 
           10.1 คําเชิญเข้าร่วมการแขง่ขนัแคนสูลาลอมระดบันานาชาติจะต้องได้รับการส่งออกไปก่อนการ
แขง่ขนัอยา่งน้อย 2 เดือน และจะต้องประกอบด้วยข้อมลูตอ่ไปนี ( : 
           วนัเวลา สถานที$ และระดบัการแขง่ขนั (ดกูฎข้อ 2.3) 
           คําอธิบายเกี$ยวกบัการแขง่ขนั 
           เวลาและลําดบัการปลอ่ยเรือในการแขง่ขนัโดยประมาณ 
           รายการการแขง่ขนั 
           รายละเอียดเกี$ยวกบัลกัษณะของสนาม ลกัษณะของนํ (า (ระดบัความยากในการพาย) 
           มาตรการความปลอดภยั 
           ที$อยูสํ่าหรับสง่ใบตอบรับเข้าร่วมแขง่ขนั 
           วนัสดุท้ายของการตอบรับเข้าร่วมแขง่ขนั 
           รายการของรางวลัและเงื$อนไขในการรับรางวลั 
           ในรายการที$มีการเชิญเข้าร่วมแข่งขนัระดบันานาชาติในระดบั 4 ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องกําหนด
จํานวนผู้ เข้าแขง่ขนัขั (นตํ$าสดุในการแขง่ขนัแตล่ะรายการ 
 
11. การแจ้งการเข้าร่วมการแข่งขัน (Entries)  [GR] 
            11.1 สหพนัธ์ตามที$ปรากฏในใบเชิญเข้าร่วมแข่งขนัจะต้องกรอกใบตอบรับส่งไปยงั ICF หรือ 
การแขง่ขนันานาชาตแิตล่ะรายการ 
            การตอบรับคําเชิญจะต้องประกอบไปด้วย : 
            - ชื$อสหพนัธ์หรือสโมสรซึ$งผู้ เข้าแขง่ขนัสงักดัอยู ่
            - ชื$อและนามสกลุของผู้ เข้าแขง่ขนัแตล่ะคน 
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             - รายการที$ผู้ เข้าแขง่ขนัหรือทีมประสงค์จะเข้าร่วม 
             - ชื$อและนามสกลุของผู้จดัการทีม เจ้าหน้าที$ IJCSL เจ้าหน้าที$ ICF JCSL และเจ้าหน้าที$อื$นๆ 
                          11.1.1 รายชื$อผู้ตอบรับเข้าแข่งขนัสําหรับการแข่งขนั ICF (ระดบั 1-3) จะต้องกรอกใบ
สมคัรผ่านระบบออนไลน์ของ ICF (ซึ$งได้รับการรับรองจาก CSLC) ทั (งนี (เป็นไปตามกฎของสหพนัธ์
แห่งชาติผู้จดัการแข่งขนัในใบเชิญ รายชื$อผู้ตอบรับเข้าแข่งขนัในการแข่งขนัระดบันานาชาติ (ระดบั 4) 
จะต้องจดัสง่ไปโดยเป็นไปตามกฎของสหพนัธ์แหง่ชาตผิู้จดัการแขง่ขนัในการสง่ใบเชิญ 
             11.2 วนัสดุท้ายในการส่งรายชื$อผู้ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขนัควรจะไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ
แขง่ขนัวนัแรกจะเริ$มขึ (น 
              ในสถานการณ์พิเศษ ใบสมคัรอาจส่งไปยงัประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของ CSL ใน
กรณีที$รายชื$อและจํานวนผู้ตอบรับเข้าแข่งขันนั (นส่งมาล่าช้าและต้องการได้รับการอนุมัติจากสหพนัธ์
แหง่ชาตใิห้เข้าร่วมแขง่ขนัได้ 
             11.3 การตอบรับเข้าแข่งขนัในการแข่งขนัของ ICF และรายการนานาชาติจะต้องได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกสหพนัธ์แหง่ชาตขิอง ICF 
             11.4 ในการแจ้งชื$อผู้ เข้าแข่งขนัพายเรือประเภททีม รายชื$อที$แจ้งไปจะต้องเรียงตามลําดบัที$นั$ง
ของผู้พายประจําเรือ ชื$อแรกที$อยูบ่นสดุจะต้องเป็นชื$อของผู้ เข้าแขง่ขนัที$อยูห่น้าสดุของหวัเรือ 
 
12. การตอบรับการแจ้งเข้าร่วมการแข่งขัน (Acceptance of Entries)  [TR] 
             12.1 สําหรับการแข่งขนัของ ICF (ระดบัที$ 1-3) การแจ้งชื$อผู้ เข้าร่วมแข่งขนัจะต้องกระทําผ่าน
ระบบตอบรับออนไลน์ของ ICF  
             สําหรับการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ(ระดบั 4) สหพนัธ์ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องได้รับจดหมายที$ส่ง
รายชื$อผู้ตอบรับเข้าแขง่ขนัภายใน 2 วนั 
 
13. ลําดับการปล่อยเรือและระบบการจัดอันดับนักกีฬาแคนูสลาลอมของ ICF (Start Order 
and ICF Canoe Slalom Ranking System) [TR] 
              13.1 ลําดบัการปลอ่ยเรือ 
                          13.1.1 ผู้จดัการแขง่ขนัรับผิดชอบการจดัรายการปล่อยเรือในการแข่งขนัของ ICF และ
การแข่งขนัระดบันานาชาติ ในการแข่งขนัรายการบคุคล ลําดบัการปล่อยเรือในแตล่ะรายการจะขึ (นอยู่
กบัลําดบัปัจจบุนัของผู้ เข้าแข่งขนัแคนสูลาลอมของ ICF ผู้ เข้าแข่งขนัจะปล่อยเรือในลําดบัที$ตรงข้ามกบั
อนัดบัคะแนนแคนูสลาลอมของ ICF ของตน (ผู้ มีลําดบัคะแนนในอนัดบัท้ายจะได้ออกสตาร์ทก่อน) ผู้
เข้าแข่งขนัที$ไม่มีคะแนนการจดัอนัดบัจาก ICF จะได้ออกสตาร์ทเป็นรายแรก ตําแหน่งในการปล่อยเรือ
จะถกูกําหนดและอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้จดัการแขง่ขนั 
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                          ลําดบัการปล่อยเรือในรอบก่อนรองชนะเลิศจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับผลการ
แขง่ขนัรอบคดัเลือกรายการบคุคล(ผู้อยูใ่นลําดบัท้ายจะได้ปล่อยเรือก่อน) ลําดบัการปล่อยเรือในรอบชิง
ชนะเลิศจะเป็นไปในทางผลกนัข้ามกบัผลการแขง่ขนัรอบรองชนะเลิศประเภทบคุคลด้วยเชน่กนั  
                          13.1.2 ในการแขง่ขนัประเภททีมในรายการแข่งขนัของ ICF ระดบั 2,3 และการแข่งขนั
ระดบันานาชาติ ลําดบัการแข่งขันในประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 23 ปีและรุ่นทั$วไปจะเป็นไปในทาง
ตรงกันข้ามกับลําดบัตําแหน่งในการแข่งขนัระดบัชาติในรายการนั (น (ผู้ ได้คะแนนรั (งท้ายจะได้ออกเรือ
ก่อน) รายชื$อลําดบัคะแนนระดบัชาตใินการแขง่ขนัแตล่ะรายการในปีที$จะมาถึงจะถกูกําหนดจาก CSLC 
และเผยแพร่โดย ICF ภายในวนัที$ 1 ตลุาคมของปีก่อนที$จะมีการแขง่ขนั 
                          ประเทศที$ไม่มีลําดบัคะแนนจะออกเรือเป็นลําดบัแรก ลําดบัในการออกสตาร์ทและ
ปลอ่ยเรือเป็นความรับผิดชอบของผู้จดัการแขง่ขนั 
            13.2 ระบบจดัอนัดบัคะแนนของ ICF 
                          13.2.1 วตัถปุระสงค์ของการจดัอนัดบัคะแนนของ ICF เพื$อกําหนดระบบการจดัอนัดบั
คะแนนสําหรับนกักีฬาผู้ เข้าร่วมแข่งขนัแคนูสลาลอมในรายการที$ได้รับการจดัอนัดบัตามรูปแบบที$ ICF 
กําหนด 
                          13.2.2 การจดัอนัดบัของ ICF เป็นระบบคะแนนตอ่เนื$องที$จดัอนัดบัผู้ เข้าแข่งขนัในแต่
ละรายการ สตูรในการคํานวณคะแนนเป็นไปตามกฎตอ่ไปนี ( : 
                          -คณุภาพของจดุออกตวัในการแขง่ขนั 
                          -ความสําคญัของการแขง่ขนั 
                          -คณุภาพของผลการแขง่ขนัที$นกักีฬาทําได้ 
                          13.2.3 การจดัอนัดบัการแข่งขนัเรือแคนสูลาลอมของ ICF ในปัจจบุนัคํานวณจากผล
คะแนนที$ดีที$สดุ 5 อนัดบัของการแข่งขนัที$จดัขึ (นในช่วงสองปีที$ผ่านมา รายการการแข่งขนัที$ถกูจดัอนัดบั
ของ ICF CSL สําหรับการแขง่ขนัในปีที$จะมาถึงนั (นกําหนดโดย CSLC และเผยแพร่โดย ICF ภายในวนัที$ 
1 ตลุาคมของปีก่อนที$จะมีการแขง่ขนั 
                          13.2.4 ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องส่งผลการแข่งขนัในรูปแบบที$ต้องการไปยงั ICF ภายใน 
24 ชั$วโมงหลงัการแขง่ขนัสิ (นสดุลงเพื$อคํานวณอนัดบัคะแนนของ ICF 
 
14. รูปแบบการแข่งขัน (Competition Format) [TR] 
             14.1 การแข่งขนัเรือแคนสูลาลอมระดบันานาชาติประกอบไปด้วยการแข่งขนั 2 รอบ คะแนนที$
ลดน้อยลงในการแขง่ขนัทั (งสองรอบจะเป็นตวักําหนดผลของรอบคดัเลือกและผลการแข่งขนัเมื$อไม่มีการ
แข่งขนัในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศ ลําดบัการปล่อยเรือในรอบรองชนะเลิศจะเป็นไปในทาง
ตรงกันข้ามกบัผลการแข่งขนัรอบคดัเลือก (ผู้ ที$เข้ารอบเป็นอนัดบัสุดท้ายจะทําการแข่งขนัก่อน) ลําดบั
การปลอ่ยเรือในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นไปในทางตรงกนัข้ามกบัผลการแขง่ขนัรอบรองชนะเลิศ 
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               ผู้ จัดการแข่งขันสามารถใช้รูปแบบการแข่งขันที$แตกต่างออกไป รูปแบบการแข่งขันอาจ
ประกอบด้วยการแขง่ขนัรอบคดัเลือกหนึ$งรอบและรอบชิงชนะเลิศหนึ$งรอบ (ตวัเลขแสดงลําดบัที$จะต้อง
ได้รับการเผยแพร่โดยผู้จดัการแขง่ขนัยกเว้นในรายการจดัอนัดบัของ ICF ซึ$งจะต้องทําตามการจดัอนัดบั
ของ ICF ) หรือการแขง่ขนัรอบคดัเลือกสองรอบ รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ สําหรับการแข่งขนั 
ICF ระดบัที$ 1 และ 2 ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องจดัการแข่งขนัรอบคดัเลือก 2 รอบ รอบรองชนะเลิศและ
รอบชิงชนะเลิศ การจดัการแข่งขนัที$มีการจดัอนัดบั ICF จะต้องเป็นการแข่งขนัที$มีการแข่งทั (งหมด 3 
ระยะด้วยกนั  
              14.2 ถ้ารายการแข่งขนัสลาลอมไม่อาจบรรลลุ่วงไปได้เนื$องจากมีการยกเลิก กรรมการชี (ขาด
และหวัหน้าผู้ตดัสินอาจอยูใ่นสถานการณ์ที$เป็นข้อยกเว้นที$จะประกาศผลการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศโดย
อ้างอิงจากฐานคะแนนจากการแข่งขันรายการในรอบล่าสุดที$ได้มีการแข่งขันไป (หมายถึงในรอบ
คดัเลือก หรือรอบรองชนะเลิศ) 
              14.3 ทีมที$เข้าแขง่ขนัในการแขง่ขนัของ ICF หรือการแขง่ขนัระดบันานาชาติจะประกอบไปด้วย
การแขง่ขนัสอง (2) รอบ ซึ$งอาจถกูปรับลดเหลือเพียงรอบเดียวก็ได้ 
 
15. โปรแกรมการแข่งขัน (Competition Programme) [TR] 
              15.1 โปรแกรมสุดท้ายจะต้องจดัเตรียมแล้วเสร็จอย่างน้อย 24 ชม.ก่อนการแข่งขนัจะเริ$มขึ (น
โดยจะต้องแจกจา่ยไปยงัสหพนัธ์แหง่ชาตทีิ$เข้าร่วมการแขง่ขนั โดยระบชืุ$อของผู้ เข้าร่วมแข่งขนัรวมถึงชื$อ
สหพนัธ์หรือชื$อสโมสรของนกักีฬาด้วย 
                          15.1.1 ในการจดัโปรแกรมการแข่งขนั จําเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎดงัตอ่ไปนี ( : ในการ
แขง่ขนัรายการประเภทบคุคลรวมไปถึงการแข่งขนัในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศนั (นควรจะจดัก่อน
การแขง่ขนัรายการประเทศทีม แตอ่าจจะจดัภายหลงัก็ได้ ในการขอให้ผู้ เข้าแขง่ขนัสามารถเข้าแข่งขนัใน
หลายรายการควรจะต้องได้รับการพิจารณาไปตามตารางการแขง่ขนัที$ปรากฏ 
                          ในสถานการณ์พิเศษ การจดัการแข่งขนัรอบคดัเลือกแต่ละรอบคดัเลือกอาจจดัคนละ
วนักนัก็ได้ การปรับปรุงเปลี$ยนแปลงใดๆมิอาจกระทําได้เว้นแตเ่สียงส่วนใหญ่ของผู้จดัการทีมจะร้องขอ
การอนมุตั ิ
 
