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OWS 1 DEFINITIONS คําจํากัดความ
OWS 1.1 OPEN WATER SWIMMING shall be defined as any competition that takes place in rivers,
lakes, oceans or water channels except for 10km events.
OWS 1.1 OPEN WATER SWIMMING (หรื อ กี ฬ าว า ยน้ํ า ระยะไกล) หมายถึ ง การแข ง ขั น ว า ยน้ํ า ในแม น้ํ า ,
ทะเลสาบ, มหาสมุทร หรือแหลงน้ําใด โดยไมรวมถึงการแขงขันในระยะ 10 กม.
OWS 1.1.1 MARATHON SWIMMING shall be defined as any 10km event in open water
competitions.
OWS 1.1.1 MARATHON SWIMMING (หรือ กีฬาวายน้ํามาราธอน) หมายถึง การแขงขันวายน้ําในระยะทาง 10
กม.
OWS 1.2 The age limit for all FINA Open Water Swimming events must be at least 14 years of
age. The age for all competitors will be considered as at 31st December of the year of the
competition.
OWS 1.2 นักกีฬาที่สามารถเขารวมการแขงขันวายน้ําระยะไกลทุกรายการของสหพันธวายน้ํานานาชาติ จะตองมี
อายุอยางนอย 14 ป โดยใหพิจารณาอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปทีจัดการแขงขัน
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OWS 2 OFFICIALS กรรมการ
The following officials shall be appointed at Open Water Swimming competitions:
ในการแขงขันวายน้ําระยะไกลนั้น ตองประกอบไปดวยกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบในสวนตางๆ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Chief Referee หัวหนาผูตัดสินชี้ขาด (1 ทานตอการแขงขัน)
Referees ผูตัดสินชี้ขาด (อยางนอย 2 ทาน และเพิ่มเติมไดตามสัดสวนของจํานวนนักกีฬาที่ลงแขงขัน)
Chief Timekeeper plus 2 Timekeepers หัวหนากรรมการจับเวลา พรอมดวย กรรมการจับเวลา 2 ทาน
Chief Finish Judge plus 2 Finish Judges หัวหนากรรมการเสนชัย พรอมดวย กรรมการเสนชัย 2 ทาน
Safety Officer เจาหนาที่ดานความปลอดภัย
Medical Officer เจาหนาที่ฝายแพทย
Course Officer เจาหนาที่ดูแลสนาม
Clerk of the Course กรรมการรับรายงานตัว
Race Judges ผูตัดสินการแขงขัน (1 ทาน ตอ นักกีฬา 1 คน) ยกเวนรายการแขงขันที่มีสนามแขงขันระยะทาง
10 กม.หรือต่ํากวา
Turn Judges กรรมการกลับตัว (1 ทานตอ 1 จุดกลับตัวในสนาม)
Feeding Platform Judge กรรมการประจําจุดใหน้ํา (สําหรับการแขงขันที่มีแพหรือโปะเปนจุดใหน้ํา)
Starter กรรมการปลอยตัว
Announcer ผูประกาศ
Recorder เจาหนาที่ฝายบันทึก

NOTE: No official can act in more than one role simultaneously. They may only undertake a
new role after all of the obligations of their previous role have been fulfilled.
หมายเหตุ : เจาหนาที่ในแตละสวนงาน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่พรอมกันไดมากกวา 1 หนาที่ เจาหนาที่ แตละ
ทานจะสามารถเปลี่ยนไปรับผิดชอบงานอื่ นได ก็ตอ เมื่อภารกิ จงานที่รับ ผิดชอบอยูเสร็จเรีย บรอยแลวเทานั้ น
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OWS 3 DUTIES OF OFFICIALS หนาที่ของกรรมการ
หัวหนาผูตัดสินชี้ขาด มีหนาที่ THE CHIEF REFEREE shall:
OWS 3.1 have full control and authority over all officials and shall approve their assignments
and instruct them regarding all special features or regulations related to the competition. The
Referee shall enforce all the Rules and decisions of FINA and shall decide all questions relating
to the actual conduct of the competition, the final settlement of which is not otherwise
covered by these Rules.
OWS 3.1 เปนผูควบคุมและมีอํานาจเหนือกรรมการ และเจาหนาที่ทุกคน โดยเปนผูพิจารณามอบหมายหนาที่
และใหคําแนะนํากับเจาหนาที่ เกี่ยวกับงานที่มีลักษณะพิเศษ หรือระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับการแขงขันทั้งหมด
ซึ่งการตัดสิน นั้น จะตองสอดคลอ งกับ กฎกติ กาทั้ ง หมดของสหพัน ธวายน้ํ านานาชาติ และจะตองตัดสิน ปญ หา
ทั้งหมดที่มีความเกี่ยวของตามสภาพความเปนจริงที่พบเห็นจากการแขงขันหรือจากผูรวมแขงขัน รวมถึงการตัดสิน
ชี้ขาดในกรณีซึ่งอยูนอกเหนือกฎกติกาที่กลาวมา
OWS 3.2 have authority to intervene in the competition at any stage to ensure that FINA Rules
are observed.
