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ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
รายการขี่ม้ามาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561
(RULE AND REGULATION OF THAILAND ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2018)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถและความเป็นมืออาชีพของนักกีฬา ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬา
ขี่ม้ามาราธอน (Endurance) โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของม้าเป็นหลัก ส่งเสริมให้กีฬาขี่ม้ามาราธอนเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย และผลักดันคุณภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ
1.

2.

ระดับการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาขี่มา้ มาราธอน มีการแข่งขันชิงชนะเลิศรายการหลักและสูงสุดของประเทศ จำนวน 4 รายการ ดังนี้
2.1. รายการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (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*
ลำดับ
1.
2.
3.

4.

รายการแข่งขัน
ระยะทาง
หมายเหตุ
กีฬาขี่ม้าชนะเลิศแห่งประเทศไทย
- การแข่งขันระยะทาง 80 กม.
(Thailand Endurance Championship)
เป็นระยะทางที่สูงที่สุดในรายการแข่งขัน
- ในแต่ละรายการแข่งขัน จะมีการแข่งขัน
กีฬาขี่ม้าชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาขี่ม้า
40 – 80
ในระยะทาง 20 กม. และ 40 กม.
แห่งประเทศไทย (President’s Cup)
กม.
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และการเก็บ
กีฬาขี่ม้าระดับภูมิภาค
คะแนนของนักกีฬาและม้า สำหรับการเข้า
(National Competition)
ร่วมการแข่งขันในระดับสากลต่อไป หรืออาจ
- กีฬาแห่งชาติ (National Games)
มีการแข่งขันในระดับ CEI* (80 กม.)
กีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติ
- การแข่งขันระยะทาง 80 กม. เป็นระยะทาง
(International Competition)
เริ่มต้นของการแข่งขัน
80 กม.
- ระยะทางของแต่ละการแข่งขัน กำหนดขึ้น
- CEI 1* = 80 กม.
ขึ้นไป
โดยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (Federation
- CEI 2* = 120 กม.
Equestre Internationale : FEI)
- CEI 3* = 160 กม.

**หมายเหตุ** ระยะทาง ความเร็วขั้นต่ำ อัตราการเต้นของหัวใจม้า และการกำหนดเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของช่วงเวลาการแข่งขัน
3.

ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
ให้ใช้กติกาการแข่งขันของข้อบังคับของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ ในกรณี
ที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนสมาคม
กีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และอนุกรรมการจัดการแข่งขันของผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
ฉบับรับรอง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
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4.

กฎระเบียบการแข่งขัน
4.1. การเก็บคะแนน จะแยกเก็บเป็นแต่ละระดับ เช่น นักกีฬาต้องการชิงชนะเลิศในระดับ 40 กม. นักกีฬาจะต้องทำ
คะแนนให้ดีที่สุดในระดับ 40 กม. จากสนาม Qualify เพื่อการสะสมคะแนนในระดับ 40 กม. และนักกีฬาไม่
สามารถนำคะแนนสะสมของ 40 กม. ไปคัดเลือกในระดับอื่นๆได้
4.2. การแข่ งขั นในประเทศไทย ในระยะทาง 80 กิ โลเมตร นั กกี ฬาและม้ าจะต้ องผ่ านการแข่ งขั นในระยะทาง
40 กิโลเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในความเร็วสูงสุดไม่เกิน 16 กม. ต่อชั่วโมง และต้องจบการแข่งขัน1 โดยดูผล
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ1 จบการแข่งขัน หมายถึง ผ่านการแข่งขันโดยสมบูรณ์ตามระยะทางที่กำหนดให้แข่งขัน โดยที่ม้า
ไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (Failed To Qualify : FTQ) เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ เช่น การบาดเจ็บ
ภาวะ-เมตาบอลิกของร่างกายผิดปกติ หรือปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ และรวมถึงการถอนตัวออกจากการแข่งขัน
และไม่มีคุณสมบัติผ่านการแข่งขัน (Disqualified) เนื่องจากทำผิดกติกาการแข่งขัน
4.3. การเก็บคะแนน ไม่นับ เป็นคู่คนและม้า (นับคะแนนตามนักกีฬา) ตามข้อกำหนดในข้อ 4.1
4.3.1. ในกรณีของผู้เข้าแข่งขันในรุ่น 40 กม. จะทำการเก็บคะแนนในรุ่น 40 กม. เท่านั้น
4.3.2. นั กกี ฬาสามารถเก็ บคะแนนสะสม กั บม้ าหลายตั วได้ แต่ ในสนามสุ ดท้ าย ต้ องแสดงตั วม้ าที ่ ใช้ ใน
การแข่งขันเพียงตัวเดียว
4.4. ระยะเวลาในการพักม้าก่อนนำม้าเข้าตรวจกับสัตวแพทย์ (Recovery Period) หรือระยะเวลาในการคูลดาวน์ม้า
(Cool Down) อัตราความเร็วขั้นต่ำ (Minimum Speed) และเวลาเปิด-ปิด บริเวณที่สัตวแพทย์ทำการตรวจม้า
(Vet Gate) จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ ความยาก-ง่ายของ
เส้นทางและระยะทางของการแข่งขัน และสวัสดิภาพของม้าเป็นหลัก
4.5. ในกรณีที่มีการแข่งขันติดกันระหว่างการแข่งขันในประเทศ และการแข่งขัน CEI (จำนวนวันพักเพิ่มเติมในกรณีม้า
เจ็บหรือมีปัญหาทางด้าน Metabolic) ทางผู้เข้าแข่งขันยังจะต้องปฏิบัติตามกฏการพักม้าตามที่ข้อบังคับกำหนด
โดยคิดรวมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับ international แต่นักกีฬาสามารถนำม้าอื่นมาใช้ในการแข่งขันได้
หมายเหตุ 2 อ้ า งอิ ง จากกฏ FEI 815.3.5 National result cannot interfere with extended rest periods
applied to FEI horses who have failed to qualify due to irregular gates or metabolic seasons at
consecutive CEI or National Event เนื ่ องจากป้ องกั นการทารุ ณกรรมสั ตว์ อั นไม่ สมควร

