สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
THAILAND EQUESTRIAN FEDERATION

ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
รายการขี่ม้ามาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2559
(RULE AND REGULATION OF THAILAND ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2016)
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็ นการพั ฒนาความสามารถและความเป็ นมื ออาชี พของนั กกีฬา ตลอดจนให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บกีฬา
ขี่ม้ามาราธอน (Endurance) โดยคานึงถึงสวัสดิภาพของม้าเป็นหลัก ส่งเสริมให้กีฬาขี่ม้ามาราธอนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
และผลักดันคุณภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาขี่มา้ ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ
2. ระดับการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาขี่มา้ มาราธอน มีการแข่งขันชิงชนะเลิศรายการหลักและสูงสุดของประเทศ จานวน 4 รายการ ดังนี้
2.1. รายการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงถ้วยพระราชทาน (King’s Cup Thailand Endurance Championship)
2.2. รายการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (President’s Cup)
2.3. รายการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับภูมิภาค (National Competition) เช่น กีฬาแห่งชาติ (National Games)
2.4. รายการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติ (International Competition) เช่น CEI 1*, CEI 2* และ CEI 3*
ลาดับ
รายการแข่งขัน
1. กีฬาขี่ม้าชิงถ้วยพระราชทาน
(King’s Cup Thailand Endurance
Championship)
2. กีฬาขี่ม้าชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่ง
ประเทศไทย (President’s Cup)
3. กีฬาขี่ม้าระดับภูมิภาค
(National Competition)
- กีฬาแห่งชาติ (National Games)
4. กีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติ
(International Competition)
- CEI 1* = 80 กม.
- CEI 2* = 120 กม.
- CEI 3* = 160 กม.

ระยะทาง
-

40 – 80 กม.

-

80 กม. ขึ้น
ไป

-

หมายเหตุ
การแข่งขันระยะทาง 80 กม.
เป็นระยะทางทีส่ ูงทีส่ ุดในรายการแข่งขัน
ในแต่ละรายการแข่งขัน จะมีการแข่งขัน
ในระยะทาง 20 กม. และ 40 กม. เพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพ และการเก็บคะแนนของ
นักกีฬาและม้า สาหรับการเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับสากลต่อไป
หรืออาจมีการแข่งขันในระดับ CEI* (80 กม.)
การแข่งขันระยะทาง 80 กม. เป็นระยะทาง
เริ่มต้นของการแข่งขัน
ระยะทางของแต่ละการแข่งขัน กาหนดขึ้น
โดยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (Federation
Equestre Internationale : FEI)

