คําแนะนําการแขงขันเรือใบบังคับวิทยุ(Sailing Instructions : SI)ชิงชนะเลิศประจําป ๒๕๕๖
ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2556 ใน 26 พฤษภาคม 2556
ณ สโมสรเรือใบโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
การแขงขันเรือใบบังคับวิทยุชิงชนะเลิศครั้งนี้จัดขึ้นโดยชมรมเรือใบบังคับวิทยุสารินซิตี้ พระราม ๒ รวมกับสโมสร
เรือใบโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อสงเสริมและยกระดับกีฬาเรือใบบังคับวิทยุในประเทศไทยใหทัดเทียมกับตางประเทศ อันจะทํา
ใหนักกีฬาไทยไดมีโอกาสไปรวมการแขง ขันในระดับนานาชาติในอนาคต นักเรือใบบังคับวิทยุทุกคนในประเทศไทยมีสิท ธิ
สมัครเขารวมการแขงขันครั้งนี้ไดโดยไมจําเปนตองสังกัดชมรมเรือใบบังคับวิทยุสารินซิตี้หรือสังกัดใดๆ
1. กติกาการแขงขัน(Rules)
1.1 การแขงขันเรือใบบังคับวิทยุชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งนี้จะใชกติกาการแขงเรือใบบังคับวิทยุสากล(Racing Rules
of Sailing(RRS) for 2013-2016 Appendix E, ISAF: International Sailing Federation) เปนหลัก ในกรณีที่ RRS มิได

กําหนดรายละเอียดไวจะใชกติกาการแขงขันเรือใบบังคับวิทยุของสมาคมแขงขันเรือใบบังคับวิทยุอเมริกัน(American Model
Yachting Association : AMYA 2009)
กรณี ที่ ก ติ กาการแข งขั น ที่ กํ า หนดไว ใ น SI แตกต า งจาก RRS และ/หรื อ
AMYA2009 ใหยึดถือ SI เปนหลัก กติกาแขงขันที่สําคัญตามผนวกที่แนบทาย
1.2 คณะกรรมการตัดสินสามารถปรับและหรือออกกติกาเพิ่มเติมจากขอ 1.1 ไดตามความจําเปน โดยจะแจงใหผูรวมการ
แขงขันทราบในระหวางการบรรยายสรุป (Briefing)กอนการแขงขันจะเริ่มต นและใหถือวาการดําเนินการของคณะกรรมการ
ตัดสินเปนที่ สุด คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยกรรมการตัด สินของ ISAF และอดีตกรรมการสมาคมแขงขัน เรือใบแห ง
ประเทศไทยฯ
จะต อ งมี คุ ณลั ก ษณะเป น ไปตามกฎสากลของเรื อ ใบประเภท
International One Meter(IOM Class Rules) โดยจะยอมใหคุณลักษณะหลักของเรือมีความคลาดเคลื่อนไดดังนี้
2.1 น้ําหนักเรือใบพรอมแขงรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 4 กก.(เวนน้ําหนักวิทยุบังคับ) กรณีมีน้ําหนักนอยกวาอนุญาตใหถวงเรือได
2.2 ความยาวตลอดลํา(Length overall)ของตัวเรือ 1 ม.+ 1 ซม.
2.3 พื้นที่ใบเรือรวม(Jib + Main sail) ไมเกิน 800 ตร.นิ้ว + 10%
2.4 ใชเครื่องวิทยุบังคับแบบ 2 channels และใช servo ไมเกิน 2 ตัว
การตรวจวัดเรือจะดําเนินการโดยกรรมการวัดเรือ(Measurer)กอนการแขงขัน หรือระหวางการแขงขันเมื่อคณะกรรมการฯ
เห็นวามีความจําเปน
2.เรื อ ใบที่ เ ข า ร ว มการแข ง ขั น และสิ ท ธิ ไ ด รั บ รางวั ล

3. การแสดงหมายเลขใบเรือ(Identification)
3.1 เรือใบที่เขาแขงขันทุกลําจะตองแสดงหมายเลขใบเรือดวยตัวเลขอาราบิคขนาดสูงไมนอยกวา 3 นิ้ว

นอยกวา 1 นิ้ว โดยหมายเลขใบเรือจะเปนสีแดง ดํา น้ําเงินเขม หรือสีอื่นที่เห็นไดอยางชัดเจน

และขนาดกวางไม
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3.2 นอกจากหมายเลขใบดังกลาวแลวอาจจะแสดงตัวอักษรยอแสดงสัญชาติและ/หรือเครื่องหมายแสดงประเภทของเรือได
3.3 หากจะมีโลโก(Logo)อื่นใดที่ใบเรือจะตองอยูหางจากหมายเลขใบเรือในระยะที่ไมรบกวนการอานหมายเลขใบเรือ

อุปกรณที่ติดตั้งบนเรือ จะตองเปนไปตามกฎสากลของเรือใบประเภทนั้นเทานั้น
ประจําเรือใบปกติจะไมอนุญาติใหติดตั้ง เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการวัดเรือแลว
4.

อุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากอุปกรณ

การเปลี่ยนแปลงใน SI ที่ประกาศไปแลว คณะกรรมการจะแจงใหผูเขาแขงขันทราบในโอกาสแรกและปดประกาศการ
แกไข SI กอนเริ่มการแขงขันในแตละเที่ยวที่บอรดประกาศของกรรมการ
5.