ทั้งนี้ขอให้ผู้จัด

คำนึงถึงระยะเวลาพักที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
5.

หลักเกณฑ์การเก็บคะแนน สำหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศประเทศไทย
5.1. สนาม Qualify ไม่เป็นสนามบังคับ ยกเว้นรายการ President Cup และสนามสุดท้าย (Final) ซึ่งเป็นสนาม
บังคับ หากไม่เข้าร่วมการแข่งขันในสนามสุดท้าย คะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิกทันที
5.2. คะแนนของสนาม Qualify บวกกั บระยะทางจริ ง และคะแนนสนามที ่ สนามสุ ดท้ าย จะคูณด้วย 1.5 บวกกั บ
ระยะทางจริง
5.3. วิธีเก็บคะแนนเป็น Point System + ระยะทาง (กิโลเมตร) ตัวอย่าง สำหรับการเก็บคะแนน 4 สนาม
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
สนามสุดท้าย 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 ด้วยคะแนนรวมของทุกสนาม
ฉบับรับรอง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
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6.

7.

ตารางการสะสมคะแนน
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ม้าตัวสุดท้าย ที่จบการแข่งขัน
1

สนามเก็บคะแนนการแข่งขัน
สนามที่

วันที่

รายการ

สนาม Qualify ที่ 1

15-17 ธันวาคม 2560

ASEAN Open
Endurance Cup

สนาม Qualify ที่ 2

10-11 มีนาคม 2561

Phayalae
Endurance
Cup

สนาม Qualify ที่ 3

18-20 พฤษภาคม 2561

The Horses
Endurance

สนาม Qualify ที่ 4
(สนามบังคับ)

19-22 กรกฎาคม 2561

President’s
Cup

สนามที่ 5
(สนามบังคับ)

4-7 ตุลาคม 2561

Thailand
Championship
2018

ระยะทาง
20 กม.
40 กม.
80 กม.
20 กม.
40 กม.
80 กม.
20 กม.
40 กม.
80 กม.
20 กม.
40 กม.
80 กม.
20 กม.
40 กม.
80 กม.

ผู้จัดและสถานที่
ผู้จัด : เดอะ ฮอร์สเซส
สถานที่ : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ผู้จัด : ชมรมขี่ม้า เพ็ชรไทย ฟาร์ม
สถานที่ : จ.ชัยภูมิ
ผู้จัด : เดอะ ฮอร์สเซส
สถานที่ : จ.ราชบุรี
ผู้จัด : ไทยโปโล แอนด์อีเควสเทรี่ยน คลับ
สถานที่ : เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ผู้จัด : ไทยโปโล แอนด์อีเควสเทรี่ยน คลับ
สถานที่ : เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

หมายเหตุ : การแข่ ง ขั น ในประเทศไทย ในระยะทาง 80 กิ โ ลเมตรขึ ้ น ไป (Competition Distance of 80 km.)
นักกีฬาและม้าจะต้องผ่านการแข่งขันในระยะทาง 40 กิโลเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และต้องจบการแข่งขัน
โดยดูผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2560
8.

ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
8.1. เมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ต้องจัดให้นักกีฬาไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ของสนามแข่งขันที่ได้กำหนดไว้
8.2. ในวันแข่งขัน หากนักกีฬาไม่มาแข่งขันตามกำหนด หรือมาถึงสนามแล้วเจตนาที่จะไม่ลงสนามแข่งขัน หรือเจตนาผละออกจากการ
แข่งขัน ซึ่งดำเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป จนครบเวลาแข่งขัน นักกีฬาขาดระเบียบในการแข่งขัน
ทำการแก้ ไข ปรั บ เปลี ่ ยน หรื อ แปลงเอกสารที ่ ส่ งผลต่ อผลของการแข่ งขั น หรื อมี เหตุ ต้ องสงสั ย หรื อการทำ
การเกินกว่าเหตุต่อม้า หรือเล่นส่อไปในทางสมยอมกันอย่างน่าละอายถือว่านักกีฬานั้น ผิดมารยาทอย่างร้ายแรง ให้ประกาศระบุ
ความผิด กับทั้งถอนสิทธิ์นักกีฬา พร้อมให้ ใบเตือน (Yellow Card)2 แก่นักกีฬา ให้ออกจากการแข่งขัน และให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา พิจารณาความผิดนั้นตามสมควรแก่กรณี ตามข้อบังคับ
หมายเหตุ2 ใบเตือน (Yellow Card) คือ การคาดโทษ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการกำหนดโทษของคณะกรรมการตัดสิน
8.3. นั กกี ฬาหรื อที ม จะต้ องเป็ นผู ้ รั บผิ ดชอบ และรั กษาเวลาตามใบเวลา (Time Card) ที ่ จะได้ รั บ เมื ่ อกลั บเข้ ามา
สู่จุดปล่อยตัว (Start - Finish) หรือจุดตรวจม้า (Vet Gate)
8.4. ไม่อนุญาตให้นำม้าเข้าในบริเวณที่สัตวแพทย์ทำการตรวจม้า (Vet Gate) โดยไม่มีใบเวลา (Time Card)
8.5. ไม่อนุญาตให้ทีม ดูแลม้า (Crewing) ในบริเวณจุดตรวจม้า ยกเว้นในบริเวณที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
ฉบับรับรอง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
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ในบริ เวณที ่ สั ตวแพทย์ ทำการตรวจม้ า (Vet Gate) อนุ ญาตให้ นั กกี ฬาและที มเข้ ามาในบริ เวณ ได้ ไม่ เกิ น 3 คน
ตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) และต้องสวมใส่เบอร์เสื้อของทีมตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณจุด
ตรวจ และไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังในขณะที่สัตวแพทย์ทำการตรวจม้า
8.7. การตรวจสภาพม้ าก่ อนออกในเฟสต่ อไปที ่ กำหนดไว้ ในการแข่ งขั น (Compulsory Re-Inspection) จะกำหนด
เวลาที่ 15 นาทีก่อนที่ม้าจะออกในเฟสต่อไป ซึ่งฝ่ายสัตวแพทย์และคณะกรรมการจัด การแข่งขันจะกำหนดให้ตรวจ ในเฟส
ใดเฟสหนึ่งของการแข่งขัน หรือสัตวแพทย์ที่ตรวจอาจจะกำหนดเองได้ (นอกเหนือจากที่ถูกกำหนดไว้ในเฟสที่ต้องตรวจ)
ถ้าหากเห็นว่าม้าตัวนั้นๆ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจก่อนออก 15 นาทีในเฟสนั้นๆ เพื่อที่จะมั่นใจว่าม้าไม่มีปัญหาสุขภาพ
โดยนักกีฬาหรือทีมงานจะต้องนำม้ามาให้สัตวแพทย์ตรวจตามที่กำหนด หากไม่เข้ารับการตรวจม้า จะต้องถูกถอนสิทธิ์
และให้ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้การตรวจสภาพม้าก่อนออกในเฟสต่อไป จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8.8. ในกรณี ที่ ผู้ เข้ าร่ วมการแข่ งขั นถอนตั วออกจากการแข่ งขั น ไม่ ว่ากรณี ใดๆหลั งจากการปล่ อยตั วม้ า จะต้ องนำม้ า
มาเข้ารับการตรวจจากสัตวแพทย์ของการจัดการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันไม่นำม้าเข้ามาตรวจ ขอให้มีบทลงโทษโดย ม้า
จะต้องพักจากการแข่งขันตามช่วงเวลาจากระยะทางที่ใช้การแข่งขัน + 60 วัน และนักกีฬาจะได้รับใบเตือนในครั้งที่ 1 ครั้ง
ที่ 2 Yellow card และครั้งที่ 3 จะลงโทษห้ามทำการแข่งขันเป็นระยะเวลา 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
8.9. หากมี การกำหนดการใช้ ความเร็ ว (Maximum and Minimum) เพื ่ อไม่ ให้ เกิ ดความเสี ยเปรี ยบของผู ้ เข้ าร่ วม
การแข่ งขั น และเกิ ดอั นตรายต่ อม้ า ผู ้ เข้ าร่ วมการแข่ งขั นต้ องเข้ าใจในการเปิ ด-ปิ ดประตู ของจุ ดปล่ อยตั ว
หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกถอนสิทธิ์ และให้ออกจากการแข่งขัน
8.10. ในกรณี ที ่ มี รางวั ลความสมบู รณ์ ของม้ า (Best Condition Award) จะทำการตั ดสิ นโดยมี สั ตวแพทย์ 2 ท่ าน
และกรรมการตั ดสิ น (Ground Jury) 1 ท่ าน ม้ าที ่ มีสิทธิ ์ เข้ ารั บการตรวจ จะต้ องเป็ นม้ าที ่ ผ่านการแข่ งขั นใน
ไม่เกิน 10 ตัวแรก ที่เข้ามาภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากที่ตัวแรกผ่านหรือสิ้นสุดการแข่งขัน
8.11.การถ่วงน้ำหนัก จะถูกนำมาใช้ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
8.12.ในการวิ่งทดสอบสมรรถภาพของม้า (Trot-up) ม้าในบริเวณที่สัตวแพทย์ทำการตรวจม้า (Vet Gate) นักกีฬาหรือทีมงาน
จะต้องพาม้าวิ่งให้เรียบให้ได้ทั้งไปและกลับตามระยะทางที่กำหนด โดยกำหนดให้นักกีฬาหรือทีมงานนั้นวิ่งม้าได้ไม่เกิน 3
ครั้ง หากครั้งที่ 3 ยังไม่สามารถพาม้าวิ่งได้ ทางคณะสัตว์แพทย์ผู้ตรวจจะตัดสินจากการวิ่งทดสอบนั้น
8.6.

