ขอปฏิบัติในการแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬาในกีฬาเพื่อรวมแขงขัน
รายการ ASAF Cup. JSAF Enoshima Olympic week 2017
1.กฎกติกาในการแขงขัน
1.1 ปฏิบัติตาม Racing Rules of sailing 2017 – 2020และกฎเฉพาะของเรือใบในแตละประเภท
1.2 ปฏิบัติตามขอกําหนดในการแขงขันของ คณะกรรมการแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬารวมแขงขันรายการAsaf cup

JasafEnoshima Olympic week 2017และขอกําหนดตางๆ ในการใชเรือและอุปกรณสวนกลาง
1.3 กฎกติกาตาง ๆ ที่ขัดกับ คณะกรรมการแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ฯ(ใหยกเลิกไมนํามาใช) ใหถือตาม คณะกรรมการ

แขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ฯ
1.4 คาสมัครการแขงขัน 1,000.‐ บาท/คน
1.5 ถาผูสมัครเปนสมาชิก ไมเสียคาสมัครเขาการแขงขัน
2. ผูรับผิดชอบในการจัดการแขงขันการแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬาไปรวมแขงขันรายการ ASAF Cup. JSAF Enoshima Olympic week

2017โดย สมาคมกีฬาแขงเรือใบแหงประเทศไทย ฯ
3. ประกาศที่นักกีฬาควรทราบ

ประกาศคณะกรรมการแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ฯ ที่นักกีฬาควรทราบจะติดประกาศไวที่บอรด หนาสํานักงานสมาคม
กีฬาแขงเรือใบ ฯ สัตหีบ ตึก ศูนยสมุทรกีฬา
4.การเปลี่ยนแปลงการแขงขัน
4.1 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับขอปฏิบัติในการแขงขัน จะติดกอนเวลา 0900 ของทุกวัน ยกเวนการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับกําหนดการแขงขัน (The Schedule of Race) จะติดประกาศเวลา

2000ของวันกอนการแขงขัน

4.2 เมื่อมีสัญญาณ ธง L

ขึ้นพรอมสัญญาณเสียง ใหประกาศเพื่อใหทราบ ใหนักกีฬา มาฟง หรือ ดูเพื่อรับรูขอมูล
ขาวสารตางจาก คณะกรรมการ ฯ ถาไมมาใหถือวาไดรับรูแลว
5.สัญญาณบนฝง

ธงสัญญาณตาง ๆ จะขึ้นที่เสาธงหนา ตึก ศูนยสมุทรกีฬา
6.กําหนดการแขงขัน
6.1 กําหนดการแขงขัน
วันที่ 22ก.ย.60

เวลา 1300

ประชุมชี้แจงเรื่องตางๆ,จับฉลากเรือ

วันที่ 23ก.ย.60

เวลา 0900

ประชุมชี้แจงการแขงขัน

เวลา 1100

Start การแขงขันเที่ยวที่ 1,2,3,4

เวลา XXXX

จบการแขงขันวันแรก จับฉลากเรือ

เวลา 0900

ประชุมชี้แจงการแขงขัน

วันที่ 24ก.ย.60

เวลา 1100

Start การแขงขันเที่ยวที่ 5,6,7,8

6.2 การแขงขันในแตละวันจะทําการ start เที่ยวแรกในเวลา 1100 ของทุกวัน
6.3 กําหนดการแขงขัน หากมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ฯ จะแจงใหทราบลวงหนากอนวันแขงขัน
7. ธงประเภทเรือ

- การแขงขันจะใชธงที่มี สัญลักษณ ของเรือแตละประเภทเพื่อแสดงถึงอันดับการ start
8. สถานที่แขงขัน

- จะทําการแขงขันในพื้นที่ หนา สมาคมกีฬาเรือใบ ฯ สํานักงานสัตหีบ ศูนยสมุทรกีฬา
9.สนามแขงขัน
9.1 สนามแขงขันเรือใบจะใชสนามIODA คอรด (เอกสารแนบที่ 1) เปนสนามแขงขันซึ่งประกอบดวยภาพของทุน

