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สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

ข่าวสารสมาคม
ประชาสัมพันธ์ | ประกาศ | รายละเอียดการแข่งขัน

RBSC Polo Club
Pony Challenge - Up
coming event
“RBSC Polo Pony Challenge
2016” จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่
6 - 7 สิงหาคม นี้ ณ.ราชกรีฑสโมสร
โปโลคลับ กรุงเทพฯ โดยมีการ
แข่งขันทั้งประเภทศิลปะบังคับม้า
(Dressage) และกระโดดข้ามสิ่ง
กีดขวาง (Jumping) งานนี้รับประกัน
ความสนุก!!

ชิงแชม์ประเทศไทย’ 59
มติที่ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่
5/2559 กฏการเก็บคะแนนสนามไทย
แลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2559 หาก
ประเภทกีฬาขี่ม้าชนิดใดมีกฏเดิม
(Endurance) ที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ให้
ยึดตามกฏที่คณะกรรมการชุดเก่า
ได้กำหนดไว้จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน
ในปีนี้ และให้แจ้งกฏกับสนามเก็บ
คะแนนของในการแข่งขันจั๊มปิ้งและ
เดรจสาจให้ทราบโดยทั่วกัน

กีฬาแห่งชาติ 2560 “สงขลาเกมส์”
กกท.และกระทรวงท่องเที่ยวได้มอบ
หมายให้จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ
จัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลา
เกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน
2560 ซึ่งกีฬาขี่ม้าได้ถูกบรรจุในการ
แข่งขันครั้งนี้ 2 ประเภทคือ ขี่ม้าจั๊มปิ้งและมาราธอน นักกีฬาขี่ม้าติดต่อ
ลงทะเบียนกับกกท.จังหวัดตนสังกัด
ล่วงหน้าด้วยตนเอง

จารุพร กับม้าคู่ใจ Irregular Choice

เพรสซิเด้นท์คัพ 2016
สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสโมสรไทยโปโล แอนด์อีเควส
เทรี่ยนคลับ พัทยา จัดการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
(Jumping) ศิลปะบังคับม้า (Dressage) อีเว้นติ้ง (Eventing) และม้าเล็ก
(Pony) ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาขี่ม้า ระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา ณ.สนามไทยโปโลแอนด์อีเควสเทรียนคลับ พัทยา นักกีฬาขี่
ม้าทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
โดยผู้ชนะและครอบครองถ้วยเพรสซิเด้นท์ในปีนี้ ได้แก่ ประเภทจั๊มปิ้ง
นางสาวจารุพร ลิ้มปิชาติแชมป์เก่าตัวแทนจากสโมสรเชคเมท ศิลปะบังคับม้า นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพานิชย์นักกีฬามือเก๋า จากบ้านคนรัก
ม้า และประเภทอีเว้นติ้งตกไปเป็นของ นายกรธวัช สำราญ นักกีฬาหนุ่ม
ไฟแรงจากสโมสรไทยโปโลแอนด์อีเควสเทรี่ยนคลับ ในส่วนของศิลปะ
บังคับม้าเล็กโพนี่มีการแข่งขัน 3 ระดับ โดยผู้ชนะระดับ Cat C. ได้แก่
เด็กชายกิตติกวินท์ นามบุญ จากสโมสรปิยะชาติ Cat B.เด็กหญิงนีร
พุทธิสมบัติ และCat A. เด็กหญิงปัณณธร เลิศธัญดร ตัวแทนจากสโมสร
โกลเด้นฮอร์ส และนางสาวธัญชนก ใหญ่วงศ์กรณ์ นักกีฬาจากวินดี้

จารุพร ลิ้มปิชาติ
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สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
(ต่อ) คว้าชัยชนะในการแข่งขันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางม้าเล็ก CatB.
นอกจากนี้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งทุกคนยังได้รับอาหารม้า Maxwin
และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม Good All Day - Wax & Pomade ทาง
สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณการให้การสนับสนุน
จากบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน จำกัด (Maxwin), The Horses
Equestrian Style, Animo , Vana Nava- Huahin, Good All Day,
และบริษัทบี.กริมในการสนับสนุนจัดการแข่งขันครั้งนี้

ขี่ม้ามาราธอน - เพรสซิเดนท์คัพ
ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 - Kuala
Lumpur, Malaysia
การแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้ง
ที่ 29 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19- 31
สิงหาคม 2560 ณ. ประเทศมาเลเซีย
54 ชนิดกีฬาได้ถูกบรรจุในการแข่งขัน
ในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งกีฬาขี่ม้าใน
ประเภทศิลปะบังคับม้า กระโดดข้าม
สิ่งกีดขวาง และมาราธอน ก็ได้ถูก
รวมอยู่ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งนี้ด้วย
ข้อมูลจาก
www.kualalumpur2017.com.my

กฏเกณฑ์การคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาขี่ม้าซีเกมส์ ครั้งที่ 29

ในส่วนของการแข่งขันขี่ม้ามาราธอนชิงถ้วยเพรสซิเด้นท์คัพเมื่อวันที่
30-31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ.สนามดราก้อนฮิลแอนด์กอล์ฟแอนด์คัน
ทรีคลับ ราชบุรี เป็นการจัดร่วมกับสโมสรขี่ม้าเดอะฮอร์สเซสในระยะ
ทาง 20 40 และ 80 กิโลเมตร ผู้ชนะการแข่งขัน ขี่ม้ามาราธอน
รุ่น 80กิโลเมตร และครองถ้วยเพรสซิเด้นท์ได้แก่ นาวสาวอรพิน เพ็ชร์
เล็ก จากชมรมขี่ม้าอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ อันดับที่สองนางสาวพัช
ชา สวัสดิ์กิจธำรงค์ จากแจ้งวัฒนะฮอร์สสปอร์ทคลับ และอันดับที่สาม
นางสาวรวิสรา สวัสดิ์กิจธำรงค์ จากแจ้งวัฒนะฮอร์สสปอร์ทคลับ ใน
รุ่น 40 กิโลเมตร ชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง กิตติกรณ์ โหน่งบึ้ม อันดับที่
สอง ธันย์จิรา จิระไชยบูรณ์ อันดับ ที่สาม วรชิต เจริญกิจสมบูรณ์ และ
ในรุ่น 20 กิโลเมตร ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนายวุฒิกร วงษ์อูฐ อันดับที่
สอง ฐานิยา รักกมล และอันดับที่สาม จิรกิตต์ โหน่งบึ้ม โดยการ
แข่งขันขี่ม้ามาราธอนในครั้งนี้มีผู้นักกีฬาและม้าให้ความสนใจเข้า
ร่วมการแข่งขันกว่า 60 คู่ ที่แข่งขันบนเส้นทางธรรมชาติสีเขียวตลอด
เส้นทางของสนามดราก้อนฮิลแอนด์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ ราชบุรี
ครับ

ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 5/2559
ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องกฏการคัด
เลือกตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยในที่
ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการ
แต่ละฝ่ายประชุมหารือเพื่อร่างกฏ
และนำมาเสนอในที่ประชุมคณะ
กรรมการครั้งต่อไป และให้เชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องและนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏและ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาก่อน
ประกาศใช้เกณฑ์การคัดเลือกดัง
กล่าว

ขี่ม้าบนเส้นทางธรรมชาติสีเขียว

อรพิน เพ็ชร์เล็ก ผู้ชนะในรุ่น 80 กิโลเมตร

Advertisement

คณะทำงาน ผู้จัดและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้ามาราธอนเพรสซิเด้นท์คัพ
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