
รายละเอียดและระเบียบการรับสมัครการแข่งขันเรือยาว  8  ฝีพาย 
งานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานท่ีเคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2560 

ระหว่างวันท่ี  30 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 
.............................................................................. 

1.  การเปิดรับสมัคร 
 ประเภท  8  ฝีพาย  (ภายใน)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  31  มีนาคม 2560 ก่อนเวลา  08.30  น. โดย
จะรับสมัครเพียง 8 ทีมเท่านั้น (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน) โดยสมัคร ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลเคียนซา  อ าเภอ
เคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันและเวลาราชการ  หรือติดต่อโดยตรง  กับ  นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น  
หัวหน้าส านักปลัด  โทร  094-5948966 
 ประเภท  8  ฝีพาย  (ภายนอก)  ประกอบด้วยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภทภายใน  2  ทีม และ
เทศบาลจะเชิญทีมเรือพายเข้าร่วมแข่งขันอีก 6 ทีม รวมเป็น 8  ทีม โดยให้ทีมเรือที่ได้รับเชิญ เข้ารายงานตัวเพ่ือ
ร่วมท าการแข่งขัน ภายในวันที่ 2  เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.  

2.  ประเภทเรือที่ใช้แข่งขัน 
 ประเภท  8  ฝีพาย  (ทั้งภายใน-ทั่วไป)  เทศบาลต าบลเคียนซาได้จัดเตรียมเรือกลางไว้ส าหรับการแข่งขัน 
ไม่อนุญาตให้น าเรือจากภายนอกเข้าท าการแข่งขัน 

3.  คุณสมบัติของฝีพาย 
 1)  มีสัญชาติไทย 
 2)  ประเภท  8  ฝีพาย  ภายใน  ฝีพายจะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนักกีฬาคนหนึ่ง
มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1  ทีม 
 3)  นักกีฬาทุกคนจะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน(ฉบับจริง)  พร้อมส าเนาไปแสดงตนในวันแข่งก่อน
ลงท าการแข่งขัน(กรณีไม่ได้จัดส่งใบสมัคร) 
 4)  แต่ละทีมสามารถส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน  10  คน 

4.  หลักฐานการรับสมัคร  
 1.  ใบสมัคร 
 2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนฝีพาย  และผู้ควบคุมทีมหรือผู้จัดการทีม  คนละ  1  ฉบับ  (พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

5.  ก าหนดการแข่งขัน 
 1.  ประเภท  8  ฝีพาย(ภายใน)  จะท าการแข่งขัน  วันที่  31  มีนาคม 2560  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป 
 2.  ประเภท  8  ฝีพาย(ภายนอก) จะท าการแข่งขัน  วันที่  2  เมษายน  2560 เวลา 09.30  น.  เป็นต้นไป 
 3.   จับสลากแบ่งสาย  เวลา  09.00   น.  ในวันแข่งขันแต่ละประเภท  ส าหรับตารางการแข่งขันเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 

6.  สถานที่แข่งขัน 
 ใช้คลองเคียนซา  บริเวณหน้าวัดเพ็งประดิษฐาราม  อ าเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

7.  ระยะทางการแข่งขัน 
 ใช้ระยะทางการแข่งขัน  ประมาณ  400  เมตร  ทุกรุ่น  ทุกครั้งการแข่งขัน 
8.  วิธีการแข่งขัน ทุกประเภทการแข่งขัน 
 รอบแรก  

- แบ่งสายการแข่งขันเป็น  2  สาย  แข่งแบบพบกันหมด  คู่ละ  1  เที่ยว ชนะได้  2  คะแนน  เสมอได้  
1  คะแนน  และแพ้  0  คะแนน หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลากเข้ารอบ 
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- ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสาย  เข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ประเภท ก. 
- ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดอันดับ 3 และ 4 ของแต่ละสาย  เข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ประเภท ช. 

