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วัตถุประสงค์ 

 สง่เสริมให้กิจกรรมกีฬาเรือพายซีคยคั เป็นกีฬาเชิงนิเวศน์ชายฝ่ังทะเลของจงัหวดักระบ่ี 

 เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลศิของกีฬาเรือพายจงัหวดักระบ่ี ท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการแขง่ขนัระดบัชาติตอ่ไป 

 เพ่ือเผยแพร่และปลกูจิตส านึกให้กบันกัท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และประชาชนทัว่ไป ในการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงอนรุกัษ์อย่างยัง่ยืน     

ผู้จัดการแข่งขันหลัก  จงัหวดักระบ่ี    มลูนิธิเอน็ไลฟ    สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 

ผู้สนับสนุน 

 องค์การบริหารสว่นจงัหวดักระบ่ี 

 เทศบาลเมืองกระบ่ี 

 องค์การบริหารสว่นต าบลอา่วนาง 

 องค์การบริหารสว่นต าบลไสไทย 

 องค์การบริหารสว่นต าบลคลองประสงค ์

 สมาคมกีฬาจงัหวดักระบ่ี 

 ชมรมธรุกิจท่องเท่ียวไร่เล  

 ผู้ประกอบการโรงแรมและธรุกิจท่องเท่ียวจงัหวดั
กระบ่ี 

 สมาคมโรงแรมจงัหวดักระบ่ี 

 กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 

 กรมเจ้าท่า 

 กองทพัเรือ 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท) 

 

วันเวลาและสถานท่ี วนัท่ี 11 – 12 พฤษภาคม 2555 อา่วนาง – สสุานหอย – เกาะกลาง – สวนสาธารณะธารา อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี 
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26 มีนาคม 2555 ก าหนดสง่จ านวนนกักีฬาและจ านวนเรือ (น าเรือมาเองหรือใช้เรือสว่นกลาง) ท่ีจะสง่เข้าแขง่ขนั 

26 เมษายน 2555 ก าหนดสง่รายช่ือนกักีฬาแตล่ะประเภท และรายละเอียดการเดนิทาง 

10 พฤษภาคม 2555 นกักีฬาลงทะเบียน และเปิดสนามซ้อมและท่ีพกัอย่างเป็นทางการ 

11 พฤษภาคม 2555 กรรมการตรวจสภาพเรือ และการตรวจสนามการแขง่ขนั 

 ประชมุผู้จดัการทีม และการจบัฉลากอนัดบัการปลอ่ยเรือ 
 พิธีเปิดการแขง่ขนั และการเลีย้งต้อนรับคณะนกักีฬา 

12 พฤษภาคม 2555 

08:00 : ปลอ่ยเรือเซิฟสกี ฝีพายเดี่ยวชาย ระยะทาง 22 กม. ณ หาดอา่วนาง  

08:30 (ประมาณ.) : ปลอ่ยเรือเซิฟสกี ฝีพายเดี่ยวหญิง และซีคยคัทกุประเภท ระยะทาง 13 กม. ณ หาดสสุานหอย 

09:30 (ประมาณ ) : ปลอ่ยเรือคยคัคูน่นัทนาการทกุประเภท ระยะทาง 5 กม. ณ ท่าเรือสวนสาธารณะธารา 

เรือทกุประเภทเข้าเส้นชยัท่ีสวนสาธารณะธารา 

12:00  พิธีมอบเหรียญ-ถ้วยรางวลัและพิธีปิดการแขง่ขนั 

14:00 – 16:00 : การรณรงค์อนรุักษ์ทะเลกระบ่ี โดยการปลอ่ยลกูเตา่และปทูะเล ณ ชายฝ่ังทะเลกระบ่ีและเกาะกลาง 

เส้นทางการแข่งขัน 

 

ประเภทการแข่งขัน Classes and distance of races: 
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1. การแข่งขันเซฟิสกี Surf Ski Competition ระยะทาง 13 และ 22 กม.  

1.1. SS 1 M :   เซิฟสกีฝีพายเดี่ยวชาย ทัว่ไป  22 กม. 

1.2. SS 1 W :  เซิฟสกีฝีพายเดีย่วหญิง ทัว่ไป 13  กม.  

2. การแข่งขันซีคยัค Sea Kayak Boat  Competition ระยะทาง 13 กม. 