6. เรือใบและอุปกรณ(Boats and Boards)
6.1 ผูเขารวมการแขงขันจะตองนําเรือใบและอุปกรณมาตรฐานที่เกี่ยวของมาเอง โดยจะตองไมมีการดัดแปลงใหแตกตางไป

จากคุณลั กษณะมาตรฐานของเรือใบประเภทนั้น อนุญาตใหปรั บแต ง(Tuning)อุป กรณ ประจําเรือใบที่อ อกแบบมาเพื่ อให
สามารถ ปรับแตงไดเทานั้น
6.2 กรณีที่เกิดการชํารุดสูญหายของเรือและอุปกรณประจําเรือ ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเรือและ/หรืออุปกรณของเรือ
ผูเขารวมการแขงขันจะตองแจงใหกรรมการวัดเรือทราบกอนที่จะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
6.3 ผูเขาแขงขันที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งที่กลาวมาแลว อาจจะถูกคณะกรรมการปรับใหออกจากการแขงขัน
6.4 ผูแขงขันที่เรื อไดรับความเสียหายจากการถูกเรือลํ าอื่นชนและเชื่ อวาเรือที่ชนเปนฝายผิด ผูแขงขันที่เรื อถูกชนจะตอ ง
ประทวง(Protest)เรือที่เปนฝายผิดแมวาผูกระทําผิดจะไดลงโทษตนเอง(Penalty Turn)ตามกติกาไปแลวก็ตาม เมื่อผูกระทํา
ผิดไดยอมชดใชคาเสียหายแลวผูประทวงสามารถถอนการประทวงได เรือที่ชนเปนฝายผิดซึ่งจะตองรับผิดชอบคาเสียหายที่
เกิดขึ้น ในกรณีที่ไมสามารถตกลงคาเสียหายกันได คูกรณีสามารถขอใหกรรมการวัดเรือเปนผูประเมินคาเสียหายได
6.5 ผูที่สมัครเขาแขงขันกอน จะไดสิทธิการใชคลื่นความถี่วิทยุและสิทธิการกําหนดหมายเลขใบเรือกอน
7. กําหนดการแขงขัน(Schedule of Races)
7.1 การแขงขันชิงชนะเลิศจะดําเนินการในวันอาทิตย.ที่ 26 พฤษภาคม 2556

จํานวนเที่ยวการแขงขัน(Numbers of races)ทั้งหมด 12 เที่ยว(หรือมากกวาหากสภาพการแขงขันอํานวยให)สําหรับ
ถวย Royal Trophy และ Admiral Cup
12 และ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 1300-1700 – วันฝกซอม(Training Day) ณ สโมสรเรือใบสารินซิตี้
25 พฤษภาคม 2556 เวลา 1300-1700 – วันซอมแขงขัน(Practice Races) ณ โรงเรียนเตรียมทหาร
26 พฤษภาคม 2556 เวลา 1000-1630 – วันแขงขัน + 12 เที่ยว(Races)ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สําหรับถวย Grand Trophy แขงวันที่ 28 เมษายน 5, 12, 19, 25, 26 พฤษภาคม 2556 แขงวันละ 4 เที่ยวเวลา
ประมาณ 1400(2 เที่ยว)และ 1600(2 เที่ยว) ณ สนามแขงขันสโมสรเรือใบสารินซิตี้ สวนวันที่ 25(4 เที่ยว)และ 26(12 เที่ยว)
พฤษภาคม ณ สนามแขงขันโรงเรียนเตรียมทหาร
การหยุดพักรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงระหวางเวลา 1200-1300(โดยประมาณ) และจะมีการพักประมาณ
10 นาที ทุกๆ การแขงขัน ๕ เที่ยว
7.3 กรรมการจะแจงเตือนใหผูเขารวมการแขงขันทราบเวลาเริ่มเที่ยวแขงขัน กอนเวลาเริ่มการแขงขัน ประมาณ 10 นาทีใน
เที่ยวแรกของภาคเชา ภาคบาย(แมวาเวลาเริ่มการแขงขันไมเปลี่ยนแปลง) และการแขงขันเที่ยวแรกหลังจากทีไดมีการเลื่อน
เวลา(Postponement, more than 10 minutes) เที่ยวการแขงขันออกไป เพื่อใหผูแขงขันเตรียมเรือและทยอยนําเรือลงน้ํา
7.4 เมื่อกรรมการประกาศเวลาเริ่มเที่ยวการแขงขันและเรียกเรือลงน้ําแลว หากมีเรือใดขัดของไมพรอม Start จะอนุญาตให
ตอเวลาเริ่มเที่ยวไดเพียง 1 ครั้ง/เที่ยวเปนเวลา 3 นาที
7.2
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หลังจากการแจงเตือนใหนักกีฬานําเรือใบลงน้ําพรอมเขาแขงขันแลวและนักกีฬาไดนําเรือลงน้ําไปแลวจะไมอนุญาติให
มีการขอตอเวลาเริ่มเที่ยว
7.6 การปลอยเรือออกจากเสน Start จะเปดเทปเสียงนับถอยหลัง 1 นาที และจะทําการแขงขันแตละเที่ยวตอเนื่องกันแบบ
Back to back จนกวาจะถึงเวลาพักการแขงขัน เสียงเทปเมื่อนับถอยหลังจนมาถึงคําวา Start จบจึงถือวา Clear to Start
7.7 กรณีที่มีเรือใบประเภทอื่นนอกจากประเภท International One Meter(IOM)เขารวมการแขงขัน โดยมีจํานวนมาก
พอสมควร คณะกรรมการจะจั ด การแข ง ขั น ชิ ง ชนะเลิ ศ แยกประเภทของเรื อ ใบประเภทนั้ น ๆ โดยจะเริ่ ม ปล อ ยเรื อ
(Start)หลังจากปลอยเรือ IOM แลว 5 นาที ในการนี้เรือใบประเภทที่ยังไมถึงกําหนดเวลาเตรียมตัว( 1 นาทีกอนเวลาปลอย
เรือ)จะตองไมเขามาในบริเวณเสนเริ่มการแขงขันและกีดขวางทางเรือใบที่กําลังเตรียมตัวปลอยเรือ
7.8 กรณีที่มีจํานวนเรือใบประเภทอื่นๆ (นอกจากประเภท IOM) ไมเพียงพอที่จะจัดการแขงขันแยกประเภทตามขอ 7.7
กรรมการจะอนุญาตใหเ รือประเภทอื่น ๆ รว มการแขงขั นกั บเรือใบ IOM ได แตจะไม มีสิท ธิไ ดรับถว ยรางวั ลชนะเลิศ เรื อใบ
ประเภท IOM
7.9 เวลาและจํานวนเที่ยวแขงขัน กรรมการจะพยายามจัดการแขงขันใหไดจํานวนเที่ยวแขงขันมากที่สุดโดยใชเวลาอยาง
เหมาะสม ผูเขาแขงขันจะตองเตรียมตัวใหพรอมที่จะแขงขันตลอดเวลาซึ่งกรรมการจะประกาศใหทราบเวลาเริ่มการแขงขันแต
ละเที่ยวเปนระยะๆ การนับเที่ยวแขงขัน กรรมการจะคิดคะแนนจากจํานวนเที่ยวดังนี้
จํานวนเที่ยวแขงขันทั้งหมด
ตัดเที่ยวคะแนนเสียมากที่สุดออก
จํานวนเที่ยวที่นําไปคิดคะแนน
7.5
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สนามแขงขัน(Racing Area) จะทําการแขงขันในสระน้ําใหญของโรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก แผนที่เสนทางไปยัง
สนามแขงขันตามใบแนบที่ 1
8.