16. การตัวหรือการถอนการแจ้งเข้าร่วมการแข่งขัน (Alteration and Withdrawal of Entries)  
[TR] 
             16.1 การประกาศเรื$องการถอนตวัหรือการถอดการแจ้งเข้าร่วมแข่งขนัจะต้องกระทําระหว่าง
การประชมุหวัหน้าทีม 
                         16.1.1 การถอนการเข้าร่วมแข่งขนัถือเป็นอนัสิ (นสุด และผู้ เข้าแข่งขนัคนเดียวกันหรือ
ทีมเดียวกนัจะไมส่ามารถยื$นใบสมคัรเข้าแขง่ขนัใหมไ่ด้อีกครั (ง 
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             16.2 ความเปลี$ยนแปลงใดๆอนัเกิดกบัการตอบรอบที$ยืนยนัแล้วจะต้องส่งไปยงัหวัหน้าผู้ตดัสิน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งน้อย 2 ชม.ก่อนโปรแกรมการแขง่ขนัแรกของวนัที$แขง่ขนัจะเริ$มขึ (น 
             16.3 การเข้าร่วมแขง่ขนัของนกักีฬาจําเป็นจะต้องได้รับการยืนยนัในการประชมุหวัหน้าทีม การ
ตอบรับเข้าร่วมแขง่ขนัที$ไมไ่ด้รับการยืนยนัจะถกูแยกออกไปจากรายการปลอ่ยเรือ 
 
17. หมายเลขการปล่อยเรือ Start Numbers [TR] 
             17.1สหพนัธ์แห่งชาติผู้จดัการแข่งขนัจะเป็นผู้จดัเตรียมหมายเลขบนเบอร์เสื (อซึ$งจะแสดงอยู่ที$
บริเวณด้านหน้าและด้านหลงัของผู้ เข้าแขง่ขนั โดยอาจมีการแสดงชื$อหรือชื$อสปอนเซอร์หลกั 
             17.2 ขนาดของตัวเลขบนป้ายเสื (อจะต้องสูง 20 ซม.และหนาอย่างน้อย 2 ซม. สําหรับการ
แขง่ขนั ICF ตวัเลขที$แสดงบนป้ายจะต้องถกูนํามาแสดงตามกฎทางเทคนิคของ ICF  
                         17.2.1 หมายเลขผู้ เข้าแขง่ขนัสามารถปรับเปลี$ยนให้แนบเข้ากบัรูปร่างของผู้ เข้าแข่งขนั 
ในการแขง่ขนัรอบ C2 bowman หรือผู้ เข้าแขง่ขนัทั (งคูต้่องตดิหมายเลข 
             17.3 ผู้ เข้าแขง่ขนัแตล่ะคนรับผิดชอบตอ่หมายเลขเข้าแขง่ขนัของตน 
 
18. คาํแนะนําสาํหรับผู้จัดการทีม (Instructions to Team Managers)  [TR] 
             18.1 ผู้จดัการทีมแตล่ะคนจะต้องได้รับคําแนะนําที$เกี$ยวข้องกบัการแข่งขนัก่อนเริ$มการแข่งขนั
อยา่งน้อย 5 ชม. ในประเดน็ตอ่ไปนี ( 
             - รายชื$อลําดบัการปลอ่ยเรือ 
             - ตารางการแขง่ขนัโดยละเอียด 
             - เวลาเปิดสนาม 
             - เวลาเริ$มแขง่ขนั 
             - ตําแหนง่เส้นออกสตาร์ท 
             - ตําแหนง่เส้นชยั 
             - ชว่งเวลาพกัระหวา่งการปลอ่ยเรือ 
             - สญัญาณที$กรรมการปลอ่ยเรือใช้ในการให้สญัญาณปล่อยเรือและที$กรรมการใช้ในการเคลียร์
สนาม (นกหวีด) 
             - สถานที$ซึ$งสํานกังานการแขง่ขนั สํานกังานสว่นการประท้วงและกรรมการชี (ขาด (เฉพาะในการ
แขง่ขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ) ตั (งอยู ่
             - เวลาและสถานที$ในการตรวจสอบเรือ 
             - วิธีการที$เคลื$อนย้ายเรือจากเส้นชยักลบัเข้ามายงัจดุปลอ่ยเรืออยา่งเหมาะสม 
             - กตกิาตา่งๆที$เกี$ยวข้องกบัการฝึกพายเรือ 
             - สถานที$สําหรับตรวจการใช้สารกระตุ้น (ในกรณีที$จําเป็น) 
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             18.2 การประชุมผู้ จัดการทีมจากสหพันธ์ที$ เข้าร่วมแข่งขันแต่ละแห่งจะจัดขึ (นในเวลาที$
เหมาะสมก่อนเริ$มจดัการแขง่ขนั 
             ในการประชมุควรจะมีการพดูคยุกนัถึงประเดน็ตา่งๆเหลา่นี ( : 
             - ข้อแนะนําเพิ$มเตมิตอ่ผู้ เข้าแขง่ขนั 
             - การยืนยนั ความเปลี$ยนแปลง และ/หรือการถอนใบตอบรับเข้าแขง่ขนั 
 
19. มาตรการความปลอดภัย (Safty Measures) [TR] 
            19.1 เรือทุกลําต้องออกแบบและต่อเรือเพื$อให้ลอยนํ (าได้ตลอดเมื$อเรือควํ$า และต้องมีหูหิ (วเรือ
สองอนัยดึหา่งจากหวัเรือ และท้ายเรือไมเ่กิน 30 ซม. 
                       19.1.1 สิ$งตอ่ไปนี (เรียกรวมวา่เป็นหหิู (วเรือ ได้แก่ เชือกที$ทําเป็นห่วง เชือกพร้อมหหิู (ว หรือ
วสัดทีุ$เป็นสว่นของเรือ 
                       19.1.2 หหิู (วต้องกว้างพอให้สอดฝ่ามือได้ถึงโคนหวัแมมื่อเพื$อหิ (วเรือ 
                       19.1.3 วัสดุที$ใช้ทําห่วงต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร หรือหน้าตดั 2 
คณู 10 มิลลิเมตร 
                       19.1.4 ห้ามใช้เทปพนัหหิู (วเรือ 
          19.2 ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนต้องใส่หมวกนิรภยั และเสื (อชชีูพ โดยต้องรัดตรึงหมวกและเสื (อให้กระชบั
กับศีรษะและลําตวั ไม่หลุดออกจากตวั เรือจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โครงสร้าง รูปร่างและ
สว่นประกอบของเสื (อชชีูพจะต้องไม่ถกูดดัแปลงใดๆ อปุกรณ์ตา่งๆจะต้องได้รับการประกนัคณุภาพจาก
ผู้ผลิตและได้มาตรฐานการผลิตจากโรงงาน 
                      19.2.1 เสื (อชชีูพจะต้องได้มาตรฐานการผลิตของโรงงาน คือได้ ISO 12402-5 (ระดบั 50) 
หรือผ่านมาตรฐานระดบัชาติตามข้อกําหนดและได้รับการขึ (นทะเบียนจาก ICF ในการแข่งขนัจะต้องมี
การทดสอบเสื (อชูชีพโดยใช้สแตนเลสสตีลหนกั 6.12 กิโลกรัมหรือวสัดตุ่างๆที$เทียบเคียงลองวางเพื$อ
ทดสอบการพยุงตวัในนํ (า  การทําเครื$องหมายใดๆบนเสื (อชูชีพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO (หรือ
มาตรฐานแห่งชาติที$ใกล้เคียง) ซึ$งอนุญาตให้มีการควบคมุอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที$ของ ICF ข้อกําหนด
เหลา่นี (สามารถประยกุต์เข้ากบัเสื (อชชีูพทกุขนาดโดยไมคํ่านงึถึงนํ (าหนกัตวัของผู้สวมใส ่
การทดสอบในการแขง่ขนั ICF: 
                    1. เสื (อชชีูพจะต้องได้รับการลงทะเบียนอปุกรณ์ของ ICF 
                    2. เสื (อชชีูพจะต้องไมถ่กูดดัแปลงใดๆ 
                    3. เสื (อชูชีพจะต้องได้มาตรฐาน ISO 12402-5 (ระดับ 50) (หรือมาตรฐานแห่งชาติที$
เทียบเทา่)ที$ได้รับการอนมุตัแิละตดิฉลากที$เหมาะสม 
                    4. เสื (อชูชีพจะต้องลอยนํ (าและสามารถพยุงตวัอยู่เมื$อมีการวางสแตนเลสสตีลหนกั 6.12 
กิโลกรัมไว้บนเสื (อชชีูพ 
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                     19.2.2 หมวกนิรภัยจะต้องได้มาตรฐาน EN1385 และได้รับการจดทะเบียนรับรองจาก 
ICF  
                      หมวกนิรภัยแต่ละใบจะต้องถูกทําเครื$ องหมายเพื$อให้ข้อมูลที$ชัดเจนต่อผู้ ใช้ และ
เครื$องหมายจะยงัคงติดอยู่ตลอดอายกุารใช้งานของหมวกนิรภัยเพื$อการควบคมุอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที$ 
ICF : 
                      กระบวนการทดสอบในการแขง่ขนัของ ICF: 
                      1. หมวกนิรภยัจะต้องได้รับการลงทะเบียนอปุกรณ์จาก ICF 
                      2. หมวกนิรภยัจะต้องไมถ่กูดดัแปลงในทางใดๆ 
                      3. หมวกนิรภยัจะต้องมีข้อมลูตอ่ไปนี (ที$เห็นได้ชดั : 
                          1. ตวัเลขแสดงมาตรฐานยโุรป 
                          2. ชื$อหรือเครื$องหมายผู้ผลิต 
                          3. วนัเดือนปีที$ผลิต 
                          4. การออกแบบ "หมวกนิรภยัสําหรับกีฬาแคนแูละกีฬาทางนํ (า" 
            19.3 ผู้จดัการแขง่ขนัควรจะมีการตรวจสอบเสื (อชชีูพและเรือหลงัการแขง่ขนัเสร็จสิ (นแล้ว 
                     19.3.1 ในกรณีที$มีปัญหา เสื (อชูชีพในเรือจะต้องได้รับการตรวจสอบ เรือจะต้องลอยใน
ระดบัผิวนํ (าเมื$อมีนํ (าเข้าไปในลําเรือ 
            19.4 ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องสามารถแยกตวัออกจากเรือโดยทนัทีตลอดเวลาที$แขง่ขนั 
            19.5 ในการแข่งขนัรายการที$ไม่มีการสงัเกตการณ์ด้านความปลอดภัย กรรมการปล่อยเรือและ
หวัหน้าผู้ตดัสินต้องรับผิดชอบและอาจห้ามไมใ่ห้ผู้ เข้าแขง่ขนัทําการปลอ่ยเรือ 
            19.6 ในการแข่งขนัรายการใดๆ ผู้ เข้าแข่งขนัปล่อยเรือโดยรับความเสี$ยงด้วยตวัเอง ICF และ
ผู้ จัดการแข่งขันไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ที$อาจเกิดขึ (นใน
สนามแขง่ขนั 
 
20. สนามแข่งขัน  (Course) [TR] 
            20.1 สนามแข่งขนัต้องสามารถล่องเรือผ่านได้ตลอดเส้นทาง และมีสภาพร่องนํ (าไม่แตกตา่งกนั
ระหวา่งฝีพายแคนทีู$ถนดัซ้าย และฝีพายแคนทีู$ถนดัขวา ในการแขง่ขนัรายการ C1และ C2 สนามที$ดีควร
จะ : 
            1) มีการผสมประตอูยา่งน้อยหนึ$งประต ูซึ$งเปิดทางเลือกให้ผู้ เข้าแขง่ขนัหลายทาง 
            2) มีการเปลี$ยนทิศทางของกระแสนํ (าที$คงที$และการเคลื$อนไหวไปตามกระแสนํ (าโดยใช้ระดบั
ความยากทางเทคนิคที$เกิดจากกระแสนํ (า (นํ (าวน คลื$น นํ (าไหลแรง) 



26 

            20.2 ระยะทางต้องยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตรวัดจากเส้นปล่อยเรือ ถึงเส้นชยั ระยะทางของ
สนามต้องยาวไม่เกิน 400 เมตร ตามคําแนะนําของกรรมการออกแบบสนาม สนามควรจะล่องเรือไปได้
ตลอดเส้นทางสําหรับการแขง่ K1M  ในเวลาประมาณ 95 วินาที  
            ที$ปลายสนามต้องจดับริเวณสําหรับพายเพื$ออบอุน่ร่างกายและพายคลายตวัสําหรับผู้ เข้าแข่งขนั 
บริเวณนี (เปิดกว้างสําหรับการแข่งขนัทุกประเภทที$เข้าแข่งขนัและจะต้องไม่กระทบตอ่บริเวณปล่อยเรือ
และบริเวณเส้นชยั 
            20.3. สนามแขง่ขนัต้องจดัให้มีอปุสรรคทั (งที$เกิดจากธรรมชาต ิและสร้างขึ (น 
            ทีมที$ได้รับการแต่งตั (งอย่างเป็นทางการสามารถเข้าสนามแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ระหวา่งเวลาฝึกซ้อมอยา่งเป็นทางการและวนัแขง่ขนัตามตารางเวลา 
            20.4. สนามแข่งขันต้องสร้างประตูผ่าน อย่างน้อย 18 ประตูแต่ไม่เกิน 25 ประตู และประตู
เหลา่นั (นต้องมีประตทีู$บงัคบัพายทวนนํ (าอยา่งน้อย 6 ประต ู
                     20.4.1.ตําแหน่งปล่อยเรือและเข้าเส้นชัยและสมาคมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หวัหน้าผู้ตดัสินก่อนเริ$มต้นการฝึกซ้อมอยา่งเป็นทางการ 
                     20.4.2 ระยะทางระหว่างประตสูุดท้ายถึงเส้นชยัต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตรแต่ไม่เกิน 25 
เมตร 
                    20.4.3 ผู้ จดัการแข่งขันต้องเลือกสนาม และอํานวยการให้นักกีฬาไม่ถูกรบกวน หรือไม่
ได้รับความสะดวกขณะแขง่ขนั ประตผูา่นต้องจดัสร้างให้ถกูต้องตามข้อกําหนด (ทั (งสีเสาประต ูและป้าย
บอกหมายเลขประต)ู และมีพื (นที$ว่างเพียงพอที$จะบงัคบัให้เรือผ่านได้โดยเปิดให้มีการผ่านประต ูและ
ตดัสินตดัแต้มโดยปราศจากความลงัเล 
           20.5. ในบางกรณีถ้าหวัหน้าผู้ตดัสินสงัเกตว่าระดบันํ (าเปลี$ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั มีสิทธิที$จะ
พกัการแขง่ขนัจนกวา่กระแสนํ (าจะกลบัมาเหมือนเดมิ   
           20.6 ในระหว่างการแข่งขนัถ้ามีเหตุการณ์ที$เปลี$ยนแปลงสภาพสนามแข่งขนั หวัหน้าผู้ตดัสิน
เทา่นั (นที$จะมีอํานาจเปลี$ยนแปลงหรือปรับตําแหนง่ของประตผูา่น 
           20.7 กรรมการผู้ ออกแบบสนาม รับผิดชอบออกแบบและเผยแพร่สนามสําหรับจัดการแข่งขัน
รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโดยคํานึงถึงตําแหน่งการตดัสินที$ใช้สนามแข่งขันรอบคัดเลือก 
สนามแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศอาจเปลี$ยนแปลงไปจากสนามแข่งขันรอบคดัเลือก
เพื$อให้เกิดความสมดลุในการแข่งขนั ผู้จดัการแข่งขนัฝ่ายเทคนิคและหวัหน้าผู้ตดัสินอาจให้คําแนะนํา
กรรมการผู้ออกแบบสนามในการออกแบบสนามและยบัยั (งการสร้างสนาม 
            สหพนัธ์ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องให้ข้อมลูเกี$ยวกบัความเป็นไปได้และความจําเป็นในการควบคมุ
กระแสนํ (าหรือข้อมูลอื$นๆที$เกี$ยวข้องกับระดบันํ (าแก่กรรมการผู้ออกแบบสนาม หลงัจากช่วยกรรมการ
ผู้ออกแบบสนามให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพชดัเจนมากที$สุดแล้ว สหพนัธ์ผู้จดัการแข่งขนัจะต้อง
จดัเตรียมแผนที$สนามแขง่ขนัที$มีสเกลขนาด 1:1000 
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             แผนที$สนามแตล่ะแหง่จะถกูตดิประกาศไว้ในสถานที$ที$ผู้ เข้าร่วมแข่งขนัทกุคนมองเห็นได้ชดัเจน
ในเวลาที$สหพนัธ์ผู้จดัการแขง่ขนัประกาศไว้ 
 
