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ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
รายการขี่ม้าเอ็นดูแรนซ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564
(RULES AND REGULATIONS OF THAILAND ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2021)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถ และความเป็นมืออาชีพของนักกีฬา ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า
เอ็นดูแรนซ์(Endurance) โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของม้าเป็นหลัก ส่งเสริมให้กีฬาขี่ม้าเอ็นดูแรนซ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และ
ผลักดันคุณภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ
2. ระดับการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอ็นดูแรนซ์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของนักกีฬาและม้า แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
2.1. ระดับประเทศ National Level : รายการที่จัดโดยสมาชิกสมาคมกีฬาขี่ม้าฯ กีฬาแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ฯลฯ
2.2. ระดับนานาชาติ International Competition : CEI รับรองโดย FEI
ระดับการแข่งขัน

ระยะทาง

กีฬาขี่ม้าระดับประเทศ
(National Level)
- Introduction 20 km.
- Novice Qualification Ride CEN 40 km.
- Novice Qualification Ride CEN 80 km.

20 – 39 กม.
40 – 79 กม.
80 – 100 กม.

กีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติ
(International Competition : Arts.803)
- CEI 1* = 100-119 กม.
- CEI 2* = 120-139 กม.
- CEI 3* = 140-160 กม.

100 กม. ขึ้นไป

หมายเหตุ
- ในระดับ ระยะทาง 20-39 กม. เป็นการเรียนรู้การ
แข่งขันในระดับเบื้องต้น
- ในระดับ ระยะทาง 40-79 กม. และ 80-100 กม.
เป็นการพัฒนาศักยภาพ และเก็บ Novice
Qualifications ของนักกีฬาและม้า สำหรับการ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากลต่อไป
- ระยะทางของแต่ละการแข่งขัน กำหนดขึ้นโดย
สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (Federation
Equestre Internationale : FEI)
- มีการถ่วงน้ำหนักตามกฏ FEI Arts.805

