ระเบียบกติกาการแข่งขันเรือยาว
งานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2561
*******************************************************************************
การแข่งขันเรือยาว
1.
2.
3.
4.

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
เรือยาว 30 ฝีพาย
เรือยาว 20 ฝีพาย
เรือยาวประเพณี
เรือมาด (เป็นเรือมาด ก. 12 ฝีพาย)

กาหนดวันรับสมัคร
เปิดรับสมัครการแข่งขันเรือยาว ตั้งแต่วันที่ 17 - กันยายน – 12 ตุลาคม 2561
ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง โทรศัพท์ 02 – 463 - 4841
กาหนดวันจับฉลากแบ่งสายน้า/ วันแข่งขันเรือทุกประเภท/ พิธีรับถ้วยรางวัล ดังนี้
1. วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ( เรือมาด และเรือยาวประเพณี )
จับฉลากแบ่งสาย เวลา 10.00 น. ณ กองอานวยการบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลฯ
กาหนดการแข่งขัน
เวลา 14.00 น.
* เรือที่เข้าแข่งขันประจาที่ทุ่นปล่อยเรือ
เวลา 15.15 น.
* เรือที่เข้าแข่งขันเคลื่อนขบวนพาเหรดเรือ
เวลา 15.30 น.
* เริ่มการแข่งขันเรือมาด และเรือยาวประเพณี
* พิธีรับถ้วยรางวัล การแข่งขันเรือมาด
(หมายเหตุ เรือมาด ให้นาเรือมาให้คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ในวันจับฉลากแบ่งสายนา)
2. วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ( เรือยาว 20 ฝีพาย )
กาหนดการแข่งขัน
จับฉลากแบ่งสาย เวลา 10.00 น. ณ กองอานวยการบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลฯ
กาหนดการแข่งขัน
เวลา 12.00 น.
* เรือที่เข้าแข่งขันประจาที่ทุ่นปล่อยเรือ
เวลา 13.00 น.
* เริ่มการแข่งขันเรือยาว 20 ฝีพาย
3. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ( เรือยาว 30 ฝีพาย )
จับฉลากแบ่งสาย เวลา 10.00 น. ณ กองอานวยการบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลฯ
เวลา 12.00 น.
* เรือที่เข้าแข่งขันประจาที่ทุ่นปล่อยเรือ
เวลา 13.00 น.
* เริ่มการแข่งขันเรือยาว 30 ฝีพาย
* พิธีรับถ้วยรางวัล การแข่งขันเรือยาวประเพณี
เรือยาว 20 ฝีพาย และ เรือยาว 30 ฝีพาย

-2กติกาการแข่งขันเรือยาว
1. การแข่งขันรอบที่ 1
1) ประเภทเรือยาวประเพณี เรือ 20 ฝีพาย และ เรือ 30 ฝีพาย
(1) จับฉลากหาคู่แข่งขันได้แล้ว จะต้องแข่งขัน 2 เที่ยว โดยเปลี่ยนสายนา
(2) เรือลาใดชนะ 2 เที่ยว จะได้เข้าไปแข่งในรอบที่ 2
(3) เรือลาใดชนะ 1 เที่ยว แพ้ 1 เที่ยว จะต้องจับฉลากแบ่งสายนาแข่งขันในเที่ยวนัน เพื่อหาผู้ชนะ
เข้าไปแข่งขันในเที่ยวที่ 2 ถ้าผลการตัดสินในเที่ยวที่ 3 เสมอ ให้ทาการจับฉลากเข้ารอบต่อไป
(4) การตัดสินแพ้ – ชนะ 2 ใน 3 เที่ยว ในเที่ยวที่ 3 จะจับสลากสายนาใหม่
2) ประเภทเรือมาด ก. (12 ฝีพาย)
(1) กรณีที่เที่ยวแรกรู้ผลแพ้ – ชนะแล้ว เที่ยวที่ 2 หากเสมอกันให้ตัดสินลาที่ชนะในเที่ยวแรกเป็นผู้ชนะ