9.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9.1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีสังกัดชมรม/สโมสร ที่ได้รับรองจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
9.2. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬา3 กับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF ID) หรือของสหพันธ์ขี่
ม้านานาชาติ (FEI)
หมายเหตุ 3 หากต้ องการสมั ครเป็ นนั กกี ฬาของสมาคมกี ฬาขี ่ ม้ าแห่ งประเทศ หรื อ สหพั นธ์ ขี ่ ม้ านานาชาติ
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย 02 710 3165-66

10.

คุณสมบัติของม้า
10.1 พาสปอร์ตม้า (Passport)
ม้าที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมี พาสปอร์ตม้า4 ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF) หรือของสหพันธ์
ขี ่ ม้านานาชาติ (FEI) พร้ อมทั ้ งได้ รับการทำ microchip ให้ เรี ยบร้ อย ม้ าที ่ เข้ าแข่ งขั นจะต้ องมี สภาพที ่ สมบู รณ์
ไม่ผอมจนสามารถมองเห็นลักษณะของโครงกระดูกซี่โครง หรือสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าผอมและไม่สมบูรณ์ ม้าที่ผอม
จะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขัน
หมายเหตุ4 หากต้องการทำพาสสปอร์ตม้า หรือ ไมโครชิพ กับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย 02 710 3165-66
ฉบับรับรอง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
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10.2 ม้ าที ่ จะเข้ าร่ วมการแข่ งขั นรายการ CEI จะต้ องมี ผล

“ผ่ าน” ในการแข่ งขั นตามคุ ณสมบั ติ ที ่ กำหนด คื อ ผ่ าน
การแข่งขันในระยะทาง 40 กม. – 79 กม. 2 ครั้ง และ 80 กม. – 90 กม. 2 ครั้งด้วยความเร็วไม่เกิน 16 กม. ต่อชั่วโมง โดย
มี ผลการแข่ งขั นภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 24 เดื อน และไม่ น้ อยกว่ า 12 เดื อนจากการแข่ งขั นครั ้ งแรก และ
โดยอ้างอิงจากกฏ FEI endurance 9th Edition, effective 1st January 2017.