3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
ใช้กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ FEI Endurance
Rules 2021, 11th Edition, updates effective 1 January 2021 และ FEI Genneral Regulations 2021, 24th
Edition, updates effective 1 January 2021 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การ
วินิจฉัยในกรณีนั้นๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้า แห่งประเทศไทย และอนุกรรมการจัดการแข่งขันของผู้จัดการ
แข่งขันเป็นผู้ตัดสิน
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4. กฎระเบียบการแข่งขัน
4.1. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1.1. จะต้องมีสังกัด ชมรม/สโมสร ที่ได้รับรองจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
4.1.2. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬากับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF ID) หรือของสหพันธ์ขี่ม้า
นานาชาติ (FEI ID)
4.1.3. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI) Arts.823 เช่น ผู้แข่งขัน
จะต้องสวมกางเกงขี่ม้า สวมเสื้อคอปก สวมหมวกขี่ม้าที่มีสายรัด 3 จุด สวมรองเท้ามีส้น ในกรณีที่สวมรองเท้าไม่มีส้น ต้อง
ใช้โกลน (Stirrup) ที่มีตระกร้อ และไม่อนุญาตให้ใช้แส้ สเปอร์ และบังเหียนยาว
4.1.4. ส่งใบสมัครแข่งขัน พร้อมสำเนา พาสปอร์ตม้า วัคซีน ผลเลือดม้า และ Logbook แข่งย้อนหลังล่าสุด และชำระค่าสมัครก่อน
การแข่งขัน
4.1.5. ในการรับรางวัล นักกีฬาต้องมารับด้วยตนเอง และแต่งกายสุภาพ หากไม่มารับด้วยตนเองจะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลนั้นๆ ส่วน
ผลการแข่งขันยังคง เป็นไปตามการแข่งขันนั้น
4.2. คุณสมบัติของม้า
4.2.1. ม้าที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมี พาสปอร์ตม้า (Passport) ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF) หรือ
ของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI) และต้องมีสมุดบันทึกการแข่งขันของม้า (Log Book) โดยนักกีฬา หรือทีมงาน
จะต้องเก็บสมุดบันทึกนี้ไว้
4.2.2. มีการทำ microchip เรียบร้อยก่อนการส่งใบสมัครแข่งขัน ซึ่งต้องระบุไว้ในพาสปอร์ตม้า
4.2.3. กรณีการเคลื่อนย้ายม้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์
4.2.4. กรณีที่ พาสปอร์ตม้า ไม่ได้ระบุปีเกิดของม้า เจ้าของหรือนักกีฬาต้องติดต่อทางสัตวแพทย์ให้ทำการตรวจ เพื่อระบุอายุ
ของม้าลงในพาสปอร์ตให้เรียบร้อย ก่อนส่งใบสมัครและหลักฐาน (สัตวแพทย์ที่ลงอายุม้า ต้องลงลายมือชื่อ และวันที่ตรวจ
เพื่อรับรอง) ในวันแข่งขัน หากตรวจพบว่าอายุม้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุตามกฎการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการ
แข่งขันทันที
4.2.5. ไม่อนุญาติการย้อมสี และการทาครีมทุกชนิดบนตัวม้า หากมีต้องนำออกให้หมดก่อนการตรวจม้า และตลอดทั้งการ
แข่งขัน หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกถอนสิทธิ์ และให้ออกจากการแข่งขัน (DSQ: Disqualified) Arts.824
4.2.6. จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบโรคโลหิตจางติดต่อในม้า (EIA) และโรคพยาธิในเลือดเซอร่า (Surra) โดยใช้ผลตรวจเลือด ไม่
เกิน 2 เดือน สำหรับการแข่งขันที่จัดโดยสมาคม และสมาชิกของสมาคม (ยกเว้น สำหรับกีฬาแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จะมีการพิจารณาโดยสัตวแพทย์
อีกครั้ง เพื่อสอดคล้องกับกฏหมายของกรมปศุสัตว์)
ผลเลือดม้า จะต้องตรวจในสถานที่หรือสถาบันที่รับรองผลโดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น โดยมีการลง
ลายมือชื่อ และลายเซ็นรับรองจากสัตวแพทย์หรือสถาบันที่ทำการตรวจ สถานที่ที่สามารถทำการตรวจโรค EIA และ Surra
ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
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4. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
7. ห้องปฏิบัติการสถานบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
8. ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ตรวจด้วยวิธีมาตราฐานตามข้อกำหนดของ OIE
9. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคโรงพยาบาลม้าโคราช
10. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคโรงพยาบาลสัตว์ SPB Companion
11. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคโรงพยาบาลสัตว์สวนสัตว์
4.2.7. จะต้องแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีน Equine Influenza Vaccination (E.I.) โดยฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และภายใน 21-92
วัน ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่2 (Primary Course) หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน+21 วัน ต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำ (Booster)
โดยก่อนการแข่งขัน ม้าจะต้องมีวัคซีนเข็มที่สองเป็นอย่างน้อย (การทำวัคซีนจะต้องปฏิบัติโดยสัตวแพทย์ที่มีใบรับรอง
การทำวัคซีนที่ถูกต้องเท่านั้น)
4.2.8. ในกรณีที่ม้าได้รับการฉีดวัคซีน African Horse Sickness (AHS) จะต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่