21. การรับรองสนามแข่งขัน (Approval of the Course)  [TR] 
            21.1 ต้องจดัให้มีการทดสอบสนามเพื$อรับรองสภาพสนามก่อนการแข่งเริ$มขึ (น โดยทั$วไปจะใช้
เรือแคนฝีูพายถนดัขวาชาย1 ลํา (C1M) เรือแคนฝีูพายถนดัซ้ายชาย  1 ลํา (C1M) เรือแคนฝีูพายถนดั
ขวาหญิง 1 ลํา (C1W) เรือแคนูฝีพายถนัดซ้ายหญิง  1 ลํา (C1W) เรือคยัคฝีพายเดี$ยวชาย 2 ลํา 
(K1W)เรือคยคัฝีพายเดี$ยวหญิง 2 ลํา (K1W) และเรือแคนฝีูพายคู ่(C2) 2 ลํา (ฝีพายหน้าถนดัซ้าย 1 ลํา 
และฝีพายหน้าถนดัขวา 1 ลํา) ถ้าต้องการเพิ$มเรือทดสอบมากกวา่นี (ให้จดัได้ไมเ่กินประเภทละ 2 ลํา 
                     21.1.1 การแลน่เรือเพื$อทดสอบควรจะทดสอบตลอดความยาวสนามโดยผู้ทดลองพายใน
แตล่ะสว่นพายไปตามความยาวตลอดสนามทีละคน 
           21.2 ประธานคณะกรรมการแข่งขนั  ผู้จดัการแข่งขนัฝ่ายเทคนิค หวัหน้าผู้ตดัสิน และกรรมการ
ผู้ออกแบบสนามจดัตั (งกรรมการประจําสนามที$ได้รับการรับรองทําหน้าที$ดแูลการแล่นเรือตลอดสนาม
และพิจารณารับรองสภาพสนามก่อนการแขง่ขนั 
           21.3  ถ้าผลของการทดสอบสนามไม่เป็นที$ยอมรับ (เช่น สนามหรือส่วนหนึ$งของสนามออกแบบ
อย่างไม่เป็นธรรม มีอนัตรายหรือมีลกัษณะเกินกว่าจะรับได้) ให้คณะกรรมการในข้อ 21.2 มีอํานาจใน
การตดัสินใจแก้ไขปัญหานั (น 
           ถ้ามติมากกว่ากึ$งหนึ$งเห็นว่าควรมีการเปลี$ยนแปลงสภาพสนามให้ทําการเปลี$ยนแปลงตามมติ
นั (น ในกรณีเหล่านี (หากการสร้างสนามใหม่จะเป็นการเปลี$ยนแปลงข้อเสนอเดิมจะต้องให้กรรมการ
ผู้ออกแบบสนามตดัสินใจอีกครั (งและให้การรับรอง 
          หลงัการรับรอง จะไมมี่การแก้ไขสนามใดๆเพิ$มเตมิอีก 
          การปลอ่ยเรือครั (งแรกในชว่งเวลาฝึกซ้อมอยา่งเป็นทางการ (เมื$อสนามถกูงดใช้)จะต้องไม่ถกูงดใช้
น้อยกวา่ 20 นาทีหลงัจากสนามได้รับการรับรองอยา่งเป็นทางการในการประกาศครั (งสดุท้าย 
 
22. การฝึกซ้อม (Training)  [TR] 
          22.1 ในการแข่งขนัระดบั 4 ผู้จดัอาจจดัให้มีฝึกซ้อมตลอดระยะทางของสนาม  การฝึกซ้อมใน
สนามไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้ใด 
 
23. การปล่อยเรือ  (Start)  [TR] 
          23.1 การปลอ่ยเรือจะปลอ่ยเรือตามนํ (า หรือทวนนํ (าก็ได้  
          23.2 ผู้ชว่ยกรรมการปลอ่ยเรือต้องยดึเรือให้นิ$งก่อนสญัญาณการปลอ่ยเรือเริ$มขึ (น 
          23.3 กําหนดให้ปลอ่ยเรือแบบยดึอยูก่บัที$เทา่นั (น 
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           23.4 การปล่อยเรือประเภททีม เรือทกุลําจะต้องถกูปล่อยแบบยึดอยู่กับที$ เรือลําแรกที$ถูกปล่อย
จะต้องเป็นตวักระตุ้นการจบัเวลาในการแขง่ขนั 
           23.5 ในทุกกรณี ผู้ เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบตัิตามกรรมการปล่อยเรือหรือปฏิบตัิตามคําแนะนํา
พิเศษ 
 
24. ช่วงเวลาการปล่อยเรือ (Start Interval)  [TR] 
           24.1 ในการแข่งขันรายการบุคคล การปล่อยเรือแต่ละลําจะต้องปล่อยห่างกันอย่างน้อย 45 
วินาที 
           24.2 ในการแขง่ขนัประเภททีม การปลอ่ยเรือแตล่ะลําจะต้องปลอ่ยหา่งกนัอยา่งน้อย 90 วินาที 
 
25.  การออกเรือผิดกตกิา (False Start) [ T ]   
           25.1 กรรมการปล่อยเรือ เท่านั (นที$มีสิทธิตดัสินการออกเรือผิดกติกา หรือฝ่าฝืนออกเรือก่อน
สญัญาณกําหนดโดยต้องแจ้งวา่จะใช้สญัญาณอะไรในการตดัสินออกเรือผิดกตกิา 
          25.2 กรรมการปล่อยเรือ จะต้องแจ้งหัวหน้าผู้ตดัสินให้ทราบกรณีมีการตดัสินการออกเรือผิด
กตกิาเกิดขึ (น 
 
26. การเข้าเส้นชัย  (Finish)  [ T ]   
          26.1 สองฝั$งของเส้นชยัต้องแสดงเครื$องหมายอยา่งชดัเจน   
          26.2 เที$ยวแข่งเรือสิ (นสดุเมื$อนกักีฬาผ่านเส้นชยั ห้ามย้อนกลบัมาผ่านเส้นชยัซํ (าสอง มิฉะนั (นจะ
ไมรั่บรองผลการแขง่ขนั (Disqualification) 
          26.3 ในประเภททีมเรือทั (งสามลําต้องผา่นเข้าเส้นชยัหา่งกนัไมเ่กิน 15 วินาทีหรือมิฉะนั (นจะมีโทษ
ตดัแต้ม 50 คะแนน (ดกูฎข้อ 29.4.6) 
          26.4 ถ้าผู้ เข้าแข่งขนัผ่านเส้นชยัเข้ามาแล้วเรือล่มหรือสละเรือเรียบร้อยแล้ว (ดกูฎข้อ 32 และข้อ      
34.4) ให้กรรมการกํากบัเส้นชยัตดัสินตามเห็นสมควร จากนั (นนกักีฬาจะถกูถือว่าไม่สามารถผ่านเข้าเส้น
ชยัได้ (DNF) สําหรับการแขง่ขนัเที$ยวนั (น 
 
27. การทาํประตูสลาลอม (Marking of the Gates)  [ T ]   
          27.1 ประตูผ่านของแคนูสลาลอม  ใช้เสาหนึ$ง(1) หรือ สอง (2) ต้นทาแถบสีเขียวและสีขาว
สําหรับประตผูา่นตามนํ (าแตป่ระตผู่านทวนนํ (าให้ทาแถบสีแดงและสีขาว  โดยแตล่ะแถบสีมีความสงู 20 
ซม. กําหนดให้ ปลายเสาด้านล่างต้องเป็นแถบสีขาวเสมอ  ให้ผกูแถบผ้าสีดําความกว้างไม่น้อยกว่า  2 
ซม.แตไ่มเ่กิน 2.5 ซม. ผกูรอบต้นเสาแตล่ะต้น ในกรณีที$มีเสาประตหูนึ$ง (1)เสา  เสาที$สองจะตั (งอยู่ที$ตลิ$ง
ด้านข้างตรงริมนํ (าเพื$อปักเป็นเส้นประต ู



29 

           27.2 ความกว้างของประตรูะหว่างเสาทั (งสองอย่างตํ$า 1.2 เมตร อย่างมากไม่เกิน 4.0 เมตร เสา
ประตตู้องกลมมีความยาว 1.6 – 2.0 เมตร และมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางระหว่าง 3.5 ถึง 5.0 เซนติเมตร 
เสาควรมีนํ (าหนกัพอสมควร เมื$อมีกระแสลมพดัจะไมแ่กวง่ไปมา 
           27.3 ความสงูของเสาเหนือนํ (าควรจะมากพอและอยู่ในสภาพที$เหมาะสมตามที$กําหนด และอยู่
ในสภาพที$กรรมการผู้ออกแบบสนามพอใจ ซึ$งความสูงของเสาตามความเห็นของกรรมการผู้ออกแบบ
สนามและหวัหน้าผู้ตดัสินนั (น ปลายล่างของเสาควรอยู่เหนือผิวนํ (าประมาณ 20 เซนติเมตร และเสาต้อง
ไมแ่กวง่ไปมากบักระแสนํ (า 
           เสาแตล่ะเสาจะต้องอยูใ่นสภาพที$สามารถปรับเปลี$ยนระดบัความสงูได้ในทกุประต ู
           27.4 ประตตู้องมีหมายเลขกํากบั ตามลําดบัของการผา่นประตทีู$กําหนด 
           27.5 ขนาดของป้ายหมายเลขประตมีูขนาด 30 คณู 30 เซนติเมตร มีหมายเลขกํากบัทั (งสองด้าน 
กําหนดให้ใช้ตวัเลขอารบคิสีดํา บนพื (นป้ายสีขาว หรือสีเหลือง ตวัเลขมีขนาดสงู 20 เซนติเมตร และหนา 
2 เซนตเิมตร ด้านที$ตรงข้ามกบัทางเข้าประตทีู$กําหนดให้ขีดเส้นสีแดงทแยงมมุจากมมุซ้ายล่างถึงมมุขวา
บน 
           27.6 กรรมการผู้ตดัสินประจําประตตู้องมองเห็นหมายเลขประตอูยา่งชดัเจน 
 
28. การผ่านประตู (Negotiation) [ T ]   
           28.1 ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องนําเรือผา่นประตตูามลําดบัที$กําหนด 
           28.2 ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องนําเรือเข้าประตใูห้ถกูชอ่งที$กําหนด 
           28.3 เส้นผ่านประตู ในทุกสภาวการณ์จะถูกกําหนดว่าเป็นเส้นระหว่างขอบด้านนอกของ
ด้านหลงัเสาทั (งสองเสา ในกรณีที$เส้นผ่านประตแูกว่งไปมาจะกําหนดให้เส้นผ่านประตคืูอเส้นระหว่าง
ขอบด้านนอกของด้านหลงัเสาทั (งสองหลงัตามแนวตั (งฉากกบัผิวนํ (า   
          28.4 ลกัษณะการผา่นประตตูอ่ไปนี (ถือวา่เป็นการผา่นประตทีู$สมบรูณ์ : 
                   28.4.1 การผ่านประตจูะสมบรูณ์เมื$อ เรือ ส่วนของร่างกาย หรือ พาย สมัผสัเสาประตขู้าง
ใดข้างหนึ$ง หรือ ส่วนหวัของนกักีฬาผ่านเส้นระหว่างเสาประต ู(กรณีเรือแคนฝีูพายคู ่C-2 จะเป็นฝีพาย
หน้า หรือหลงัก็ได้) 
                  28.4.2 การผา่นประตสูิ (นสดุลงเมื$อเริ$มผา่นประตชูดุถดัไปไป หรือเมื$อเรือผา่นเส้นชยัแล้ว 
         28.5 ลกัษณะการผา่นตอ่ไปนี (ถือวา่เป็นการผา่นประตทีู$ถกูต้องเมื$อ: 
                  28.5.1 ส่วนศีรษะทั (งหมดของผู้ เข้าแข่งขนัหรือตวัของผู้ เข้าแข่งขนัได้ข้ามเส้นระหว่างเสา
ทางด้านที$กําหนดไว้ 
                 28.5.2 บางสว่นของเรือจะต้องผา่นเส้นประตเูช่นเดียวกบัที$อย่างน้อยศีรษะทั (งหมดของผู้ เข้า
แขง่ขนัต้องผา่นเส้นผา่นประต ู
 
