สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
THAILAND EQUESTRIAN FEDERATION

ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
รายการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2559
(RULE AND REGULATION OF THAILAND JUMPING CHAMPIONSHIP 2016)
1. การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ จะมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ในแต่ละรุ่นการแข่งขัน และถ้วยพระราชทานฯในรุ่น Senior Cat. A
1.1 ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่
Senior ไม่จากัดอายุโดยแบ่งเป็น
Senior Cat. A ความสูง 130 – 140 ซม.
Senior Cat. B ความสูงไม่เกิน 110 ซม.
Senior Cat. C ความสูงไม่เกิน 100 ซม.
Young Rider อายุไม่เกิน 21 ปี ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
Junior อายุไม่เกิน18 ปี โดยแบ่งเป็น
Junior Cat. A ความสูงไม่เกิน 115 ซม.
Junior Cat. B ความสูงไม่เกิน 100 ซม.
Sub Junior อายุไม่เกิน 14 ปี โดยแบ่งเป็น
Sub Junior Cat. A ความสูงไม่เกิน 100 ซม.
Sub Junior Cat. B ความสูงไม่เกิน 80 ซม.
1.2 นักกีฬาสามารถทาการเก็บสะสมคะแนน และเข้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยกับม้าหลายตัวได้ในแต่ละรุ่น
2. การคิดผลคะแนนการแข่งขัน ใช้หลักการเดียวกันกับการคิดคะแนนด้วยระบบ World Cup Ranking
2.1 Cat. A ในแต่ละรุ่น นับคะแนนจากผลการแข่งขันทุกสนาม รายละเอียดตามตารางสนามเก็บคะแนน ข้อ 6
2.2 Cat. B และ Cat. C จะต้องมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า 15 คะแนน หรือทาการแข่งขันอย่างน้อย 3 สนาม
และต้ อ งจบการแข่ ง ขั น (ไม่ Eliminate) จึ ง มี สิ ท ธ์ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ในสนามสุ ด ท้ า ยเพื่ อ ชิ ง ชนะเลิ ศ
แห่งประเทศไทยและถ้วยพระราชทานฯ ซึ่งผลของการแข่งขันจะคิดคะแนนเฉพาะในสนามสุดท้ายเท่านั้น
3. ส าหรับ ชาวต่า งชาติ สามารถเข้า ร่ว มการแข่ง ขันเพื่ อเก็บ คะแนนสะสม และมีสิ ท ธ์เข้า รับรางวั ล ชิ งชนะเลิ ศ
แห่งประเทศไทย และถ้วยพระราชทานฯได้ แต่ไม่สามารถเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยได้ในทุกรุ่น
หมายเหตุ1 อายุของนักกีฬาใช้หลักเกณฑ์การนับอายุแบบเดียวกับ FEI คือเริ่มนับจากวันแรกของปีที่กาหนด (นับตามปี
พ.ศ.เกิด)
4. ม้าที่ใช้เข้าร่วมในการแข่งขัน ไม่จากัดความสูง ไม่จากัดอายุ (Open) แต่ต้องมี Passport ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาขี่ม้า
แห่งประเทศไทย (TEF) หรือ สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI) เท่านั้น
5. Course Designer ของการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากทางสมาคม หรือ ตัวแทนจาก FEI
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6. สนามคัดเลือกและสนามชนะเลิศแห่งประเทศไทย
สนามที่
วันที่

รายการ

สนามที่ 1

13-15 พฤษภาคม 2559

THAI POLO and PHOENIX RIDING ACADEMY
Show Jumping and Dressage
Competition 2016

สนามที่ 2

20-22 พฤษภาคม 2559

World Challenge Show Jumping 2016 #2
WCHA-S 2016 #2

สนามที่ 3

17-19 มิถุนายน 2559

Royal Horse Guard Open

สนามที่ 4

1-3 กรกฎาคม 2559

World Challenge Show Jumping 2016 #3
WCHA-S 2016 #3

สนามที่ 5
(สนามบังคับ)

16-20 กรกฎาคม 2559

President’s Cup 2016

สนามที่ 6

18-21 สิงหาคม 2559

KT Equestrian Open (ยกเลิก)
Maxwin League 2016 #2 (แทน)

สนามที่ 7
(สนามบังคับ)

15-18 กันยายน 2559

Thailand Championship King’s Cup 2016

ผู้จัดและสถานที่
ผู้จัด : ไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรี่ยน
คลับ และ ชมรมขี่ม้า ฟินิกซ์ไรดิ้ง
อาคาเดอมี บาย เคพี
สถานที่ : ไทยโปโล แอนด์
อีเควสเทรี่ยน คลับ, จังหวัดชลบุรี
ผู้จัดและสถานที่ : สโมสร เดอะฮอร์สชู
พอย์ทรีสอร์ท แอนด์ คันทรี่คลับ,
จังหวัดชลบุรี
ผู้จัดและสถานที่ : ชมรมขี่ม้า ทหารม้า
รักษาพระองค์, จังหวัดกรุงเทพ
ผู้จัดและสถานที่ : สโมสร เดอะฮอร์สชู
พอย์ทรีสอร์ท แอนด์ คันทรี่คลับ,
จังหวัดชลบุรี
ผู้จัดและสถานที่ : ไทยโปโล แอนด์
อีเควสเทรี่ยน คลับ, จังหวัดชลบุรี
ผู้จัดและสถานที่ : ชมรมขี่ม้า ทหารม้า
รักษาพระองค์, จังหวัดกรุงเทพ
ผู้จัดและสถานที่ : ไทยโปโล แอนด์
อีเควสเทรี่ยน คลับ, จังหวัดชลบุรี

7. การแข่งขันในแต่ละสนาม เพื่อเป็นเกียรติยศแก่นักกีฬาผู้ที่มีคะแนนนาในการแข่งขัน สมาคมจะมอบสายรัดแขนเพื่อ
ใส่ในระหว่างการแข่งขัน หากมิได้อยู่ในตาแหน่งผู้นาแล้วต้องส่งคืนสายรัดแขน เพื่อให้ผู้นาท่านอื่นในสนามต่อไป
8. นักกีฬาต้องยึดถือกฎความปลอดภัยของทางสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI) เป็นหลักดังนี้
8.1 แส้ (Whip) สาหรับประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ต้องมีความยาวไม่เกิน 75 ซม.
8.2 สเปอร์ (Spurs) ไม่มีลักษณะซึ่งเป็นการทารุณม้า
8.3 หมวกขี่ม้า มีสายรัดนิรภัยอย่างน้อย 3 จุด และต้องสวมทุกครั้งเมื่อขี่ม้า
9. การสุ่มตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาและม้า จะกระทาในสนามสุดท้าย ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ของสมาคม
10. การคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ตามประกาศของทางสมาคม เพื่อไปแข่งขันรายการ Invitation
เมื่อ สมาคมได้รับหนังสือจากประเทศผู้จัด จะคัดเลือกตามเกณฑ์อายุที่กาหนดในการแข่งขัน โดยใช้ระดับ
Ranking ของรุ่นสูงสุดในทุกรุ่น (Senior Cat. A, Young Rider, Junior Cat .A, Sub Junior Cat. A ) ตามจานวน
ทั้งนี้ นักกีฬาที่ได้รับเชิญ ทางสมาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกนักกี ฬาในบางรายการเป็นกรณีพิเศษ หรื อนอกเหนือ
จากเกณฑ์ ที่กาหนดในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เช่น ความสูงของเครื่องกระโดดสูงกว่าเกณฑ์ของรายการที่
กาหนดในรุ่นนั้นๆ
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