ให้ ผลเป็นลบ โดยวิธีการตรวจแบบ Real-time PCR ภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการแข่งขัน จากสถาบันที่รับรองผลโดย
สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อันได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์
2. ห้องปฎิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ห้องปฎิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
4. ห้องปฎิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
4.3. รายการ Introduction 20 km (20-39 กิโลเมตร)
4.3.1. มีข้อกำหนดอายุนักกีฬา ไม่ต่ำกว่า 7 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 / ค.ศ.2014)
4.3.2. นักกีฬาที่มีช่วงอายุ 7-10 ปี จะต้องมี ผู้ควบคุมทีมลงรายการแข่งขันร่วมด้วย ต่อ 1 ชมรม/สโมสร
4.3.3. อายุของม้า ไม่ต่ำกว่า 4 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017)
4.3.4. ผลการแข่งขันสำหรับคู่ที่จบ completed จะได้ใบประกาศนียบัตรจากผู้จัดการแข่งขัน และเหรียญที่ระลึก
จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (Ranking only on Result with 16 mph)
4.4. รายการ Novice Qualification Ride CEN 40km (40-79 กิโลเมตร)
4.4.1. มีข้อกำหนดอายุนักกีฬา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 / ค.ศ.2011)
4.4.2. อายุของม้า ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 / ค.ศ.2016) Arts.287.1
4.4.3. ผลการแข่งขันสำหรับคู่ที่จบ completed จะได้ใบประกาศนียบัตรจากผู้จัดการแข่งขัน และเหรียญที่ระลึก
จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (Ranking only on Result with 16 mph)
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4.5. รายการ Novice Qualification Ride CEN 80 km (80-100 กิโลเมตร) : สนามเก็บคะแนนปี 2564
4.5.1. มีข้อกำหนดอายุนักกีฬา ไม่ต่ำกว่า 12 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 / ค.ศ.2009)
4.5.2. นักกีฬา และม้า จะต้องผ่านรายการ Novice Qualification Ride ระยะทาง 40-79 กิโลเมตร ไม่น้อยกว่า 2
ครั้ง ในความเร็วไม่เกิน 16 กม. ต่อชั่วโมง และผลการ Novice Qualification Ride จะต้อง completed
ภายใน 24 เดื อน (completed : จบการแข่ ง ขัน หมายถึ ง ผ่ า นการแข่ ง ขั นโดยสมบูรณ์ ตามระยะทางที่
กำหนดให้แข่งขัน โดยที่ม้าไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (Failed To Qualify : FTQ) เนื่องจากปัญหา
ทางสุขภาพ เช่น การบาดเจ็บ ภาวะ-เมตาบอลิกของร่างกายผิดปกติ หรือปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ และรวมถึง
การถอนตัวออกจากการแข่งขัน และไม่มีคุณสมบัติผ่านการแข่งขัน (Disqualified) เนื่องจากทำผิดกติกาการ
แข่งขัน )
4.5.3. อายุของม้า ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 / ค.ศ.2016) Arts.287.1
4.5.4. ผลการแข่งขันสำหรับคู่ที่จบ completed จะได้ใบประกาศนียบัตรจากผู้จัดการแข่งขัน และเหรียญที่ระลึก
จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (Ranking only on Result with 16 mph)
4.6. รายการ CEI 1* (มีเก็บคะแนน)
4.6.1. การเก็บคะแนน ไม่นับ เป็นคู่คนและม้า (นับคะแนนตามนักกีฬา)
4.6.2. มีข้อกำหนดอายุนักกีฬา ไม่ต่ำกว่า 14 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550 / ค.ศ.2007) Arts.826
4.6.3. ต้องถ่วงน้ำหนักให้ได้อย่างน้อย 70 กิโลกรัม และนักกีฬารุ่น Juniors / Young Riders (14-21 years) ที่มา
ลง CEI 1* ต้องถ่วงน้ำหนักเท่ากับ Senior Arts.805.2
4.6.4. ในการณี แ ข่ ง CEI 1* ครั ้ ง แรก นั ก กี ฬ า และม้ า จะต้ อ งผ่ า นรายการ Novice Qualification Ride CEN
ระยะทาง 40-79 กิโลเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และ Novice Qualification Ride CEN ระยะทาง 80-100
กิโลเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในความเร็วไม่เกิน 16 กม. ต่อชั่วโมง และผลจะต้อง completed โดยดูผล
ย้อนหลัง 24 เดือน Arts.832
4.6.5. อายุของม้า ไม่ต่ำกว่า 6 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 / ค.ศ.2015) Arts.287.1
4.6.6. นักกีฬา และม้า ต้องมี FEI ID ประจำปีที่แข่งขัน
4.6.7. ผลการแข่งขันสำหรับคู่ที่จบ completed จะได้ใบประกาศนียบัตรจากผู้จัดการแข่งขัน และเหรียญที่ระลึก
จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
4.7. ในกรณีที่มีม้ าสำรอง จะต้องส่งใบสมั คร ทำการชำระเงิ น และนำม้าเข้าตรวจ First (Pre-Ride) Inspection ด้ วย
หลังจากนั้นให้ยืนยันม้าที่ใช้แข่งขัน (declare) กับกรรมการทันทีหลังตรวจม้า Arts.845
4.8. พารามิเตอร์ จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะอ้างอิงกับกฏของ FEI โดยรายการ Introduction,
Novice Qualification Ride CEN และ CEI 1* จะใช้ Recovery Time ไม่ เกิ น 15 นาที ในแต่ ละเฟส ยกเว้ นเฟส
สุดท้ายใช้ Recovery Time ไม่เกิน 20 นาที ส่วนอัตราการเต้นหัวใจของม้าใช้ 64 ครั้งต่อนาที ในทุกเฟส Arts.816.6
4.9. ในการประชุม Briefing รายการ Introduction, Novice Qualification Ride CEN อนุญาติให้ตัวแทนแต่ละ ชมรม/
สโมสร เข้าประชุมแทนได้ แต่ในรายการ CEI 1* นักกีฬาต้องเข้าประชุมด้วยตนเองเท่านั้น Arts.811.1
ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
4 / 11