2.1. SK 1 M : ซีคยคั ฝีพายเดี่ยวชาย ทัว่ไป  13  กม.  

2.2. SK 1 W : ซีคยคั ฝีพายเดี่ยวหญิง ทัว่ไป  13  กม. 

2.3. SK 1 JM :   ซีคยคั ฝีพายเดี่ยวชาย เยาวชน  13  กม. 

2.4. SK 1 J W :  ซีคยคั ฝีพายเดี่ยวหญิง เยาวชน  13  กม. 

3. การแข่งขันเรือคยัคนันทนาการ ฝีพายคู่ Recreation Tandem Sit on Kayak boat   ระยะทาง 5 กม  

3.1. SKR 2 Men เรือคยคัคูน่นัทนาการ ชายคู ่ 5 กม. 

3.2. SKR 2 Women เรือคยคัคูน่นัทนาการ หญิงคู ่ 5 กม.  

3.3. SKR 2 Mix เรือคยคัคูน่นัทนาการ คูผ่สม  5 กม.  

วธีิการปล่อยเรือ Start  ปลอ่ยเรือแบบ Beach Le Man Start วางเรือท่ีชายหาดตามอนัดบัท่ีจบัฉลาก นกักีฬายืนบน
ชายหาดท้ายเรือ 

เรือ – อุปกรณ์การแข่งขัน   ผู้จดัการแขง่ขนั เตรียมเรือเซิฟสกี และเรือซีคยคัไว้ให้ยืมในจ านวนจ ากดัส าหรบัชาติสมาชิก
สหพนัธ์แคนแูห่งเอเชีย และสโมสรสมาชิกเรือพายแห่งประเทศไทย  นกักีฬาสามารถน าเรือสว่นตวัเข้าแขง่ขนัได้ ขนาดและ
น า้หนกัของเรือตามกตกิา  กรณีน า้หนกัเรือซีคยคัเบากวา่เรือกลางคณะกรรมการจะ ถ่วงน า้หนกัเพ่ิมให้เท่ากนั (ซีคยคัความ
ยาวไมเ่กิน 512 ซม.น าหนกัไมน้่อยกวา่ 23 กก. คยคัคู ่Sit on top ความยาวไมเ่กิน 370 ซม. น า้หนกัไมเ่กิน 32 กก.) 
นอกจากนัน้สามารถตดิตอ่เช่าเรือจากผู้ประกอบการ หรือบริษัทผู้ผลิตเรือในประเทศ  

นกักีฬาเรือเซิฟสกีต้องน าพายมาเอง  นกักีฬาซีคยคัและเรือคยคัคูน่นัทนาการ จะน าพายมาเองหรือใช้พายมาตรฐานท่ี
ผู้จดัการแขง่ขนัจดัเตรียมไว้ให้ยืม  เรือทกุล าต้องมเีสือ้ชชีูพประจ าเรือ และต้องสวมเสือ้ชชีูพเมื่อกรรมการนิรภยัสัง่การ   
กรณีนกักีฬาใช้เรือกลาง ผู้จดัการแขง่ขนัเตรียมเสือ้ชชีูพไว้ส าหรับเรือทกุล า  นกักีฬาสามารถใช้เสือ้ชชีูพสว่นตวัได้ 

ขนาดและน า้หนักเรือตามกตกิา 

o เรือเซิฟสกี  ไมค่วบคมุความยาวและน า้หนกัเรือ (No boat limitation) 
o เรือซีคยคัทวัร์ร่ิง ฝีพายเดี่ยว ก าหนดให้ใช้ Sea Kayak – Sit Inside MV500 ของฟีลฟรีคยคัเป็นมาตรฐาน (One 

Design Boat Race) ความยาวเรือ 512 ซม. น า้หนกัเรือ 23 กิโลกรัม (วสัดโุพลีเอธีลีน) www.feelfreekayak.com  

http://www.feelfreekayak.com/
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o เรือซีคยคัประเภทนนัทนาการ ฝีพายเดี่ยวและผีพายคู ่ก าหนดให้ใช้เรือ Sit On Top Gemini ของฟีลฟรีคยคัเป็น
มาตรฐาน (One Design Boat Race) ความยาวเรือ 370  ซม. น า้หนกัเรือ 32  กิโลกรัม (วสัดโุพลีเอธีลีน) 
www.feelfreekayak.com 

ค่าเช่าเรือ  เรือคยคัคู ่ Sit On Top เจมมนีิของฟีลฟรี ราคา 500.- บาท  http://www.feelfreekayak.com/home/ 
กตกิาการแข่งขัน กตกิาการแขง่ขนัพายเรือพายคยคัทะเล (Ocean Racing 2011) สหพนัธ์แคนนูานาชาต ิ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สโมสรสมาชิกของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยและ สมาชิกของสหพนัธ์แคนแูห่งเอเชีย 

สมัครได้ท่ี   สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  โทรสาร: 02 369 1511 อีเมล์: office@rcat.or.th office@rcat.or.th เน่ือง
ด้วยเรือเซิฟสกีและซีคยคัสว่นกลางมีให้ยืมในจ านวนจ ากดั ผู้จดัการแขง่ขนัจะพิจารณาให้ยืมเรือตามล าดบัการสมคัรก่อน-
หลงั  กรุณาสง่ใบแจ้งความจ านงค์เข้าร่วมการแขง่ขนั (Numerical Entry) ถึงสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยภายใน วนัท่ี 
28 มีนาคม 2555 และสง่รายช่ือภายใน 28 เมษายน 2555 สโมสรสมาชิกเรือพายฯ ไมเ่สียคา่สมคัร 