816.1.1.1 Successfully complete 2 rides of distances between 40-79 km and 2 rides of
between 80-90 km at speeds of 16 kph or under.
816.1.1.2 From their first novice qualification ride, horses must complete the requirements of the
qualification phase within 24 months. Horses are eligible to compete in a CEI 1* event
12 months from the completion of the first novice ride provided they have completed
all the novice qualifications including respecting speed and rest period restrictions.
Once the novice qualifications are fully completed, horses are eligible to compete in a
CEI1* event for a 24 months period.
10.3 อายุม้า
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5

10.3.6

ในระดั บ CEI 1* (International Competition) ตามกฎสหพั นธ์ กี ฬาขี ่ ม้ านานาชาติ (FEI) อายุ ม้ า
ที่จะสามารถแข่งขันได้ ต้องมีอายุ 6 ปีขึ้นไป (เกิดในปี พ.ศ. 2555 หรือ ค.ศ. 2012)
ในระดับภูมิภาค Thailand Championship 2017 ระยะทางตั้งแต่ 80 กม. อายุม้าที่จะสามารถแข่งขัน ต้อง
มีอายุ 5 ปี ขึ้นไป (เกิดในปี พ.ศ. 2556 หรือ ค.ศ. 2013)
ในระดับภูมิภาค Thailand Championship 2017 ระยะทางตั้งแต่ 40 กม. อายุม้าที่จะสามารถแข่งขัน ต้อง
มีอายุ 4 ปีขึ้นไป (เกิดในปี พ.ศ. 2557 หรือ ค.ศ. 2014)
ในระดับภูมิประเทศ Thailand Championship 2017 ระยะทางตั้งแต่ 20 กม. อายุม้าที่จะสามารถแข่งขัน
ต้องมีอายุ 4 ปีขึ้นไป (เกิดในปี พ.ศ. 2557 หรือ ค.ศ. 2014)
กรณี ที่ พาสปอร์ ตม้ า ไม่ ได้ ระบุ ปีเกิ ดของม้ า ทางสั ตวแพทย์ ผู้ รับผิ ดชอบในการแข่ งขั น ต้ องตรวจฟั น
ของม้ า เพื ่ อระบุ อายุ ของม้ าลงในพาสปอร์ ต และสั ตวแพทย์ ที่ ลงอายุ ม้า ต้ องลงลายมื อชื ่ อและลายเซ็ น
เพื่อรับรองการตรวจ
หากตรวจพบว่าอายุม้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุตามกฎการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

10.4 อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate)
10.4.1
10.4.2

ระดับประเทศ (National Rules) อัตราการเต้นของหัวใจ5 56 ครั้ง/นาที
ระดับสากล (International) หรือระดับ CEI อัตราการเต้นของหัวใจ 64 ครั้ง/นาที
หมายเหตุ5 อัตราการกำหนดตราการเต้นของหัวใจในแต่ละรายการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์
และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