สมาคมกีฬาขีม่ ้าแห่งประเทศไทย
THAILAND EQUESTRIAN FEDERATION

5. หลักเกณฑ์การเก็บคะแนน และการตัดสินสำหรับการแข่งขันขี่ม้าเอ็นดูแรนซ์ชิงชนะเลิศประเทศไทย
5.1. เก็บคะแนนตามที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เป็นผูก้ ำหนด
5.2. สนามบังคับสองสนาม คือ President’s Cup และ Thailand Championship หากไม่เข้าร่วมการแข่งขัน และไม่สามารถ
นำม้ามาตรวจ First (Pre-Ride) Inspection คะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิกทันที
5.3. ตัดสินผู้ชนะ Thailand Endurance Championship 2021 ตามคะแนน Ranking ของนักกีฬา ด้วยคะแนนรวมของทุกสนาม
5.4. วิธีคิดคะแนน จะใช้คะแนนตามลำดับที่ได้ของสนามเก็บคะแนน บวกกับระยะทางจริง แต่คะแนนที่สนามสุดท้าย คะแนน
ตามลำดับที่ได้ของสนามจะคูณด้วย 1.5 แล้วบวกกับระยะทางจริง
ตัวอย่าง วิธีเก็บคะแนนเป็น Point System + ระยะทาง (กิโลเมตร) สำหรับการคิดคะแนน 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
6. ตารางการสะสมคะแนน
อันดับที่ 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11st 12nd 13rd 14th
คะแนน 17 15 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

15thม้าตัวสุดท้าย ทีจ่ บการแข่งขัน

1

7. สนามเก็บคะแนนการแข่งขันขี่ม้าเอ็นดูแรนซ์ (Endurance)
สนามที่

วันที่

รายการ

ระยะทาง

1

มีนาคม 2564

Endurance 2021

Intro 20 km. ,CEN 40 km. ,CEN 80 km.

พฤษภาคม 2564

President’s Cup 2021

Intro 20 km. ,CEN 40 km. ,CEN 80 km.

กรกฎาคม 2564

Endurance 2021

Intro 20 km. ,CEN 40 km. ,CEN 80 km.

2
สนามบังคับ 1

3
4
สนามบังคับ 2

กันยายน 2564

Thailand Endurance Championship 2021 Intro 20 km. ,CEN 40 km. ,CEN 80 km.

ผู้จัดและสถานที่
ผู้จัด : TBC
สถานที่ : Thai Polo , Pattaya
ผู้จัด : TBC
สถานที่ : TBC
ผู้จัด : TBC
สถานที่ : TBC
ผู้จัด : TBC
สถานที่ : TBC