แบบสนามแขงขัน(The Courses) วางทุนสนามแขงแบบสามเหลี่ยม(Triangular modified Olympic type course)
ระยะหางระหวางทุนประมาณ 100 เมตร รูปแบบและรายละเอียดสนามแขงขันตามใบแนบที่ 2 ในกรณีที่เกิดลมหมดหรือลม
ออนจนไมสามารถแขงขันตอไปได คณะกรรมการฯ จะใชดุลยพินิจในการปรับลดระยะสนามแขงขัน(Shorten the course)
หรือยกเลิกการแขงขัน(Abandon the Race)ในเที่ยวนั้นๆ ได
9.

10. ทุนแขงขัน(Marks)

ทุ นปลอ ยเรือ (Starting Marks)เปน ทุน ทรงกลมจํา นวน 2 ทุ นวางไว ที่ปลายทั้ง สองด านของเสน เริ่ มการแข งขั น
(โดยประมาณ)เรือทุกลําจะตองผานระหวางทุนทั้งสองในการออก Start แตแนวเสน Start จะเปนเสนตอระหวางทุนปลอย
เรือดานนอกฝงกับเสาปลอยเรือที่ชายฝงซึ่งจะปรับตําแหนงตามความเหมาะสม เพื่อพยายามใหทิศทางลมตั้งฉากกับแนวเสน
Start มากที่สุดเทาที่จะทําได เรือที่เขาแขงขันทั้งหมดจะตองไมล้ําเสนตอระหวางทุนปลอยเรือดานนอกฝงกับเสาปลอยเรือกอน
เวลาปลอยเรือ
10.2 ทุนเหนือลม(Windward mark, ทุน A)เปนทุนทรงสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินอยูดานเหนือลมของสนามแขงขัน
10.3 ทุนกลับใบ(Gybing mark, ทุน B) เปนทุนทรงสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินอยูประมาณดานตะวันตกเฉียงใต หรือ ทางดาน
ตะวันออกเฉียงใตของทุนเหนือลม(เอาทุนไวทางกราบซายเมื่อออมทุน/เอาทุนไวทางกราบขวาเมื่อออมทุน)
10.1
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ทุนใตลม(Leeward mark, ทุน C)เปนทุนทรงสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินอยูทางใตของทุนเหนือลม
10.5 การออมทุน A,B,C ปกติใหเอาทุนไวทางกราบซายของเรือ เวนไวแตกรรมการจะประกาศเปนอยางอื่น
10.6 ทุนเสนชัย(Finishing Marks) ในขา (Leg) สุดทายจากทุนใตลมเรือใบจะแลนกาว (Beating) มาเขาเสนชัยที่เสนตอ
ระหวางทุนปลอยเรือทั้งสอง โดยเสนชัย(Finishing Line)จะเปนเสนตอระหวางทุนเสนชัยดานนอกฝงกับเสาปลอยเรือบนฝง
เรื อ ที่ มีสว นใดส ว นหนึ่ ง ของเรื อ(ที่ อ ยูใ นตํ าแหน ง ปกติ ) ทาบเสน ชั ย จะถื อ ว าเรื อ ลํา นั้ น เข า เสน ชั ย โดยกรรมการแข ง ขัน จะให
สัญญาณ ๑ ครั้ง เรือที่ผานการ Start และผานเสนชัยจึงจะถือวาไดจบการแขงขันในเที่ยวนั้นๆ
10.4

11.