 รอบสอง 
จับคู่แข่งขันสลับสายน้ า ชนะ 2 เที่ยว เป็นผู้ชนะ  
ประเภท ก. 
- ที่  1  สาย  A พบที่  2  สาย  B  และ  ที่  1  สาย  B  พบ ที่  2  สาย  A  ทีมชนะเข้าแข่งขัน รอบชิง

ชนะเลิศ  ทีมแพ้เข้าแข่งขันชิงที่  3 
ประเภท ก. 
- ที่  1  สาย  A พบที่  2  สาย  B  และ  ที่  1  สาย  B  พบ ที่  2  สาย  A  ทีมชนะเข้าแข่งขัน รอบชิง

ชนะเลิศ  ทีมแพ้เข้าแข่งขันชิงที่  3 
ประเภท ข. 
- ที่  3  สาย  A พบที่  4  สาย  B  และ  ที่  3  สาย  B  พบ ที่  4  สาย  A  ทีมชนะเข้าแข่งขัน รอบชิง

ชนะเลิศ  ทีมแพ้เข้าแข่งขันชิงที่  3 
 รอบชิงชนะเลิศ 

- แข่งขันแบบสลับสายน้ า  ชนะ  2  เที่ยว  เป็นผู้ชนะ 

9.  การปฏิบัติในวันแข่งขัน 
 1.  ผู้จัดการทีม  ผู้ควบคุมทีม  หรือผู้ฝึกสอน  จะต้องน าฝีพายไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
แข่งขัน(ฝ่ายทะเบียน) เพื่อถ่ายภาพฝีพาย และรับฟังการชี้แจงกติกาการแข่งขันโดยสรุป  ในเวลา  09.00  น.  ของ
วันที่ท าการแข่งขัน  ณ  กองอ านวยการจัดการแข่งขัน  (ศาลาริมน้ าฯหหน้าวัดเพ็งประดิษฐาราม) 
 2.  เมื่อถึงก าหนดการแข่งขันของคู่ใดให้เรือคู่นั้นเข้ารายงานตัวต่อกรรมการ  ณ  จุดปล่อยเรือ  หากเรือล า
ใดไม่เข้าประจ ายังจุดปล่อยตัว  หรือเรือคู่แข่งขันไปรออยู่แล้วหลังจากกรรมการประกาศ  ภายในเวลา  5  นาที  ไม่
ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามถือว่าสละสิทธิ์  ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันเท่ียวนั้น 
 3.  ทีมใดท่ีใช้ฝีพายของทีมอ่ืนหรือใช้ฝีพายที่ไม่มีชื่อในทีมของตนถือว่าเจตนาเอาเปรียบคู่แข่งขันให้ปรับทีม
นั้นเป็นแพ้  และให้ออกจากการแข่งขัน   
 4.  ในวันแข่งขัน  ทีมใดที่มีเจตนาไม่เข้าร่วมการแข่งขัน  โดยท าให้เรือจมโดยไม่มีสาเหตุหรือพายไม่ตรง
เที่ยว   ตามก าหนดการแข่งขันถือว่าเป็นการผิดมารยาทอย่างร้ายแรง  ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันเที่ยวนั้น  
หรือตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน  ยกเว้นมีสาเหตุอ่ืนที่จ าเป็น  และคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต  หรือคณะกรรมการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 5.  ในวันแข่งขัน ฝีพายต้องพายให้สมศักดิ์ศรี  เรือคู่ใดเจตนาพายแบบสมยอมกัน  หรือไม่สมศักดิ์ศรี  
คณะกรรมการตัดสินอาจตัดเงินรางวัล  50  เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขัน  เพ่ือรักษางานประเพณีและไม่ท าให้
ภาพลักษณ์ของการแข่งขันเสียหาย 