มุมการวิ่งของแตละขาการ start และการเขาเสนชัย
9.1 กรรมการแขงขัน ฯ จะตั้งสนามการแขงขัน

โดยจะใชเวลาในการแขงขันไมเกิน90นาที่ ตอ 1 เที่ยว

10. ทุนการแขงขัน
‐ ทุน หมายเลข 2และ 3จะใชทุนทรงกลมสีสม
‐ ทุน หมายเลข 1และ 4 จะใชทุนทรงกลมสีสม

- การสตารท จะใชธงสีสม อยูดานซายสุด เรือกรรมการจะอยูในดานขวา โดยจะมีธงสีสมอยูบนเสา
- การเขาเสนชัย จะเขาระหวางทุนธงสีสมที่อยูดานซายกับเรือกรรมการเสนชัยที่อยูดานขวา โดยจะมีธงสีน้ําเงินอยูบน
ยอดเสา
- ทุนการแขงขัน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม กอน 1 ทุน ยกเลิกกฎขอ 27.2 และขอ 33
11.การ start
11.1 เมื่อจะทําการ start ในแตละวันของเที่ยวแรก กรรมการจะใหสัญญาณเสียง 1 ครั้ง

และจะขึ้นธงสีสม

ไมนอยกวา5 นาที เพื่อใหนักกีฬาไดทราบวากรรมการพรอมที่จะทําการ start แขงขันในเที่ยวแรก
11.2 เมื่อจะทําการ start กรรมการจะทําการ start ตามลําดับ (ตามเอกสารที่แนบ 1 ) ในการ start
สัญญาณ

เวลาเตือนกอนการแขงขัน

สัญญาณเสียง

สัญญาณธง

เตือน (warning)

5 นาที

1 ครั้ง

ธงประเภทเรือ ขึ้น

เตรียม (preparatory)

4 นาที

1 ครั้ง

ธง U Flag ,Black Flag ขึ้น

หนึ่งนาที (one Minute)

1 นาที

1 ครั้ง

ธง U Flag ,Black Flag ลง

start

0 นาที

1 ครั้ง

ธงประเภทเรือ ลง
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สัญญาณ

เวลาเตือนกอนการแขงขัน

สัญญาณเสียง

สัญญาณธง

เตือน (warning)

5 นาที

1 ครั้ง

ธงประเภทเรือ ขึ้น

เตรียม (preparatory)

4 นาที

1 ครั้ง

ธง U Flag ,Black Flag ขึ้น

หนึ่งนาที (one Minute)

1 นาที

1 ครั้ง

ธง U Flag ,Black Flag ลง

start

0 นาที

1 ครั้ง

ธงประเภทเรือ ลง

11.3 เสนปลอยเรือ คือเสนเล็งระหวางเรือกรรมการที่ขึ้นธงสีสม ทางปลายสุดดานขวามือกับเรือยางสีสมที่มีธงสีสมที่อยู

ดานซายมือ
11.4ถาเรือที่ start ไมทันภายใน 4 นาที หลังสัญญาณการ start ไปแลว จะมีคะแนนเปนเทากับเรือที่ไมได start
(DNS) เปลี่ยนแปลงกฎขอ A4.2
11.5ภายหลังการเรียกกลับมา start

ใหมทั้งหมด สัญญาณเตือนสําหรับการ start ใหมจะเริ่มหลังจากธงแทน1 (First

substitute) ลงแลว 1 นาที เปลี่ยนแปลงกฎขอ 29.2
11.6กรรมการจะทําการแขงขันวันละไมเกิน 4เที่ยว
11.7การคัดเลือกตัวนักกีฬาแข่งขันรายการASAF Cup. JSAF Enoshima Olympic week 2017คณะกรรมการฯ ไมอนุญาตใหผูที่

ไมเกี่ยวของกับการคัดเลือกตัวนักกีฬาในครั้งนี้ลงไปในทะเลเด็ดขาด เชน ผูฝกสอน ผูปกครอง ของนักกีฬานั้นๆ
12.เสนชัย