เรือที่ไมสามารถผานเสน Start หลังเวลาปลอยตัวแลว 4 นาที จะถูกปรับเปน “เรือไมผานการ Start”(DNS : Did not

start)
12.การลงโทษตนเอง(Penalty System)เรือที่กระทําผิดกติกาในทุกกรณีจะตองลงโทษตนเองดวยการหมุนเรือ 1

รอบ(360

Degree Turn) โดยการTack หนึ่งครั้ง และ Gybe หนึ่งครั้ง
13. จํากัดเวลาแขงขัน(Time Limits)ในแตละเที่ยว

เรือที่ยังไมสามารถเขาเสนชัยไดภายหลังจากเรือลําแรกของประเภทนั้น
ไดผานเสนชัยไปแลว 7 นาที จะถูกปรับเปน “เรือที่ไมผานเสนชัย”(Did not finish: DNF)
14. สัญญาณที่ใชในการแขงขัน
14.1 ใชสัญญาณเสียง เชน นกหวีด หรือเครื่องทําเสียงอื่นๆ ซึ่งจะแจงใหทราบในการบรรยายสรุป
14.2 สัญญาณในการปลอยเรือที่เสน Start จะใชเทปเสียงนับถอยหลัง 1 นาที
14.3 หลังสัญญาณปลอยเรือ

หากมีเรือล้ําเสน Start กอนสัญญาณปลอยเรือ กรรมการจะเรียกเรือลําที่ล้ําเสน Start กลับ
เปนลําๆ(Individual Recall) โดยใชสัญญาณเสียงยาว 1 ครั้ง ตามดวยหมายเลขใบเรือของเรือลํานั้น เรือลําที่ถูกเรียกกลับ
จะตองออก Start ใหม กรณีที่มีเรือจํานวนมากล้ําเสน Start จนไมสามารถเรียกกลับไดทุกลํา กรรมการจะเรียกทุกลํากลับมา
เริ่มการ Start ใหม(General Recall)โดยใชสัญญาณเสียงยาว 2 ครั้ง ตามดวยคําวา “General Recall” สัญญาณเสียงยาว
2 ครั้งนี้ยังจะใชในการเรียกความสนใจเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆ อีกดวย
14.4 เสียงยาว ๓ ครั้งจะใชเปนสัญญาณยกเลิกการแขงขัน(Abandon the Race)ในแตละเที่ยว
15. การประทวงและการลงโทษ(Protests and Penalty System)
15.1 ผูประทวงจะตองใชแบบประทวง( Protest forms)ของคณะกรรมการตัดสิน( Jury)ซึ่งจะขอรับไดจากคณะกรรมการ

ตัดสินที่เตนทกรรมการ การยื่นแบบประทวงตอคณะกรรมการตัดสินจะตองดําเนินการกอนหมดเวลาประทวง(5 นาที หลัง
เรือลําสุดทายเขาเสนชัยในเที่ยวแขงขันนั้นๆ
15.2 ผู ที่เ กี่ย วข อ งกั บการประทว งจะไดรั บ การแจง ให ท ราบล วงหน า ถึง การประท วงและกํ าหนดเวลาเริ่ม พิ จารณาการ
ประทวง(Hearing) กอนเวลาเริ่มพิจารณาอยางนอย 15 นาที
15.3 การพิจารณาการประทวงจะจัดขึ้น ณ สโมสรเรือใบโรงเรียนเตรียมทหารในโอกาสแรก
15.4 คําตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเปนที่สุด
16. การคิดคะแนน(Scoring)

ผลการแขงขันอยางนอย 6 เที่ยว จะนํามาพิจารณาหาผูชนะเลิศของการแขงขัน หากไมสามารถดําเนินการไดใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแขงขัน
16.2 การแขงขันที่ไดมากกวา 6 เที่ยว จะนําผลการแขงขันที่ตัดเที่ยวที่มีคะแนนเสียออกแลวตามตารางที่แนบมาพิจารณา
หาผูชนะเลิศของการแขงขัน
16.1

16.3 การคิดคะแนนตามลําดับที่ เรือที่เขาเสนชัยลําดับที่
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1 เสียคะแนน 1 คะแนน

เรือที่เขาเสนชัยลําดับที่ 2 เสียคะแนน
2 คะแนน เรือที่เขาเสนชัยลําดับที่ 3 เสียคะแนน 3 คะแนน เรือที่เขาเสนชัยในลําดับตอๆ ไปใหบวกคะแนนลําดับที่เพิ่มขึ้น
ลําดับละ 1 คะแนน เรือที่มีคะแนนรวมนอยที่สุดเปนผูชนะ
16.4 เรือที่ DNS จะมีคะแนนเสียเทากับจํานวนเรือที่เขาแขงขันในเที่ยวนั้น + 2 เรือที่ DNF จะมีคะแนนเสียเทากับจํานวน
เรือที่เขาแขงขันในเที่ยวนั้น +1 สําหรับเรือที่กระทําผิดกติกา DSQ(Disqualification)จะมีคะแนนเสียเทากับจํานวนเรือที่เขา
แขงขันในเที่ยวนั้น + 3
17. เรือที่ออกจากการแขงขันทุกกรณีตองแจงใหกรรมการแขงขันทราบในโอกาสแรก
18. เรือไมออกจากฝงหรือไมเขาแขงขันในแตละเที่ยวจะตองแจงใหกรรมการแขงขันทราบในโอกาสแรก
19. รางวัล(Prizes)
19.1 ผูชนะเลิศการแขงขันประเภท IOM Senior จะไดรับการสลักชื่อที่ถวยรางวัลชนะเลิศเรือใบบังคับวิทยุประเภท