3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
ให้ใช้กติกาการแข่งขันของข้อบังคับของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ ในกรณีที่เกิดปัญหา
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศ
ไทย และอนุกรรมการจัดการแข่งขันของผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
4. กฎระเบียบการแข่งขัน
4.1. การเก็บคะแนน จะแยกเก็บเป็นแต่ละระดับ เช่น นักกีฬาต้องการชิงชนะเลิศในระดับ 40 กม. นักกีฬาจะต้องทา
คะแนนให้ดีที่สุดในระดับ 40 กม. จาก 4 สนาม เพื่อการสะสมคะแนนในระดับ 40 กม. และนักกีฬาไม่สามารถ
นาคะแนนสะสมของ 40 กม. ไปคัดเลือกในระดับอื่นๆได้
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4.2. การแข่งขัน ในประเทศไทย ในระยะทาง 80 กิโลเมตร นั กกีฬาและม้ าจะต้ องผ่ านการแข่ งขันในระยะทาง
40 กิโลเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และต้องจบการแข่งขัน1 โดยดูผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ1 จบการแข่งขัน หมายถึง ผ่านการแข่งขันโดยสมบูรณ์ตามระยะทางที่กาหนดให้แข่งขัน โดยที่ม้าไม่ถูกตัด
สิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (Failed To Qualify : FTQ) เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ เช่น การบาดเจ็บ ภาวะเมตาบอลิกของร่างกายผิดปกติ หรือปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ และรวมถึงการถอนตัวออกจากการแข่งขัน และไม่มี
คุณสมบัติผ่านการแข่งขัน (Disqualified) เนื่องจากทาผิดกติกาการแข่งขัน
4.3. การเก็บคะแนน ไม่นับเป็นคู่คนและม้า แต่จะนับคะแนนต่อคน ต่อม้า ตามข้อกาหนดในข้อ 4.1
4.4. นักกีฬาสามารถเก็บคะแนนสะสม กับม้าหลายตัวได้ แต่ในสนามสุดท้าย ต้องแสดงตัวม้าที่ใช้ในการแข่งขันเพียงตัวเดียว
4.5. ระยะเวลาในการพักม้าก่อนนาม้าเข้าตรวจกับสัตวแพทย์ (Recovery Period) หรือระยะเวลาในการคูลดาวน์ม้า
(Cool Down) อัตราความเร็วขั้นต่า (Minimum Speed) และเวลาเปิด-ปิด บริเวณที่สัตวแพทย์ทาการตรวจม้า
(Vet Gate) จะถูกกาหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะคานึงถึงสภาพภูมิอากาศ ความหนักของระยะทาง
แข่งขัน และสวัสดิภาพของม้าเป็นหลัก
5. หลักเกณฑ์การเก็บคะแนน สาหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศประเทศไทย
5.1. สนามที่ 1-3 เป็นสนาม Qualifier ยกเว้นสนามที่ 4 เป็นสนามสุดท้าย(Final) ซึ่งเป็นสนามบังคับ หากไม่เข้าร่วม
การแข่งขันในสนามสุดท้าย คะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิกทันที
5.2. คะแนนของสนามที่ 1-3 บวกกับระยะทางจริง และคะแนนสนามที่ 4 (สนามสุดท้าย) จะคูณด้วย 1.5 บวกกับ
ระยะทางจริง
5.3. วิธีเก็บคะแนนเป็น Point System + ระยะทาง (กิโลเมตร)
ตัวอย่าง
สนามที่ 1
ได้อันดับที่ 3
= 13 คะแนน
+ ระยะทาง 40 กม.
= 53 คะแนน
สนามที่ 2
ได้อันดับที่ 5
= 11 คะแนน
+ ระยะทาง 40 กม.
= 51 คะแนน
สนามที่ 3
ได้อันดับที่ 4
= 12 คะแนน
+ ระยะทาง 40 กม.
= 52 คะแนน
สนามที่ 4
ได้อันดับที่ 1
= 17 คะแนน x 1.5
+ ระยะทาง 40 กม.
= 65.5 คะแนน
ฉะนั้น นักกีฬาจะมีคะแนนรวมทั้ง 4 สนาม
= 221.5 คะแนน
5.4. ตัดสินผู้ชนะของรายการแข่งขัน ตามคะแนน Ranking ของนักกีฬา ด้วยคะแนนรวมทั้ง 4 สนาม
6. ตารางการสะสมคะแนน
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7. สนามเก็บคะแนนการแข่งขัน
สนามที่
วันที่

รายการ

สนามที่ 1

15-17 มกราคม 2559

Asean Open Endurance Cup
2016 CEI 1* & CEIYJ 1*

สนามที่ 2

19-20 มีนาคม 2559

The Horses Endurance 2016

สนามที่ 3

30-31 กรกฎาคม 2559

Endurance President’s cup &
The Horses Open

สนามที่ 4
(สนาม
สุดท้าย)

