
  

 Stand Up Paddling Board หรือ SUP เป็นที่กีฬาทางน้้าที่ก้าลังได้รับความนิยมเล่นอย่างแพร่หลาย
ในทวีปต่างๆ ทั่วโลก จากคนทุกเพศทุกวัยที่รักการออกก้าลังกายตลอดช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยที่กีฬา SUP เป็น
กีฬาทางน้้าที่ใช้กระดาน (Board) ประกอบกับการใช้พาย (Paddle) แม้ว่าจะมีข้อขัดข้องในการเป็นเจ้าของกีฬา 
SUP ระหว่างสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ หรือ International Surfing Association : ISA กับ 
สหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ หรือ International Canoe Federation : ICF  แต่ในที่สุดข้อขัดข้องดังกล่าวได้ถึง
บทสรุปจาก อนุญาโตตุลาการกีฬาโลก หรือ The Court of Arbitration for Sport : CAS ให้ทั้งสององค์กร ISA 
และ ICF ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬา SUP ให้แพร่หลายทั่วโลกต่อไป  

 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย (Rowing and Canoeing Association of Thailand : 
RCAT) มีพันธกิจในการก้ากับดูแล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา กีฬาทางน้้าทั้งปวงที่ใช้พายทั้งหมดในประเทศไทย 
ประกอบกับเป็นสมาชิกของ ICF ได้เล็งเห็นความส้าคัญในการพัฒนากีฬา SUP ให้แพร่หลายไปสู่บุคคลทุกระดับ 
ทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทั้งพ้ืนที่เมืองหลวง และ ทุกจังหวัดที่มีแหล่งน้้า จึงได้จัดการแข่งขันกีฬา SUP ที่เป็นมาตรฐาน
ตามกฎกติกาสากลของ ICF ขึ้น ในรายการ “SUP Festival by RCAT” ในรูปแบบของ Competition Serie 
จ้านวน 3 สนาม ได้แก่ สนามที่ 1 ทะเลสาบเมืองทองธานี อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  สนามที่ 2 สิงห์ปาร์ค 
จังหวัดเชียงราย และสนามที่ 3 ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

การจัดการแข่งขันกีฬา SUP รายการ “SUP Festival by RCAT” สนามที่ 1 ทะเลสาบเมืองทองธานี 
อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก้าหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 10 :00 – 22:00 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬา SUP ให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใจกลางเมืองใหญ่ ชุมชนขนาดใหญ่ ได้รู้จัก
กีฬาทางน้้าที่ง่ายต่อการเข้าร่วมและเข้าถึง รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกก้าลังกายรูปแบบใหม่ในเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้้า และยังเป็นการกระตุ้นและสนองนโยบายการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่จัดการแข่งขันได้อีกด้วย  รายการ “SUP Festival by RCAT” ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา SUP
ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 Sprint Race ระยะทาง 200 เมตร 
 Technical Race ระยะทาง 1,000 เมตร (1 รอบ) 
 Distance SUP Race ระยะทาง 5,000 เมตร (5 รอบ) 
 Fun SUP Race ระยะทาง 1,000 เมตร (1 รอบ) 
 คุณพ่อ/คุณแม่กับลูก  
 เจ้าของกับน้องสุนัข 

ประเภทการแข่งขัน 

 Sprint Race [200 m.] 
o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง ไม่จ้ากัดอายุ 
o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง อายุต่้ากว่า 38 ปี (U – 38) 
o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป (40+) 



o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป (50+) 
o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป (60+) 

 Technical Race [1 km.] 
o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง ไม่จ้ากัดอายุ 
o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง อายุต่้ากว่า 38 ปี (U – 38) 
o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป (40+) 

 Distance Race [ 5 km.] 
o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง ไม่จ้ากัดอายุ 
o รุ่นบุคคลทั่วไปชาย – หญิง อายุต่้ากว่า 38 ปี (U – 38) 

 Fun SUP Race [1 km.] 
o ไม่มีการแข่งขัน ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน 

กติกาในการร่วมแข่งขัน 

1. ผู้จัดการแข่งขันจะด้าเนินการจัดงานในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยที่ผู ้เข้าแข่งขัน
จะต้องยอมรับความความเสี่ยงของตัวเองและผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
อย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันหรือระหว่างการมีส่วนร่วมในการแข่งขันใดๆ ผู้เข้าร่วมต้องได้รับการ
ตรวจสอบทางการแพทย์และ/หรือปรึกษาแพทย์ของพวกเขา ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนและก่อนที่การ
แข่งขันจะเกิดขึ้นจริง 

2. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน ในบางกรณีผู้เข้าการแข่งขันจ้าเป็นต้องออกจากการแข่งขันทันทีหาก 
ได้รับการแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้อ้านวยการการแข่งขันผู้ตัดสินและ / หรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

3. อุปกรณ์ทุ่นแรง หรือวัตถุอื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ส้าหรับทางการแพทย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเส้นทางการ
แข่งขัน 

4. คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้การถ่ายภาพใด ๆ (รวมทั้งผู้เข้าร่วม), ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกหรือ
บันทึกสื่ออ่ืน ๆ ถูกต้องตาม กฎหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการโฆษณาเชิงพาณิชย์  

5. คณะผู ้จ ัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะจ้ากัดหรือปฏิเสธการสมัครจากผู ้เข้าร ่วมการแข่งขันโดยไม่
จ้าเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ 

6. คณะผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบส้าหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกรอกรายละเอียดการสมัครไม่
สมบูรณ์ 

7. ใบสมัครไม่สามารถโอนสิทธิได้ หากต้องการโอนสิทธิ์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 100 บาท ซึ่งไม่มีการ
คืนเงินในส่วนนี้ทุกกรณี 

8. ผู้แข่งขันต้องใส่เสื้อกั๊กหมายเลขประจ้าตัว (ยกเว้นกิจกรรมประเภท Fun Race) ไว้ตลอดการแข่งขัน ใน
กรณีที่ ไม่สามารถมองเห็นเลขหมายประจ้าตัว การใส่เสื้อกั๊กหมายเลขผิดประเภทการแข่งขัน หรือเหตุอื่นที่
ท้าให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครแข่งขันในประเภทนั้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล  

 

 



สิ่งท่ีนักกีฬาจะได้รับ 

 เสื้อกั๊กหมายเลขแข่งขันตามชนิดประเภทแข่งขัน (ยกเว้นกิจกรรมประเภท Fun Race) 
 เสื้อที่ระลึก (ยกเว้นกิจกรรมประเภท Fun SUP Race) 
 เหรียญที่ระลึก 
 ขวดน้้าพกพา (ยกเว้นกิจกรรมประเภท Fun Race) 
 กระเป๋ากันน้้า (ยกเว้นกิจกรรมประเภท Fun Race) 
 บริการอาหารกลางค่้าหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันมูลค่า 200 บาท 

 