ม.ร.ว.แหลมฉาน หั สดิ นทร อดี ต ผูอํ านวยการองค การส งเสริ มกี ฬาแห งชาติ (การกีฬ าแห ง
ประเทศไทยในปจจุบัน)และบุคลากรทางการกีฬาที่สําคัญของไทย(ถวยรางวัลนิรันดรหมุนเวียนกันครอบครอง)และไดรับรางวัล
ชนะเลิศเปนกรรมสิทธิห์ นึ่งรางวัล
19.2 รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและสอง จะไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและสองเปนกรรมสิทธิ์
19.3 หลังจบการแขงขันภาคเชาจะรวมคะแนนทุกเที่ยวเพื่อจัดกลุม ผูแขงขันมือใหม(Junior) โดยคิดจากผูที่ไดคะแนน
รวมภาคเชาจากลําดับทายสุดถึงผูที่ไดลําดับที่กึ่งกลางของผูเขาแขงขันทั้งหมด ผูที่ชนะเลิศระหวางผูแขงขันมือใหมทั้งหมดจะ
ไดรับการสลักชื่อที่ถวยรางวัลชนะเลิศเรือใบบังคับวิทยุประเภท IOM ประเภท นวก (Admiral Cup) ของ พลเรือโท
ยศ ฟก ผลงาม อดี ตนายกสมาคมแข งขันเรือใบแหงประเทศไทยฯ และอดี ตหัวหนากรรมการตัดสิ นกีฬาเรือใบคนแรกของ
ประเทศไทย (ถวยรางวัลนิรันดร)และยังจะไดรับรางวัลชนะเลิศเปนกรรมสิทธิ์หนึ่งรางวัล(ผูที่เคยไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท
Senior และ นวก มาแลวจะถูกเลื่อนชั้นเปนผูแขงขันระดับ Senior โดยอัตโนมัติ)
19.4 รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและสองในประเภทมือใหม จะไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและสองเปนกรรมสิทธิ์
19.5 เพื่อใหนักเรือใบที่มีผลงานดีเดนสามารถแลนใบไดทุกสภาวะอากาศทั้งลมออน ลมปานกลางและลมแรง รวมทั้งยัง
เปนการกระตุนใหนักเรือใบไดทําการฝกซอมแลนใบอยางสม่ําเสมอเปนประจํา ชมรมเรือใบบังคับวิทยุสาริ นจึงไดมอบถวย
รางวั ลสํา หรั บ ผูช นะเลิ ศการแขง ขั น ประเภทต อเนื่ อ ง (Serial Racing) ให ผูแ ข งขั น ที่ เ สีย คะแนนน อ ยที่ สุด ในการแข ง ขั น
ประจําวันอาทิตยและวันทีช่ มรมจัดการแขงขันแบบสะสมทุกวันอาทิตยตั้งแตวันอาทิตยที่ ๒๘ เมษายน ๕,๑๒,๑๙, วันเสารที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันอาทิตยที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยจะทําการแขงขันในเที่ยวแรกเวลาประมาณ ๑๔๐๐ และ
๑๖๐๐ ของแตละวันๆ ละ ๔ เที่ยว กอนและหลังการแขงขันจะเปดโอกาสใหซอมเสมือนแขงขัน การคิดคะแนนชนะเลิศจะคิด
คะแนนเที่ยวที่ดีที่สุด ๒๕ เที่ยว ใน ๓๒ เที่ยว(๒๘ เม.ย.๕,๑๒,๑๙,๒๕(วันละ ๔ เที่ยว) และ ๒๖(๑๒เที่ยว) พฤษภาคม ๒๕๕๖)
ผูชนะเลิศประเภทตอเนื่องจะไดรับการสลักชื่อที่ถวยรางวัลชนะเลิศ Grand Trophy เรือใบบังคับวิทยุประเภท IOM ถวย
รางวัลของชมรมเรือใบบังคับวิทยุสารินซิต(ี้ ถวยรางวัลนิรันดร)และยังจะไดรับรางวัลชนะเลิศเปนกรรมสิทธิ์หนึ่งรางวัล ผูที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศ Grand Trophy หากชนะเลิศประเภท Senior หรือ Junior ก็สามารถรับถวยรางวัล Royal Trophy หรือ
Admiral Cup ไดอีกดวย
19.6 กรณีที่มีการแขงขันเรือใบประเภทอื่นนอกจากประเภท IOM ผูที่ชนะเลิศจะไดรับรางวัลชนะเลิศเปนกรรมสิทธิห
์ นึ่ง
รางวัล สวนรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและสอง ก็จะไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและสองเปนกรรมสิทธิ์
19.7 กรณีที่มีผูไดคะแนนเทากันใหจัดลําดับที่โดยพิจารณาจากผลการแขงขันของเที่ยวสุดทาย
IOM (Royal Trophy)ของ
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20. ผูเขาแขงขันสามารถมีผูชวยได 1 คน พรอมกลองสองทางไกล
21. ความรับผิดชอบและการชดใช(Disclaimer of Liability)
21.1 ผูเขาแขงขันที่ทําผิดกติกาจนทําใหเกิดความเสียหายตอเรือ

และ หรือทรัพยสินของผูเขาแขงขันอื่น ๆ จะตองรับผิด
ชอบและชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีที่คูกรณีไมสามารถตกลงคาเสียหายกันได ใหกรรมการวัดเรือจะเปนผูประเมินความ
เสียหายและใหกรรมการจัดการแขงขันชี้ขาด
21.2 คณะกรรมการจัดการแขงขันไมตองรับผิดชอบใดๆ ตออุบัติเหตุการเสียชีวิต และเสียทรัพยสินของผูเขารวมการ
แขงขัน
22. ธุรการ