15-18 กันยายน 2559

Thailand Championship King’s
Cup 2016

ระยะทาง
ผู้จัดและสถานที่
20 กม.
ผู้จัด : เดอะ ฮอร์สเซส
40 กม.
สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา
80 กม.
ผู้จัด : เดอะ ฮอร์สเซส
20 กม.
สถานที่ : ดรากอนฮิลส์ กอล์ฟ
40 กม.
แอนด์ คันทรี คลับ จ.ราชบุรี
20 กม. ผู้จัด : เดอะ ฮอร์สเซส
40 กม. สถานที่ : ดรากอนฮิลส์ กอล์ฟ
80 กม. แอนด์ คันทรี คลับ จ.ราชบุรี
20 กม. ผู้จัดและสถานที่ : ไทยโปโล
40 กม. แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ,
80 กม. จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ : 1. การแข่งขันในประเทศไทย ในระยะทาง 80 กิโลเมตรขึ้นไป ( Competition Distance of 80 km. )
- นักกีฬาและม้าจะต้องผ่านการแข่งขันในระยะทาง 40 กิโลเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และต้องจบการแข่งขัน
โดยดูผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
8.1. เมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ต้องจัดให้นักกีฬาไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ ของสนามแข่งขันที่ได้กาหนดไว้
8.2. ในวั นแข่ งขั น หากนั กกี ฬาไม่ มาแข่ งขั นตามก าหนด หรื อมาถึ งสนามแล้ วเจตนาที่ จะไม่ ลงสนามแข่ งขั น หรื อ
เจตนาผละออกจากการแข่งขัน ซึ่งดาเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป จนครบเวลาแข่งขัน
นั กกี ฬาขาดระเบี ยบในการแข่ งขั น หรื อการท าการเกิ นกว่ าเหตุ ต่ อม้ า หรื อเล่ นส่ อไปในทางสมยอมกั นอย่ าง
น่าละอาย ถือว่ านั กกีฬานั้ น ผิ ดมารยาทอย่ างร้ ายแรง ให้ประกาศระบุความผิด กับทั้งถอนสิ ทธิ์ นั กกีฬา พร้อมให้
ใบเตือน (Yellow Card)2 แก่นักกีฬา ให้ออกจากการแข่งขัน และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการ
ฝ่ายเทคนิคกีฬา พิจารณาความผิดนั้นตามสมควรแก่กรณี ตามข้อบังคับ
หมายเหตุ2 ใบเตือน (Yellow Card) คือ การคาดโทษ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการกาหนดโทษของคณะกรรมการตัดสิน
8.3. นักกีฬาหรือที ม จะต้องเป็นผู้ รับผิ ดชอบ และรักษาเวลาตามใบเวลา(Time Card) ที่จะได้ รับ เมื่อกลับเข้ามาสู่
จุดปล่อยตัว(Start - Finish) หรือจุดตรวจม้า(Vet Gate)
8.4. ไม่อนุญาตให้นาม้าเข้าในบริเวณที่สัตวแพทย์ทาการตรวจม้า(Vet Gate) โดยไม่มีใบเวลา(Time Card)
8.5. ไม่อนุญาตให้ทีม ดูแลม้า(Crewing) ในบริเวณจุดตรวจม้า ยกเว้นในบริเวณที่กาหนดไว้ให้เท่านั้น
8.6. ในบริเวณที่สัตวแพทย์ทาการตรวจม้า(Vet Gate) อนุญาตให้นักกีฬาและทีมเข้ามาในบริเวณ ได้ไม่เกิน 3 คน
ตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ(FEI) และต้องสวมใส่เบอร์เสื้อของทีมตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณจุด
ตรวจ และไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังในขณะที่สัตวแพทย์ทาการตรวจม้า
8.7. การตรวจสภาพม้ าก่อนออกในเฟสต่ อไปที่ กาหนดไว้ ในการแข่ งขั น(Compulsory Re-Inspection) จะกาหนด
เวลาที่ 15 นาทีก่อนที่ม้าจะออกในเฟสต่อไป ซึ่งฝ่ายสัตวแพทย์และคณะกรรมการจัด การแข่งขันจะกาหนดให้ตรวจ
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ในเฟสใดเฟสหนึ่งของการแข่งขัน หรือสัตวแพทย์ที่ตรวจอาจจะกาหนดเองได้ (นอกเหนือจากที่ถูกกาหนดไว้ในเฟสที่ต้อง
ตรวจ) ถ้าหากเห็นว่าม้าตัวนั้นๆ จาเป็นที่จะต้องมีการตรวจก่อนออก 15 นาทีในเฟสนั้นๆ เพื่อที่จะมั่นใจว่าม้าไม่มีปัญหา
สุขภาพ โดยนักกีฬาหรือทีมงานจะต้องนาม้ามาให้สัตวแพทย์ตรวจตามที่กาหนด หากไม่เข้ารับการตรวจม้า จะต้องถูก