10.5 ผลเลือดม้า
10.5.1

จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบโรคโลหิตจางติดต่อในม้า (EIA) และโรคพยาธิในเลือดเซอร่า (Surra)
โดยใช้ผลตรวจเลือด6 ไม่เกิน 2 เดือน สำหรับการแข่งขันที่จัดโดยสมาคม และสมาชิกของสมาคม สำหรับ
กีฬาแห่งชาติใช้ผลตรวจเลือดไม่เกิน 14 วัน ก่อนการแข่งขันรายการนั้นๆ
หมายเหตุ 6 การแสดงหลั กฐานผลตรวจเลื อด จะกำหนดโรคที ่ ต้ องตรวจและช่ วงเวลาอย่ างน้ อย
ที่จะต้องตรวจ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จัดการแข่งขัน ซึ่งจะกำหนดให้ทราบโดย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
หลักฐานการตรวจโรค (ผลเลือด) จะต้องตรวจในสถานทีห่ รือสถาบันทีร่ บั รองผลโดยสมาคมกีฬาขีม่ า้ แห่งประเทศ
ไทยเท่านั้น โดยมีการลงลายมือชื่อ และลายเซ็นรับรองจากสัตวแพทย์หรือสถาบันที่ทำการตรวจ สถานที่ที่
สามารถทำการตรวจโรค EIA และ Surra ได้แก่
ฉบับรับรอง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
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ห้องปฏิบัตการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ห้องปฏิบัตการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ห้องปฏิบัตการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ห้องปฏิบัตการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ห้องปฏิบัตการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ห้องปฏิบัตการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีมหานคร
7. ห้องปฏิบัตการสถานบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
8. ห้องปฏิบัตการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ตรวจด้วยวิธีมาตราฐานตามข้อกำหนดของ OIE
9. ห้องปฏิบัตการตรวจโรคโรงพยาบาลม้าโคราช
10. ห้องปฏิบัตการตรวจโรคโรงพยาบาลสัตว์ SPB Companion
11. ห้องปฏิบัตการตรวจโรคโรงพยาบาลสัตว์สวนสัตว์
แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Equine Influenza Vaccination (E.I.)
วั นที ่ รับการฉี ดวั คซี น7 ฉี ดวั คซี นเข็ มที ่ 1 และ ฉี ดวั คซี นเข็ มที ่ 2 (Primary Course) โดยการฉี ดวั คซี น
เข็มที่ 2 ต้องฉีดหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว ภายใน 21-92 วัน หลังจากนั้นจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำ
(Booster) ภายใน 6 เดือน+21 วัน ก่อนการแข่งขัน
หมายเหตุ7การทำวัคซีนจะต้องปฏิบัติโดยสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองการทำวัคซีนที่ถูกต้องเท่านั้น
1.

10.5.2
10.5.3

11.

การแต่งกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เครื่องแต่งกายและเครื่องอานม้า ผู้แข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI) เท่านั้น เช่น ผู้แข่งขัน
จะต้องสวมกางเกงขี่ม้า สวมเสื้อคอปก สวมหมวกขี่ม้าที่มีสายรัด 3 จุด สวมรองเท้ามีส้น ในกรณีที่สวมรองเท้าไม่มีส้น ต้องใช้
โกลน (Stirrup) ที่มีตระกร้อ ไม่อนุญาตให้ใช้แส้ สเปอร์ และบังเหียนยาว เป็นต้น

12.

การประท้วง
12.1 ต้องยื่นหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI)
ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลการแข่งขัน โดยยึดตามเวลาที่กรรมการตัดสินเซ็นรับรองผลการแข่งขัน
12.2 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
12.3 การประท้วงที่ต้องวางเงินประกัน จะได้รับเงินประกันการประท้วงคืนต่อเมื่อการประท้วงมีผลชนะ และในกรณีที่การประท้วงมีผล
แพ้ จะถูกริบเงินประกัน เพื่อนำไปเป็นทุนส่งเสริมการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยต่อไป
12.4 การประท้ วงทางเทคนิ คการแข่ งขั น ให้ ยื ่ นหนั งสื อประท้ วงต่ อคณะกรรมการอุ ทธรณ์ พร้ อมด้ วย เงิ นประกั น8
จำนวน 150 สวิสฟรังก์ ในรายการ CEI (CHF) และ จำนวน 6,000 บาท สำหรับรายการแข่งขันในประเทศ
หมายเหตุ8 เงินประกัน จำนวนเงินขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินสวิสฟรังก์ในแต่ละวัน

13.

