ประกาศการแขงขัน (สนามที่ 2)
คัดเลือกตัวนักกีฬาเตรียม ซีเกมส ครั้งที่ 30, โอลิมปกเกมส 2020,
2019 Optimist World Championship และการจัดลําดับนักกีฬา Laser 4.7
ณ สมาคมสโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ
1. กฎกติกาในการแขงขัน
1.1 ปฏิบัติตาม Racing Rules of sailing 2017– 2020 และกฎเฉพาะของเรือใบในแตละประเภท
1.2 ปฏิบัติตามขอกําหนดในการแขง ขันของ คณะกรรมการเตรียมนักกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 30 และกีฬา
โอลิมปกเกมส 2020 รวมทั้งขอกําหนดตางๆ ในการใชเรือและอุปกรณสวนกลาง
1.3 กฎกติกาตาง ๆ ที่ขัดแยงกับขอกําหนดของคณะกรรมการเตรียมนักกีฬา ฯ (ใหยกเลิกไมนํามาใช)
ใหถือตามขอกําหนดของคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาฯ เปนหลัก
1.4 ประกาศการแขงขันคัดเลือกตัว ขอใดๆ ที่ไมตรงกับขอปฏิบัติในการแขงขัน ฯ (ใหยกเลิกไมนํามาใช)
2. ผูรับผิดชอบในการจัดการแขงขัน
การแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเตรียมซีเกมส ครั้งที่ 30, กีฬาโอลิมปกเกมส 2020 และ 2019 Optimist
World Championship นี้ ดําเนินการโดยคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 30 , กีฬาโอลิมปกเกมส
2020 และ 2019 Optimist World Championship ที่แตงตั้งโดยสมาคมกีฬาแขงเรือใบแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ และคณะกรรมการจั ดการแขง ขันเรือใบรายการ Admiral’s Cup และ Laser
Nationals Championships ของสมาคมสโมสรราชวรุณแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
3. ประกาศที่นักกีฬาควรทราบ
3.1 การแข ง ขั น ในครั้ ง นี้ เ พื่ อ คั ด เลื อ กตั ว นั ก กี ฬ าที่ จ ะส ง เข า แข ง ขั น ในกี ฬ าซี เ กมส ครั้ ง ที่ 30
ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส จํานวน 8 ประเภท (รายละเอียดตามขอ 4.1)
- ในสวนของเรือใบ Fareast 28R จะทําการแขงขันในรายการ Sattahip Regatta 2019 และ Top of
the Gulf 2019 โดยใชเรือใบ Platu และมีนักกีฬาลําละ 5 คน ซึ่งตองมีนักกีฬาตางเพศกันอยางนอย 1 คน
3.2 ประเภทเรือใบที่แขงขันคัดเลือกเพื่อใหไดสิทธิ์ในกีฬาโอลิมปก 2020 (Olympic Qualify) จํานวน
6 ประเภท ตามขอ 4.2 โดยประเภทเรือที่แขงขันในสนามที่ 2 คือ Laser Standard และ Laser Radial
*** สําหรับเรือใบ 470 ชาย - หญิง, 49er และ 49erFX ไมมีการแขงขันใน สนามที่ 2
3.3 การแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อสงเขาแขงขันรายการ 2019 Optimist World Championship
ณ ประเทศแอนติกัว
3.4 ประกาศตางๆ ของคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาฯ จะประกาศใหทราบในชองทาง ดังนี้
- บอรดหนาสํานักงานสมาคมกีฬาแขงเรือใบฯ สัตหีบ อาคารศูนยสมุทรกีฬา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- เวปไซตสมาคมกีฬาแขงเรือใบแหงประเทศไทยฯ www.yrat.or.th
- Facebook สมาคมกีฬาแขงเรือใบแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- Facebook และบอรดประกาศ ของสมาคมสโมสรราชวรุณฯ
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4. ประเภทเรือที่แขงขัน
4.1 ประเภทของเรือใบที่คัดเลือกเพื่อสงนักกีฬาเขาแขงขันในกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 30
4.1.1 Optimist ชาย (อายุต่ํากวา 16 ป นับถึง ธ.ค.62, เกิด ค.ศ. 2004 – 2009)
4.1.2 Optimist หญิง (อายุต่ํา 16 ป นับถึง ธ.ค.62, เกิด ค.ศ. 2004 – 2009)
4.1.3 Laser Standard
4.1.4 Laser Radial หญิง
4.1.5 470 ชาย
4.1.6 420 ชาย (อายุต่ํากวา 19 ป นับถึง ธ.ค.62, เกิด ค.ศ. 2001 – 2004)
4.1.7 420 หญิง (อายุต่ํากวา 19 ป นับถึง ธ.ค.62, เกิด ค.ศ. 2001 – 2004)
4.1.8 Fareast 28R
4.2 ประเภทเรือใบที่แขงขันคัดเลือกเพื่อเตรียมนักกีฬาโอลิมปก 2020 (Olympic Qualify)
4.2.1 Laser Standard
4.2.2 Laser Radial หญิง
4.2.3 470 ชาย
4.2.4 470 หญิง
4.2.5 49er
4.2.6 49erFX
4.3 การคัดเลือกนักกีฬาเพื่อสงเขาแขงขัน 2019 Optimist World Championship
4.3.1 Optimist ชาย และหญิง
4.3.2 Optimist Team Racing (นักกีฬาชายและหญิง รวมจํานวน 10 คน)
4.4 การแขงขันเพื่อจัดลําดับนักกีฬา Laser 4.7 ชายและหญิง เพื่อสงเขาแขงขันในรายการที่สมาคม
กีฬาแขงเรือใบฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
4.5 กําหนดการแขงขัน
4.5.1 ประเภทเรือ Optimist และ 420 แขง ขันวันที่ 9 – 11 มี.ค.62 (ตาม NOR. รายการ
Admiral’s Cup) ผนวก ก.
4.5.2 ประเภทเรือ Laser Standard, Radial และ Laser 4.7 แขง ขันวันที่ 15 – 17 มี.ค.62
(ตาม NOR. รายการ Laser Nationals Championships ) ผนวก ข.
-------------------------------------------------พลเรือโท กาญจน ดีอุบล
ประธานกรรมการจัดการแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬาฯ

ผนวก ก

NOTICE OF RACE
ADMIRALS CUP
9th – 11th MARCH 2019
1
1.1
1.2
1.3

RULES
The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing.
No national prescriptions will apply.
If there is a conflict between languages the English text will apply.

2
ADVERTISING
2.1 Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organizing authority. If this rule is broken, World
Sailing Regulation 20.9.2 applies. [DP]
3
ELIGIBILITY AND ENTRY
3.1 The regatta is open to boats in the following classes:
- Optimist
- Laser 4.7
- Laser Radial
- Two Handed Dinghy
3.2 Optimist competitors shall have been born in 2004 or later.
3.3 Laser 4.7 competitors shall have been born in 2002 or later.
3.4 Laser Radial competitors shall have been born in 2001 or later.
3.5 Two Handed Dinghy competitors shall have been born in 2001 or later.
3.6 Eligible boats may enter by completing an entry form and sending it to:
Jack Wylde, Sailing Director
3.7 Royal Varuna Yacht Club, Pratumnak Road, Nongprue, Banglamung, Chonburi,20150.
e-mail: _jackwylde@varuna.org, Tel: _06-3909-9235.
3.8 Entries on the day will be accepted.
4
FEES
4.1 A 500 BHT entry fee is applicable for each boat.
5
SCHEDULE
5.1 Registration: Entries must be submitted to the Royal Varuna Yacht Club Reception by 10:00 on Sat 16th February.
5.2 Dates of Racing:
Date
Class(es)
Briefing
First Warning Signal
Races per Day
Sat 9th Mar
All classes
10:30
12:00
objective 3
Sun 10th Mar
All classes
11:00
objective 3
th
Mon 11 Mar
All classes
11:00
objective 3
On the last scheduled day of racing no warning signal will be made after 15:00.
6
SAILING INSTRUCTIONS
6.1 The Sailing Instructions will be displayed on the official notice board located on the RVYC veranda.
6.2 If there is a conflict between the Sailing Instructions and the Notice of Race, the Notice of Race will take precedence.
7
VENUE
7.1 Racing will take place in the waters immediately off the Royal Varuna Yacht Club.
8
THE COURSES
8.1 The courses to be sailed will be displayed on the official notice board.
9
TIME LIMITS
9.1 The time limit for the first boat to finish in each class is 90 minutes.