การสมัครเขาแขงขัน ผูสนใจสามารถสมัครเขารวมการแขงขันไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันแขงขันกอนเวลา 0900 โดย
ติดตอที่ พลเรือตรี สมาน สุขวิบูลย โทร 081 753 7457 หรือที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ที่ นาวาเอก สมภพ
แสนสมรส โทร 02 572 5204/081 572 0986 หรือที่ sompob_@hotmail.com หรือที่ เรือเอก เพลิน ทับเณร โทร 02
575 6137
22.2 คาสมัครเขาแขงขันลําละ 400 บาท(รวมอาหารกลางวัน)
22.3 กําหนดการปฏิบัติในวันอาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2556 (เวลาโดยประมาณ)ดังนี้
ลงทะเบียนและตรวจเรือ(วัดและชั่งเรือ) 0800-1000
ฟงบรรยายสรุป
1000
เริ่มแขงขันเที่ยวแรก
1100
เริ่มการแขงขันเที่ยวสุดทาย
1600
ประกาศผลแจกรางวัล
1700
22.4 ผูเขารวมการแขงขันตองมีเอกสารทางราชการที่ใชแสดงตน เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ เพื่อแสดงตน
ในการลงทะเบียน
22.1

23. องคประกอบการจัดแขงขัน
23.1 คณะกรรมการจัดการแขงขัน(Management Committee) พลเรือเอก ยุทธนา ฟกผลงาม ประธานฯ
23.2 คณะกรรมการแขงขัน(Race Committee) ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร ประธานฯ
23.3 คณะกรรมการตัดสิน(Jury) คุณอนิรุจน โปษะกฤษณะ ประธานฯ
23.4 คณะกรรมการวัดเรือ(Measurement Committee) คุณ เกษม จิตติวัฒน ประธานฯ
-------------------------------------------------------

เอกสารประกอบ
1. ผนวก กติกาแขงขันที่สําคัญ
2. ใบแนบที่ 1 แผนที่เสนทางไปสนามแขงขัน
3. ใบแนบที่ 2 รูปแบบและรายละเอียดสนามแขงขัน
ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร
อดีตเลขาธิการสมาคมแขงขันเรือใบแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
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ผนวก
กติกาแขงขันสําคัญ
1. กฎการแขงขัน
อางถึงกติกาการแขงเรือใบบังคับวิทยุสากล(Racing
International Sailing Federation)

Rules of Sailing for 2013-2016 Appendix E, ISAF:

กติกาที่ใชในการแขงขันเรือใบบังคับวิทยุเปนประจํา

1. BASIC RULES
1.1 PORT – STAR BOARD TACK
1.2 เรือเหนือลม และ เรือใตลม
2. กฎการแขงขันทั่วไป
2.1 การกลับใบตัดหนากระชันชิด
2.2 การขอ Water/Room to Tack เมื่อมีสิ่งกีดขวาง
2.3 การออมทุน
3. FAIR SAILING คือ การแลนใบอยางมีมารยาท สุภาพ มีน้ําใจ โปรงใส ไมกลั่นแกลง ตลอดจนระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงการชน
4. ในการแขงขันหากมีการทําผิดกฎการแขงขันใหเรือที่รูตัววากระทําผิดหมุนรอบตัวเอง 3600 ทันทีเมื่อมีโอกาส
มิฉะนั้นหากมีการประทวงหรือกรรมการพบเห็น เรือผิดจะถูก DSQ
5. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากเรือชนกันใหเรือที่ผิดกฎการแขงขันเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
6. เรือที่เขาแขงขันตองผานเสน START และผานเสน FINISH โดยสมบูรณจึงจะไดสัญญาณจบการแขงขัน
7. เรือที่เขา FINISH คือ เรือที่เขาแขงขันแลนเขาเสนชัยโดยที่มีสวนใดสวนหนึ่งแตะเสน FINISH
8. เมื่อมีเรือชนกันหรือกระทบกันหรือโดนกันหลังเริ่มเปดเสียงสัญญาณ Start(กอนเวลาเรือออกจากเสน Start
1 นาที ) จะต องมี ก ารประทว งเพื่ อหาผู ก ระทํ า ผิ ด หากไม มี การประท ว งหลั ง จากหมดเวลาประท ว ง ผู เ ข าแข ง ขั นอื่ น หรื อ
กรรมการสามารถประทวงได ในกรณีนี้เรือที่ชนกันหรือกระทบกันหรือโดนกันจะถูกตัดสิน DSQ ทั้งหมด
9. สําหรับ การแขง ขัน เรื อใบบั งคั บวิ ทยุ ซึ่ง มีจํ านวนเรื อมากและผูบั งคั บ เรือ มิไ ดนั่ งอยูใ นเรือ เช นการแข งขั น
เรือใบจริง กติกาการแขงขันเรือใบบังคับวิทยุของ ISAF จึงแนะนําใหผูบังคับเรือที่ตองการรองเตือน(Hail)เรือลําอื่น โดยเรียก
หมายเลขใบเรื อ ลํ า ที่ต อ งการรอ งเตื อ นเพื่อ ให เ รื อ ลํา ดั ง กล า วทราบว า การร อ งเตื อนนี้ เ ป น การเตื อ นเรือ ลํ า นั้ น เช น เรื อ ใบ
หมายเลขใบ 56 ซึ่งกําลังแลน Starboard Tack ตองการเตือนเรือใบหมายเลขใบ 19 ซึ่งกําลังแลน Port Tack ใหทราบวาเรือ
หมายเลขใบ 56 เปนเรือไดสิทธิและใหเรือหมายเลขใบ 19 หลบใหพนจากการจะชนกัน ผูบังคับเรือใบหมายเลขใบ 56 จะรอง
เตือนเรือใบหมายเลขใบ 19 วา “19 Starboard” หากผูบังคับเรือใบหมายเลขใบ 56 ไมสามารถมองเห็นหมายเลขใบเรือของ
เรื อใบหมายเลขใบ 19 ได ก็สามารถใชลักษณะอื่น ๆ ของเรื อที่ จะเตื อนแทนการเรีย กหมายเลขใบเรือ ได เชน “ใบจิบ เขี ย ว
Starboard” หรือ “เรือสีเหลือง Starboard” หรือเรียกชื่อผูบังคับเรือใบหมายเลข 19 ก็ได กรณีที่อยูไกลมากมองไมเห็นอะไรเลย
และไมทราบชื่อผูบังคับเรือใบหมายเลข 19 ก็ใหรองเตือนวา “Starboard” ก็ได ในการแขงขันครั้งนี้จึงขอใหผูแขงขั น
ปฏิบัติใหสอดคลองกับกติกาการแขงขันเรือใบบังคับวิทยุของ ISAF ขอนี้ใหมากที่สุด