OWS 3.2 สามารถเขาแทรกแซงการแขงขันไดในกรณีใดๆก็ตาม หากพิจารณาวามีการละเมิดกฎกติกาของสหพันธ
วายน้ํานานาชาติ
OWS 3.2.1 In case of hazardous conditions that jeopardize the safety of the swimmers and the
officials, in conjunction with the Safety Officer he can stop the race.
OWS 3.2.1 ในกรณีที่สภาพแวดลอมมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอนักกีฬาและเจาหนาที่ หัวหนาผูตัดสินชี้
ขาดมีสิทธิในการแจงยุติการแขงขันโดยใหเจาหนาที่ดานความปลอดภัยเปนผูรวมดําเนินการ
OWS 3.3 adjudicate on all protests related to the competition in progress.
OWS 3.3 วินิจฉัยคําประทวงทุกกรณีที่เกี่ยวของและเกิดขึ้นระหวางการแขงขัน
OWS 3.4 give a decision in cases where the Judges' decisions and times recorded do not agree.
OWS 3.4 เปนผูตัดสินชี้ขาด ในกรณีที่คําตัดสินของกรรมการเสนชัย กับเวลาที่บันทึกโดยระบบไมตรงกัน
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OWS 3.5 signal to swimmers, by raised flag and short blasts on a whistle, that the start is
imminent and when satisfied indicate by pointing the flag at the Starter that the competition
may commence.
OWS 3.5 ทําหนาที่ใหสัญญาณกับนักกีฬาดวยการยกธงและเปานกหวีดเสียงสั้น เพื่อใหนักกีฬาเตรียมพรอมออก
ตัว และเมื่ อพิ จารณาวาพรอมแลวให ชี้ธงไปยั งกรรมการปลอ ยตัว (Starter) เพื่ อแสดงให ทุก ฝายทราบวาการ
แขงขันจะเริ่มตน
OWS 3.6 disqualify any swimmer for any violation of the Rules that he personally observes or
which is reported to him by other authorised officials.
OWS 3.6 ตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ละเมิดกติกา ในกรณีที่พบดวยตนเอง หรือไดรับการรายงานจากกรรมการที่ไดรับสิทธิ
(authorised officials)
OWS 3.7 ensure that all necessary officials for the conduct of the competition are at their
respective posts. He may appoint substitutes for any who are absent, incapable of acting or
found to be inefficient. He may appoint additional officials if considered necessary.
OWS 3.7 ตองแนใจวา เจาหนาที่ทุกคนอยูในตําแหนงที่สามารถปฏิบัติงานได และเปนผูพิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่
สํารองเขาปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ประจําในตําแหนงนั้นๆ หรือ แตงตั้งเจาหนาที่เพิ่มเติม หาก
พิจารณาวาจําเปน
OWS 3.8 receive all reports prior to the start of the race and at the conclusion of the race from
the Clerk of the Course, Recorder, Course Officer and Safety Officer to ensure all swimmers are
accounted for.
OWS 3.8 รับทราบทุกรายงานทั้ง กอนเริ่มตนปลอยตัวและหลังการแขงขันสิ้นสุดจาก กรรมการรับรายงานตัว,
เจาหนาที่ฝายบันทึก, เจาหนาที่ดูแลภาคสนาม และเจาหนาที่ดานความปลอดภัย เพื่อใหมั่นใจวานักกีฬาทุกคนอยู
ครบในสนาม
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ผูตัดสินชี้ขาด มีหนาที่ THE REFEREES shall:
OWS 3.9 have authority to intervene in competition at any stage to ensure that FINA Rules are
observed.
OWS 3.9 สามารถเขาแทรกแซงการแขงขันไดในกรณีใดๆก็ตาม เพื่อใหการแขงขันดํารงไวซึ่งกติกาของสหพัน ธ
วายน้ํานานาชาติ
OWS 3.10 disqualify any swimmer for any violation of the Rules that he personally observes.
OWS 3.10 ตัดสิทธิ์นักกีฬาที่เจตนาทําผิดกติกาการแขงขัน ซึ่งผูตัดสินชี้ขาดเปนผูเห็นดวยตนเอง
กรรมการปลอยตัว มีหนาที่ THE STARTER shall:
OWS 3.11 start the race in accordance to OWS 4 following the signal by the Chief Referee.
OWS 3.11 กรรมการปลอยตัวมีหนาที่ดําเนินการเริ่มตนการแขงขันใหเปนไปตามกติกาขอ 4 ตามสัญญาณที่ไดรับ
จากผูตัดสินชี้ขาด
หัวหนากรรมการจับเวลา มีหนาที่ THE CHIEF TIMEKEEPER shall:
OWS 3.12 assign at least two Timekeepers to their positions for the start and finish.