ข้อกำหนดทางสัตวแพทย์
การแข่งขันกีฬาขี่ม้ามาราธอนทั้งในการแข่งขันระดับประเทศ (National Federation; NF) และในการแข่งขันระดับ
CEI ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI)
13.1 พาสปอร์ตม้า (Horse Passport) และสมุดบันทึกการแข่งขันของม้า (Log Book)
ม้ าทุ กตั วที ่ เข้ าแข่ งขั นจะต้ องมี พาสปอร์ ตม้ าของสมาคมกี ฬาขี ่ ม้ าแห่ งประเทศไทย หรื อสหพั นธ์ ขี ่ ม้ านานาชาติ
และสมุดบันทึกการแข่งขัน (Log Book)9 นักกีฬาหรือทีมงานจะต้องเก็บสมุดบันทึกนี้ไว้หลังจากจบการแข่งขันในแต่ละครั้ง
เพื่อเป็นประวัติในการพิจารณาในการให้เข้าแข่งขันหรือการพักม้า ซึ่งทางสมาคมจะมีการบันทึกข้อมูลของม้าที่เข้าแข่งขันและ
ฉบับรับรอง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
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ผลการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆของม้าแต่ละตัว ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการให้เข้าร่วมการแข่งขันและการพักม้า แต่นักกีฬา
หรือทีมงานจะต้องมีสมุดบันทึกการแข่งขัน และต้องนำสมุดบันทึกการแข่งขันของม้าแต่ละตัวมาแข่งขันทุกครั้ง และเมื่อจบการ
แข่งขัน สามารถติดต่อรับพาสปอร์ตและสมุดบันทึกการแข่งขันคืนจากประธานสัตวแพทย์ในการแข่งขันรายการนั้นๆ และใน
การบั นทึ กประวั ติ การแข่ งขั นของม้ าในสมุ ดบั นทึ กการแข่ งขั นนั ้ น สั ตวแพทย์ ผู ้ ตรวจม้ า
(Veterinary Commission) ในที่บริเวณ จุดตรวจม้าหรือ Vet Gate จะลงบันทึกในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้คือ
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 ตามข้อมูลอ้างอิงของ FEI
Endurance rule updated 9th edition, effective 1st January 2017, annex 3 – Clarification of elimination.

รายละเอียดดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในสมุดบันทึกการแข่งขันของม้าและบันทึกลงในฐานข้อมูลนักกีฬาและม้า
ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงการแข่งขันของทั้งนักกีฬาและม้าสำหรับใช้ในการพักม้า
หรือพักการแข่งขันสำหรับนักกีฬา รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันครั้งต่อๆ ไป
หมายเหตุ9 สมุดบันทึกการแข่งขัน ( Log Book ) สามารถซื้อได้จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ให้ติดต่อ
สมาคมสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย 02 710 3165-66
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13.1.3

ในกรณี ที ่ นั กกี ฬาจะถอนตั วออกจากการแข่ งขั น (Withdraw) ไม่ ว่ าด้ วยเหตุ ผลใดก็ ตาม ในระหว่ าง
การแข่ งขั น หรื อที ่ จุดคู ลดาวน์ หรื อเกิ ดอุ บัติเหตุ ในเส้ นทางการแข่ งขั น จะต้ องนำม้ ามาเข้ ารั บการตรวจ
สัตวแพทย์ตรวจที่บริเวณจุดตรวจม้า (Vet Gate) เพื่อการบันทึกประวัติในสมุดบันทึกการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง
ยกเว้ นในกรณี ที ่ ประธานสั ตวแพทย์ และ/หรื อสั ตวแพทย์ ที ่ ทำการรั กษาม้ าในการแข่ งขั นนั ้ นๆ
ทำการส่งตัวม้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ในกรณีเร่งด่วน