หมายเหตุ กติกาเบื้องตนที่ใชในการแขงขันเรือใบบังคับวิทยุเปนประจําพรอมภาพประกอบตามที่แนบ

กฎ/กติกาเบื้องตนในการแขงขันเรือใบ
1. เรืออยูในระหวางการแขงขัน (ใชกติกา) ตั้งแตสัญญาณเตรียมตัว 1 นาที จนกระทั่งเขาเสนชัย Finish หรือออกจากการแขงขัน หรือ
ในการแขงขันเที่ยวนั้น ถูกยกเลิก
2. การผานเสน Start หรือเสนชัย Finish ถือเอาตัวเรือ อุปกรณเรือที่อยูในตําแหนงปกติผานเสน
3. เข็มหลัก(Proper Course) คือ เข็มที่แลนไปยังทุนตอไปใหเร็วที่สุด
4. เรือแลนกราบเดียวกัน

เรือทาบ(Overlap)กัน เมื่อเรือสองลําหางกันในระยะ 2 ชวงลําเรือ ถาลําหนึ่งลําใดกลับใบ นับเปนการทาบกันครั้งใหม

เมื่อเรือทาบกัน ลําหนึ่งเปนเรือเหนือลม อีกลําหนึ่งเปนเรือใตลม

เมื่อไมทาบกัน ลําหนึ่งเปนเรือพนหนา อีกลําหนึ่งเปนเรือพนหลัง

การหลบหลีก
1. เรือที่แลนตางกราบกัน : เรือที่แลน กราบซาย(Port Tack) หลีกทางใหแกเรือที่แลน กราบขวา(Starboard Tack)
2. เรือที่แลนกราบเดียวกัน : (Same Tack)
เมื่อเรือทาบกัน : เรือเหนือลม หลีกทางให เรือใตลม
เมื่อไมทาบกัน : เรือพนหลัง หลีกทางให เรือพนหนา
เมื่อเรือสองลําแลนตางกราบกัน พบกัน เรือที่แลนทางกราบซาย
(Port Tack)ตองหลบให เรือที่แลน ทางกราบขวา(Starboard Tack)อยาตัดหนา ควรตัดทายแตเนิ่น ๆ หากจะชน
กันจริง ๆ ใหทั้งสองลําหันเขาหาลม เรือทีแ่ ลนถูกทางหากไม
หลบและกอใหเกิดการชนกันอยางแรง ผิดเทากับเรือที่ตอง
หลบหลีก

การแลนตางกราบกัน จะไมถือเรื่อง เรือพนหนา เรือพนหลังกัน

ลําไหนหลบ ? ลําไหนตรงไป ? - (เรือ 1 หลบ เรือ 2 ตรงไป)
เรือแลนกราบเดียวกัน : เรือเหนือลม ตองหลีกทางใหแก เรือใตลม (37.1)

เรือแลนกราบเดียวกัน : เรือพนหลัง ตองหลีกทางให เรือพนหนา (37.2)

1. เปนการแซงขึ้นทางดานเหนือลม และเปน เรือเหนือลม
2. แซงขึ้นทางดานใตลม และเปนเรือใตลม แตไมมีสิทธิในฐานะเรือใตลม (37.3)
 เรือพนหนาจะหันซายหรือขวา เพื่อกีดกันไดหรือไม
o หันเขาหาลมได เปนการ Luff
 เรือโดนกัน แมแตเพียงเบา ๆ ก็ตองมีลําหนึ่งผิด ถาเรือลําถูกกติกาไมประทวง เรือทั้งคูผ
 ิด

การ Luff(การหันหัวเรือเขาหาลม)
สิทธิในการ Luff เมื่อผานการ Start แลว เรือพนหนา เรือใตลม สามารถ Luff ได ตามที่ตองการ (38.1)

เรือ A ทํา Luff ครั้งแรกในฐานะเปน เรือพนหนา Luff ครั้งหลังในฐานะเปนเรือใตลม (การ Luff อาจจะ Luff อยางแรงและรวดเร็ว
เพื่อใหอีกฝายตกใจ แตจะตองบอกใหเรือเหนือลมทราบกอนปฏิบัติ โดยการรองเตือนวา Luff หรือ Luffing หรือ Come up หรือมัก
รองยอๆวา Up) Luff กับเรือหลาย ๆ ลําพรอมกันได เมื่อมีสิทธิในการ Luff ตอเรือทุกลํา (38.5)