ถอนสิทธิ์ และให้ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้การตรวจสภาพม้าก่อนออกในเฟสต่อไป จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน
8.8. ในกรณี ที่ ผู้ เข้ าร่วมการแข่งขั นถอนตั วออกจากการแข่ งขั น ไม่ ว่ ากรณี ใดๆหลั งจากการปล่ อยตั วม้ า จะต้ องน าม้ า
มาเข้ารับการตรวจจากสัตวแพทย์ของการจัดการแข่งขัน
8.9. หากมีการกาหนดการใช้ ความเร็ว (Maximum and Minimum) เพื่อไม่ ให้ เกิ ดความเสี ยเปรี ยบของผู้ เข้ าร่วม
การแข่ งขั น และเกิ ดอั นตรายต่ อม้ า ผู้ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั นต้ องเข้ าใจในการเปิ ด -ปิ ดประตู ของจุ ดปล่ อยตั ว
หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกถอนสิทธิ์ และให้ออกจากการแข่งขัน
8.10. ในกรณีที่มีรางวัลความสมบูรณ์ของม้า (Best Condition Award) จะทาการตัดสินโดยมีสัตวแพทย์ 2 ท่าน และกรรมการ
ตัดสิน (Ground Jury) 1 ท่าน ม้าที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจ จะต้องเป็นม้าที่ผา่ น การแข่งขันใน ไม่เกิน 10 ตัวแรก ที่เข้ามา
ภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากที่ตัวแรกผ่านหรือสิ้นสุดการแข่งขัน
8.11. การถ่วงน้าหนัก จะถูกนามาใช้ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
8.12. ในการวิง่ เรียบ (Trot-up) ม้าในบริเวณที่สัตวแพทย์ทาการตรวจม้า (Vet Gate) นักกีฬาหรือทีมงานจะต้องพาม้าวิ่งให้เรียบ
ให้ได้ทั้งไปและกลับตามระยะทางที่กาหนด โดยกาหนดให้นักกีฬาหรือทีมงานนัน้ วิ่งม้าได้ไม่เกิน 3 ครัง้ หากครั้งที่ 3 ยังไม่
สามารถพาม้าวิ่งได้ จะถูกตัดสิทธิอ์ อกจากการแข่งขัน
9. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9.1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีสงั กัดชมรม/สโมสร ที่ได้รับรองจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
9.2. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬา3 กับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
(TEF ID) หรือของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI)
หมายเหตุ3 หากต้ องการสมัครเป็นนักกีฬาของสมาคมกีฬาขี่ม้ าแห่งประเทศ หรือ สหพั นธ์ขี่ม้านานาชาติ ให้ติดต่ อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย 02 710 3165-66
10. คุณสมบัติของม้า
10.1 พาสปอร์ตม้า (Passport)
ม้าที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมี พาสปอร์ตม้า4 ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF) หรือของสหพันธ์ขี่ม้า
นานาชาติ (FEI) ม้าที่เข้าแข่งขันจะต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผอมจนสามารถมองเห็นลักษณะของโครงกระดูกซี่โครง หรือ
สัตวแพทย์ลงความเห็นว่าผอมและไม่สมบูรณ์ ม้าที่ผอมจะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขัน
หมายเหตุ4 หากต้ องการท าพาสสปอร์ ตม้ า กับสมาคมกีฬาขี่ม้ าแห่งประเทศไทย ให้ติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายทะเบี ยน
ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย 02 710 3165-66
10.2 อายุม้า
10.2.1 ในระดับ CEI 1* (International Competition) ตามกฎสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ(FEI) อายุม้าที่จะสามารถ
แข่งขันได้ ต้องมีอายุ 6 ปีขึ้นไป (เกิดในปี พ.ศ. 2553 หรือ ค.ศ. 2010)
10.2.2 ในระดับภูมิภาค Thailand Championship 2016 ระยะทางตั้งแต่ 80 Km. อายุม้าที่จะสามารถแข่งขัน
ต้องมีอายุ 5 ปี ขึ้นไป (เกิดในปี พ.ศ. 2554 หรือ ค.ศ. 2011)