- เรือที่ทําการแขงขันจะตองเขาเสนชัยระหวางธงสีสมกับเรือกรรมการที่ขึ้นธงสีน้ําเงินเทานั้น
13. เวลาการแขงขันและ การยกเลิกการแขงขัน
13.1 เวลาในการแขงขันเรือลําแรกจะตองเขาเสนชัยไมเกิน 90 นาที แตถาเรือลําแรกเขาเสนชัยไปแลวเรือทุกลําจะตอง

เขาเสนชัยภายใน 15 นาที แตถาเขาหลังจากนั้น จะไดคะแนนเปน (DNF) (ตามกฎขอ 35)
13.2 กรรมการอาจจะยกเลิกไดถาเห็นวาในเที่ยวนั้นไมเหมาะสมและยุติธรรม (เปลี่ยนแปลงกฎขอ 32)
13.3 ถามีการยกเลิกการแขงขันในเที่ยวนั้นกรรมการจะใหสัญญาณเสียงพรอมกับขึ้นธง N ที่เรือกรรมการ หรือเรือยางวิ่ง

ไปแจงใหทราบ ในแตละ start และจะทําการ start การแขงขันใหม โดยจะใหสัญญาณลําดับการ start อีกครั้ง
14.กรรมการตัดสินและการใชธง
14.1การแขงขันครั้งนี้จะมีกรรมการผูตัดสินในทะเล โดยจะใชกฎกติกา ตามขอ 1 และการเปลี่ยนแปลงตาม ขอปฏิบัติใน

การแขงขัน และกรรมการผูตัดสินมีมากหรือนอยตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับการกําหนด โดยหัวหนากรรมการตัดสิน
14.2 การประทวงขอใหปฏิบัติตามกฎของการประทวง และดุลพินิจของคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาฯ
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15.การประทวงและเรียกรองขอความยุติธรรมและความเปนธรรม
15.1 การประทวงและขอความยุติธรรมและความเปนธรรม จะตองปฏิบัติอยูในกฎขอ 61 ถาผูแขงขันจะดําเนินการ

ดังกลาวใหแจงตอเรือกรรมการที่เสนชัย
15.2เมื่อนักกีฬาจะทําการประทวงผูประทวงตองแจงกับกรรมการเรือเสนชัยไมนอยกวา 2 นาที หลังเรือลําสุดทายเขา

เสนชัย และสามารถยื่นแบบฟอรมการประทวงใหกับกรรมการผูตัดสิน ภายใน 60 นาที หลังจากจบการแขงขันเที่ยวสุดทายทุกวัน
15.3 การตัดสินของ คณะกรรมการผูตัดสิน ใหถือวาเปนอันสิ้นสุด ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได (เปลี่ยนแปลงกฎขอ
70.5)
16.เรือและอุปกรณในการแขงขัน
16.1 การแขงขันในครั้งนี้ คณะกรรมการ ฯ ไดจัดเตรียมเรือใหโดยใชเรือสวนกลางเทานั้น
16.2 การแขงขันจะทําการจับฉลากเรือหลังจบการแขงขันทุกวัน
17.การคิดคะแนน
17.1 จะใชระบบแตมเสียนอย ตามผนวก A2 ของกฎการแขงขันเรือใบ
17.2 จะทําการแขงขันทั้งสิ้นจํานวน 8เที่ยว ตัดแตมเสียออก 1เที่ยว
17.4เมื่อทําการแขงขันได 5 เที่ยว ถือวาสมบูรณ
18.เรือกรรมการ
18.1 เรือกรรมการผูตัดสินในน้ําจะติดธงอักษร J
18.2 เรือวางทุน พื้นสีเขียว 1 ลํา และธงพื้นสีแดง 1 ลํา หรืออาจมากกวานั้น
19.การทําโทษตนเอง

- ปฏิบัติตามกฎ ขอ 44.2
20. การจัดลําดับผูชนะ

- คณะกรรมการจะเสนอชื่อนักกีฬาที่มีผลการแขงขันลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 2 ใหนายกสมาคมกีฬาแขงเรือใบ ฯ
เปนผูพิจารณาอีกครั้ง
-ใหปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ฯ
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

พล.ร.ต.
(วิพันธุ์ ชมะโชติ)
ประธานคัดเลือกตัว ฯ

