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ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน ประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
การแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
(RULE AND REGULATIONS OF THAILAND JUMPING CHAMPIONSHIP 2021)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถ และความเป็นมืออาชีพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ตลอดจนให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา การแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง(Show Jumping) ที่ถูกต้องอย่าง
แท้จริง และพัฒนาคุณภาพของการจัดการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในประเทศไทย ให้เป็น
มาตราฐานเดียวกับนานาชาติ
2. ระดับการแข่งขัน
จะใช้หลักเกณฑ์การนับอายุของนักกีฬา ตามระเบียบของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI) โดยเริ่มนับจาก
วันแรกของปีนั้น ๆ (นับตามปี พ.ศ. เกิด) แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่
Senior ไม่จำกัดอายุ (ยกเว้น Senior A - King’s Cup อายุ 16 ปีขึ้นไป)

Senior Cat. A
King’s Cup
Senior Cat. B
Senior Cat. C

ความสูง 130-140 ซม.

Art. 238.2.2

ความสูงไม่เกิน 110 ซม.
ความสูงไม่เกิน 100 ซม.

Art. 238.2.2
Art. 238.2.2

Young Riders อายุไม่เกิน 21 ปี (ไม่ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2543)

Young Rider

ความสูงไม่เกิน 120 ซม.

Art. 238.2.2

Juniors อายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2546)

Junior Cat. A
Junior Cat. B

ความสูงไม่เกิน 110 ซม.
ความสูงไม่เกิน 100 ซม.

Art. 238.2.2
Art. 238.2.2

Children อายุไม่เกิน 14 ปี (ไม่ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2550)

Children Cat. A
Children Cat. B

ความสูงไม่เกิน 100 ซม.
ความสูงไม่เกิน 80 ซม.
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3. ข้อบังคับ และ กติกา การแข่งขัน
ใช้กติกาการแข่งขัน ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และ สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ FEI Jumping
Rules 26th edition, updates effective 1 January 2021 แ ล ะ FEI General Regulations 2021,
24th Edition, Updates effective 1 January 2021 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือ
กติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
และอนุกรรมการฝ่ายกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง เป็นผู้ตัดสิน
3.1 การคิดคะแนนสะสมของการแข่งขัน
ลำดับที่ 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th
คะแนน 20 17 15 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

คู่ที่จบ
การแข่งขัน
1

3.2 ทุกรุ่นของการแข่งขัน รวมไปถึง Cat. A, B, C จะใช้วิธีการคิดคะแนน แบบเดียวกันทั้งหมด
โดยจะนับคะแนนสะสมจากผลการแข่งขัน 5 สนามที่ดีที่สุด รวมสนามบังคับ (President’s Cup และ
Thailand Championship Final) และ หากนักกีฬา ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในสนามสุดท้าย (Final) จะไม่มี
อันดับคะแนนสะสม ในรุ่นนั้น ๆ
3.3 คะแนนสะสมรายการ Thailand Championship ในแต่ละรุ่น (Ranking) จะมีผลไปจนจบสิ้นปี
นั้น ๆ หรือจนกว่าจะมีการเก็บคะแนนสะสม ของปีถัดไปเกิดขึ้น
3.4 นักกีฬาสามารถลงแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสม ได้ในรุ่นอายุของตัวเอง และเหนือขึ้นไปเพียง
1 รุ่น (นักกีฬาในรุ่น Juniors สามารถเลือกลง Young Riders หรือ Senior A - King’s Cup รุ่นใดรุ่นหนึ่ง
เท่านั้น) และสามารถเก็บคะแนนสะสมกับม้ามากกว่า 1 ตัว ได้ ในแต่ละรุ่น แต่ต้อง Declare ม้าเพียง 1 ตัว
ก่อนการแข่งขันสนามสุดท้าย(Final)
3.5 ม้าที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Thailand Championship จะต้องติดหมายเลขประจำตัวม้า
ในทุกสนามของการแข่งขัน
3.6 การตรวจสภาพม้า (Horse Inspection) ตั้งแต่ความสูง 120 ซม. ขึ้นไป (Young Riders, Senior A)
ในทุกสนามของการแข่งขัน หากม้าตัวใดไม่ได้เข้ารับการตรวจ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนน
ในสนามนั้น ๆ
3.7 มี ก ารประชุ ม นั ก กี ฬ า (Technical Briefing) ทุ ก ครั ้ ง โดยตั ว แทนของฝ่ า ยจั ด การแข่ ง ขั น
ก่อนการแข่งขันในทุกสนาม
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3.8 คณะกรรมการตั ด สิ น (Ground Jury) กรรมการออกแบบสนาม (Course Designer) ผู ้ ช ่ ว ย
กรรมการออกแบบสนาม (Asst. Course Designer) สัตวแพทย์ประจำการแข่งขัน (Veterinarian) และ Chief
Steward ในแต่ละการแข่งขัน ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF) หรือ สหพันธ์
ขี่ม้านานาชาติ (FEI) (อ้างอิงตาม FEI Jumping Officials Lists และ TEF Jumping Officials Lists)
3.9 การแต่งกายของนักกีฬา การแต่งกายจะต้องเรียบร้อยเสมอ ทั้งในเวลาเดิน Walk Course
เวลาแข่งขัน รวมถึงเวลารับรางวัล โดยจะยึดถือตามกฎ กติกา FEI JRs. Art. 256
• สวมแจ๊คเก็ตในทุกสนามของการแข่งขัน Thailand Championship และ สามารถใช้ได้