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10.2.3 ในระดับภูมิภาค Thailand Championship 2016 ระยะทางตั้งแต่ 40 Km. อายุม้าที่จะสามารถแข่งขัน
ต้องมีอายุ 4 ปีขึ้นไป (เกิดในปี พ.ศ. 2555 หรือ ค.ศ. 2012)
10.2.4 กรณีที่ พาสปอร์ตม้า ไม่ได้ระบุปีเกิดของม้า ทางสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบในการแข่งขัน ต้องตรวจฟันของม้า เพื่อ
ระบุอายุของม้าลงในพาสปอร์ต และสัตวแพทย์ที่ลงอายุม้า ต้องลงลายมือชื่อและลายเซ็น เพื่อรับรองการตรวจ
10.2.5 หากตรวจพบว่าอายุม้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุตามกฎการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
10.3 อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate)
10.3.1 ระดับประเทศ (National Rules) อัตราการเต้นของหัวใจ5 56 ครั้ง/นาที
10.3.2 ระดับสากล (International) หรือระดับ CEI อัตราการเต้นของหัวใจ 64 ครั้ง/นาที
หมายเหตุ5 อัตราการกาหนดตราการเต้นของหัวใจในแต่ละรายการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์
และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10.4 ผลเลือดม้า
10.4.1 จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบโรคโลหิตจางติดต่อในม้า (EIA) และโรคพยาธิในเลือดเซอร่า (Surra) โดยใช้
ผลตรวจเลือด6 ไม่เกิน 2 เดือน สาหรับการแข่งขันที่จัดโดยสมาคม และสมาชิกของสมาคม สาหรับกีฬาแห่งชาติ
ใช้ผลตรวจเลือดไม่เกิน 14 วัน ก่อนการแข่งขันรายการนั้นๆ
หมายเหตุ6 การแสดงหลักฐานผลตรวจเลือด จะกาหนดโรคที่ต้องตรวจและช่วงเวลาอย่างน้อยที่จะต้องตรวจ
ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จัดการแข่งขัน ซึ่งจะกาหนดให้ทราบโดย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หลักฐานการตรวจ
โรค (ผลเลือด) จะต้องตรวจในสถานที่หรือสถาบันที่รับรองผลโดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น
โดยมีการลงลายมือชื่ อ และลายเซ็นรับรองจากสัตวแพทย์หรื อสถาบันที่ทาการตรวจ สถานที่ที่สามารถ
ท าการตรวจโรค EIA
และSurra ได้ แ ก่ สถาบั น ของกรมปศุ สั ต ว์ คณะสั ต วแพทยศาสตร์ ของ
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย
และโรงพยาบาลสัตว์สวนสัตว์
10.4.2 แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Equine Influenza Vaccination (E.I.)
10.4.3 วันที่รับการฉีดวัคซีน7 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (Primary Course) โดยการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 2 ต้องฉีดหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว ภายใน 21-92 วัน หลังจากนั้นจะต้องฉีดวัคซีน
กระตุ้นซ้า (Boostar) ภายใน 6 เดือน+21 วัน ก่อนการแข่งขัน
หมายเหตุ7 การทาวัคซีนจะต้องปฏิบัติโดยสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองการทาวัคซีนที่ถูกต้องเท่านั้น
11 การแต่งกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เครื่องแต่ งกายและเครื่องอานม้ า ผู้แข่งขันจะต้ องปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบของสหพั นธ์ ขี่ม้ านานาชาติ (FEI) เท่ านั้ น เช่ น
ผู้แข่งขันจะต้องสวมกางเกงขี่ม้า สวมเสื้อคอปก สวมหมวกขี่ม้าที่มีสายรัด 3 จุด สวมรองเท้ามีส้น ในกรณีที่สวมรองเท้าไม่มีส้น
ต้องใช้โกลน(Stirrup) ที่มีตระกร้อ ไม่อนุญาตให้ใช้แซ่ สเปอร์ และบังเหียนยาว เป็นต้น
12 การประท้วง
12.1 ต้ องยื่ นหนั งสื อประท้ ว งเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรต่ อฝ่ า ยจั ด การแข่ ง ขั น ตามกติ กาการแข่ งขั นของสหพั น ธ์