ท่ีพัก-อาหาร-การเดินทางภายในจังหวัด คณะผู้จดัการแขง่ขนัจดัท่ีพกัส าหรับนกักีฬานานาชาติ ราคาท่ีพกัห้องคู ่ รวม
อาหารเช้า (แบบบฟุเฟห์) คนละ 45 อเมริกันดอลลาร์ต่อวัน รวมคา่รถรับสง่นกักีฬาพร้อมอปุกรณ์ จากสนามบินกระบ่ี / 
ภเูก็ต หรือสถานีขนสง่ถึงท่ีพกัแรม  และจากท่ีพกัถึงสนามแขง่ขนั ไป – กลบั  

กรณีนกักีฬาเรือพาย จากสโมสรสมาชกิของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ผู้จดัการแขง่ขนัจดัท่ีพกัรวมแบบลกูเสือ
พร้อมอาหารเช้า โดยนกักีฬาต้องเตรียมเคร่ืองนอน ( เชน่ ถงุนอน) มาเอง  ส าหรับอาหารกลางวนัผู้จดัการแขง่ขนัเตรียม
อาหารกลอ่งไว้บริการ ณ บริเวณสนามซ้อม (10 – 11 พค. 2555) และสนามแขง่ขนั (12 พค. 2555) 
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ใบแจ้งความจ านงค์เข้าร่วมการแข่งขัน (Numerical Entry) 

กรุณาสง่ใบแจ้งความจ านงคถ์ึงสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยภายใน วันท่ี 28 มีนาคม 2555 

โทรสาร: 02 369 1511   เวบ็ไซท์: www.rcat.or.th      อีเมล์: office@rcat.or.th 

ช่ือสโมสรสมาชิก  

ผู้จดัการทีม / ผู้ติดตอ่ ช่ือ                                                           มือถือ 

โทรศพัท์ /โทรสาร โทรศพัท์ โทรสาร 

อีเมล์  
 

ประเภทการแข่งขัน จ านวนนักกีฬา จ านวนเรือ 

เรือเซฟิสกี Surf Ski ระยะทาง 22 & 13 กม.   

1.1.SS 1 M : เซิฟสกี ชายเดีย่ว 22 กม.   

1.2.SS 1 M : เซิฟสกี ชายเดีย่ว 13 กม.   

เรือซีคยัค Sea Kayak ระยะทาง 13 กม.   

2.1. SK1-M เรือซีคยคั ฝีพายเดีย่ว ชายทัว่ไป   

2.2. SK1-W เรือซีคยคั ฝีพายเดี่ยว หญิงทัว่ไป   

2.3. SK1-MJ เรือซีคยคั  ฝีพายเดี่ยว เยาวชนชาย   

2.4. SK1-WJ เรือซีคยคั  ฝีพายเดีย่ว เยาวชนหญิง   

รวม   

 

ลงช่ือผู้จดัการทีม 

(_______________________________ ) 

วนัที ____ /_____/2555  
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1. ใบสมัครส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน ประเภทเซฟิสกี (Surf Ski Nominal Entry) 

กรุณาสง่ใบสมคัรถึงสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยภายใน วันท่ี 28 เมษายน 2555 

โทรสาร: 02 369 1511   เวบ็ไซท์: www.rcat.or.th      อีเมล์: office@rcat.or.th 

ช่ือสโมสรสมาชิก  

ผู้จดัการทีม / ผู้ติดตอ่ ช่ือ                                                           มือถือ 

โทรศพัท์ /โทรสาร โทรศพัท์ โทรสาร 

อีเมล์  
 

ประเภทการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา 
ขนาดเสือ้ 

XL-L-M-S 

เรือเซฟิสกี Surf Ski 22 & 13  km.   

1.1 SS 1 M : เซิฟสกี ชายเดีย่ว 22 กม.   

   

1.2 SS 1 W : เซิฟสกี หญิงเดี่ยว 13 กม.   

   

ผู้ฝึกสอน   

 

ลงช่ือผู้จดัการทีม 

(_______________________________ ) 

วนัที ____ /_____/2555 

เดินทางถงึกระบ่ี  __/พค./55 เวลา        : (  ) น ารถมาเอง   (   ) รถโดยสารประจ าทาง  (  ) เคร่ืองบินโดยสาร  

ปล่อยเรือ  12 พค. 55 เวลา 0730 น. ณ หาดอา่วนาง อ.เมือง จ. กระบ่ี   

http://www.rcat.or.th/
mailto:office@rcat.or.th


 