OWS 3.12 กําหนดตําแหนงของกรรมการจับเวลาอยางนอย 2 คนสําหรับจุดปลอยตัว และเสนชัย
OWS 3.13 ensure that a time check is made to allow all persons to synchronise their watches
with the official running clocks 15 minutes before start time.
OWS 3.13 ตองมั่น ใจวา กรรมการทุกคนนํานาฬิกา มาตั้งใหตรงกับนาฬิกากลางประจําการแขงขัน ในชวง 15
นาที กอนเริ่มปลอยตัว
OWS 3.14 collect from each Timekeeper a card showing the time recorded for each
swimmer,and, if necessary, inspect their watches.
OWS 3.14 รวบรวมแบบบันทึกเวลาของนักกีฬาแตละคน จากกรรมการจับเวลาแตละคน และ หากจําเปน ให
ตรวจสอบเวลาจากนาฬิกาจับเวลา
OWS 3.15 record or examine the official time on the card for each swimmer.
OWS 3.15 บันทึก หรือ ตรวจสอบเวลาอยางเปนทางการจากแบบบันทึกเวลาของนักกีฬาแตละคน
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กรรมการจับเวลา มีหนาที่ TIMEKEEPERS shall:
OWS 3.16 take the time of each swimmer/s assigned. The watches must have memory and
print out capability and shall be certified correct to the satisfaction of the Management
Committee.
OWS 3.16 จับเวลานักกีฬาแตละคนที่ไดรับมอบหมาย นาฬิกาจับเวลานั้นตองมีหนวยความจําและความสามารถ
ในการพิมพออกมา อีกทั้งควรเปนนาฬิกาจับเวลาที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน
OWS 3.17 start their watches at the starting signal, and only stop their watches when instructed
by the Chief Timekeeper.
OWS 3.17 เริ่มจับเวลาเมื่อสัญญาณปลอยตัวดังขึ้น และทําการหยุดเวลาเมื่อไดรับคําสั่งจากหัวหนากรรมการจับ
เวลา
OWS 3.18 promptly after each finish record the time and swimmers' number on the timecard
and turn it over to the Chief Timekeeper.
NOTE: When Automatic Officiating Equipment is used, the same complement of hand timers is
to be used.
OWS 3.18 บันทึกเวลาของนักกีฬาแตละคนและหมายเลขของนักกีฬาลงในแบบบันทึกเวลาทันทีหลังจากนักกีฬา
ไดเขาเสนชัย จากนั้นนําสงใหหัวหนากรรมการจับเวลา
หมายเหตุ : เมื่อมีการใชอุปกรณจับเวลาอัตโนมัติ จําเปนตองมีกรรมการจับเวลาดวยนาฬิกาจับเวลา
หัวหนากรรมการเสนชัย มีหนาที่ THE CHIEF FINISH JUDGE shall:
OWS 3.19 assign each Judge to a position.
OWS 3.19 กําหนดตําแหนงใหผูตัดสินแตละทาน
OWS 3.20 record and communicate any decision received from the Referees during the
competition.
OWS 3.20 บันทึกเวลาและสื่อสารการตัดสินใจใดๆที่ไดรบั จากผูตัดสินชี้ขาดในระหวางการแขงขัน
OWS 3.21 collect after the race, signed results sheets from each Finish Judge and establish the
result and placing which shall be sent directly to the Chief Referee.
OWS 3.21 หลังเสร็จสิ้นการแขงขัน ใหรวบรวมแบบบันทึกผลที่ลงนาม จากกรรมการเสนชัยแตละคน เพื่อจัดทํา
ผลการแขงขัน และนําสงไปยังหัวหนาผูตัดสินชี้ขาด
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OWS 3.22 confirm to each race judge their escort boat and instruct them in their duties.
OWS 3.22 ยืนยันวาผูตัดสินการแขงขันแตละคนไดอยูในเรือติดตาม และแจงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
OWS 3.23 record and communicate any decision received from the Referees during the
competition.
***ขอ OWS 3.23 ซ้ํากับขอ OWS 3.20
OWS 3.24 collect after the race, signed sheets from each Race Judge of their observations
during the race which shall be sent directly to the Chief Referee.
OWS 3.24 หลังเสร็จสิ้นการแขงขัน ใหรวบรวมแบบบันทึกผลของผูตัดสินแขงขันแตละคนในระหวางการแขงขัน
เพื่อนําสงใหหัวหนาผูตัดสินชี้ขาดโดยตรง
กรรมการเสนชัย จํานวน 2 ทาน มีหนาที่ FINISH JUDGES (two) shall:
OWS 3.25 be positioned in line with the finish where they shall have at all times a clear view of
the finish.
OWS 3.25 ประจําตําแหนงที่แนวตรงกับเสนชัย ซึ่งสามารถมองเห็นทุกอยางที่เกิดขึ้น ณ เสนชัย ไดอยางชัดเจน
OWS 3.26 record after each finish the placing of the swimmers according to the assignment
given.