**หมายเหตุ** : สามารถเพิ่มสนาม Novice Qualification Ride ได้ ภายใต้เงื่อนไขของสมาคม

ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
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8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
8.1. นักกีฬาหรือทีม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และรักษาเวลาตามใบเวลา (Time Card) ที่จะได้รับ เมื่อกลับเข้ามาสู่จุดปล่ อยตัว
(Start - Finish) หรือจุดตรวจม้า (Vetting Area)
8.2. ไม่อนุญาตให้นำม้าเข้าในบริเวณที่สัตวแพทย์ทำการตรวจม้า (Vetting Area) โดยไม่มีใบเวลา (Time Card)
8.3. ไม่อนุญาตให้ทีม ดูแลม้า (Crewing) ในบริเวณจุดตรวจม้า ยกเว้นในบริเวณที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
8.4. ในบริเวณที่สัตวแพทย์ทำการตรวจม้า (Vetting Area) อนุญาตให้นักกีฬาและทีมเข้ามาในบริเวณ ได้ไม่เกิน 2 คน Arts.816.4 ตาม
กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) และต้องสวมใส่เบอร์เสื้อของทีมตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณจุดตรวจ และไม่
อนุญาตให้ส่งเสียงดังในขณะที่สัตวแพทย์ทำการตรวจม้า
8.5. ในการวิ่งทดสอบสมรรถภาพของม้า (Trot-up) ม้าในบริเวณที่สัตวแพทย์ทำการตรวจม้า (Vetting Area) นักกีฬาหรือทีมงานจะต้อง
พาม้าวิ่งเรียบ (Trot) ให้ได้ทั้ง ไปและกลับตามระยะทางที่กำหนด โดยกำหนดให้นักกีฬาหรือทีมงานนั้นวิ่งม้าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
(การวิ่งครั้งที่ 3 อยู่ในดุลยพินิจของคณะสัตว์แพทย์ผู้ตรวจได้)
8.6. การตรวจสภาพม้าก่อนออกในเฟสต่อไปที่กำหนดไว้ในการแข่งขัน (Requested Re-Inspection) จะกำหนดเวลาที่ 15 นาทีก่อนที่
ม้าจะออกในเฟสต่อไป ซึ่งฝ่ายสัตวแพทย์จะกำหนดให้ตรวจ ในเฟสใดเฟสหนึ่งของการแข่งขัน หรือสัตวแพทย์ที่ตรวจอาจจะ
กำหนดเองได้ (นอกเหนือจากที่ถูกกำหนดไว้ในเฟสที่ต้องตรวจ) ถ้าหากเห็นว่าม้าตัวนั้นๆ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจก่อนออก 15
นาทีในเฟสนั้นๆ เพื่อที่จะมั่นใจว่าม้าไม่มีปัญหาสุขภาพ โดยนักกีฬาหรือทีมงานจะต้องนำม้ามาให้สัตวแพทย์ตรวจตามที่กำหนด
หากไม่เข้ารับการตรวจม้า จะต้องถูกถอนสิทธิ์ และให้ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้การตรวจสภาพม้าก่อนออกในเฟสต่อไป จะขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8.7. นักกีฬาที่ลงสมัครแล้วไม่มาปรากฏตัวเข้าร่วมการแข่งขัน และไม่นำม้ามาเข้าตรวจกับสัตวแพทย์ครั้งแรก First Inspection (PreRide) จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ และถือว่าถอนตัวออกจากการแข่งขัน (Withdraw)
8.8. ในกรณีที่นักกีฬาขอยุติ และออกจากการแข่งขัน (Removal From Competition) ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องนำม้าเข้าตรวจกับ
สัตวแพทย์ของการจัดการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันไม่นำม้าเข้ามาตรวจนักกีฬาจะได้รับใบเตือน และมีบทลงโทษตามกฏของ FEI
Arts.810
8.9. หากมีกำหนดเวลาการปล่อยตัวในเฟสถัดไป นักกีฬาหรือทีม ต้องส่ง Time Card ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา Time Control เพื่อ
ตรวจเชคเวลาปล่อยม้า และรอปล่อยม้าตามเวลาที่ลงไว้ใน Time Card หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกถอนสิทธิ์ และให้ออกจากการ
แข่งขัน (DSQ: Disqualified)
8.10. กรณีที่มีรางวัลความสมบูรณ์ของม้า (Best Condition Award) จะทำการตัดสินโดยมีสัตวแพทย์ 2 ท่าน และกรรมการตัดสิน
(Ground Jury) 1 ท่าน ม้าที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจ จะต้องเป็นม้าที่ผ่านการแข่งขันใน ไม่เกิน 10 ตัวแรก ที่เข้ามาภายในเวลา 1
ชั่วโมงหลังจากที่ตัวแรกผ่านหรือสิ้นสุดการแข่งขัน
9. การประท้วง
9.1. ต้องยื่นหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการผู้ตัดสิน (GJ and TD) ตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ
(FEI) GA Reg.162 ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลการแข่งขัน โดยยึดตามเวลาที่กรรมการตัดสินเซ็นรับรองผลการแข่งขัน
9.2. การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
9.3. การประท้วงต้องวางเงินประกัน ในรายการ CEI จำนวน 150 สวิสฟรังก์(CHF) สำหรับรายการแข่งขันในประเทศ จำนวน 5,000
บาท จะได้รับเงินประกันการประท้วงคืนต่อเมื่อการประท้วงมีผลชนะ และในกรณีที่การประท้วงมีผลแพ้ จะถูกริบเงินประกัน
เพื่อนำไปเป็นทุนส่งเสริมการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยต่อไป
ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
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10. ข้อกำหนดทางสัตวแพทย์
10.1. ม้าที่จบการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ สัตวแพทย์จะลงบันทึกใน Log Book ว่า “จบการแข่งขัน (Completed) หรือ Passed
10.2. ม้าที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (Failed to Qualify ; FTQ) สัตวแพทย์จะลงบันทึกใน Log Book โดยข้อมูลอ้างอิงตาม FEI
endurance Rules 11th Edition, effective 1 July 2020, Annex 3
ELIMINATION CODES
WD : Withdrawn
- The Combination does not show up at the Event.
- The Combination decides not to participate in the Competition at or prior to the First (PreRide) Inspection in accordance
with Article 809.5.3.