29. การเสียแต้ม (Penalties)   [ T ]   
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         29.1 ตดัคะแนนเท่ากับ "0 " เมื$อผ่านประตโูดยที$ส่วนใดส่วนหนึ$งของร่างกาย อุปกรณ์ พาย หรือ
เรือไมส่มัผสัเสา 
         29.2 ตดัคะแนนเทา่กบั "2 " เมื$อผา่นประต ูแตไ่ปสมัผสัเสาประต ู1 หรือ ทั (ง 2 เสา  
         29.3 การสมัผสัเสาซํ (าสองจะไมต่ดัคะแนนเพิ$ม 
         29.4 ตดัคะแนนเทา่กบั "50 " เมื$อ: 
                 1. ผู้ เข้าแขง่ขนัไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ที$ทําให้การผา่นประตสูมบรูณ์ และ/หรือ  
                 2. ผู้ เข้าแขง่ขนัเจตนาผลกัเสาประตเูพื$อให้เรือ หรือร่างกายของตนเองผา่นเส้นประต ู  
                 29.4.3.ส่วนศีรษะของนกักีฬา (นกักีฬาคนเดียวหรือทั (งสองคนในการแข่งขนัแคน ูC2) ผ่าน
ประตเูข้าไปแบบกลบัหวั (ดนิูยาม กตกิาข้อ 32.1)   
                 29.4.4 ในระหวา่งการผา่นประตหู้ามสว่นของศีรษะผา่นเส้นประตผูิดทิศทาง 
                 29.4.5 การไมผ่า่นประต ู(ทิ (งประต)ู เมื$อนําเรือเริ$มเข้าผา่นประตชูดุถดัไป หรือเข้าเส้นชยัแล้ว 
                 29.4.6 สมาชิกของทีมไม่สามารถเข้าเส้นชัยครบทุกคนภายในเวลา 15 วินาทีนับตั (งแต่
สมาชิกคนแรกของทีมเข้าเส้นชยั 
                 29.4.7 สว่นของศีรษะผา่นเข้าประตโูดยไมมี่สว่นของเรือผา่นเข้าประต ู
          29.5  การตดัผ่านข้างประตดู้วยส่วนใดส่วนหนึ$งของร่างกาย นอกเหนือจากส่วนหวั หรืออปุกรณ์ 
โดยไมมี่การสมัผสัเสาจะไมถ่กูตดัคะแนน 
          29.6 การพยายามผ่านประตูซํ (าสองไม่ถูกตัดคะแนนถ้าส่วนศีรษะของผู้ เข้าแข่งขันยังไม่ผ่าน
เส้นประต ู
          29.7  การตดัคะแนน 50 คะแนนในแตล่ะประตเูป็นคา่สงูสดุ (ไม่มีการตดัคะแนนเพิ$ม) ในการตดั
แต้มผู้ เข้าแขง่ขนัหนึ$งคนตอ่การผา่นเข้าประตหูนึ$งประต ู
          29.8 ในทกุสถานการณ์เมื$อมีข้อตดัสินที$กํ (ากึ$งให้ยกประโยชน์ให้ผู้ เข้าแขง่ขนั 
 
30. การให้สัญญาณของกรรมการประจาํประตู  (Signaling by the Judges)  [ T ]   
          30.1 แผน่สญัญาณสี และหมายเลขใช้เพื$อแจ้งการตดัคะแนนให้ผู้ชมทราบ 
                   30.1.1 ใช้แผ่นสัญญาณสีเหลือง โดยมีหมายเลข 2 หรือหมายเลข 50 กํากับทั (งสองด้าน
โดยใช้ตวัอกัษรสีดํา 
          30.2 การให้สญัญาณปฏิบตัติามกตกิาตอ่ไปนี (: 
                   30.2.1 การผา่นประตสูมบรูณ์ ไมถ่กูตดัแต้มเลย ไมมี่การให้สญัญาณ 
                   30.2.2 การผ่านประตแูละถูกตดัแต้ม ให้แสดงสัญญาณป้าย (หมายเลข 2 หรือ 50 ตาม
คะแนนที$ถกูตดั) โดยยกแผน่สญัญาณเหนือศีรษะนิ$ง ๆ หรือแสดงสว่นของสกอร์บอร์ดเมื$อมีการตดัแต้ม 
 
 31. การเปิดเส้นทางแข่งขัน (Clearing the Course)   [TR]   
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           31.1 เมื$อมีการแซงเกิดขึ (นเรือที$ช้ากวา่ต้องเปิดทางให้ กรรมการประจําเขตนั (น ๆ เป่านกหวีดเสียง
ยาวเพื$อเตือนให้เรือที$จะถกูแซงทราบ 
          31.2 นกักีฬาที$แซงเรือต้องผา่นประตใูห้ถกูต้องตามลําดบั และต้องไมข่วางเรือที$ตาม 
          31.3 เมื$อมีการขัดขวางเส้นทางโดยเรือลําอื$น นักกีฬาที$ถูกขัดขวางสามารถร้องขอแข่งใหม ่
หวัหน้าผู้ตดัสินเป็นผู้อนมุตักิารแขง่ใหม ่
 
32. เหตุการณ์เรือพลิกและเรือล่ม (Upside Down and Capsize)   [TR] 
          32.1 เรือจะได้รับการพิจารณาวา่ลม่เมื$อสว่นศีรษะของผู้ เข้าแขง่ขนัจมลงไปใต้นํ (าทั (งหมด 
          32.2 จะถือว่าเรือล่มเมื$อเรือพลิกควํ$า เมื$อตวัของผู้ เข้าแข่งขนั (หรือนกักีฬาคนใดคนหนึ$งในการ
แขง่ขนัประเภท C2) หลดุจากลําเรือโดยสมบรูณ์ 
                  32.2.1 การทําเอสกิโมโรล (Eskimo roll) ไม่ถือว่าเรือล่ม ในการแข่งขนัประเภททีม สมาชิก
ของทีมสามารถชว่ยเพื$อนร่วมทีมด้วยการทําเอสกีโมโรลได้โดยไมถ่กูตดัแต้ม 
 
33. การจับเวลา (Timing)   [TR]   
         33.1 การจบัเวลาจะสิ (นสดุลงเมื$อ : 
         เวลาที$ลําตวัของผู้ เข้าแข่งขนัหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ในร่างกายหรือเรือ) ผ่านเส้นชยัไปแล้ว 
(สําหรับเรือ C2 ยดึผู้ เข้าแขง่ขนัคนแรก) 
         กรณีประเภททีม การจบัเวลาจะวดัจากเวลาที$ผู้ เข้าแขง่ขนัคนแรกออกจากจดุสตาร์ทไปจนถึงเวลา
ที$ผู้ เข้าแขง่ขนัคนสดุท้ายของทีมเข้าเส้นชยั 
         33.2 การจับเวลาต้องละเอียดถึง 1 / 100 ของวินาที และการรายงานผลการแข่งขันจะต้อง
รายงานด้วยความละเอียดถึง1 / 100 ของวินาทีด้วยเชน่กนั ( เชน่ เวลาการแขง่ขนั 1 นาที 30 วินาที และ 
5 / 100 วินาทีบนัทกึคะแนนเวลาเทา่กบั 90.05 วินาที) 
 
34. การคาํนวณคะแนน และปิดประกาศผล (Calculation and Posting of Results)  [TR]   
        34.1 ผลการแขง่ขนัที$เป็นคะแนนคํานวณได้จากสตูรดงันี ( : 

เวลาเป็นวินาที + คะแนนที�ถูกตัดไป = คะแนนการแข่งขัน 
 

                  34.1.1. ตวัอยา่งผลการจบัเวลาประเภทบคุคลในการแขง่ขนัแตล่ะรอบ 
เวลาที�ใช้เท่ากับ : 2´20´´0.82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82 วินาที 

ถูกตัดแต้ม : 2 + 2 + 50 = 54 
คิดเป็นคะแนน  = 194.82 วินาที 
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                34.1.2. ตวัอยา่งการจบัเวลาประเภททีม: จบัเวลาเมื$อปล่อยเรือลําแรก ถึงเวลาเรือลําสดุท้าย
เข้าเส้นชยั 
 

เวลาที�ใช้เท่ากับ : 2´20´´ 82 = 60+60+20.82= 140.82 วินาที 
เรือลาํที�หนึ�งถูกตัดคะแนน = 104 วินาที 
เรือลาํที�สองถูกตัดคะแนน = 154 วินาที 
เรือลาํที�สามถูกตัดคะแนน = 56 วินาที 
รวมคะแนนที�ถูกตัด = 454.82 วินาที 

 
  
          34.2 เมื$อทราบผลของคะแนนผู้ เข้าแข่งขันแต่ละคน แต่ละทีม  ผู้ จัดการแข่งขันต้องประกาศ
หมายเลขประจําตวันักกีฬา การตดัแต้ม และเวลาที$ใช้ และจะต้องจัดที$ปิดประกาศแสดงผลขั (นแรก
ก่อนที$ 
จะประกาศอยา่งเป็นทางการเมื$อครบกําหนดเวลาการประท้วงผา่นไป 
          34.3 อกัษรยอ่ตอ่ไปนี (ใช้ในการรายงานผล:  
DNS ไมย่อมออกเรือ (จากเส้นปลอ่ยเรือ) 
DNF ไมส่ามารถผา่นเข้าเส้นชยัได้ 
DSQ-R ไม่ รับรองผลการแข่งขัน หรือให้ออกจากการ

แขง่ขนัจากการลอ่งเรือเที$ยวนั (น 
DSQ-C ไม่ รับรองผลการแข่งขัน หรือให้ออกจากการ

แขง่ขนัจากการแขง่ขนั 
 
          ในกรณีที$ไม่ยอมออกเรือ ไม่ผ่านเส้นชยั ไม่รับรองผลการแข่งขนั หรือถูกให้ออกจากการแข่งขนั
จากการลอ่งเรือเที$ยวนั (นให้บนัทึกคา่การตดัคะแนนเป็น "999" ในกรณีที$ไม่รับรองผลการแข่งขนั หรือถกู
ให้ออกจากการแขง่ขนัจากการแขง่ขนั ไมต้่องบนัทกึผลไว้ 
34.4  
           - นกักีฬาที$ได้คะแนนปกตอิยา่งน้อย 1 เที$ยวแขง่ขนั จะได้รับการคดัเลือกตามปกต ิ
           - นกักีฬา/ทีมที$ถกูบนัทกึคะแนนเป็น "999" (ในกรณีที$ไมส่ามารถผา่นเข้าเส้นชยัได้  หรือไม่รับรอง
ผลการแข่งขัน หรือถูกให้ออกจากการแข่งขนั หรือไม่ยอมออกเรือ (จากเส้นปล่อยเรือ)ร่วมกับการไม่
สามารถผ่านเข้าเส้นชยัได้หนึ$งเที$ยว หรือไม่รับรองผลการแข่งขนั หรือถูกให้ออกจากการแข่งขนัในการ
แขง่ขนัหลายเที$ยว) จะถกูคดักรองโดยการใช้โค้ด NOC  
          - นกักีฬาที$ไมย่อมออกเรือ (จากเส้นปลอ่ยเรือ)ในการแข่งขนัเที$ยวเดียวหรือหลายเที$ยวจะไม่ได้รับ
การจดัอนัดบั 
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          - ผลการแขง่ขนัซึ$งรวมเอาการแขง่ขนัหลายเที$ยวไว้ด้วยกนัควรจะแสดงให้เห็นเฉพาะการแข่งขนัที$
เสร็จสิ (นแล้ว 
         - สําหรับเรือที$ไมรั่บรองผลการแขง่ขนั หรือถกูให้ออกจากการแขง่ขนัในการแข่งขนัทั (งหมดจะถกูให้
ออกจากการแข่งขนัทุกรายการและจะไม่ได้รับการจดัอนัดบั ผลการแข่งขนัซึ$งเก็บบนัทึกเรียบร้อยแล้ว
จากรอบแข่งขนัที$มีการไม่รับรองผลการแข่งขนั หรือให้ออกจากการแข่งขนัเกิดขึ (นตามมาจะไม่ถกูแสดง
ในผลคะแนนหรือการวิเคราะห์การแข่งขนัของรอบนั (นเป็นการเฉพาะ ผลการแข่งขนัของรอบตา่งๆซึ$งเรือ
เข้าเส้นชยัเรียบร้อยก่อนจะมีการไมรั่บรองผลการแขง่ขนัหรือให้ออกจากการแขง่ขนัจะยงัคงปรากฏอยู ่
ผู้ เข้าแขง่ขนัหรือทีมจะถกูบนัทึกผลว่าไม่สามารถผ่านเข้าเส้นชยัได้ (DNF) ในกรณีที$ตวัผู้ เข้าแข่งขนัแยก
ออกจากเรืออยา่งสมบรูณ์หรือผา่นเข้ามาที$เส้นชยัโดยที$เรือลม่ 
 
35. การแข่งขันรอบตัดเชือก/เสมอกัน  (Dead Heat/Ties)  [TR]   
          35.1 ในกรณีที$ผู้ เข้าแข่งขนัตั (งแตส่องลําขึ (นไปทําคะแนนได้เท่ากนั ให้จดัแข่งเฉพาะสองเที$ยวการ
แขง่ขนั และให้นําเวลาที$ดีที$สดุของทกุลํามาเปรียบเทียบกนั แตถ้่าคะแนนยงัเท่ากนัอีกให้ครองตําแหน่ง
ร่วมกนั 
                   35.1.1  ในกรณีที$ปัญหาของการได้คะแนนเท่ากันและครองตําแหน่งร่วมกันและจะมีการ
แขง่ขนัในเที$ยวถดัไป (รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ) ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ นกักีฬาที$ได้คะแนน
เทา่กนัจะเข้าไปแข่งในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชนะเลิศโดยให้ชื$อของผู้ เข้าแข่งขนัที$มีอนัดบัสงูกว่าจาก
การจดัอนัดบัของ ICF อยูก่่อนผู้ เข้าแขง่ขนัที$มีอนัดบัตํ$ากวา่จากการจดัอนัดบัของ ICF 
          35.2  การมอบรางวลัในกรณีที$มีผู้ ทําคะแนนได้เทา่กนั :  
           - ในกรณีที$เรือสองลําได้ครองเหรียญทองร่วมกนั จะไมมี่การมอบเหรียญรางวลัที$เป็นเหรียญเงิน 
           - ในกรณีที$เรือสามลําหรือมากกว่าสามลําขึ (นไปได้ครองเหรียญทองร่วมกันจะไม่มีการมอบ
เหรียญรางวลัที$เป็นเหรียญเงินและเหรียญทองแดง 
           - ในกรณีที$มีเรือสองลําหรือมากกว่าครองเหรียญเงินร่วมกนัจะไม่มีการมอบเหรียญรางวลัที$เป็น
เหรียญทองแดง 
           - ในกรณีที$มีเรือสองลําหรือมากกว่าครองเหรียญทองแดงร่วมกัน ทั (งหมดจะได้รับรางวัลเป็น
เหรียญทองแดง 
 