(2) ในกรณีที่เที่ยวแรกเสมอกัน ให้ตัดสินลาที่ชนะในเที่ยวที่ 2 เป็นผู้ชนะ
(3) การปล่อยเรือ ใช้จุดยาวสุดของหัวเรือเป็นเกณฑ์
(4) การเข้าเส้นชัย ใช้จุดยาวสุดของหัวเรือเป็นเกณฑ์
(5) การวางสิ่งของ ไม่ให้วางเกินจากหัวเรือ
(6) การเข้าเส้นชัย ฝีพายต้องครบจานวนที่เริ่มแข่ง
(7) เรือแต่ละลาจะต้องวิ่งอยู่ในลู่ของตนเอง ถ้าวิ่งผิดลู่ปรับแพ้
2. การแข่งขันรอบที่ 2 ถึงรอบชิงชนะเลิศ ดาเนินการแข่งขันตามกติกาการแข่งขันข้อที่ 1 และแผนผังของคณะกรรมการ
3. เรือลาใดจับฉลากสายนาได้บาย จะต้องพายลาเดียว จากจุดปล่อยเรือ ถึงจุดตัดสิน
4. เมื่อกรรมการปล่อยเรือ เรียกเรือคู่ใดเข้าทาการแข่งขัน ให้นาเรือเข้าเทียบทุ่นปล่อยเรือภายในเวลา 5 นาที
ถ้าลาใดไม่ถึงทุ่นปล่อยเรือภายในเวลาที่กาหนดจะถูกตัดสินให้แพ้ในเที่ยวนัน และจะไม่จ่ายเงินค่าเชิญเรือลานัน
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
5. การเทียบเรือออกจากจุดเริ่มต้น ให้เรือทัง 2 ลา เกี่ยวเชือกที่คณะกรรมการปล่อยเรือกาหนดให้
6. เมื่อเรือทัง 2 ลา เทียบนิง่ เตรียมออกจากจุดเริ่มต้น ให้ฟังคาชีแจงและสัญญาณของคณะกรรมการปล่อยเรือแต่เพียงผู้เดียว
7. คณะกรรมการปล่อยเรือเห็นว่าเรือทัง 2 ลา ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน จะให้สัญญาณเป็นเสียงปืน 1 นัด
เรือทัง 2 ลา ออกจากจุดเริ่มต้นทันที ถ้าเรือลาหนึ่งลาใดไม่ออกจากจุดเริ่มต้นในขณะที่กรรมการปล่อยเรือ
ให้สัญญาณ เรือลานันจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนัน และในทานองเดียวกันจะให้สัญญาณเป็นเสียงปืน1นัด
8. หากเรือลาใดลาหนึ่งปฏิบัติไม่ถูกกติกาการปล่อยเรือ คณะกรรมการปล่อยเรือจะเรียกเรือทัง 2 ลา มาที่จุดเริ่มต้น
เพื่อทาการแข่งขันใหม่ แต่ถ้าลาใดผิดกติกาการปล่อยเรือ ในเที่ยวนัน 3 ครัง ติดต่อกันจะถูกปรับแพ้ในเที่ยวนัน
9. ในการแข่งขันเรือลาใดวิ่งผิดสายนา หรือดึง เบียดกระแทก ซบ ที่ทางคณะกรรมการกาหนดไว้จะถูกตัดสินให้แพ้
ในเที่ยวนัน
10. เรือลาใดออกจากจุดเริ่มต้นมาแล้วล้มหรือพลิกคว่า เรือคู่แข่งจะต้องพายให้ถึงคณะกรรมการตัดสินชีขาดโดยไม่
ผิดกติกาการแข่งขันจึงจะได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะ ถ้าเรือลานันเกิดล่มหรือผิดกติกาการแข่งขันอีกลาหนึ่ง
คณะกรรมการตัดสินให้เรือทังสองลาเสมอกันในเที่ยวนัน
11. การเทียบเรือออกจากจุดเริ่มต้นและการตัดสิน แพ้ - ชนะ ให้ถือส่วนที่ยื่นสุดของหัวเรือ (โขนเรือ) เป็นสาคัญแต่
ส่วนที่ยื่นสุดของหัวเรือจะต้องเคลื่อนที่ไม่ได้
12. เจ้าของเรือ หรือผู้แทนเรือลาใดเห็นว่าการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินไม่ยุติธรรม ให้ท่านทักท้วงที่กอง
อานวยการแข่งขัน หลังจากเรือของท่านได้รับการตัดสินภายใน 30 นาที ยกเว้นเรือมาดต้องยื่นทักท้วงภายใน
10 นาที โดยให้เจ้าของเรือ หรือผู้ แทนเรือเท่านันเป็นผู้ยื่นหนังสือทักท้วง กรณีขอดูผลการตัดสินทาง V.D.O.