RET : Retired
- The Combination decides not to continue in the Competition in accordance with Article 809.5.4.

DSQ : Disqualified
- A Combination is Disqualified in accordance with Article 809.5.2.
- A reason for Disqualification must be communicated to the FEI via the official results and reports. The reason for
Disqualification will be verified with the Officials concerned.
- A Horse may be Disqualified and also designated as Failed to Qualify for a veterinary or other reason (see list under FTQ
below).

FNR : Finished Not Ranked
- FNR means that the Combination has (or is deemed to have) completed a Competition (including all Horse Inspections)
but is not ranked in the final classification (see e.g. Article 820.2 regarding an error on course).
- A Combination may be designated FNR with the approval of the President of the Ground Jury and/or the Technical
Delegate. The Officials must provide reasons for the FNR designation.
- If in addition to the FNR designation the Combination receives a certificate of completion from the Officials at the Event,
the Competition will count as a 'successful completion' for qualification purposes.

FTQ : Failed to Qualify
The FTQ designation must be accompanied by one or more of the additional codes below:
- SP : Speed (not respecting any applicable speed restriction)18
- GA : Irregular gait
- ME : Metabolic
- MI : Minor Injury (e.g. slight soreness, wound, etc.)
- SI-MUSCU : Severe Injury (musculoskeletal injury)
- SI-META : Severe Injury (metabolic injury)
- SI-OTHER : Severe Injury (other)
- ME TR : Metabolic invasive treatment
- CI : Catastrophic Injury
- OT : Out of Time (failure to complete a Loop within the allocated time, but passes the Horse Inspection after
that Loop)
- FTC : Failed to Complete (non-completion of a Loop, but passes the Horse Inspection after that Loop). The
Officials must provide reasons for the FTC designation, and an explanation of what happened to the
Combination.
ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
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10.3. ในกรณี ท ี ่ ม ้ าสามารถจบการแข่ งขั น (Completed Ride) ม้ าจะต้ องพั กการแข่ งขั นอย่ างน้ อย ตามเวลาที ่ กำหนด
ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าแข่งขันในรายการใหม่ได้ ทั้งในการแข่งขัน ระดับประเทศ (NF) และระดับของ สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ
(CEI) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ระยะเวลาในการพักม้าที่ผ่านการแข่งขันในระยะทาง ดังนี้ Arts.839
- ระยะทาง 0 – 46 กิโลเมตร
เวลาพักม้า 5 วัน
- ระยะทาง 46 – 86 กิโลเมตร
เวลาพักม้า 12 วัน
- ระยะทาง 86 – 126 กิโลเมตร
เวลาพักม้า 19 วัน
และ ระยะเวลาในการพั กม้ าเพิ ่ มเติ ม กรณี ท ี ่ ไม่ ผ ่ านการแข่ งขั น และมี การบั นทึ ก FTQ ให้ เพิ ่ มวั นพั กตาม Code
(Mandatory Out of Competition Period : MOOCP)
- FTQ-GA 1
เพิ่มจากเวลาพักม้าอีก 14 วัน
- FTQ-GA 2 ต่อจากครั้งแรก
เพิ่มจากเวลาพักม้าอีก 21 วัน Arts.839.1.3
- FTQ-GA 3 ต่อจากครั้งที่สอง
เพิ่มจากเวลาพักม้าอีก 90 วัน Arts.839.1.3
- FTQ-GA 4 ต่อจากครั้งที่สาม
เพิ่มจากเวลาพักม้าอีก 6 เดือน Arts.839.1.4
- FTQ-ME 1
เพิ่มจากเวลาพักม้าอีก 60 วัน Arts.839.1.2
- FTQ-ME 2 ต่อจากครั้งแรก
เพิ่มจากเวลาพักม้าอีก 90 วัน Arts.839.1.2
10.4. นักกีฬาขี่ม้า (Rider) ที่ทำการแข่งขัน แล้วม้าถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ด้วยเหตุ เมตาบอลิก และมีการบาดเจ็บที่รุนแรง จน
อาจต้อง ทำการฉีดยาให้ตายอย่างสงบ หรือม้าตายจากการบาดเจ็บ (Catastrophic Injury) ก็จะมีการตัดคะแนนสะสมตามที่สมาคม
กีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยพิจารณา และหากนักกีฬา ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงสองครั้งใน 12 เดือน จะถูกกำหนดให้พักการ
แข่งขัน 6 เดือน