36. การประท้วง  (Protests) [GR]   
           36.1 การประท้วงสิทธิการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันจะต้องยื$นเรื$องต่อคณะกรรมการตดัสินชี (ขาด
ภายใน 1 ชั$วโมงก่อนการแขง่ขนัจะเริ$มขึ (น  
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             การประท้วงที$เกิดขึ (นภายหลงัใน 30 วนัหลงัจากการแข่งขนัที$เป็นปัญหาได้จดัขึ (น จะต้องได้รับ
อนญุาตก็ต่อเมื$อคณะกรรมการของสมาคมที$ทําการประท้วงสามารถพิสจูน์ความจริงได้ว่าการประท้วง
อยูบ่นพื (นฐานของข้อเท็จจริงที$รับทราบในภายหลงัเกินกวา่ 1 ชั$วโมงก่อนเริ$มการแขง่ขนั 
             36.2 สําหรับการประท้วงเรื$องคําตดัสินและเรื$องการจบัเวลา ผู้จดัการทีมอาจขอประท้วงโดยไม่
เสียคา่ธรรมเนียม หวัหน้าผู้ตดัสินจะพิจารณาข้อมลูที$มีอยู่ทั (งหมดในกระบวนการไตส่วน การตรวจสอบ
ไตส่วนเป็นอํานาจการตดัสินใจของหวัหน้าผู้ตดัสินและถือเป็นข้อเท็จจริงที$มิอาจประท้วงได้อีกตอ่ไป ผล
การตดัสินเป็นอนัสิ (นสดุ การไตส่วนจะพิจารณาภายใน 5 นาทีภายหลงัจากมีการประกาศผลการแข่งขนั
อยา่งไมเ่ป็นทางการ เมื$อการไตส่วนนําไปสูก่ารเปลี$ยนแปลงผลการแข่งขนั จะต้องมีการแจ้งไปยงัทกุทีม
ที$ได้รับผลกระทบด้วย  
            สําหรับการแข่งขนัที$เกิดความผิดปกติ เช่น การเปลี$ยนแปลงของระดบันํ (า วตัถุที$อยู่ในนํ (า การ
เปลี$ยนแปลงตําแหน่งประตู การพายเรือแซงกันแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมให้แซง หรือสภาพอากาศเลวร้าย 
ผู้จดัการทีมอาจประท้วงเมื$อมีสิ$งผิดปกติเกิดขึ (นในระหว่างการทําการแข่งขนั การประท้วงจะได้รับการ
พิจารณาก็ต่อเมื$อมีการแสดงความจํานงว่าต้องการประท้วงภายใน 5 นาทีภายหลงัจากมีการประกาศ
ผลการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ ผู้จดัการทีมจะต้องยื$นประท้วงตอ่โต๊ะเจ้าหน้าที$ที$รับเรื$องประท้วง 
                       36.2.1 ผู้ จัดการทีมจะต้องส่งการประท้วงที$เขียนในแบบฟอร์มที$เหมาะสม และส่ง
ภายในไม่เกิน 20 นาทีหลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการจะหวัหน้าผู้ตดัสินลง
ลายมือชื$อรับทราบ หวัหน้าผู้จดัสินหรือโต๊ะรับคําร้องประท้วงจะรับการประท้วงจากผู้จดัการทีมพร้อม
จ่ายค่าธรรมเนียม 75 ยูโรหรือเทียบเท่าตามอัตราแลกเปลี$ยนเงินของประเทศที$จัดการแข่งขัน เงิน
คา่ธรรมเนียมจะได้รับคืนหากคณะกรรมการแก้ไขผลการตดัสิน แตห่ากการไม่มีการแก้ไขผลการตดัสิน
หรือผู้จดัการทีมถอนการประท้วง คา่ธรรมเนียมจะถกูริบเข้าคณะกรรมการผู้จดัการแขง่ขนั 
            36.3 หัวหน้าผู้ตดัสินประเมินความชอบธรรมในการประท้วง หัวหน้าผู้ตดัสินอาจปรึกษากับ
กรรมการคนอื$นๆที$เกี$ยวข้องอยา่งระมดัระวงั ดภูาพวิดีทศัน์ที$บนัทึกไว้อย่างเป็นทางการ หวัหน้าผู้ตดัสิน
จะสง่ความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัทกุฝ่ายที$เกี$ยวข้องรวมถึงผู้จดัการทีมด้วย 
 
37. การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการชี Gขาด  (Appeal to the Jury)  [GR]   
            37.1 ในการอุทธรณ์ผู้จดัการทีมต้องทําบนัทึกคําถึงคณะกรรมการชี (ขาด และส่งไปยงัโต๊ะที$รับ
เรื$องอทุธรณ์ 
                      37.1.1 ผู้ จัดการทีมต้องวางเงินมัดจําค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์เป็นเงิน 75 ยูโรหรือ
เทียบเทา่ตามคา่เงินของประเทศผู้จดัการแขง่ขนัตอ่คณะกรรมการชี (ขาด  คา่ธรรมเนียมดงักล่าวจะได้คืน
หากมีการรับและพิจารณาแก้ไขคําตดัสิน แตจ่ะไม่ได้คืนหากคณะกรรมการชี (ขาดไม่มีการแก้ไขผลการ
ตดัสิน เงินคา่ธรรมเนียมจะสง่ไปยงัคณะกรรมการผู้จดัการแขง่ขนั 
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          37.2 การยื$นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการชี (ขาดกรณีไม่เห็นด้วยกับผลการตดัสินของกรรมการจะ
กระทําได้เมื$อการตดัสินนั (นขดัตอ่กตกิาโดยแนช่ดั 
                    37.2.1 คําอทุธรณ์จะต้องไมข่ดัแย้งกบัคําประท้วงตอ่คณะกรรมการชี (ขาด (ดกูฎข้อ 9.3) 
                    37.2.2 การอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการชี (ขาดกรณีไม่เห็นด้วยกับผลการตดัสินของหวัหน้าผู้
ตดัสินจะต้องกระทําภายใน 20 นาทีหลังจากประกาศผลการแข่งขัน คําอุทธรณ์จะส่งไปยังประธาน
คณะกรรมการชี (ขาดในฝ่ายรวบรวมคะแนนหรือสง่ที$โต๊ะรับเรื$องอทุธรณ์ 
          37.3 กรณีที$ผู้ เข้าแขง่ขนัได้ประท้วงสิทธิในการเข้าแข่งขนัตอ่กรรมการจดัการแข่งขนั และไม่ได้รับ
ผลการพิจารณาภายใน 1 ชั$วโมงก่อนการแขง่ขนัจะเริ$มขึ (น มีสิทธิที$จะอทุธรณ์ได้ 
          37.4 การประท้วงสิทธิในการเข้าแขง่ขนัตอ่คณะกรรมการชี (ขาดตอ่ผลการพิจารณา สามารถทําได้
จนกระทั$งการเริ$มต้นการแขง่ขนั 
          37.5 ประธานคณะกรรมการชี (ขาดจะต้องเรียกประชมุคณะกรรมการชี (ขาดโดยทนัทีหากเป็นเรื$อง
ที$เกี$ยวข้องกบัการประท้วงเรื$องความชอบธรรม 
                   37.5.1 คณะกรรมการชี (ขาดต้องให้ความเห็นภายใน 60 นาทีหลงัจากการประชมุ 
                   37.5.2 คณะกรรมการชี (ขาดควรปรึกษา หวัหน้าผู้ตดัสิน กรรมการ และผู้ตดัสินที$เกี$ยวข้อง
เพื$อรวบรวมข้อมลูที$จําเป็นตอ่การพิจารณาการอทุธรณ์นั (น ๆ 
                  37.5.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการชี (ขาดต้องบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรมอบให้ผู้ ที$
ประท้วง 
 
38. การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร  ICF (Appeal to the ICF Board of Directors) [GR]   
           38.1 สหพันธ์ที$เข้าร่วมแข่งขันสามารถอุทธรณ์ต่อกรรมการบริหาร ICF การอุทธรณ์ที$ทําขึ (น
ภายหลงัการแขง่ขนัจะกระทําได้ตอ่เมื$อได้รับหลกัฐานใหมที่$เกี$ยวข้องภายหลงัการแขง่ขนัเทา่นั (น 
           38.2 ผู้ เข้าแข่งขันมีสิทธิx ที$จะยื$นคําประท้วงผลการพิจารณาของกรรมการตัดสินชี (ขาดผ่าน
สหพนัธ์ของตนไปยงัคณะกรรมการบริหารของ ICF 
                  38.2.1 คณะกรรมการบริหาร ICF จะต้องพิจารณาก่อนวา่จะรับคําประท้วงหรือไม ่
           38.3 การอุทธรณ์ตอ่คณะกรรมการบริหาร ICF ต้องยื$นภายใน 30 วนัหลงัจบการแข่งขนัที$เกิด
ปัญหา พร้อมจา่ยคา่ธรรมเนียมเป็นเงินมดัจําจํานวน 75 ยโูร 
           38.4  คณะกรรมการบริหารของ ICF ต้องพิจารณาคําอทุธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาส่งให้ผู้ ยื$น
คําอทุธรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
39. การไม่รับรองเที�ยวการแข่งขัน (Disqualification for the run) [GR]   
            39.1 ถ้าผู้ เข้าแขง่ขนัออกสตาร์ทในลําเรือหรืออปุกรณ์ซึ$งไม่เป็นไปตามกติกาการแข่งขนั หวัหน้า
ผู้ตดัสินอาจไมรั่บรองผลการแขง่ขนัในเที$ยวนั (น (DSQ-R) 
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            39.2 หัวหน้าผู้ ตัดสินอาจไม่รับรองผลการแข่งขันสําหรับเที$ยวนั (น ถ้าผู้ เข้าแข่งขันรับความ
ชว่ยเหลือจากบคุคลภายนอก (DSQ-R)  
                     39.2.1 การกระทําตอ่ไปนี (ถือวา่เป็น "ความชว่ยเหลือจากบคุคลภายนอก" : 
                     - มีการให้ความชว่ยเหลือใดๆแก่ผู้ เข้าแขง่ขนัหรือเรือของผู้ เข้าแขง่ขนั 
                     - มีการให้ สง่ หรือขว้างพายสํารองหรือพายเดมิที$หลดุลอยไปคืนแก่ผู้ เข้าแขง่ขนั 
                     - มีการช่วยลาก ผลกั จูง หรือทําให้เรือเคลื$อนไปในทิศทางใดๆโดยบุคคลอื$นที$มิใช่ผู้ เข้า
แขง่ขนั 
                     - มีการบอกทิศทางแก่ผู้ เข้าแข่งขนัโดยการใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยสืุ$อสาร (วิทยุ
สื$อสารระหวา่งผู้ เข้าแขง่ขนักบับคุคลอื$น) 
          39.3 หลังจากที$เรือล่ม (ดูกฎข้อ 32) ในการแข่งประเทศทีม เรือลําที$เหลือของทีมจะไม่ได้รับ
อนญุาตให้ผา่นเข้าประตถูดัไป (DSQ-R) 
          39.4 ผู้ เข้าแข่งขนัที$ไม่ได้ใช้มือทั (งสองข้างจบัพายไว้และพยายามที$จะแตะเส้นชยัด้วยพายก่อนที$
ร่างกายของผู้ เข้าแขง่ขนัจะผา่นเส้นชยัไปให้กรรมการที$เส้นชยัลงความเห็นตามสมควร (ดกูฎข้อ 33.1) 
          39.5 ผู้ เข้าแข่งขนัที$ไม่ได้ออกเรือตามเวลาที$กําหนดอาจถกูตดัสิทธิxการแข่งขนัสําหรับการแข่งขนั
เที$ยวนั (น (DSQ-R) หากเห็นวา่นกักีฬาจงใจจะเพิกเฉยให้อยูใ่นดลุยพินิจของหวัหน้าผู้ตดัสิน 
          39.6  ในการแข่งขนัรายการประเภททีม ถ้าเรือลําแรกของทีมไม่ได้เข้าเส้นชยั ทีมทั (งทีมจะถูกให้
ออกจากการแขง่ขนัในเที$ยวนั (น 
 
40. การไม่รับรองการแข่งขันทั Gงหมด (Disqualification for the Whole Competition)  [GR] 
           40.1 ผู้ เข้าแข่งขันที$พยายามจะเอาชนะการแข่งขนัด้วยวิธีการที$ไม่ปกติ มีความพยายามที$จะ
ละเมิดกติกา หรือโต้แย้งต่อกติกาใดๆ ให้หวัหน้าผู้ตดัสินพิจารณาลงความเห็นไม่รับรองผลการแข่งขนั
ตลอดรายการแขง่ขนั (DSQ-C) 
          40.2 หวัหน้าผู้ตดัสินอาจอบรมวินยัแก่ผู้ เข้าแข่งขนัหรือเจ้าหน้าที$โดยมุ่งหวงัให้บุคคลดงักล่าวมี
ความประพฤติที$ เหมาะสมและปฏิบัติตามคําสั$งในการแข่งขัน หัวหน้าผู้ ตัดสินจะต้องแจ้งไปยัง
คณะกรรมการตดัสินชี (ขาดหากมีบุคคลใดกระทําผิดอย่างตอ่เนื$อง และตดัสิทธิxบุคคลดงักล่าวออกจาก
การแขง่ขนั (DSQ-C) 
         40.3 สําหรับการไมรั่บรองผลการแขง่ขนัหลงัการแขง่ขนัอนัเกิดจากการตรวจเจอการใช้สารกระตุ้น
หรือการขาดคณุสมบตันิกักีฬาจะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี (ให้แล้วเสร็จ : 
         - ลบผลการแขง่ขนัและบนัทกึอนัดบัของเรือที$ไมไ่ด้รับรองการแขง่ขนัออกทั (งหมด (DSQ-C) 
         - คํานวณผลการแขง่ขนัใหมอี่กครั (งหนึ$ง และ 
         - ประกาศผลการแข่งขนัในการแข่งขนัที$เกี$ยวข้องกับผลที$เปลี$ยนแปลงใหม่ (ผลการแข่งขนั สรุป
การแขง่ขนั เหรียญรางวลั) 
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บทที� 4  กฎพเิศษสาํหรับการแข่งขันเวิลด์แชมเปีGยนชิพรุ่นทั�วไป 
 