10.  การรักษามารยาท 
 1.  ผู้จัดการทีม  ผู้ควบคุมทีม  ผู้ฝึกสอน  และนักกีฬาจะต้องยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินใน
การแข่งขันโดยเคร่งครัด 
 2.  การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬา  และการประท้วงการตัดสินผลการแข่งขัน  สามารถ
ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้  ภายใน  15  นาที  หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันใน
เที่ยวนั้นๆ 
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11.  กติกาการแข่งขัน 
 1.  ก่อนปล่อยเรือออกจากจุดเริ่มต้น  หัวเรือของคู่แข่งขันต้องอยู่ในระดับเสมอกัน 
 2.  ก่อนลงมือพายแข่งขัน  ใบพายทุกใบจะต้องอยู่เหนือน้ า  เมื่อได้ยินสัญญาณ  ปล่อยเรือจึงจะเริ่มพายได้
(ผู้ปล่อยเรือจะสั่ง  “เข้าท่ี  ยกพาย”  และจะเป่านกหวีดเป็นสัญญาณปล่อยเรือ) 
 3.  เรือทีมใดพายในลู่ใดให้พายในลู่นั้นตั้งแต่จุดปล่อยเรือจนถึงจุดเส้นชัย 
 4.  เรือล าใดออกจากจุดปล่อยเรือ  โดยผิดกติกา  ข้อ  1,2  หรือเอาเปรียบคู่แข่งขันหรือเจตนาท าให้ล่าช้า  
ถึง  3  ครั้ง  ให้สิทธิกรรมการปล่อยเรือปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันเที่ยวนั้น 
 5.  ขณะท าการพายแข่งขันอยู่  เรือทีมใดเกิดหันเหออกจากลู่พายไปกระแทกหรือขัดขวางคู่แข่งขันโดย
เจตนาหรือไม่ก็ตามให้ปรับเรือทีมนั้นเป็นแพ้  และให้เรือทีมคู่แข่งขันเป็นล าชนะในเที่ยวนั้น 
 6.  ขณะท าการพายแข่งขัน  เรือที่ล่มจะปรับเป็นแพ้  และคู่แข่งขันจะต้องพายไปจนถึงเส้นชัย  จึงถือว่า
เป็นการชนะ  แต่ถ้าหากว่าล่มทั้ง  2  ล า  ให้เรือทั้ง  2  ล าเสมอกัน 
 7.  เรือทีมที่ชนะในการแข่งขัน  คือ  เรือที่ออกจากจุดปล่อยเรือโดยที่ไม่ผิดกติกา    และถึงเส้นชัยก่อนคู่
แข่งขัน 
 8.  การแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสมัครใจของทีมฝีพายทุกคน   ถ้าหากเรือทีมใดเกิดอุบัติเหตุ  หรือ
ฝีพายของเรือทีมใดได้รับอุบัติเหตุจากการแข่งขันไม่ว่ามากน้อยเพียงใด  จะเรียกร้องเอาความผิดกับคณะกรรมการ
หรือผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้ 
 9.  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพนันของเรือทีมคู่แข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 10.  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและไม่ได้ระบุไว้ในกติกาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหาก
กรรมการจัดงานมีนโยบายให้จับฉลากมอบรางวัลแก่ฝีพายเรือ  ให้พิจารณาจากทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศเท่านั้น  
และจะต้องอยู่ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันด้วย  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาปฏิบัติตาม
ระเบียบการแข่งขันนี้ตลอดการแข่งขัน 

12.  รางวัลการแข่งขัน    
 
 1.  ทีมชนะเลิศประเภทต่างๆ จะได้รับรางวัล  ดังนี้ 

ประเภทภายใน  (39,000  บาท) 
ประเภท ก. 

- ชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด  10,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  1   ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด  8,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  2   ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด  6,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  3   ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด  5,000  บาท 

ประเภท ข. 
- ชนะเลิศ    เงินสด  4,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  1     เงินสด  3,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  2     เงินสด  2,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  3     เงินสด  1,000  บาท 

ประเภททั่วไป (50,000  บาท) 
ประเภท ก. 

- ชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด  12,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  1   ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด  10,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  2   ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด    8,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  3   ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินสด    6,000  บาท 
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ประเภท ข. 
- ชนะเลิศ    เงินสด  5,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  1     เงินสด  4,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  2     เงินสด  3,000  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ  3     เงินสด  2,000  บาท 
 

                      รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น  89,000  บาท 
.................................................... 