หมายเหตุ
เนื่องจากข้ อบั งคับและกติ กาการแข่งขัน รายการขี่ม้าเอ็นดู แรนซ์ชิงชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย (Rules And Regulations Of
Thailand Endurance Championship) ฉบับนี้ ได้อ้างอิงถึงกฎกติกาในบางข้อที่แปลมาจากกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ
(FEI) ทำให้บางคำ ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องและชัดเจนได้ อาจทำให้การแปลความหมายในกฎกติกาในบางข้อนั้น มีความหมายที่
อาจจะผิดพลาดจากหลั กที ่ถู กต้ อง ฉะนั้นให้ยึ ดถื อกฎกติ กาจากหนั งสื อ FEI Endurance Rules 2021, 11th Edition, updates
effective 1 January 2021 และ FEI Genneral Regulations 2021, 24th Edition, updates effective 1 January 2021
เป็นหลัก และสามารถดาวน์โหลดกฎกติกาการแข่งขันประเภทขี่ม้าเอ็นดูแรนซ์(Endurance) เพิ่มเติมได้ที่
https://inside.fei.org/fei/disc/endurance/rules และ https://inside.fei.org/content/general-regs-statutes
ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก
ใบเตือน
ใบเหลือง (Endurance Yellow Warning Card) : คณะกรรมการ จะให้ Endurance Yellow Warning Card เมื่อพบว่า
มี การทารุณ ม้ า ไม่ ใส่อุ ปกรณ์ป้ องกั นศี รษะตามมาตรฐาน FEI หรื อ ไม่ ป ฏิบั ติต ามกฏต่ างๆของ FEI ตาม Arts.865 และ
บทลงโทษตาม Reg.164.3 (d) หาก ได้รับใบเหลืองครั้งที่ 1 ใบหรือมากกว่าในการแข่งขันเดียวกัน หรือการแข่งขันในระดับ
International ภายในหนึ่งปีหลังจากได้รับใบเหลืองใบแรก จะถูกระงับการแข่งโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 2 เดือนหลังจาก
ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก FEI
Incorrect Behaviour Card : คณะกรรมการ จะให้ Incorrect Behaviour Card เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่ปฏิบัติตามกฏ
Arts.864.1 บทลงโทษจะมีการตัดสิทธิ์ผลการแข่งขันนั้นๆ หรือมีบทลงโทษให้งดการแข่งขัน 2 เดือน
865. WARNING CARDS
865.1 Endurance Yellow Warning Card: The President of the Ground Jury, the Chief Steward or the
Technical Delegate may issue an Endurance Yellow Warning Card to a Person Responsible for offences
relating to Horse Abuse, failure to comply with the protective headgear requirements, or otherwise where
specified in these Endurance Rules. For Incorrect Behaviour, only the Incorrect Behaviour Card may be
used. The consequences that apply if the same person receives one or more Endurance Yellow
Warning Card(s) are set out in the FEI General Regulations.

865.2 Incorrect Behaviour Card: The President of the Ground Jury, the Chief Steward or the Technical
Delegate may issue an Incorrect Behaviour Card to an Athlete14 for Incorrect Behaviour under Article 864.1.
An Incorrect Behaviour Card will result in 100 penalty points, Disqualification, and a suspension of two
months.

https://inside.fei.org/fei/your-role/athletes/warning-cards

ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
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