
 
 

ระเบียบการแข่งขัน 
การแข่งขันบอร์ดยืนพาย ประจ าปี ๒๕๖๓  

(Sup Festival Rcat 2020)  
......................................... 

๑. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม         พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์ 
เลขาธิการ              พลเรือตรี นฤพล  เกิดนาค 
ส านักงาน             ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๑๘  
ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐–๒๑๗๐– ๙๒๓๕-๖ 
E-mail    office@rcat.or.th 

๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน        ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายฯ 

รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   ผู้แทนจากจังหวัดนนทบุรี 
เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน       เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
Chief Official             รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
Chief Judge             ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายฯ 

๓. ก าหนดการแข่งขัน 
 - การแข่งขันบอร์ดยืนพาย ประจ าปี ๒๕๖๓ (Sup Festival Rcat 2020)  
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

- เวลา ๑๓๐๐ น. เริ่มลงทะเบียน  

- เวลา ๑๔๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน  
- เวลา ๑๘๐๐ น. พิธีมอบรางวัล/งานเลี้ยง 
- เวลา ๒๐๐๐ น. ปิดงาน  

๔. สนามแข่งขัน 
ณ ทะเลสาบเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

๕. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
๕.๑ ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ ( INTERNATIONAL CANOE FEDERATION - ICF) 

และกติกาของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
         ๕.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและกติกาการแข่งขันดังกล่าวการวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง แล้วแต่กรณี และค าตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็น
สิ้นสุด 
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๖. คุณสมบัตินักกีฬา 
๖.๑ ประเภท รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี คือเกิดตั้งแต ่พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา 
๖.๒ ประเภท รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี คือเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา 
๖.๓ ประเภท รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป คือเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นต้นไป 
๖.๔ ประเภท รุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป คือเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นต้นไป 
๖.๕ ประเภท รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คือเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นต้นไป 
๖.๖ ประเภท ครอบครัว (พ่อ+ลูก/แม่+ลูก) โดยลูกต้องมีอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๖.๗ ประเภทคนกับสุนัข โดยสุนัขต้องมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๕ กิโลกรัม 
๖.๘ ประเภทการแข่งขันความเร็ว ระยะ ๒๐๐ เมตร นักกีฬาที่ลงสมัคร ระยะ ๕ กิโลเมตร และระยะ       

๑ กิโลเมตร สามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟรี 

๗. ประเภทรายการแข่งขัน ดังนี้  
 ๗.๑ รายการแข่งขันบอร์ดยืนพาย (SUP) ประเภททางไกล ระยะการแข่งขัน ๕ กิโลเมตร (ชาย/หญิง) 

 - รุ่นทั่วไป  - รุ่นอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี  

 - รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป  - รุ่นอายุต่ ากว่า ๒๓ ปี 

 - รุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  - รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

๗.๒ รายการแข่งขันบอร์ดยืนพาย (SUP) ประเภทเทคนิค ระยะการแข่งขัน ๑ กิโลเมตร (ชาย/หญิง)  
 - รุ่นทั่วไป  - รุ่นอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี  

 - รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป  - รุ่นอายุต่ ากว่า ๒๓ ปี 

 - รุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  - รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  
 - รุ่นคนกับสุนัข  - รุ่นครอบครัว ๒ คน (พ่อ+ลูก/แม่+ลูก) 

๗.๓ รายการแข่งขันบอร์ดยืนพาย (SUP) ประเภทความเร็ว ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร  
 - นักกีฬาที่ลงสมัครแข่งขัน ระยะ ๕ กิโลเมตร และระยะ ๑ กิโลเมตร เข้าร่วมการแข่งขันฟรี 

๘. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๘.๑ การแข่งขันบอร์ดยืนพาย ประเภททางไกล ระยะการแข่งขัน ๕ กิโลเมตร  
 - รุ่นทั่วไปชาย/หญิง     ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ชาย/หญิง   ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุต่ ากว่า ๒๓ ปี ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
๘.๒ การแข่งขันบอร์ดยืนพาย ประเภทเทคนิค ระยะการแข่งขัน ๑ กิโลเมตร 
 - รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง    ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ชาย/หญิง   ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุต่ ากว่า ๒๓ ปี ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นคนกับน้องหมา    ๒๐ คน 
 - รุ่นครอบครัว    ๔๐ คน (๒๐ คู)่ 
 



๘.๓ การแข่งขันบอร์ดยืนพาย ประเภทความเร็ว ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร 
 - รุ่นทั่วไปชาย/หญิง     ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ชาย/หญิง   ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุต่ ากว่า ๒๓ ปี ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ชาย/หญิง  ๔๐ คน 
 - รุ่นคนกับสุนัข    ๒๐ คน 
 - รุ่นครอบครัว    ๔๐ คน (๒๐ คู)่ 

๙. การสมัครแข่งขัน 
๙.๑ อัตราค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๙.๑.๑ ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระยะ ๑ กิโลเมตร จ านวน ๕๐๐ บาท 
 ๙.๑.๒ ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระยะ ๕ กิโลเมตร จ านวน ๕๐๐ บาท 
 ๙.๑.๓ ค่าเช่าบอร์ด จ านวน ๕๐๐ บาท (กรณีน าบอร์ดมาเอง ไม่ต้องเสียค่าเช่า) 
๙.๒ รับสมัครตั้งแต่วันที่ถึงวันศุกร์ท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๙.๓ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน online ได้ที่ www.rcat.or.th โดยปฏิบัติตามข้ันตอนให้ครบถ้วน 
๙.๔ ตรวจสอบผลการสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๘ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๗๐ ๙๒๓๕-๖ หรือ นางสาวเกษศินี ฤทธิธรรม โทร.๐๘๐ ๙๐๔๐๖๕๗ E-Mail: 
rcat2018.th@gmail.com 

๑๐. กรรมการตัดสิน 
ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยหรือผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมกรรมการตัดสิน

กีฬาเรือพายของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

๑๑. อุปกรณ์การแข่งขัน 
๑๑.๑ อนุญาตให้นักกีฬาน าอุปกรณ์กีฬามาเอง แต่จะต้องได้รับการตรวจตามมาตรฐาน ICF จาก

คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามวัน – เวลาที่ก าหนด 
๑๑.๒ อนุญาตให้นักกีฬาทุกคนสวมเสื้อชูชีพที่น ามาเอง และต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง  

ในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุ 

๑๒. วิธีจัดการแข่งขัน 
วิธีจัดการแข่งขันจะยึดถือตามกติกาของ ICF เป็นหลัก และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพาย              

แห่งประเทศไทย หรือตามมติที่สรุปในการประชุมผู้จัดการทีม 

๑๓. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง (การประท้วงทางคุณสมบัติและทางเทคนิคของนักกีฬา) 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ   ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา   กรรมการ 
ประธานผู้ตัดสิน กรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ  กรรมการและเลขานุการ 
รองเลขาธิการ    กรรมการ 
กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา   กรรมการ 
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน   กรรมการ 
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๑๔. รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลที่ ๑          ได้รับ โล่รางวัลเกียรติยศ 

รางวัลที่ ๒          ได้รับ โล่รางวัลเกียรติยศ 
 รางวัลที่ ๓          ได้รับ โล่รางวัลเกียรติยศ 