9.2 The time limit for the last boat to finish in each class is 30 minutes after the first boat in that class has finished.
10 PENALTY SYSTEM
10.1 Appendix P will apply.
11 SCORING
11.1 3 races are required to be completed to constitute a series.
11.2 (a) When fewer than 5 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores.
(b) When 5 or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her worst
score.
12 RADIO COMMUNICATION
12.1 Except in an emergency, a boat that is racing shall not make voice or data transmissions and shall not receive voice or data
transmissions that are not available to all boats. [DP]
13 PRIZES
13.1 Prize categories will be posted on the official noticeboard subject to entry.
14 DISCLAIMER OF LIABILITY
14.1 Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS 4, Decision to Race. The organizing authority will not
accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after
the regatta.
15 FURTHER INFORMATION
15.1 For further information please contact Jack Wylde: e-mail: _jackwylde@varuna.org, Tel: _06-3909-9235.

ผนวก ข

NOTICE OF RACE
LASER NATIONAL CHAMPIONSHIPS
16th to 17th March 2019
1
1.1
1.2
1.3

RULES
The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing.
No national prescriptions will apply.
If there is a conflict between languages the English text will apply.

2
ADVERTISING
2.1 Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organizing authority. If this rule is broken, World
Sailing Regulation 20.9.2 applies. [DP]
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ELIGIBILITY AND ENTRY
The regatta is open to boats of the Laser Standard, Laser Radial, and Laser 4.7 classes.
Competitors must be members of the International Laser Association for 2018. Competitors may join at registration.
Eligible boats may enter by completing an entry form and submitting it to the RVYC reception.
Late entries may be accepted at the discretion of the organizing authority.
Eligibility for age group categories shall be:
Category
Age Group Birth Year
Youth Laser 4.7
2002 or later
Youth Laser Radial
2001 or later
Master
1965 to 1974
Grand Master
1955 to 1964
Great Grand Master
1945 to 1954
Legend
1944 or earlier

4
FEES
4.1 Required fees are as follows:
Class
Fee
Youth Sailors
300 BHT
Thai Navy
300 BHT
All other entrants
600 BHT
4.2 Other fees:
Membership of the Thai Laser Association (including membership of the International Laser Association) is 500 BHT.
5
RACING FORMAT
5.1 The fleet will be split into Laser Standard, Laser Radial, and Laser 4.7 classes with separate starts. The organizing authority
reserves the right to combine classes and/or starts if entry numbers are low.
6
SCHEDULE
6.1 Registration: Entries must be submitted to the Royal Varuna Yacht Club Reception by 10:30 on Saturday 24th February.
6.2 Dates of Racing:
Date
Briefing
First Warning Signal
Races per Day
11:00
12:00
Maximum of 4
Saturday 16th March
None
10:30
Maximum of 4
Sunday 17th March
6.3 On the last scheduled day of racing no warning signal will be made after 15:00.
7
SAILING INSTRUCTIONS
7.1 The Sailing Instructions will be displayed on the official notice board located on the RVYC veranda.
7.2 If there is a conflict between the Sailing Instructions and the Notice of Race, the Notice of Race will take precedence.

8
VENUE
8.1 Racing will take place in the waters immediately off the Royal Varuna Yacht Club.
9
THE COURSES
9.1 Trapezoid and/or triangle-sausage courses will be used. The configuration will be displayed on the official notice board.
10 TIME LIMITS
10.1 The time limit for the first boat to finish in each class is 60 minutes.
10.2 The time limit for the last boat to finish in each class is 20 minutes after the first boat in that class has finished.
11 PENALTY SYSTEM
11.1 Appendix P will apply.
12 SCORING
12.1 3 races are required to be completed to constitute a series.
12.2 (a) When fewer than 5 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores.
(b) When 5 or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her worst
score.
13 RADIO COMMUNICATION
13.1 Except in an emergency, a boat that is racing shall not make voice or data transmissions and shall not receive voice or data
transmissions that are not available to all boats. [DP]
14 PRIZES
14.1 Prizes will be given as follows:
1st, 2nd, and 3rd overall Laser Standard
1st, 2nd, and 3rd overall Laser Radial
1st and 2nd overall Laser 4.7
14.2 Only Thai residents and Thai Nationals shall be eligible to be declared the Thai National Champion 2019 for each respective
class. The champion must be a member of the Thai Laser Class Association. A Thai resident is defined as a person who has
resided in Thailand for a period or periods aggregating to more than 180 days in the 12 months prior to the Championship.
14.3 Additional prizes, including for age categories, may be awarded at the discretion of the organizing authority.
15 DISCLAIMER OF LIABILITY
15.1 Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS 4, Decision to Race. The organizing authority will not
accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after
the regatta.
16 FURTHER INFORMATION
16.1 For further information please contact email: jackwylde@varuna.org, tel: 063 909 9235