อ้างอิงจากกตกิาการแขง่ขนัระดบันานาชาตยิกเว้นที$ได้รับการแก้ไขในบทนี (  
 
        41.1 องค์กรผู้จัดการแข่งขัน (Organisation)  [GR] 
                  41.1.1 การแข่งขันระดับเ วิลด์แชมเปี(ยนชิพจะจัดขึ (นโดยอาศัยอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร ICF และจะจดัเฉพาะรายการที$ปรากฏในกติกาการแข่งขัน การแข่งขันนี (เปิดกว้าง
สําหรับสหพนัธ์แหง่ชาตทีิ$สงักดั ICF ทั (งหมด 
                  41.1.2 การแขง่เวิลด์แชมเปี(ยนชิพในการแขง่เรือแคนสูลาลอมจดัขึ (นทกุปียกเว้นปีที$มีการจดั
แขง่กีฬาโอลิมปิค คณะกรรมการบริหาร ICF กําหนดสถานที$และวนัเวลาสําหรับแขง่เวิลด์แชมเปี(ยนชิพ 
                  41.1.3 CSLC เสนอชื$อประธานกรรมการแขง่ขนั หวัหน้าผู้ตดัสินและเจ้าหน้าที$อื$นๆที$จําเป็น 
โดยจะต้องเป็นผู้ ที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ICF ระหวา่งการแขง่ขนั 
                               41.1.3.1 ในการแข่งรายการโอลิมปิค การแข่งขันเวิลด์แชมเปี(ยนชิพจะจดัขึ (นได้
ตอ่เมื$อมีสหพนัธ์เข้าร่วมอย่างน้อยหก (6) สหพนัธ์จากอย่างน้อยสาม (3) ทวีปเข้าร่วมปล่อยเรือในการ
แข่งขัน ถ้าระหว่างการแข่งขันบางสหพันธ์ถอนตวัหรือไม่สามารถแข่งขันจนเสร็จสิ (นได้ ให้ถือว่าการ
แขง่ขนันั (นยงัคงเป็นการแขง่เวิลด์แชมเปี(ยนชิพตอ่ไป  
                               41.1.3.2  สําหรับการแข่งขนัที$ไม่ใช่รายการโอลิมปิค การแข่งขนันั (นจะถือว่าเป็น
เวิลด์แชมเปี(ยนชิพก็ต่อเมื$อมีสหพันธ์เข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อยหก (6) สหพันธ์ในการแข่งขันแต่ละ
รายการและจะต้องมาจากอย่างน้อยสาม(3)ทวีปเข้าร่วมปล่อยเรือในการแข่งขนัทั (งหมดทุกรายการ
รวมกนั ถ้าระหว่างการแข่งขนัรายการบางสหพนัธ์ถอนตวัหรือไม่อาจแข่งขนัจนเสร็จสิ (นได้ ให้ถือว่าการ
แขง่ขนันั (นยงัคงเป็นการแขง่เวิลด์แชมเปี(ยนชิพตอ่ไป  
                  41.1.4 ความเปลี$ยนแปลงอนัเกิดกบัการจดัการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพอาจถกูกระทําขึ (น
เมื$อเกิดความเห็นที$แย้งกนัระหวา่ง ICF และสหพนัธ์ผู้จดัการแขง่ขนั 
 
         41. 2 การเข้าร่วมการแข่งขัน (Participation) [TR] 
           การแขง่ขนัรายการเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ:  
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การแขง่ขนัประเภทรายการบคุคล หญิง K1 
 ชาย K1 
 หญิง C1 
 ชาย C1 
 ชาย  C2 
รายการแขง่ขนัประเภททีม หญิง 3xK1 
 ชาย 3xK1 
 หญิง 3xC1 
 ชาย 3xC1 
 ชาย 3XC2 
 
                     41.2.1 สหพนัธ์หนึ$งแห่งจะสามารถส่งเรือเข้าร่วมสาม(3)ลําในการแข่งขนัรายการบคุคล
แตล่ะรายการและการแขง่ขนัประเภททีมหนึ$งทีมในการแข่งขนัแตล่ะรายการในการแข่งขนัรายการเวิลด์
แชมเปี(ยนชิพ 
 
          41.3 รูปแบบการแข่งขัน (Competition Format)    [TR] 
                     41.3.1 การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมเวิลด์แชมเปี(ยนชิพประกอบด้วยการแข่งขันรอบ
คดัเลือกจํานวน 2 เที$ยวแข่งขนั การแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ 1 เที$ยว และการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 1 
เที$ยว 
                    41.3.2 คะแนนการแข่งขนัที$ดีที$สุดจากการแข่งขนั 2 เที$ยว (เที$ยวที$ได้ใช้เวลาน้อยสุด)ใน
รอบคดัเลือกจะถกูนบัเป็นผลคะแนนของผู้ เข้าแขง่ขนั  
จํานวนนกักีฬาที$ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ ICF ใน
วนัที$หรือก่อนวนัที$ 1 ตลุาคมของปีก่อนที$จะมีการแขง่ขนัโดย ICF CSLC 
                    41.3.3 สําหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันจะใช้ผลจากการแข่งขันหนึ$ง
(1)เที$ยว จํานวนนกักีฬาที$ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะถกูประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ ICF ในวนัที$หรือก่อน
วนัที$ 1 ตลุาคมของปีก่อนที$จะมีการแขง่ขนัโดย CSLC 
                    41.3.4 สําหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันจะใช้ผลจากการแข่งขันหนึ$ง
(1)เที$ยว 
                    41.3.5 สําหรับการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศในรายการประเภทบคุคล ผู้ เข้าแข่งขนัคนแรกที$
เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้รับการจัดอันดบัโดยใช้ผลคะแนนจากรอบชิงชนะเลิศ ผู้ เข้าแข่งขันที$เข้า
แข่งขนัรอบรองนะเลิศจะถูกจดัอนัดบัโดยใช้ผลจากการแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ และสุดท้ายผู้ เข้าร่วม
แขง่ขนัอื$นๆถกูจดัอนัดบัโดยใช้ผลคะแนนจากรอบคดัเลือก 
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                    41.3.6 รายการแข่งขนัเรือแคนสูลาลอมประเภททีมในการแข่งเวิลด์แชมเปี(ยนชิพโดยการ
แขง่ขนัเที$ยวเดียวซึ$งอยูใ่นโปรแกรมหลงัการแขง่ขนัรายการประเภทบคุคลรอบชิงชนะเลิศ ทีมที$ได้รับการ
จดัอนัดบัโดยใช้คะแนนจากการแข่งขนัเดียวนี (ซึ$งเป็นคะแนนที$ดีที$สุด (ใช้เวลาน้อยที$สดุ) ที$ถูกจดัอนัดบั
เป็นอนัดบั 1 ทีมที$เร็วที$สดุลําดบัถดัไปเป็นอนัดบั 2 และถดัไปเรื$อยๆ  
 
            41.4 ตารางการแข่งขัน (Scheduling of Competitions)  [TR] 
                         41.4.1 การแขง่ขนัเรือแคนสูลาลอมโดยปกตจิะจดัขึ (น 5 วนัตดิตอ่กนั 
                         ลําดบัสุดท้ายของประเภทที$แตกต่างกันในตารางการแข่งขนัและโปรแกรมเป็นความ
รับผิดชอบของ ICF CSLC 
                         การแขง่ขนัรายการประเภททีมอาจจดัในสนามที$แข่งรอบคดัเลือกหรือสนามที$ได้รับการ
ออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะการแขง่ขนัรายการประเภททีม 
                         ไม่มีการฝึกซ้อมพายอย่างเป็นทางการในการแข่งขนัเรือแคนสูลาลอมเวิลด์แชมเปี(ยน
ชิพ 
                         41.4.2 โปรแกรมการแข่งขนัรายการแชมเปี(ยนชิพที$กําหนดไว้จะต้องส่งไปยัง CSLC 
โดยกรรมการผู้จดัการแขง่ขนัหนึ$งปีก่อนวนัที$จะมีการจดัแขง่เวิลด์แชมเปี(ยนชิพ โปรแกรมการแข่งขนัอาจ
มีการเปลี$ยนแปลงหรือเพิ$มเตมิเมื$อได้รับอนญุาตจาก ICF CSLC และคณะกรรมการบริหาร ICF  
 
              41.5 การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน (Invitations) [GR] 
                          41.5.1 การเชิญเข้าร่วมแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพจะต้องถูกส่งไปยงัสหพนัธ์แห่งชาติ
อื$นๆทั (งหมดโดยสหพันธ์ผู้จดัการแข่งขนั ซึ$งจะต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันแรกของการ
แขง่ขนั 
 
                  41.6 การแจ้งการเข้าร่วมการแข่งขัน  (Entries)   [GR] 
                        41.6.1  จํานวนผู้แจ้งเข้าร่วมแข่งขนัเรือแคนสูลาลอมเวิลด์แชมเปี(ยนชิพจะต้องทําเสร็จ
สิ (นอย่างน้อย 45 วนัก่อนการแข่งขนัโดยส่งตรงไปยงัสหพนัธ์ผู้จดัการแข่งขันตามกติกาที$กําหนดไว้ใน
บตัรเชิญ 
                        การแจ้งการเข้าร่วมการแขง่ขนัจะต้องเป็นไปตามกตกิาในข้อ 11  
                        41.6.2 การแจ้งการเข้าร่วมการแข่งขนัที$ไม่ได้แจ้งกลบัในรูปแบบที$เป็นทางการจะไม่ได้
รับการยอมรับ การแจ้งกลบัช้าจะได้รับการยอมรับตอ่เมื$อเป็นไปตามกตกิาข้อ 11.2    
                        41.6.3 รายชื$อผู้ แทนของการแข่งขันเวิลด์แชมเปี(ยนชิพจะต้องประกอบไปด้วยชื$อ
หวัหน้าผู้แทนและผู้จดัการทีม ตลอดจนชื$อเจ้าหน้าที$อื$นๆในทีม รายชื$อผู้แทนจะต้องถูกส่งกลบัไปโดย
เป็นไปตามกฎที$กําหนดไว้ในคําเชิญ 
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         41.7 การตอบรับการแจ้งเข้าร่วมการแข่งขัน (Acceptance of Entries) [TR] 
           สําหรับการตอบรับการแจ้งเข้าร่วมการแขง่ขนัเป็นไปตามกตกิาข้อ 12.1  
 
         41.8 ลาํดับการปล่อยเรือและหมายเลขเรือ (The Start Order and Bib Numbers) [TR] 
                     41.8.1 สําหรับลําดบัการปล่อยเรือในการแข่งขนัรายการเรือแคนสูลาลอมเวิลด์แชมเปี(ยน
ชิพในรายการประเภทบคุคลเป็นไปตามกตกิาข้อ 13.1.1 
                    41.8.2 ในการแขง่ขนัรายการเรือแคนสูลาลอมเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ หมายเลขนกักีฬาจะต้อง
สอดคล้องกบัการจดัอนัดบัของ ICF ในปัจจบุนั นกักีฬาที$อยู่ในลําดบัสงูสดุ จะมีหมายเลขประจําตวัเป็น
หมายเลข "1"  นกักีฬาที$อยู่ในลําดบัรองลงมาเป็นหมายเลข "2" เป็นต้น นกักีฬาที$ไม่ได้รับการจดัอนัดบั
โดย ICF จะได้รับหมายเลขโดยการจบัฉลาก หมายเลขนกักีฬาทั (งห้า(5)กลุ่มจะขึ (นด้วยด้วยเลข "1" 
สําหรับการแข่งขันแต่ละประเภทตลอดการแข่งขัน ในการแข่งขันรายการประเภททีมหมายเลขผู้ เข้า
แขง่ขนัจะจดัเรียงตามลําดบั  1A-1B-1C, 2A-2B-2C ไปเรื$อยๆ 
                  41.8.3 ในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ ลําดบัการปล่อยเรือของการ
แข่งขันรายการประเภททีมจะเรียงลําดบัไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการแข่งขันจากการแข่งขัน
รายการเวิลด์แชมเปี(ยนชิพก่อนหน้านี ( สหพนัธ์ซึ$งไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพก่อนหน้านี (
จะถกูกําหนดในชว่งเริ$มต้นด้วยการจบัฉลากโดยผู้จดัการแขง่ขนั 
 
       41.9 โปรแกรมการแข่งขัน  (Programme) [TR] 
                  41.9.1 ก่อนการเปิดการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพอย่างน้อย 1 เดือน สหพนัธ์แห่งชาติที$เข้า
ร่วมแข่งขนัจะต้องได้รับโปรแกรมการแข่งขนัที$ถูกกําหนดขึ (นพร้อมตารางการแข่งขนัและจํานวนเรือที$
ลงทะเบียนเข้าแขง่ขนัในแตล่ะรายการจากแตล่ะสหพนัธ์ที$เข้าร่วม 
                 41.9.2 โปรแกรมสุดท้ายจะถูกส่งไปยงัสหพันธ์ที$เข้าร่วมแข่งขนั หรือตวัแทนสหพนัธ์อย่าง
น้อย 24 ชม.ก่อนการเริ$มการแขง่ขนั 
                 41.9.3 โปรแกรมการแข่งขันสุดท้ายจะต้องประกอบไปด้วยโปรแกรมที$สมบูรณ์แล้วและ
ตารางการแขง่ขนั ตลอดจน ชื$อ หมายเลขนกักีฬาและผู้ เข้าแขง่ขนัแตล่ะคนของแตล่ะสหพนัธ์ 
 