13.2 ข้อกำหนดทางด้านสัตวแพทย์ในด้านการพักม้าและบทลงโทษนักกีฬา
13.2.1

13.2.2

ในกรณี ที ่ ม้ าสามารถจบการแข่ งขั น (Completed Ride) ม้ าจะต้ องพั กการแข่ งขั นอย่ างน้ อย ตามเวลา
ที่กำหนด ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าแข่งขันในรายการใหม่ได้ ทั้งในการแข่งขัน ระดับประเทศ (NF) และระดับของ
สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (CEI) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
13.2.1.1 การแข่งขันระยะทางไม่เกิน 46 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 5 วัน
13.2.1.2 การแข่งขันตั้งแต่ระยะทาง 46-86 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 12 วัน
13.2.1.3 การแข่งขันระยะทางมากกว่า 86–126 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 19 วัน
13.2.1.4 การแข่งขันในระดับมากกว่า 126-146 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 26วัน
13.2.1.5 การแข่งขันในระดับมากกว่า 146 กิโลเมตร จะต้องพักม้าอย่างน้อย 33 วัน
ในกรณีที่ม้าไม่จบการแข่งขันและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (Failed To Qualify) เนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บ
ที่ขา (Lameness) ปัญหาทางเมตาบอลิก (Metabolic Problems) จะมีข้อกำหนดในการพักม้าดังต่อไปนี้
13.2.2.1 ม้ าที ่ ถู กตั ดสิ ทธิ ์ ออกจากการแข่ งขั นด้ วยปั ญหาการบาดเจ็ บที ่ ขา จะต้ องมี การพั กม้ าเพิ ่ มเติ ม
จากที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 13.2.1 เพิ่มเติมอีก 14 วัน ก่อนที่จะสามารถเข้าแข่งขันในรายการต่อไปของการ
แข่ งขั นระดั บประเทศ และสหพั นธ์ กี ฬาขี ่ ม้ านานาชาติ ได้ ส่ วนม้ าที ่ ถู กตั ดสิ ทธิ ์ ออก
จากการแข่งขันด้วยปัญหาเมตาบอลิกที่จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างทันทีจะต้องถูกพักการแข่งขันอย่าง
น้อย 60 วัน ก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการต่อไปของการแข่งขันในระดับแข่งขันระดับประเทศ
และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ได้
13.2.2.2 หากม้ าถู กตั ดสิ ทธิ ์ ออกจากการแข่ งขั นด้ วยปั ญหาการบาดเจ็ บที ่ ขาติ ดต่ อกั น 2 ครั ้ ง
ในการแข่งขันรายการของทั้งการแข่งขันในระดับแข่งขันระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ
จะต้องมีการพักม้าเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในหัวข้อ13.2.1.เพิ่มเติมอีก 21 วัน ก่อนที่จะสามารถเข้าแข่งขัน
ในรายการต่อไปของการแข่งขันระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ส่วนม้าที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจาก
การแข่งขันด้วยปัญหาเมตาบอลิก ที่จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างทันทีติดต่อกันสองครั้ง หรือถูกตัดสิทธิ์
ออกจากการแข่งขันสองครั้ง ภายในเวลา 3 เดือนจะต้องถูกพักการแข่งขันอย่างน้อย 90 วัน ก่อน จึงจะมี
สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการต่อไปของการแข่งขันระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ได้
13.2.2.3 หากม้ าถู กตั ดสิ ทธิ ์ ออกจากการแข่ งขั นด้ วยปั ญหาการบาดเจ็ บที ่ ขาติ ดต่ อกั น 3 ครั ้ งใน
การแข่งขันรายการของทั้งการแข่งขันในระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ จะต้องมีการพัก
ม้าเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 13.2.1 เพิ่มเติมอีก 90 วันก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ
ต่อไปของระดับประเทศ และสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ได้
13.2.2.4 ในส่วนของนักกีฬาขี่ม้า (Rider) หากนักกีฬาขี่ม้าทำการขี่ม้าและม้าถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ใน
ส่วนของม้ามีปัญหาทางเมตาบอลิก และมีการบาดเจ็บที่รุนแรง จนอาจต้อง ทำการฉีดยาให้ตายอย่างสงบ
หรือม้าตายจากการบาดเจ็บ (Catastrophic Injury) ก็จะมีการตัดคะแนนสะสมตามที่สมาคมกีฬาขี่ม้า
แห่ ง ประเทศไทยกำหนด และหากนั ก กี ฬ าคนใดขี ่ ม ้ า แล้ ว ทำให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ
ที่รุนแรงสองครั้งใน 12 เดือน นักกีฬาคนนั้นจะถูกกำหนดให้พักการแข่งขัน 6 เดือน
ฉบับรับรอง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
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หมายเหตุ
เนื ่ องจากข้ อบั งคั บและกติ กาการแข่ งขั น รายการขี ่ ม้ ามาราธอนชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561
(RULE AND REGULATION OF THAILAND ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2018) ฉบับนี้ ได้อ้างอิงถึงกฎกติกา
ในบางข้อที่แปลมาจากกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ(FEI) ทำให้บางคำ ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องและ
ชัดเจนได้ อาจทำให้การแปลความหมายในกฎกติกาในบางข้อนั้น มีความหมายที่อาจจะผิดพลาดจากหลักที่ถูกต้อง ฉะนั้นให้ยึดถือกฎ
กติกาจากหนังสือ ENDURANCE RULES 9th Edition, effective 1 January 2017 เป็นหลัก และสามารถดาวน์โหลดกฎกติกา
การแข่งขันประเภทขี่ม้ามาราธอน (Endurance) เพิ่มเติมได้ที่ http://fei.org/fei/regulations/endurance
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