ขี่ม้านานาชาติ (FEI) และกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ภายใน 1 ชั่วโมงหลังประกาศผล
การแข่งขัน
12.2 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
ฉบับรับรอง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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12.3 การประท้วงที่ต้องวางเงินประกัน จะได้รับเงินประกันการประท้วงคืนต่อเมื่อการประท้วงมีผลชนะ และในกรณีที่
การประท้วงมีผลแพ้ จะถูกริบเงินประกัน เพื่อนาไปเป็ นทุนส่งเสริมการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่ง
ประเทศไทยต่อไป
12.4 การประท้วงทางเทคนิ คการแข่ งขั น ให้ ยื่นหนั งสื อประท้ วงต่ อคณะกรรมการอุ ทธรณ์พร้ อมด้วย เงินประกัน8
จานวน 150 สวิสฟรังก์ (CHF) หรือจานวน 5,600 บาท
หมายเหตุ8 เงินประกัน จานวนเงินขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินสวิสฟรังก์ในแต่ละวัน
13 ข้อกาหนดทางสัตวแพทย์
การแข่งขันกีฬาขี่ม้ามาราธอนทั้งในการแข่งขันระดับประเทศ (National Federation; NF) และในการแข่งขันระดับ CEI ของ
สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) (ข้อมูลจาก Bureau Approved Rule Changes per Art 20.3 FEI Statutes – effective 1st
August 2014 ที่มา http://www.fei.org/fei/regulations/endurance)
13.1 พาสปอร์ตม้า (Horse passport) และสมุดบันทึกการแข่งขันของม้า (Log Book)
ม้าทุกตัวที่เข้าแข่งขันจะต้องมีพาสปอร์ตม้าของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย หรือสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ และ
สมุดบันทึกการแข่งขัน(Log Book)9 นักกีฬาหรือทีมงานจะต้องเก็บสมุดบันทึกนี้ไว้หลังจากจบการแข่งขันในแต่ละครัง้
เพื่อเป็นประวัติในการพิจารณาในการให้เข้าแข่งขันหรือการพักม้า ซึ่งทางสมาคมจะมีการบันทึกข้อมูลของม้าที่เข้า
แข่งขันและผลการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆของม้าแต่ละตัว ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการให้เข้าร่วมการแข่งขันและ
การพักม้า แต่นักกีฬาหรือทีมงานจะต้องมีสมุดบันทึกการแข่งขัน และต้องนาสมุดบันทึกการแข่งขันของม้าแต่ละตัว
มาแข่งขันทุกครั้ง และเมื่อจบการแข่งขัน สามารถติดต่อรับพาสปอร์ตและสมุดบันทึกการแข่งขันคืนจากประธาน
สัตวแพทย์ในการแข่งขันรายการนั้นๆ และในการบันทึกประวัติการแข่งขันของม้าในสมุดบันทึกการแข่งขันนั้น
สัตวแพทย์ผู้ตรวจม้า(Veterinary Commission) ในที่บริเวณ จุดตรวจม้าหรือ Vet Gate จะลงบันทึกในแต่ละกรณี
ดังต่อไปนี้คือ
13.1.1 ม้าที่จบการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ สัตวแพทย์จะลงบันทึกว่า “จบการแข่งขันในระดับ 40, 60, 80, 120 หรือ
160 กิโลเมตร” หรือ “Completed or Passed a 40, 60, 80, 120 หรือ 160 Km ride”
13.1.2 ม้าที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (Failed to Qualify; FTQ) สัตวแพทย์จะลงบันทึกใน 4 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บที่ขา
จะลงบันทึกว่า FTQ-Lameness
ลักษณะที่ 2 ถูกถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเนื่องจากปัญหาทางเมตาบอลิก
จะลงบันทึกว่า FTQ-metabolic
ลักษณะที่ 3 ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเนือ่ งจากอัตราการเต้นหัวใจสูง
เกินที่กาหนด จะลงบันทึกว่า FTQ-HR
ลักษณะที่ 4 ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันด้วยเหตุผลอื่น เช่น FTQ –Disqualified from Over time
หรือ withdraw