•
•
•
•
•
•
•

ทุกสี แต่ต้องมีกระดุมด้านหน้า สำหรับผู้ชายต้องใส่เนคไท ด้วย ในกรณีที่อากาศร้อน
หรือฝนตก ทางผู้จัดการแข่งขันสามารถแจ้งยกเว้น การใส่แจ๊คเก็ต ได้
เสื้อตัวใน ใส่ได้ทั้งแขนสั้นและยาว ปกสีขาว
กางเกงขี่ม้าสีขาว หรือโทนสีครีม เท่านั้น
รองเท้าบู๊ทขี่ม้า สีดำ หรือ น้ำตาล, Chaps ต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า
หมวกขี่ม้า ต้องมีสายรัดคางนิรภัย 3 จุด และต้องติดสายรัดคางทุกครั้งเมื่ออยู่บนหลังม้า
แส้ ความยาวไม่เกิน 75 เซนติเมตร
Rowel สเปอร์ ต้องเป็นแบบเรียบ ไม่มีรอยหยัก หรือมีความแหลม คม
Ears phones หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้
แต่สามารถใช้นอกสนามแข่งขัน ได้

3.10 อุปกรณ์แข่งขันสำหรับม้า ยึดถือตามกฎ กติกา FEI JRs. Art. 257
• สนับขาม้า เมื่อสวมใส่แล้วจะต้องป้องกันรอบ Fetlock ด้านในของสนับจะต้องไม่มีจุด

กดทับ หรือกดดันขาม้า และจะต้องมีสายรัด Elastic ไม่เกิน 2 เส้น (ดูตัวอย่างรูปภาพ
ตาม FEI JRs. Art. 257.2.5.2)
• หน้ากากกันแมลง ไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้
• ห้ามใช้ Draw Rein ในสนามแข่งขัน(Competition Arena) สนามวอร์ม(Warm Up
Arena) ยกเว้น ระหว่างการรับรางวัล (Victory Lap) และในสนามฝึกซ้อมที่ไม่มีเครื่อง
กระโดด (Practice Arena)

**กรณี ที่ นั ก กี ฬ าแต่ ง กายไม่ เ รี ย บร้ อ ย หรื อ ใช้ อุ ป กรณ์ ม้ า ไม่ ถู ก ต้ อ ง
เจ้ า หน้ า ที่ ส นามสามารถให้ อ อกจากการแข่ ง ขั น ได้ * *
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3.11 การลงโทษ สำหรับนักกีฬาที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมต่อผู้จัดการ
แข่งขัน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน ทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่สนาม เป็นต้น กรรมการตัดสิน
(Ground Jury), เจ้าหน้าที่สนาม(Chief Steward) หรือ ประธานเทคนิค(Technical Delegate) สามารถปรับ
ค่าเสียหาย หรือ ให้ใบเหลืองตักเตือน (Fines And Yellow Warning Cards), การให้ออกจากการแข่งขัน
(Eliminations), การตัดสิทธิ์นักกีฬา(Disqualifications) ทั้งหมด ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมกีฬาขี่
ม้าแห่งประเทศไทย และ สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI JRs. Art. 240, 241, 242, 243, 244)
4. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

4.1 นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬากับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF)
หรือของ สหพันธ์ขี่ม้านานชาติ (FEI)
4.2 นักกีฬาจะต้องมีสังกัด ชมรม/สโมสร ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
4.3 นักกีฬาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสม และมีสิทธิ์
เข้ารับรางวัลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แต่ไม่สามารถเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ ในทุกรุ่น
5. คุณสมบัติของม้า