        41.10 คณะกรรมการ - ICF  (Officials- ICF) [TR] 
          41.10.1 คณะกรรมการชี (ขาด 
          ระหว่างการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ อํานาจในการตดัสินใจสงูสดุเป็นของคณะกรรมการชี (ขาด 
คณะกรรมการประกอบไปด้วยบคุคลอยา่งน้อย 5 คน 
           กรรมการบริหาร ICF เป็นผู้แตง่ตั (งคณะกรรมการชี (ขาด  
           หนึ$งในคณะกรรมการนี (จะได้รับการแตง่ตั (งเป็นประธานกรรมการชี (ขาด 
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          ประธานคณะกรรมการแข่งขันและกรรมการฝ่ายเทคนิคอื$นๆอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการชี (ขาดเป็นไปตามกฎข้อ 9 
          การอทุธรณ์จะต้องส่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกับส่งคา่ธรรมเนียมจํานวน 75 ยโูร (หรือเที$ยบ
เท่าตามอัตราการแลกเปลี$ยนของประเทศผู้จดัการแข่งขนั) และต้องส่งไปยงัประธานคณะกรรมการชี (
ขาดในหน่วยงานจดัการแข่งขนัภายใน 20 นาทีหลงัจากที$มีการแจ้งว่าจะตดัสินใจอุทธรณ์  การตดัสิน
ของคณะกรรมการชี (ขาดถือเป็นอนัสิ (นสดุ จะมีการคืนคา่ธรรมเนียมถ้ามีการเปลี$ยนแปลงผลการอทุธรณ์ 
                        41.10.2 คณะกรรมการตา่งๆ 
                        การแขง่ขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพจะต้องบริหารจดัการโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคระดบั
นานาชาติ (ITO's) ตามที$เสนอไว้ในกฎข้อ 8.2 ภายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้าคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที$ฝ่ายเทคนิคอาจมีบทบาทเพิ$มขึ (นมาอีกหลายบทบาท 
                        ค่าใช้จ่ายเรื$องห้องและคณะกรรมการระหว่างการแข่งขันเป็นความรับผิดชอบของ
สหพนัธ์ผู้จดัการแข่งขนั คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคในการแข่งขนัรายการเวิลด์แชมเปี(ยนชิพจะต้องไม่
คาดเดากฎเกณฑ์การแขง่ขนัประเภททีมระดบัชาต ิ
                         41.10.3 เจ้าหน้าที$ฝ่ายเทคนิคในการแข่งขันเวิลด์แชมเปี(ยนชิพจะได้รับเลือกจาก 
CSLC จากกลุ่มคนที$เข้าร่วมการแข่งขนัในฐานะคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคในการแข่งขนัเวิลด์คพัเมื$อ
สองปีก่อนหน้านี ( โดยต้องมีผู้แทนจากสมาคม ผู้แทนจากระดบัภูมิภาคและผู้แทนจากกลุ่มเพศตา่งๆร่วม
พิจารณา 
                        เจ้าหน้าที$โอลิมปิคเกมส์จะถูกคดัเลือกจากผู้ เข้าร่วมในการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ
ในช่วงโอลิมปิคปัจจบุนั โดยต้องมีผู้แทนจากสมาคม ผู้แทนจากระดบัภูมิภาคและผู้แทนจากกลุ่มเพศ
ตา่งๆร่วมพิจารณา 
                        คา่ใช้จา่ยในการทอ่งเที$ยวสําหรับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคระดบันานาชาติ (ITO's) จะ
อยูใ่นความดแูลของ ICF รวมถึง; 
                        หวัหน้าผู้ตดัสิน 
                        ผู้ชว่ยหวัหน้าผู้ตดัสิน 
                       หวัหน้าผู้รวบรวมคะแนน 
                       คณะกรรมการผู้ออกแบบสนาม 
                       ผู้ตดัสินจากวิดีทศัน์และผู้ตดัสินประจําประตสูงูสดุ 15 คน 
                       แต่ละทีมที$เข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์คัพจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 
(CSLC เป็นผู้ กําหนด) เพื$อร่วมจา่ยคา่ใช้จา่ยของ ITO's ทั (ง 21 คนที$เข้าร่วมในการแขง่ขนัเวิลด์ 
แชมเปี(ยนชิพอยา่งเป็นทางการ 
                      ค่าใช้จ่ายสําหรับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคนานาชาติทั (งหมด (ค่าห้องและค่า
คณะกรรมการ)ระหวา่งระยะเวลาการแขง่ขนัเป็นความรับผิดชอบของสหพนัธ์ผู้จดัการแขง่ขนั 
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       41.11 สนามแข่งขัน (Course) [TR] 
                      41.11.1 จะต้องมีการกําหนดสนามที$ใช้แข่งขนัสองปีก่อนจดัการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยน
ชิพ สนามที$กําหนดจะต้องไม่ขัดแย้งกับกติกาในเรื$องสิ$งแวดล้อมหรือสภาพนิเวศวิทยาของประเทศ
เจ้าภาพ 
                      41.11.2 ความยาวของสนามกําหนดเป็นเมตรจากเส้นศนูย์กลางสนามจะต้องได้รับการ
ประกาศให้ทราบ 
                      41.11.3 CSLC กําหนดชื$อคณะกรรมการผู้ ออกแบบสนามซึ$งประกอบด้วย
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของ IJCSL 2 คนจากคนละสหพนัธ์ ชื$อเหล่านี (ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะ
กรรมการบริหารของ ICF 
                      โดยปกติแล้วในช่วงสี$วันก่อนวันแรกของการแข่งขัน คณะกรรมการผู้ ออกแบบสนาม
จะต้องออกแบบสนามและให้คําแนะนําในการสร้างประตสํูาหรับให้เรือผา่น 
                      ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าห้องและค่ากรรมการของกรรมการผู้ออกแบบสนามเป็นความ
รับผิดชอบของสหพนัธ์ผู้จดัการแขง่ขนั 
 
         41.12 การจับเวลา   (Timing) [TR] 
                       41.12.1 การจับเวลาในการแข่งขันเวิลด์แชมเปี(ยนชิพจะต้องจบัเวลาโดยใช้ทั (งระบบ
ภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์และระบบจบัเวลาสํารอง 
                       41.12.2 ในการคํานวณผลการแข่งขนั จะใช้ระบบจบัภาพจากภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์
ก่อน ในกรณีที$ระบบภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ใช้การไมไ่ด้จงึจะใช้ระบบจบัเวลาสํารอง 
 
         41.13 การห้ามใช้สารกระตุ้น  (Anti-Doping) [GR] 
                      41.13.1 การใช้สารกระตุ้นตามที$กําหนดไว้ในการแข่งขนัโอลิมปิค การใช้สารกระตุ้นเป็น
การกระทําที$ต้องห้ามเป็นอยา่งยิ$ง การควบคมุการใช้สารกระตุ้นจะต้องกระทําตามกฎการควบคมุการใช้
สารกระตุ้นของ ICF ภายใต้กํากับดูแลของคณะกรรมการด้านการแพทย์และการต่อต้านการใช้สาร
กระตุ้นของ ICF 
 
           41.14 การให้รางวัล (Awards)  [GR] 
                     41.14.1 การให้รางวลัแชมเปี(ยนชิพจะมอบในรูปแบบของเหรียญรางวลัตามพิธีการโอ
ลิมปิค เหรียญรางวลัจะแขง่ออกเป็นเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง คณะกรรมการผู้จดัการ
แขง่ขนัโดย ICF จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการมอบรางวลั 
                     เหรียญรางวลัจะต้องไม่มอบให้ใครนอกจากผู้ชนะการแข่งขนัในรายการแชมเปี(ยนชิพ มี
เพียงเหรียญรางวลันอกเหนือจากรางวลัอื$นๆทั (งหมดจะถกูมอบให้นกักีฬาในพิธีมอบเหรียญอย่างเป็น
ทางการ 
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                   41.14.2 เหรียญรางวลัจะถกูมอบให้ในการแขง่ขนัตอ่ไปนี ( : 
                           41.14.2.1 การแขง่ขนัรายการบคุคล : 
                           ที$ 1 - เหรียญทอง 
                           ที$ 2 - เหรียญเงิน 
                           ที$ 3 - เหรียญทองแดง 
                           41.14.2.2 การแขง่ขนัรายการประเภททีม: 
                           ทีมที$ได้ที$ 1- สมาชิกแตล่ะคนจะได้รับเหรียญทอง 
                           ทีมที$ได้ที$ 2- สมาชิกแตล่ะคนจะได้รับเหรียญเงิน 
                           ทีมที$ได้ที$ 3- สมาชิกแตล่ะคนจะได้รับเหรียญทองแดง 
                   41.14.3 ในการแขง่ขนัรายการ C2 ลกูเรือทั (งสองจะได้รับเหรียญรางวลัที$เหมาะสม 
                   41.14.4 เพื$อรักษาความเป็นรูปแบบของพิธีมอบเหรียญ ผู้ เข้าแข่งขนัที$ได้รับเหรียญรางวลั
ต้องใสช่ดุนกักีฬาประจําชาตขิองทีมเข้ารับเหรียญรางวลั 
                   41.14.5 การแขง่ขนัเนชั$นคพัของ ICF 
                   ถ้วยรางวัล 6 ถ้วยในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมจะถูกมอบให้นักกีฬาในการแข่งขัน
ประเภทตา่งๆตอ่ไปนี ( 
                   หนึ$งถ้วยสําหรับการแขง่ขนัประเภท K1-ชาย 
                   หนึ$งถ้วยสําหรับการแขง่ขนัประเภท K1-หญิง 
                   หนึ$งถ้วยสําหรับการแขง่ขนัประเภท C1-ชาย 
                   หนึ$งถ้วยสําหรับการแขง่ขนัประเภท C1-หญิง 
                   หนึ$งถ้วยสําหรับการแขง่ขนัประเภท C2-ชาย 
                   หนึ$งถ้วยสําหรับ "ถ้วยรวม" สําหรับสหพนัธ์แหง่ชาตทีิ$ชนะเลิศ 
                   สหพนัธ์แหง่ชาตแิตล่ะแหง่จะได้รับคะแนนตามข้อกําหนดด้านล่าง ถ้วยเนชั$นคพัจะถกูมอบ
แคส่หพนัธ์แหง่ชาตทีิ$ทําคะแนนสงูสดุในการแขง่ขนัรายการบคุคลแตล่ะรายการ ถ้วยรางวลัจะได้รับมอบ
จาก ICF โดยคณะกรรมการผู้จดัการแขง่ขนัเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 
                   -นกักีฬาที$ได้ที$ 1 ได้ 20 คะแนน; 
                   -นกักีฬาที$ได้ที$ 2 ได้ 19 คะแนน; 
                   -นกักีฬาที$ได้ที$ 3 ได้ 18 คะแนน เป็นต้น 
                   "ถ้วยคะแนนรวม" ที$มอบให้แก่สหพนัธ์แหง่ชาตทีิ$ชนะเลิศ 
                   คะแนนจากการแข่งขนัแต่ละรายการจะถูกนํามารวมกันเพื$อตดัสินให้ถ้วยคะแนนรวม ใน
กรณีที$มีสหพนัธ์แห่งชาติที$ได้คะแนนที$เท่ากัน ทีมที$มีตําแหน่งบุคคลที$ได้รับรางวลัสูงที$สุดจะชนะถ้วย
แขง่ขนัในรายการนั (น 
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                        41.14.6 ในพิธีมอบเหรียญรางวลัจะมอบเพียงเหรียญรางวลัอย่างเป็นทางการของ ICF 
เท่านั (นจะไม่มีการมอบรางวัลอื$นใด สหพันธ์ผู้ จัดการแข่งขันอาจให้ของรางวัลหรือของขวัญอื$นๆใน
โอกาสเดียวกัน จะต้องไม่มีการมอบรางวลัอื$นใดให้กับผู้ อื$นนอกเหนือจากผู้ชนะการแข่งขนัหรือผู้แทน
อยา่งเป็นทางการของนกักีฬาเทา่นั (น 
 
            41.15 ผลการแข่งขันและการรายงานผล  (Results and Reports) [GR] 
                         41.15.1 สําเนาผลการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศโดยละเอียดและอย่างเป็นทางการในการ
แข่งขันเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ การรายงานผลที$เกี$ยวข้องกับการประท้วง ผลคะแนนจากสหพันธ์ผู้จัดการ
แขง่ขนั ประธานคณะกรรมการแข่งขนั และจากหวัหน้าผู้ตดัสินและเอกสารอื$นๆที$เกี$ยวข้องจะต้องส่งไป
ยงัเลขาธิการทั$วไปของ ICF และประธาน CSLC ภายใน 30 วนัภายหลงัการปิดการแขง่ขนัเวิลด์ 
แชมเปี(ยนชิพ 
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บทที� 5  กฎพเิศษสาํหรับการแข่งขันเวิลด์แชมเปีGยนชิพรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 23 ปี 
 

           อ้างอิงจากกติกาการแข่งขนัระดบันานาชาติและกฎพิเศษสําหรับการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ
รุ่นทั$วไปยกเว้นที$ได้รับการแก้ไขในบทนี ( 
 
            42.1 วัตถุประสงค์ (Purpose)  [GR] 
เพื$อเป็นการขยายผลการแขง่ขนัเรือแคนสูลาลอม การจดัการแข่งขนัแชมเปี(ยนชิพสําหรับเยาวชนอายไุม่
เกิน 23 ปีจะถกูจดัขึ (นทกุปี 
 
            42.2 การจาํกัดอายุ (Ages Limit)  [TR] 
                     42.2.1 ในการแข่งขันรายการประเภทบุคคลสําหรับการแข่งขันรายการ K1M, K1W, 
C1M,C1W นกักีฬาอาจเข้าร่วมและแขง่ขนัในรายการเดียวกนักบัการแข่งขนัรุ่นเยาวชนอายไุม่เกิน 23 ปี 
สําหรับการแข่งขันรายการเหล่านี (นักกีฬาอาจเข้าร่วมรายการแข่งขันที$แตกต่างกันไปในกลุ่มอายุที$
แตกตา่งกนั 
                     42.2.2  ในการแข่งขนัรายการ C2M นกักีฬาอาจะเข้าแข่งขนัทั (งในสองกลุ่มอายกุบัคูที่$มี
อายุแตกตา่งกนัตราบที$ยงัเป็นไปตามกฎข้อ 3.4 นกักีฬาอาจไม่เข้าร่วมแข่งขนัทั (งสองกลุ่มอายกุบัคูค่น
เดียวกนั 
                     42.2.3 ก่อนการแขง่ขนั ผู้จดัการทีมจะต้องเสนอเอกสารทางการ เช่น พาสปอร์ต หรือบตัร
ประชาชนที$ปรากฏรูปถ่าย เพื$อยืนยนัอายขุองผู้ เข้าแขง่ขนั (อ้างถึงกฎข้อ 3.4) 
 
             42.3 การแข่งขันประเภททีม (Teams Event)  [TR] 
                เมื$อสหพนัธ์ไมมี่นกักีฬาเพียงพอที$จะตอบรับเข้าร่วมการแข่งขนัรายการประเภททีมที$แบง่เป็น
กลุ่มอายุ นกักีฬาตั (งแต่สองคนขึ (นไปอาจเข้าร่วมแข่งขันทั (งในสองกลุ่มอายุในการแข่งขันประเภททีม
รายการเดียวกนัเพื$อเข้าแขง่ขนัในประเทศทีมตราบเทา่ที$เป็นไปตามกฎข้อ 3.4 และ 6.2.2 
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บทที� 6  กฎพเิศษสาํหรับการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ 
 

43. ข้อกาํหนดสาํหรับการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ (Requirements for Olimpic Games) [TR] 
          43.1 เครื$องแต่งกายและอุปกรณ์ของผู้ เข้าแข่งขนัจะต้องเป็นไปตามกฎของ IOC ข้อ 50 ตลอด
ระยะเวลาการแขง่ขนั http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf 
          43.2 เรือ อปุกรณ์หรือเครื$องแตง่กายในการแข่งขนัซึ$งไม่เป็นไปตามกฎข้างต้นจะไม่สามารถใช้ใน
การแขง่ขนัได้ ทีมจะต้องรับผิดชอบในการจดัหาอปุกรณ์ของตนเอง 
          43.3 หมวกนิรภัยและพายจะต้องแสดงสญัลกัษณ์ธงของ NOC หรือสญัลกัษณ์แบบอื$นๆ (โดย
คณะกรรมการผู้จดัการแขง่ขนัจะเป็นคนจดัเตรียมให้) 
          43.4 ในการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ ชื$อของผู้ เข้าแช่งขันจะต้องติดไว้ที$ข้างลําเรือ ICF จะเป็นผู้
กําหนดตําแหนง่ตดิชื$อที$มองเห็นได้ชดัเจน 
          ขนาดของชื$อบนสตกิเกอร์จะต้องสงูอยา่งน้อย 10 ซม.เขียนด้วยตวัอกัษรสีดําบนพื (นสีขาว  
ผู้จดัการแขง่ขนัจะเป็นผู้จดัเตรียมสตกิเกอร์ไว้ 
           โปรแกรมการแข่งขัน การเข้าร่วมการแข่งขัน การเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ถูก
กําหนดขึ (นภายใต้ความเห็นชอบสอดคล้องกบัข้อกําหนดของคณะกรรมการโอลิมปิคนานาชาต ิ
ในสว่นอื$นๆ กตกิาทางเทคนิคของ ICF โดยเฉพาะอย่างยิ$งกฎพิเศษในการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพควร
จะถกูนํามาประยกุต์ใช้ 
           43.5 การก้าวเข้าสู่รอบถัดไปจากรอบคดัเลือกไปสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในการ
แข่งขนัโอลิมปิคเกมส์จะถูกตีพิมพ์พร้อมโปรแกรมการแข่งขนัและอาจมีความแตกต่างไปจากการเข้าสู่
รอบถดัไปที$ใช้ในการแขง่ขนัของ ICF 
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บทที� 7 กฎพเิศษในการแข่งขันเวิลด์คัพ 
 

         อ้างอิงจากกตกิาการแขง่ขนัระดบันานาชาติและกฎพิเศษสําหรับการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพรุ่น
ทั$วไปเว้นแตไ่ด้รับการแก้ไขในบทนี ( 
 
        44.1 วัตถุประสงค์ (Purpose)  [TR] 
                    44.1.1 การจดัการแข่งขนัเวิลด์คพัในการแข่งขนัเรือแคนสูลาลอม (WCS) ถูกจดัขึ (นทกุปี
โดยมีวตัถปุระสงค์ที$จะเพิ$มการเข้าร่วมและการพฒันาการทางกีฬา 
                    44.1.2 จะมีการมอบรางวลัหนึ$งรางวลัตอ่การแข่งขนัแตล่ะรายการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนั 
K1M,K1W, C1M, C1W และ C2M ภายใต้ชื$อการแขง่ขนัชิงถ้วยเวิลด์คพัแคนสูลาลอมของ ICF 
                    44.1.3 ทุกๆปีก่อนวนัที$ 1 ตลุาคม สองปีก่อนปีที$จดัการแข่งขนัเวิลด์คพัซีรีย์จะต้องมีการ
ตีพิมพ์ปฏิทินการแข่งขนัออกมา คณะกรรมการบริหาร ICF นอกเหนือจากคําแนะนําของ CSLC จะเป็น
ผู้อนุมตัิการพิมพ์ปฏิทินนี ( ในสถานการณ์ที$มีข้อยกเว้น การเปลี$ยนแปลงใดๆในปฏิทินเวิลด์คพัอาจทํา
ภายในหนึ$งปีก่อนการแขง่ขนัโดยได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารของ ICF 
                    44.1.4 การแข่งขันรายการประเภททีมเที$ยวเดียวอาจจัดในการแข่งขันรายการเวิลด์คพั 
การแขง่ขนัประเภททีมจะต้องจดัขึ (นภายหลงัรอบชิงชนะเลิศรายการประเภทบคุคล 
 
          44.2 การจัดการแข่งขัน (Organisation) [TR] 
                    44.2.1 สหพันธ์แห่งชาติจะต้องเสนอรายชื$อผู้ สมัครเข้าร่วมแข่งขันเวิลด์คพัต่อประธาน 
CSLC ก่อนวนัที$ 1 มีนาคม สี$ปีก่อนจดัการแขง่ขนั 
                    44.2.2 CSLC คดัเลือกจากผู้สมคัรที$เข้าร่วมการแข่งขนัเวิลด์คพัและเตรียมปฏิทินเวิลด์คพั
สําหรับสี$ปีข้างหน้า คณะกรรมการบริหาร ICF ลงนามรับรองการเลือกนี ( 
                    44.2.3 รายการแขง่ขนัเหลา่นี (จะต้องมีลกัษณะเฉพาะตามที$กําหนดไว้ของ WCS ในปฏิทิน
ของ ICF 
                    44.2.4 การแขง่ขนัเวิลด์คพัจะต้องเปิดกว้างสําหรับผู้แขง่ขนัจากทั (ง 5 ภาคพื (นทวีป 
                    44.2.5 การแข่งขนัเวิลด์คพัจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื$อมีสหพนัธ์อย่างน้อย 6 แห่งเข้าร่วมการเริ$ม
การแขง่ขนั 
                    44.2.6 การแข่งขนัจะต้องกระทําขึ (นโดยสอดคล้องกับกติกาการแข่งขนัเรือแคนูสลาลอม
ของ ICF รวมถึงในบทที$ 4 กฎพิเศษสําหรับการแข่งขันเวิลด์แชมเปี(ยนชิพรุ่นทั$วไป เว้นแต่จะมีการ
เปลี$ยนแปลง ณ ที$นี ( 
                    44.2.7 จํานวนนักกีฬาที$เข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะถูกประกาศบน
เว็บไซต์ของ ICF ภายในหรือก่อนวนัที$ 1 ตุลาคมของปีก่อนการปีการแข่งขนัในปฏิทินที$กําหนดโดย 
CSLC 
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                    44.2.8 การแขง่ขนัควรจะจดัขึ (นตามปกติเป็นเวลาสองหรือสามวนัตอ่เนื$องกนั การก้าวเข้า
สู่รอบลึกๆ จํานวนเรือและผลการแข่งขนัควรจะเป็นไปในทางเดียวกบัการแข่งขนัเวิลด์แชมเปี(ยนชิพ (ดู
กฎข้อ 41.3) 
                    44.2.9 การแขง่ขนัสดุท้ายในเวิลด์คพัซีรีย์อาจมีรูปแบบที$แตกตา่งไปจากการแข่งขนัในซีรีย์
ก่อนหน้านี ( (การไม่รับรองการตอบรับเข้าร่วมแข่งขนั การเข้าสู่รอบถัดไปในการแข่งขัน ระบบคะแนน 
เป็นต้น) รูปแบบอาจได้รับการปรับเปลี$ยนภายในระยะเวลา 2 ปี รูปแบบจะถูกประกาศในเว็บไซต์ของ 
ICF ภายในหรือก่อนวนัที$ 1 ตลุาคมของปีก่อนการแข่งขนัทกุรอบ 2 ปี การแข่งขนันี (เรียกว่าการแข่งขนั
เรือแคนสูลาลอมรอบชิงชนะเลิศของเวิลด์คพัซีรีย์ของ ICF (the ICF Canoe Slalom World Cup Series 
Final) 
 
        44.3 การแจ้งเข้าร่วมการแข่งขัน (Entries) [TR] 
                     44.3.1 ในการแขง่ขนั WCS สหพนัธ์แห่งชาติแตล่ะแห่งสามารถส่งเรือเข้าร่วมแข่งขนัได้ 5 
ลําตอ่รายการ อย่างไรก็ตามเรือ 4 ลําจะต้องได้รับการรับรองการแข่งขนัผ่านการจดัอนัดบัของ ICF ใน
ฤดกูาลที$แล้ว ภายในวนัที$ 1 ตลุาคมของปีก่อนการแข่งขนัของ ICF   CSLC จะประกาศผลการจดัอนัดบั
ของ ICF พร้อมกบัโควต้าของแตล่ะสหพนัธ์ในปีถดัไปของ WCS 
                    44.3.2 การตอบรับเข้าร่วมแขง่ขนัต้องได้รับอยา่งน้อย 14 วนัก่อนวนัแรกของการแข่งขนัใน
การแขง่ขนัรายการเวิลด์คพัแตล่ะรายการ 

 
        44.4 คณะกรรมการออกแบบสนามแข่งขัน  (The Course Design Committee) [TR] 
                   44.4.1 ICF IJCSL จํานวน 2 คนจะต้องเป็นผู้ออกแบบสนาม สหพันธ์เจ้าภาพเป็นผู้
กําหนดหนึ$งในคณะกรรมการออกแบบสนามนี (และ ICF CSLC เป็นผู้ กําหนดคณะกรรมการออกแบบ
สนามคนอื$นๆ รายชื$อคณะกรรมการผู้ออกแบบสนามจะต้องรวมอยู่ในรายชื$อคณะกรรมการของสหพนัธ์
แหง่ชาตด้ิวย (กฎข้อ 8.4.1) 
 
        44.5 ลาํดับการปล่อยเรือและหมายเลขเรือ (Starting Order and Bib Numbers) [TR] 
                    44.5.1 สําหรับลําดบัการปล่อยเรือในการแข่งขนัเวิลด์คพัแคนสูลาลอมเป็นไปตามกฎข้อ 
13.1.1 และ 41.8 
 
           44.6 คณะกรรมการของ ICF ในการแข่งขัน WCS (ICF Officials for WCS) [TR] 
                    44.6.1 CSLC เป็นผู้ประกาศชื$อผู้แทน ICF 1 คนต่อการแข่งขนัรายการ WCS แต่ละ
รายการ 
                    44.6.2 สหพันธ์ผู้จดัการแข่งขนัจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าห้อง ค่ากรรมการผู้แทน
ของ ICF 
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            44.7 หน้าที�ของคณะกรรมการ ICF (Duty of the ICF Officials)   [TR] 
                        44.7.1 ผู้แทนของ ICF เป็นผู้ อํานวยการดแูลการแขง่ขนั 
                                    44.7.1.1 ผู้แทนของ ICF จะต้องได้รับโปรแกรมที$เสร็จเรียบร้อยแล้วและข้อมลู
ที$อพัเดททั (งหมด 30 วนัก่อนการแข่งขนั เพื$อตรวจสอบว่ามีการปฏิบตัิตามกฎหรือคําแนะนําของ ICF 
หรือไม ่
                                    44.7.1.2 ผู้แทนมีสิทธิxที$จะเข้าร่วมและออกเสียงในการประชมุทกุครั (ง 
                                    44.7.1.3 ผู้แทนจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้จัดการแข่งขนั กําหนดอนัดบัของ
เรือแคนสูลาลอมของ ICF แก่ผู้ เข้าแขง่ขนัทั (งหมดและดแูลการจดัทําผลการแขง่ขนัเวิลด์คพัในปัจจบุนั 
                       44.7.2 หลงัการแข่งขนั WCS แตล่ะครั (ง ผู้แทนของ ICF จะต้องส่งรายการตอ่เลขาธิการ
ทั$วไปของ ICF และสง่ไปยงัประธาน CSLC ที$เกี$ยวข้องกบัธรรมชาตทิางกีฬาของการแขง่ขนั  
 
            44.8 การมอบรางวัลเวิลด์คัพในการแข่งขันแคนูสลาลอม (Awarding of the World 
Cup in Canoe Slalom)   [TR] 
                       44.8.1 การจัดอันดับการแข่งขันเวิลด์คพัแต่ละรายการจะถูกประกาศเป็นผลคะแนน
สดุท้ายของการแขง่ขนั WCS แตล่ะรายการ 
                      44.8.2 นกักีฬาจะได้รับคะแนนเพื$อกําหนดผู้ชนะคะแนนรวมในการแข่งขนัเวิลด์คพั ผู้ เข้า
แขง่ขนัที$มีคะแนนรวมสงูสดุจะเป็นผู้ชนะในการแขง่ขนัเรือแคนสูลาลอมเวิลด์คพัซีรีย์ในรายการนั (น 
                      44.8.3 การให้คะแนนผู้ เข้าแข่งขนัเวิลด์คพัจะประกาศในเว็บไซต์ของ ICF หรือก่อนวนัที$ 
1 ของปีก่อนปีการแขง่ขนัในปฏิทินที$ ICF CSLC ทําขึ (น 
                      44.8.4 เรือที$ได้รับ DSQ-C ในรอบใดรอบหนึ$งของการแขง่ขนัจะได้คะแนน 0 คะแนน 
                      เรือที$ได้รับ DNF หรือ DNS ในรอบการแขง่ขนัที$ได้รับการรับรองทั (งคูจ่ะได้ 1 คะแนน 
                      เรือที$ได้รับ DSQ-R ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะได้รับ 2 คะแนน 
                      เรือที$ได้รับ DNF หรือ DNS ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะได้รับคะแนนเป็นไป
ตามผลการแขง่ขนัรอบสดุท้ายของตน 
                      44.8.5 ในการแข่งขนัที$มีคะแนนเสมอกนัในการจดัอนัดบัรอบสดุท้าย ผู้ เข้าแข่งขนัที$มีผล
การแขง่ขนัดีที$สดุในการแขง่ขนัสดุท้ายของเวิลด์คพัซีรีย์จะได้อนัดบัคะแนนสงูกวา่ 
 
         44.9 การให้รางวัล  (Awards)  [TR] 
                     44.9.1 จะมีการมอบเหรียญรางวลัหรือรางวลัแก่ผู้ เข้าแข่งขนัที$ทําคะแนนสงูสดุ 3 อนัดบั
แรกในแตล่ะรายการของการแขง่ขนัรายการเวิลด์คพัแตล่ะรอบ 
                     44.9.2 ถ้วยรางวัลเวิลด์คัพจะมอบให้ในการแข่งขันสุดท้ายของเวิลด์คัพซีรีย์แก่ผู้ ชนะ
รางวลัรวมของการแขง่ขนัรายการประเภทบคุคลแตล่ะรายการ 
                     44.9.3 ถ้วยรางวลัเวิลด์คพั 6 ถ้วยจะมอบให้นกักีฬาโดย ICF 