NOTE: Finish Judges shall not act as Timekeepers in the same event
OWS 3.26 บันทึกลําดับของนักกีฬา ณ ตําแหนงเสนชัย ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ : กรรมการเสนชัยไมควรปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการจับเวลาในรายการแขงขันเดียวกัน
ผูตัดสินการแขงขัน แตละทาน มีหนาที่ EACH RACE JUDGE shall:
OWS 3.27 be positioned in an escort safety craft (where applicable), assigned by random draw
prior to the start, so as to be able to observe, at all times, his appointed swimmer.
OWS 3.27 ประจําตําแหนงบนเรือติดตาม (ถามี) ตามที่ไดถูกกําหนดดวยวิธีการสุมในชวงกอนเริ่มแขงขัน โดย
จะตองสามารถสังเกตเห็นนักกีฬาที่ตนไดรับมอบหมายตลอดเวลา
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OWS 3.28 ensure at all times that the Rules of competition are complied with, violations being
recorded in writing and reported to a Referee at the earliest opportunity.
OWS 3.28 ตองดูแลใหตลอดการแขงขันดําเนินไปตามกติกาการแขงขัน การทําผิดกติกาใดๆตองไดรับการบันทึก
และรายงานไปยังผูตัดสินชี้ขาดโดยเร็วที่สุด
OWS 3.29 have the power to order a swimmer from the water upon expiry of any time limit so
ordered by the Chief Referee.
OWS 3.29 สามารถแจงใหนักกีฬาทราบวาถึงกําหนดเกณฑเวลาคัดออก ซึ่งตองไดรับคําสั่งจากหัวหนาผูตัดสินชี้
ขาด
OWS 3.30 ensure that his appointed swimmer does not take unfair advantage or commit
unsporting impediment on another swimmer and if the situation requires instruct a swimmer to
maintain clearance from any other swimmer.
OWS 3.30 ตองตรวจสอบใหนักกีฬาที่ตนไดรับมอบหมายนั้น ไมกระทําการใดๆอันกอใหเกิดการไดเปรียบที่ไม
เปนธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่ไมมีน้ําใจเปนนักกีฬา การกีดขวางหนวงเหนี่ยว หรือ รบกวนนักกีฬาคนอื่น หากพบ
การกระทําดังกลาว ใหทําการตักเตือนนักกีฬาเพื่อรักษาระยะหางจากนักกีฬาคนอื่น
กรรมการกลับตัว มีหนาที่ TURN JUDGES shall:
OWS 3.31 be positioned so as to ensure all swimmers execute the alterations in course as
indicated in the competition information documents and as given at the pre-race briefing.
OWS 3.31 ประจําตําแหนงเพื่อตรวจสอบใหแนใจวานักกีฬาทุกคนทําการกลับตัวในสนามตามจุดที่กําหนดไวใน
เอกสารขอมูลการแขงขันซึ่งจะมอบใหในชวงสรุปขอมูลกอนแขง (pre-race briefing)
OWS 3.32 record any infringement of the turn procedures on the record sheets provided and
indicate the infringement at the time by blasts on a whistle, then immediately communicate
the infringement to the Chief Referee.
OWS 3.32 บัน ทึ ก การทํ าผิ ดกติ กาในชว งกลั บ ตั วลงในแบบบั น ทึ ก ที่ จัด เตรีย มไว และแจง การทํา ผิด กติ ก าใน
ขณะนั้นดวยการเปานกหวีด, จากนั้นใหสื่อสารการทําผิดกติกาดังกลาวไปยังหัวหนาผูตัดสินชี้ขาดในทันที
OWS 3.33 promptly upon completion of the event deliver the signed record sheet to the Chief
Finish Judge.
OWS 3.33 นําสงแบบบันทึกผลแขงขันใหกับหัวหนาผูตัดสินชี้ขาดในทันที หลังการแขงขันสิ้นสุดลง
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เจาหนาที่ดานความปลอดภัย มีหนาที่ THE SAFETY OFFICER shall:
OWS 3.34 be responsible to the Chief Referee for all aspects of safety related to the conduct
of the competition.
OWS 3.34 รับผิดชอบดูแลในทุกดานของความปลอดภัย ที่เกียวโยงกับการดําเนินการจัดการแขงขัน
OWS 3.35 check that the entire course, with special regard to the start and finish areas, is safe,
suitable, and free of any obstruction.
OWS 3.35 ตรวจสอบความเรียบรอยของพื้นที่สนามแขงขันทั้งหมดในดานความปลอดภัย, ความเหมาะสม และ
ดูแลไมใหมีสิ่งกีดขวาง โดยเฉพาะพื้นที่ปลอยตัวและเขาเสน
OWS 3.36 be responsible for ensuring that sufficient powered safety craft are available during
the competition so as to provide full safety backup to the escort safety craft.