ต้องวางเงินประกัน 500 บาท ถ้าท่านประท้วงถูกต้อง จะได้รับเงินคืน แต่ถ้าผลออกมาตามที่กรรมการตัดสิน
จะถูกริบเงินค่าประกัน

-313. เรือแต่ละลามีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านัน (ยกเว้นเรือประเพณี)
14. เรือลาหนึ่งลาใด มีฝีพายไม่เต็มลา ( เรือประเพณี / เรือ 20 ฝีพาย/ เรือ 30 ฝีพาย น้อยกว่าที่กาหนดได้ไม่เกิน 5 คน
ในแต่ละประเภท / เรือมาด ไม่ต่ากว่า 9 คน ไม่เกิน 12 คน) หรือพายเพื่อต้องการให้ตกรอบ ทางคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน จะไม่จ่ายค่าเชิญเรือ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทังสิน (ยกเว้นเรือประเพณี)
15. ในวันจับฉลากแบ่งสายนา ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนไปจับฉลาก ถ้าไม่ส่งตัวแทนไป ต้องมอบหมายให้ผู้อื่น
ไปติดต่อหรือประสานงานไปยัง กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0-2463-4841
16. เรือลาใดไม่สามารถจะทาการแข่งขันในเที่ยวต่อไป และยินยอมให้เรือคู่แข่งขันชนะผ่าน โดยการไม่พาย
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันจะไม่จ่ายค่าเชิญเรือลานัน
17. ฝีพายต้องแต่งกายเป็นสีเดียวกัน ยกเว้นนายท้ายเรือ หากการแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบจะถูกตัดสิทธิ์
ในการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่จ่ายค่าเชิญเรือ
18. ฝีพายทุกลาทุกประเภทให้ใช้กติกา “ห้ามข้ามเรือ”
19. ให้เจ้าของเรือหรือผู้แทนเรือทุกลา นาเรือเข้าร่วมขบวนแข่งเรือโชว์ ตามกาหนดการ
20. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สินสุด จะเรียกร้องใด ๆ มิได้
ข้อกาหนด
1. สนามแข่งขัน คือ แม่นาเจ้าพระยา บริเวณหน้าเมืองพระประแดง ตามสภาพของกระแสนาในวันแข่งขัน
2. วันที่ทาการแข่งขันคือ วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2561 (เวลาตามกาหนดการแข่งขัน)
3. สนามการแข่งขันจากจุดเริ่มต้นถึงจุดตัดสิน แพ้ – ชนะ ระยะทางประมาณ 500 เมตร
โดยมีทุ่นแบ่งสายนาตะวันตก - ตะวันออก เป็นระยะตลอด (กรณีสามารถดาเนินการได้)
4. คณะกรรมการตัดสินชีขาดมีกล้อง V.D.O. เป็นส่วนประกอบการตัดสิน
5. เรือที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ถ้าไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันตามข้อกาหนด จะถูกตัดสินให้แพ้ในเทีย่ วนัน
และจะไม่จ่ายเงินค่าเชิญเรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
6. เรือที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องส่งผู้แทนเรือของท่านมาประจาอยู่ที่กองอานวยการ 1 ท่าน
7. เรือที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นเรือที่ขุด
8. เจ้าของเรือ หรือตัวแทนเรือทีเ่ ข้ารับถ้วยรางวัล จะต้องแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมรองเท้าแตะ)
คุณสมบัติเรือมาด
1. เป็นเรือมาด ก. (12 ฝีพาย) (ไม่ต่ากว่า 9 คน ไม่เกิน 12 คน)
2. ความยาวของเรือไม่เกิน 4 วา 3 ศอก (9.50 เมตร)
3. ความกว้างไม่ต่ากว่า 1.25 เมตร (วัดขอบนอก) ของเนือเรือ ไม่รวมก้านตองหรือมอบข้างเรือ
4. เรือต้องมีหูกระต่ายทังหัวเรือและท้ายเรือ
5. ฝีพายไม่เกิน 12 คน (รวมทังนายท้ายเรือ)
6. รูปเรือต้องเป็นแบบเรือมาด (ไม่มีการเสียบหรือต่อเติม)
7. เป็นเรือขุดมีรูปทรงเดิม 80 เปอร์เซ็นต์
หลักเกณฑ์การรับถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเรือยาว
1. รางวัลชนะเลิศ มีเรือ 4 ประเภท คือ เรือยาวประเพณี, เรือยาว 20 ฝีพาย, เรือยาว 30 ฝีพาย, และเรือมาด
2. เรือที่ได้ชนะเลิศทุกประเภท จะได้รับถ้วยพระราชทานจาลอง พร้อมเงินรางวัล
3. เรือที่ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน จะได้รับถ้วยพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ พร้อมเงินรางวัล
4. เจ้าของเรือหรือผู้แทนเรือที่จะเข้ารับถ้วยรางวัล โปรดแต่งกายชุดสุภาพ (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)
**************************