ฉบับรับรอง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

6

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
THAILAND EQUESTRIAN FEDERATION

รายละเอียดดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในสมุดบันทึกการแข่งขันของม้าและบันทึกลงในฐานข้อมูลนักกีฬาและม้า
ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงการแข่งขันของทั้งนักกีฬาและม้าสาหรับใช้ในการพักม้าหรือ
พักการแข่งขันสาหรับนักกีฬา รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันครั้งต่อๆ ไป
หมายเหตุ9 สมุดบันทึกการแข่งขัน ( Log Book ) สามารถซื้อได้จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ให้ติดต่อสมาคม
สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย 02 710 3165 – 66
13.1.3 ในกรณีที่ นักกีฬาจะถอนตั วออกจากการแข่งขัน (Withdraw) ไม่ ว่าด้วยเหตุ ผลใดก็ตาม ในระหว่าง
การแข่งขัน หรือที่จุดคูลดาวน์ หรือเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางการแข่งขัน จะต้องนาม้ามาเข้ารับการตรวจ
สัตวแพทย์ตรวจที่บริเวณจุดตรวจม้า (Vet Gate) เพื่อการบันทึกประวัติในสมุดบันทึกการแข่งขันได้อย่าง
ถูกต้อง ยกเว้นในกรณีที่ประธานสัตวแพทย์และ/หรือสัตวแพทย์ที่ทาการรักษาม้ าในการแข่งขันนั้นๆ
ทาการส่งตัวม้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ในกรณีเร่งด่วน
13.2 ข้อกาหนดทางด้านสัตวแพทย์ในด้านการพักม้าและบทลงโทษนักกีฬา
13.2.1 ในกรณีที่ม้ าสามารถจบการแข่ งขัน (Completed Ride) ม้ าจะต้องพักการแข่งขันอย่ างน้ อย ตามเวลา
ที่กาหนด ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าแข่งขันในรายการใหม่ได้ ทั้งในการแข่งขัน ระดับประเทศ (NF) และระดับของ
สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (CEI) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
13.2.1.1 การแข่งขันระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 5 วัน
13.2.1.2 การแข่งขันตั้งแต่ระยะทาง 41-80 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 12 วัน
13.2.1.3 การแข่งขันระยะทาง 80–120 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 19 วัน
13.2.1.4 การแข่งขันในระดับมากกว่า 120-140 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 26วัน
13.2.1.5 การแข่งขันในระดับมากกว่า 140 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 33 วัน
13.2.2 ในกรณีที่ม้าไม่จบการแข่งขันและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (Failed To Qualify) เนื่องจากปัญหาการ
บาดเจ็บที่ขา (Lameness) ปัญหาทางเมตาบอลิก (Metabolic Problems) จะมีข้อกาหนดในการพักม้า
ดังต่อไปนี้
13.2.2.1 ม้าที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่ขา จะต้องมีการพักม้าเพิ่มเติมจากที่
กาหนดไว้ในหัวข้อ 13.3.1 เพิ่มเติมอีก 14 วัน ก่อนที่จะสามารถเข้าแข่งขันในรายการต่อไปของการ
แข่งขันระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติได้ ส่วนม้าที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
ด้วยปัญหาเมตาบอลิกที่จาเป็นต้องให้การรักษาอย่างทันทีจะต้องถูกพักการแข่งขันอย่างน้อย 60
วัน ก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการต่อไปของการแข่งขันในระดับแข่งขันระดับประเทศ และ
สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ได้
13.2.2.2 หากม้าถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่ขาติดต่อกัน 2 ครั้งในการแข่งขัน
รายการของทั้งการแข่งขันในระดับแข่งขันระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ จะต้องมี
การพักม้าเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 13.3.1. เพิ่มเติมอีก 21 วัน ก่อนที่จะสามารถเข้าแข่งขัน
ในรายการต่อไปของการแข่งขันระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ส่วนม้าที่ถูกตัดสิทธิ์
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ออกจากการแข่งขันด้วยปัญหาเมตาบอลิก ที่จาเป็นต้องให้การรักษาอย่างทันทีติดต่อกันสองครั้ง
หรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันสองครั้ง ภายในเวลา3 เดือนจะต้องถูกพักการแข่งขันอย่างน้อย
90 วัน ก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการต่อไปของการแข่งขันระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬา
ขี่ม้านานาชาติ ได้
13.2.2.3 หากม้ าถู กตั ดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่ งขั นด้ วยปั ญหาการบาดเจ็ บที่ ขาติ ดต่ อกั น 3