OWS 3.36 รับ ผิดชอบในการจัดให มีเรือกูภัย อยางเพียงพอในระหวางการแขงขัน เพื่ อเปน การจัดเตรียมการ
สนับสนุนดานความปลอดภัยอยางเต็มกําลังแกเรือติดตาม
OWS 3.37 provide prior to the competitions to all swimmers a tide/current chart clearly
indicating the time of tide changes on the course and showing the effect of tides or current on
a swimmer's progress along the course.
OWS 3.37 กอนเริ่มตนการแขงขัน จัดใหมีแผนภาพแสดงใหนักกีฬาทุกคน ไดเห็นถึงทิศทางคลื่น/กระแสน้ําอยาง
ชัดเจน และบอกถึงเวลาที่กระแสน้ําบริเวณสนามแขงขันจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแสดงใหเห็นผลกระทบจาก
คลื่นหรือกระแสน้ําตอการวายของนักกีฬาในสนามแขงขันดวย
OWS 3.38 in conjunction with the Medical Officer advise the Chief Referee if, in their opinion,
conditions are unsuitable for staging the competition and make recommendations for the
modification of the course or the manner in which the competition is conducted.
OWS 3.38 ดํา เนิ น งานร วมกั บ เจ าหน าที่ ท างการแพทย เพื่ อ ให ความเห็ น กั บ หั วหน าผู ตั ด สิน ชี้ ข าด ในกรณี ที่
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมที่จะทําการแขงขัน หรือใหคําแนะนําเพื่อทําการปรับเปลี่ยนสนามแขงขัน หรือรูปแบบ
เพื่อการแขงขันสามารถดําเนินการตอไปได
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เจาหนาที่ฝายแพทย มีหนาที่ THE MEDICAL OFFICER shall:
OWS 3.39 be responsible to the Chief Referee for all medical aspects related to the
competition and competitors.
OWS 3.39 รับผิดชอบในการดูแลเหตุการณทางการแพทยทั้งหมดในการแขง ขันที่เกี่ยวของกับการแขงขัน และ
นักกีฬาที่ลงแขงขัน
OWS 3.40 inform the local medical facilities of the nature of the competition and ensure that
any casualties can be evacuated to medical facilities at the earliest opportunity.
OWS 3.40 แจงสถานพยาบาลในทองถิ่นเกี่ยวกับลักษณะของการแขงขัน และตองทําใหมั่นใจวาผูประสบเหตุจะ
ไดรับการเคลื่อนยายออกไปยังสถานพยาบาลไดโดยเร็วที่สุด
OWS 3.41 in conjunction with the Safety Officer, advise the Chief Referee if, in their opinion,
conditions are unsuitable for staging the competition and make recommendations for the
modification of the course or the manner in which the competition is conducted.
OWS 3.41 ดํ าเนิ น งานรวมกับ เจาหน าที่ ความปลอดภั ย เพื่ อ ใหค วามเห็ น กับ หั วหน าผูตั ด สิน ชี้ข าด ในกรณี ที่
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมที่จะทําการแขงขัน หรือใหคําแนะนําเพื่อทําการปรับเปลี่ยนสนามแขงขัน หรือรูปแบบ
เพื่อการแขงขันสามารถดําเนินการตอไปได
เจาหนาที่ดูแลภาคสนาม มีหนาที่ COURSE OFFICER shall:
OWS 3.42 be responsible to the Management Committee for the correct survey of the course.
OWS 3.42 รับผิดชอบหนาที่จากคณะกรรมการจัดการในการสํารวจความถูกตองของสนามแขงขัน
OWS 3.43 ensure the start and finish areas are correctly marked and all equipment has been
correctly installed and, where applicable, is in working order.
OWS 3.43 ตองทําใหมั่นใจวาพื้นที่ปลอยตัว และเขาเสนชัยนั้นมีเครื่องหมายแสดงไวอยางถูกตอง และ (หากมี
การใชอุปกรณอื่นๆ) อุปกรณทั้งหมดตองไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง รวมถึงอยูในสภาพที่ใชงานได
OWS 3.44 ensure all course alteration points are correctly marked, and manned prior to the
commencement of the competition.
OWS 3.44 ตองทําใหมั่นใจวาจุดกลับตัวทั้งหมดในสนามแขงขันนั้นไดรับการทําเครื่องหมายไวอยางถูกตอง และมี
เจาหนาที่ประจําตําแหนงดังกลาว กอนเริ่มตนการแขงขัน
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OWS 3.45 with the Referee and Safety Officer inspect the course and markings prior to the
commencement of competition.
OWS 3.45 ดําเนินการรวมกับผูตัดสิน และเจาหนาที่ความปลอดภัย ในการตรวจสอบสนามแขงขัน และการติดตั้ง
เครื่องหมายตางๆกอนเริ่มตนการแขงขัน
OWS 3.46 ensure that Turn Judges are in position prior to the start of the competition and
report this to the Chief Referees.