การแขง่ขนัซคียคั กระบี ่เอ็นไลฟ ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย คร ัง้ที ่1 

และการแขง่ขนัซคียคั เอเชยี คฟั คร ัง้ที ่1  
11 – 12 พค. 2555 จงัหวดักระบี ่

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย , ราชมังคลากีฬาสถาน, การกีฬาแห่งประเทศไทย  

2088 ถนนรามค าแหง  หวัหมาก กรุงเทพ 10240 โทรศพัท์/โทรสาร: 02 369 1511 อีเมล์ office@rcat.or.th    

2. ใบสมัครส่งรายชื่อเข้าแข่งขันประเภทซีคยัค (Sea Kayak Nominal Entry) 

กรุณาสง่ใบสมคัรถึงสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยภายใน วันท่ี 28 เมษายน 2555 

โทรสาร: 02 369 1511   เวบ็ไซท์: www.rcat.or.th      อีเมล์: office@rcat.or.th 

ช่ือสโมสรสมาชิก  

ผู้จดัการทีม / ผู้ติดตอ่ ช่ือ                                                           มือถือ 

โทรศพัท์ /โทรสาร โทรศพัท์ โทรสาร 

อีเมล์  
 

ประเภทการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา ขนาดเสือ้ 

XL-L-M-S 
เรือซีคยัค ระยะทาง 13 กม.   

2.1. SK1-M เรือซีคยคั ฝีพายเดีย่ว ชายทัว่ไป   

   

2.2. SK1-W เรือซีคยคั ฝีพายเดี่ยว หญิงทัว่ไป   

   

2.3. SK1-MJ เรือซีคยคั  ฝีพายเดี่ยว เยาวชนชาย   

   

2.4. SK1-WJ เรือซีคยคั  ฝีพายเดีย่ว เยาวชนหญิง   

   

ผู้ฝึกสอน   

ลงช่ือผู้จดัการทีม 

(_______________________________ ) 

วนัที ____ /_____/2555 

เดินทางถงึกระบ่ีวันท่ี __/พค./55 : (  ) น ารถมาเอง   (   ) รถโดยสารประจ าทาง  (  ) เคร่ืองบินโดยสาร เวลา
ปล่อยเรือ  12 ตค. 55 เวลา 0830 น. ณ หาดสสุานหอย แหลมโพธ์ิ อ.เมือง จ. กระบ่ี  

http://www.rcat.or.th/
mailto:office@rcat.or.th


 

การแขง่ขนัซคียคั กระบี ่เอ็นไลฟ ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย คร ัง้ที ่1 

และการแขง่ขนัซคียคั เอเชยี คฟั คร ัง้ที ่1  
11 – 12 พค. 2555 จงัหวดักระบี ่

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย , ราชมังคลากีฬาสถาน, การกีฬาแห่งประเทศไทย  

2088 ถนนรามค าแหง  หวัหมาก กรุงเทพ 10240 โทรศพัท์/โทรสาร: 02 369 1511 อีเมล์ office@rcat.or.th    

3.ใบสมัครแข่งขนัประเภทนันทนาการ /ท่องเที่ยว (Sit on top kayak Nominal Entry) 

กรุณาสง่ใบสมคัรถึงสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยภายใน วันท่ี 28 เมษายน 2555 

โทรสาร: 02 369 1511   เวบ็ไซท์: www.rcat.or.th      อีเมล์: office@rcat.or.th 

ช่ือสโมสรสมาชิก  

ผู้จดัการทีม / ผู้ติดตอ่ ช่ือ                                                           มือถือ 

โทรศพัท์ /โทรสาร โทรศพัท์ โทรสาร 

อีเมล์  
 

ประเภทการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา 
ขนาดเสือ้ 

XL-L-M-S 

เรือคยัคคู่ ซทิออนคู่ ระยะทาง 5 กม.   

3.1.SKR 2 Men เรือซีคยคั ฝีพายคู ่ชายนนัทนาการ    

   

3.2. SKR 2 Women เรือซีคยคั ฝีพายคู ่หญิงนนัทนาการ
  

  

   

3.3. SKR 2 Mix เรือซีคยคั ฝีพายคู ่ผสมนนัทนาการ 
  

  

   

ลงช่ือ 

(_______________________________ ) 

วนัที ____ /_____/2555 

เดินทางถงึกระบ่ีวันท่ี __/พค./55 : (  ) น ารถมาเอง   (   ) รถโดยสารประจ าทาง  (  ) เคร่ืองบินโดยสาร  

เวลาปล่อยเรือ  12 พค. 55 เวลา 1000 น. ณ ท่าเรือสวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบ่ี  

น าเรือมาเอง  (  ) จ านวน____ ล า    (  ) ต้องการเช่าเรือ จ านวน ___ ล า 

http://www.rcat.or.th/
mailto:office@rcat.or.th