ครั้ งใน

การแข่งขันรายการของทั้งการแข่งขันในระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ จะต้องมีการ
พักม้าเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 13.3.1. เพิ่มเติมอีก 90 วันก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันใน
รายการต่อไปของระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ได้
13.2.2.4 ในส่ วนของนั กกี ฬาขี่ ม้ า (Rider) หากนั กกี ฬาขี่ ม้ าท าการขี่ ม้ าและม้ าถู กตั ดสิ ทธิ์ ออก
จากการแข่งขัน ในส่วนของม้ามีปัญหาทางเมตาบอลิก และมีการบาดเจ็บที่รุนแรง จนอาจต้อง
ทาการฉีดยาให้ตายอย่างสงบหรือม้าตายจากการบาดเจ็บ (Catastrophic Injury) ก็จะมีการ
ตัดคะแนนสะสมตามที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่ งประเทศไทยกาหนด และหากนั กกีฬาคนใดขี่ม้ า
แล้ วท าให้ เกิ ดการบาดเจ็ บที่ รุ นแรงสองครั้ งใน 12 เดื อน นั กกี ฬาคนนั้ นจะถู กก าหนด
ให้พักการแข่งขัน 6 เดือน
หมายเหตุ
เนื่องจากข้ อบังคับและกติกาการแข่งขัน รายการขี่ม้ามาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2559
(RULE AND REGULATION OF THAILAND ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2016) ฉบับนี้ ได้อ้างอิงถึงกฎกติกาในบางข้อที่
แปลมาจากกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ(FEI) ทาให้บางคา ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องและ
ชัดเจนได้ อาจทาให้การแปลความหมายในกฎกติกาในบางข้อนั้น มีความหมายที่อาจจะผิดพลาดจากหลักที่ถูกต้อง ฉะนั้นให้
ยึดถือกฎกติกาจากหนังสือ ENDURANCE RULES 9th Edition, effective 1 January 2014 เป็นหลัก และสามารถดาวน์โหลด
กฎกติกาการแข่งขันประเภทขี่ม้ามาราธอน(Endurance) เพิ่มเติมได้ทีhttp://fei.org/fei/regulations/endurance
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