OWS 3.46 ตองทําใหมั่นวากรรมการกลับตัวอยูประจําตําแหนงกอนจะมีการปลอยตัวนักกีฬา และรายงานไปยัง
หัวหนาผูตัดสินชี้ขาด
กรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ THE CLERK OF THE COURSE shall:
OWS 3.47 assemble and prepare competitors prior to each event and ensure proper reception
facilities at the finish are available for all competitors.
OWS 3.47 รวมพล พรอมจัดระเบียบนักกีฬาทุกคนกอนเริ่มการแขงขันในแตละรายการ และตรวจสอบใหมั่นใจ
วาสิ่งอํานวยความสะดวก ณ เสนชัยนั้นไดถูกจัดเตรียมไวเพียงพอสําหรับนักกีฬาทุกคน
OWS 3.48 ensure each competitor is identified correctly with their race number and that all
swimmers have trimmed fingernails and toenails and are not wearing any jewellery, including
watches.
OWS 3.48 ตรวจสอบใหมั่นใจวา นักกีฬาแตละคนไดรับการระบุชื่ออยางถูกตองพรอมเลขประจําตัวการแขงขัน
และนักกีฬาทุกคนจะตองตัดเล็บมือและเล็บเทา และตองไมสวมใสเครื่องประดับอัญมณีใดๆ รวมถึงนาฬิกาขอมือ
OWS 3.49 be certain all swimmers are present, in the assembly area, at the required time prior
to the start.
OWS 3.49 ตรวจสอบใหแนนอนวานักกีฬาทุกคนอยูในพื้นที่รวมพล ในชวงเวลากอนเริ่มปลอยตัวที่กําหนดไว
OWS 3.50 keep swimmers and officials informed of the time remaining before the start at
suitable intervals until the last five minutes, during which one-minute warnings shall be given.
OWS 3.50 แจงใหนักกีฬา และเจาหนาที่ทุกคนใหทราบถึงเวลากอนเริ่มตนการแขงขันอยางสม่ําเสมอ และแจง
ทุก 1 นาทีในชวง 5 นาทีสุดทายกอนเริ่มตนการแขงขัน
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OWS 3.51 be responsible for ensuring that all clothing and equipment left in the start area is
transported to the finish area and kept in safekeeping.
OWS 3.51 รับผิดชอบในการขนยายเสื้อผาและอุปกรณทั้งหมดของนักกีฬา จากจุดปลอยตัวไปไวยังพื้นที่เสนชัย
และจัดเก็บไวในที่ปลอดภัย
OWS 3.52 ensure that all competitors leaving the water at the finish have the basic equipment
required for their well being should their own attendants not be present at that time.
OWS 3.52 ตรวจสอบใหแนนอนวานักกีฬาทุกคนที่ขึ้นจากน้ํา ณ เสนชัย มีเครื่องใชที่จําเปน โดยใหนักกีฬาเปน
ผูดูแลเอง และไมตกหลนหลังการแขงขัน
เจาหนาที่ฝายบันทึก มีหนาที่ THE RECORDER shall:
OWS 3.53 record withdrawals from the competition, enter results on official forms, and
maintain record for team awards as appropriate.
OWS 3.53 บันทึกการสละสิทธิ์, บันทึกผลการแขงขันลงในแบบบันทึกอยางเปนทางการ และเก็บรักษาสถิติไว
อยางครบถวนเพื่อใชในการมอบรางวัล
OWS 3.54 report any violation to the Chief Referee on a signed card detailing the event, and
the rule infringement.
OWS 3.54 บันทึกการทําผิดกติกาในแบบบันทึก โดยระบุรายการ พรอมเหตุของการทําผิดกติกา เพื่อรายงานไป
ยังหัวหนาผูตัดสินชี้ขาด
กรรมการประจํ า จุ ด ให น้ํ า (สํ า หรั บ การแข ง ขั น ที่ มี แ พหรื อ โป ะ เป น จุ ด ให น้ํ า ) แต ล ะท า น มี ห น า ที่
EACH FEEDING PLATFORM JUDGE shall:
OWS 3.55 be responsible for the management of the activity and the swimmers authorised
representatives present on the platform, in accordance with FINA rules.
OWS 3.55 ตองรับผิดชอบใหการดําเนิน การตางๆ และตัวแทนนักกีฬาที่ทําหนาที่บนแพหรือโปะ ใหน้ํา ปฏิบัติ
หนาที่เปนไปตามกติกาของ FINA (อยางเครงครัด?)
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OWS 4 THE START รายละเอียดเกี่ยวกับการปลอยตัว
OWS 4.1 All Open Water competitions shall start with all competitors standing on a fixed
platform or in water depth sufficient for them to commence swimming on the start signal.
OWS 4.1 การแขงขันวายน้ําระยะไกลทุกรายการ จะตองทําการปลอยตัว โดยใหนักกีฬาทุกคนยืนออกตัวจากแพ
(หรือโปะ) ที่ยึดนิ่ง หรือ ออกตัวในน้ําที่มีระดับน้ําลึกพอจะสามารถเริ่มตนวายไดหลังจากไดยินสัญญาณปลอยตัว
OWS 4.1.1 When starting from a fixed platform competitors shall be assigned a
position on the platform, as determined by random draw.