5.1 ม้าที่ใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมี Passport และ Microchip ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาขี่ม้า
แห่งประเทศไทย หรือ สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI) เท่านั้น
5.2 ในระดับความสูง 120 ซม. ขึ้นไป (Young Riders , Senior A Open) ม้าต้องมีอายุ 8 ปีขึ้นไป
(นับตามปีเกิด)
5.3 การเคลื่อนย้ายม้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์
5.4 จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบโรคโลหิตจางติดต่อในม้า (EIA) และ โรคพยาธิในเลือด
เซอร่า (Surra) หรือโรคต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายสัตวแพทย์ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด
ผลเลือดม้า จะต้องตรวจในสถานที่หรือสถานบันที่รับรองผลโดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่ง
ประเทศไทยเท่านั้น โดยมีการลงลายมือชื่อ และลายเซ็นรับรองจากสัตวแพทย์ หรือสถาบันที่ทำการตรวจ
สถานที่ที่สามารถทำการตรวจโรค EIA และ Surra ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
4/6

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
THAILAND EQUESTRIAN FEDERATION

3. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
7. ห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
8. ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ตรวจด้วยวิธีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ CE
9. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคโรงพยาบาลม้าโคราช
10. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคโรงพยาบาลสัตว์ SPB Companion
11. ห้องปฏิบัติการตรวจโรคโรงพยาบาลสัตว์สวนสัตว์
5.5 จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Equine Influenza Vaccination (E.I.) โดยการฉีดวัคซีน
เข็ ม ที ่ 1 และภายใน 21-92 วั น ต้ อ งฉี ด วั ค ซี น เข็ ม ที ่ 2 (Primary Course) หลั ง จากนั ้ น ภายใน 6
เดือน+21 วัน ต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำ (Booster) โดยก่อนการแข่งขัน ม้าจะต้องมีวัคซีนเข็มที่ 2
เป็นอย่างน้อย
5.6 ในกรณีที่ม้าได้รับวัคซีน African Horse Sickness (AHS) จะต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่ให้ผลเป็นลบ โดยวิธีการตรวจแบบ Real-Time PCR ภายในระยะเวลา 14 วัน
ก่อนการแข่งขัน จากสถาบันที่รับรองผลโดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อันได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

ห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

6. การประท้วงคำตัดสิน

6.1 ต้องยื่นหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการผู้ตัดสิน (Ground Jury) ตามกฎกติกา
การแข่งขันของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI) ตามข้อกำหนด GA Reg. 162 ภายใน 30 นาทีหลังการ
ประกาศผลการแข่งขัน โดยยึดตามเวลาที่กรรมการตัดสินเซ็นต์รับรองผลการแข่งขัน
6.2 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่ง
ประเทศไทย
6.3 การประท้วงต้องวางเงินประกันในรายการ CSI จำนวน 150 สวิสฟรังก์ (CHF) สำหรับรายการ
ในประเทศ จำนวน 5,000 บาท และจะได้รับเงินประกันคืนต่อเมื่อการประท้วงมีผลชนะ และในกรณีที่
การประท้วงมีผลแพ้ จะถูกริบเงินประกัน เพื่อนำไปเป็นทุนส่งเสริมการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาขี่
ม้าแห่งประเทศไทย ต่อไป
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7. การสุ่มตรวจสารต้องห้ามในม้า

จะทำการสุ่มตรวจในสนามสุดท้าย (Final) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ประจำการแข่งขัน
8. การพิจารณาคัดเลือกนักกีฬา ไปแข่งขันรายการ Invitation

จะคัดเลือกจากตารางคะแนนสะสมประจำปี (Ranking) ตามเกณฑ์อายุที่ผู้จัดกำหนดในการแข่งขัน
โดยใช้ Cat. ที ่ ส ู ง สุ ด ของแต่ ล ะรุ ่ น เช่ น Senior A, Young Riders, Juniors A, Children A ในการ
พิจารณา ยกเว้นบางกรณีที่มีความสูงในการแข่งขัน เกินเกณฑ์กำหนดที่มีในรายการชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย เช่น ได้รับเชิญในรุ่น Juniors ที่ความสูง 120 cm จึงจะมีการจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือก
นักกีฬาตัวแทนใหม่เกิดขึ้น
9. ตารางการจัดการแข่งขันเก็บคะแนน

สนาม
1

วันที่
เมษายน 2564

รายการ
TBC

ผู้จัด/สถานที่
TBC

2

พฤษภาคม 2564

TBC

TBC

3

มิถุนายน 2564

President’s Cup 2021

4

กรกฎาคม 2564

TBC

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
Thai Polo & Equestrian Club
TBC

5

สิงหาคม 2564

TBC

TBC

6

กันยายน 2564

Thailand Championship Final

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
Thai Polo & Equestrian Club

การขอจั ดการแข่ งขั นของรายการเก็ บคะแนนสะสมชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย สนามที ่ ใ ช้ ใ น
การแข่งขัน จะต้องผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน ของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
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