เรือ A มีสิทธิ เพราะเปนเรือใตลมของเรือทุกลํา
เมื่อเรือ A Luff เรือ B ทําใหเรือ C ตอง Luff ดวย
ปกติเรือ B ไมมีสิทธิ Luff เรือ C แตเมื่อ A Luff B Luff C ได
เรือ A มีสิทธิ เพราะเปนเรือใตลมของเรือทุกลํา

ขอจํากัดในการ Luff
1. นายทายของ เรือเหนือลมไดนําเรือแซงมาอยูตรงหรือหนาเสาใหญ(Mast Abeam) (กรณีเรือใบบังคับวิทยุเมือเรือเหนือลมแซงขึ้น
หนาจนเสาเรือพนหัวเรือเรือใตลมแลว) เรือใตลมตองหยุด Luff ทันที และในกรณีนจี้ ะ Luff อีกไมได ในการทาบกันครั้งนี้

ถานายทายของเรือใตลมยังไมหยุด Luff ใหนายทายของเรือเหนือลมบอกวา Mast a Beam นายทายเรือใตลมตองหยุด Luff ทันที
หากมีขอโตแยงใหประทวง การ Luff ครั้งใหม ทําไดเมื่อ ขยายระยะออกไป 2 ชวงลําเรือ หรือ เปนเรือพนหนา หรือ กลับใบ

2. หากมีสิ่งกีดขวางทําใหเรือเหนือลมหลบไมได ตองหยุด Luff ทันที ในกรณีนี้ เมื่อผานสิ่งกีดขวางแลว Luff ตอไปไดอีก (38.4)
ตามรูปนี้ สิ่งกีดขวางเปน แหลม หากเรือ B Luff ตาม จะติดฝง เรือ A ตองหยุด Luff
จนกวาจะผานพนแหลม

ในกรณีนี้สิ่งกีดขวางเปนเรือที่แลนกราบขวา ซึ่งเรือ B
จะตองหลีกทางให
ถาเรือ A Luff จะโดนกัน
กับเรือ C เรือ A ตองหยุด Luff จนกวาเรือ C จะ
ผานพนไป

การกลับใบ
1.เรือที่กําลังกลับใบ จะตองหลบหลีกทางใหเรืออื่น (41.1)

2. หามกลับใบไปตัดหนาเรืออื่น ในระยะกระชั้นชิด (41.2)

เรือ A กลับใบไปแลนกราบขวา ซึ่ง เรือ B ซึ่งแลนกราบซาย จะตองหลีกทางให
- รูปแรก ทําได เพราะเรือ B มีโอกาสหลบหลีก
- รูปหลัง ทําไมได เพราะเปนระยะประชิด เรือ B ไมมีโอกาสหลบหลีก

หากตองการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง หรือ ออมทุน ใหขอทาง โดยใชคําวา Water/Room to tack และตองรอใหเรือ
B กลับใบ หรือตอบวา

You tack เสียกอน (43)

การออมทุน และสิ่งกีดขวาง
ทุน คือ ทุนที่วางในสนามแขงขัน และกําหนดใหเรือผานดานใดดานหนึ่ง
ทาบ เรือจะตองทาบกันมากอนที่เรือลําหนาจะถึงระยะ 4 ชวงลําเรือจากทุน
เมื่อแลนกราบเดียวกัน เรือลํานอกตองเปดทางใหแกเรือลําใน ที่ทาบกันอยูในการออมทุน

เรือทั้งสองลํามีระยะหาง 2 ชวงลําเรือ
เมื่อแลนในกราบเดียวกันในขาอิสระ เรือลํานอก(เรือ C)ตองเปดทางใหแก เรือลําในที่ทาบกันอยู(เรือ B)ในการออมทุน (42.1) (a)
(ii) เรือ A(แลน Port Tack) ไมมีสิทธิขอใหเปดทางเพื่อออมทุนแมจะทาบกับเรือ B และ C(Starboard Tack)เพราะเรือแลน Port
Tack ตองหลบเรือแลน Starboard Tack

A B C
เมื่อแลนตางกราบกันในขาแลนกาว เรือที่แลนกราบซาย(เรือ A)ตองหลีกทางใหแกเรือที่แลนกราบขวา(เรือ B) ในการออมทุน
(42.1)(a)(ii)

A

B

เรือ B จะตองหลีกทางใหเรือ A เพราะ เรือ A เปนเรือใตลม

A

B

การออมทุน

ออมทุนถูกตอง
ออมทุนผิดดาน และแกตัวไมถูกตอง

ออมทุนผิดดาน แตแกตัวไดถูกตอง

ใบแนบที่ 1
แผนที่เสนทางไปสนามแขงขัน

ถนน รังสิต-นครนายก

ใบแนบที่ 2
รูปแบบและรายละเอียดสนามแขงขัน

ทิศทางลม

A

B

A

S-F

S-F

C
สนามสามเหลี่ยมเอาทุนไวกราบซาย
To Port

B

C
สนามสามเหลี่ยมเอาทุนไวกราบขวา
To Starboard

1 เสน Start และเสน Finish เปนเสนสมมติระหวางทุนสีเขียว ๒ ลูก
2 เสนทางแขงขัน S-A-B-C-A-C-F
3 กรรมการจะประกาศใชสนามสามเหลี่ยมขวา/ซายในระหวางการ Brief กอนแขงขัน