OWS 4.1.1 กอนออกตัวจากแพ (โปะ) ที่ยึดนิ่ง นักกีฬาแตละคนจะไดรับการกําหนดตําแหนงยืนบนแพออกตัว
โดยใชวิธีการจับฉลาก
OWS 4.2 The Clerk of the Course shall keep competitors and officials informed of the time
before start at suitable intervals and at one-minute intervals for the last five minutes.
OWS 4.2 กรรมการรับรายงานตัวตองแจง นักกีฬาและเจาหนาที่ใหทราบถึงเวลากอนเริ่มตนการแขงขัน อยาง
สม่ําเสมอ และแจงทุก 1 นาทีในชวง 5 นาทีสุดทายกอนเริ่มตนการแขงขัน
OWS 4.3 When the numbers of entries dictate the start shall be segregated in the Men's and
Women's competitions. The Men's events shall always start before the Women's events.
OWS 4.3 เมื่อจํานวนนักกีฬาเปนที่แนนอนแลว ใหทําการแบงการแขงขันออกเปนประเภท ชาย และหญิง โดยให
การแขงขันประเภทชายนั้น ออกตัวกอนการแขงขันประเภทหญิงเสมอ
OWS 4.4 The start line shall be clearly defined by either overhead apparatus or by removable
equipment at water level.
OWS 4.4 เสนแนวออกตัวจะตองเห็นไดชัด โดยใชไดทั้งการติดตั้งปายเหนือศรีษะ หรือการใชอุปกรณวางไวระดับ
ผิวน้ําซึ่งสามารถเคลื่อนยายออกได
OWS 4.5 The Chief Referee shall indicate by a flag held upright and short blasts on a whistle
when the start is imminent and indicate that the competition is under Starter's orders by
pointing the flag at the starter.
OWS 4.5 หัวหนาผูตัดสินชี้ขาดจะตองใหสัญญาณดวยการชูธงตั้งตรง พรอมกับเปานกหวีดเสียงสั้น เมื่อใกลจะถึง
เวลาเริ่มตนแขงขัน และแจงใหนักกีฬาอยูตามลําดับการออกตัวโดยการชี้ธงไปยังกรรมการปลอยตัว
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OWS 4.6 The Starter shall be positioned so as to be clearly visible to all competitors.
OWS 4.6 กรรมการปลอยตัวจะตองอยูในตําแหนงที่สามารถมองเห็นผูเขารวมแขงขันทุกคนไดอยางชัดเจน
OWS 4.6.1 On the Starter’s command “take your marks” they shall take up a starting
position immediately in line with the start line where a platform is not used, or with at least
one foot at the front of the platform.
OWS 4.6.1 เมื่อกรรมการปลอยตัวใหคําสั่งวา “take your marks” หากไมมีการใชแพหรือโปะสําหรับออกตัว
ใหนักกีฬาทุกคนเขาประจําตําแหนงในแนวปลอยตัวทันที หรือหากมีการใชแพหรือโปะสําหรับออกตัวก็นักกีฬากาว
ขาอยางนอย 1 ขางไปเหยียบบนแพหรือโปะดังกลาว
OWS 4.6.2 The Starter will give the starting signal when he considers all swimmers are ready.
OWS 4.6.2 กรรมการปลอยตัวจะใหสัญญาณปลอยตัวเมื่อพิจารณาวานักกีฬาทุกคนพรอมจะทําการออกตัว
OWS 4.7 The start signal shall be both audible and visual.
OWS 4.7 สัญญาณปลอยตัวจะตองเปนสัญญาณที่สามารถไดยิน และมองเห็นได
OWS 4.8 If in the opinion of the Chief Referee an unfair advantage has been gained at the start
the offending competitor will be given a yellow or red flag in accordance with OWS 6.3.
OWS 4.8 หากหัวหนาผูตัดสินชี้ขาดมีดุลยพินิจวา เกิดการไดเปรียบที่ไมเปนธรรมในชวงการออกตัว นักกีฬาผูที่
เปนตนเหตุจะไดรับธงเหลืองหรือธงแดง โดยอางอิงจากกติกาขอ OWS 6.3
OWS 4.9 All escort safety craft shall be stationed prior to the start so as not to interfere with
any competitor, and if picking up their swimmer from behind shall navigate in such a way as not
to manoeuver through the field of swimmers.
OWS 4.9 เรือติดตามทุกลําจะตองอยูประจําที่กอนเริ่มการแขงขัน เพื่อไมใหเปนการรบกวนนักกีฬาคนใดคนหนึ่ง
และเมื่อตองการรับนักกีฬาจากดานหลังแนว เรือตองเคลื่อนไปในเสนทางที่ไมตัดผานพื้นที่ซึ่งมีนักกีฬารวมกันอยู
OWS 4.10 Although they may start together, in all other respects the men's and women's
competitions shall be treated as separate events.
OWS 4.10 แมวานักกีฬาที่เขารวมแขง ขัน จะออกตัวดวยกัน แตดวยการพิจารณาดานอื่น ๆนั้น การแขงขัน ใน
ประเภทชาย และหญิงนั้น ใหถือเปนการแขงขันคนละรายการ
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OWS 5 THE VENUE สถานที่แขงขัน
OWS 5.1 World Championships and FINA competitions shall be for Open Water distances, 25
kilometres, 10 kilometres and 5 kilometres, conducted at a venue and course approved by
FINA.
OWS 5.1 การแขง ขัน ชิง แชมป โลก และการแขง ขันของสหพันธวายน้ํานานาชาติ FINA นั้นควรจะจัดใหมีการ
แขงขันในระยะทาง 25 กม., 10 กม และ 5 กม. และจัดขึ้นในบริเวณและสนามที่ไดรับการอนุมัติโดยสหพันธวาย
น้ํานานาชาติ (FINA)
OWS 5.2 The course shall be in water that is subject to only minor currents or tide and may be
salt or fresh water.
OWS 5.2 สนามแขงขันนั้นจะตองอยูในแหลงน้ําที่มีผลกระทบจากกระแสน้ํา และคลื่นเพียงเล็กนอย และเปนได
ทั้งน้ําเค็ม หรือน้ําจืด
OWS 5.3 A certificate of suitability for use of the venue shall be issued by the appropriate local
health and safety authorities. In general terms the certification must relate to water purity and
to physical safety from other considerations.
OWS 5.3 จะตองมีใบรับรองความเหมาะสมในการใชสถานที่เพื่อจัดการแขงขันนั้น ซึ่งออกโดยองคกรดานสุขภาพ
และความปลอดภัยประจําทองถิ่น โดยทั่วไปแลวใบรับรองนี้จะตองมีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับคุณภาพของน้ํา
และดานความปลอดภัยในดานตางๆของการจัดการแขงขัน
OWS 5.4 The minimum depth of water at any point on the course shall be 1.40 meter.
OWS 5.4 สนามแขงขันนั้นตองมีความลึกอยางนอย 1.4 เมตร
OWS 5.5 The water temperature should be a minimum of 16ฐ C and a maximum of 31ฐ C. It
should be checked the day of the race, 2 hours before the start, in the middle of the course at
a depth of 40 cm. This control should be done in the presence of a Commission made up of
the following persons present: a Referee, a member of the Organising Committee and one
coach from the teams present designated during the Technical Meeting.
OWS 5.5 อุณหภูมิของน้ําของสนามแขงขันควรอยูระหวาง 16 - 31 องศาเซลเซียส และควรเปนอุณหภูมิน้ําที่วัด
ไดในวันแขงขันเปนเวลา 2 ชั่วโมงกอนเริ่มการแขงขัน ณ ความลึก 40 ซม. โดยการวัดนี้จะตองกระทําตอหนา
คณะกรรมการที่ประกอบไปดวยบุคลากร ดังนี้ : ผูตัดสินชี้ขาด, กรรมการจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน และ ผู
ฝกสอน 1 ทานที่ไดรับแตงตั้งจากการประชุมผูจัดการทีม
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OWS 5.5.1 The Safety Officer shall monitor temperature conditions periodically during the race.
OWS 5.5.1 ในระหวางการแขงขัน เจาหนาที่ดานความปลอดภัยจะทําการตรวจสอบอุณหภูมิน้ําในสนามแขงขัน
เปนระยะ
OWS 5.6 All turns/alterations of the course shall be clearly indicated. Directional Buoys which
are alterations of the course shall be of a different colour to guidance buoys.
OWS 5.6 ทุกตําแหนงที่เปนจุดกลับตัว หรือ เปลี่ยนทิศทางในสนามแขงขันนั้น จะตองมองเห็นไดอยางชัดเจน ทุน
กลับตัว (directional buoy) ซึ่งอยู ณ จุดที่สนามมีการเปลี่ยนทิศทางนั้น ควรจะเปนคนละสีกับทุนบอกขอบเขต
(guidance buoy)
OWS 5.7 A clearly marked craft or platform, containing a Turn Judge, shall be positioned at all
alterations of course in such a manner as not to obstruct a swimmer's visibility of the turn.
OWS 5.7 จัดเตรียมแพหรือทาที่เห็นไดชัดเจนไวใหกรรมการกลับตัว ซึ่งจะติดตั้งอยู ณ จุดที่มีการเปลี่ยนทางทุก
แหงในสนามแขงขัน โดยตองไมเปนการกีดขวางทัศนวิสัยของนักกีฬาในการเขากลับตัว
OWS 5.8 All Feeding Platforms, turning apparatus and Turn Judges craft/platforms shall be
securely fixed in position and not be subject to tidal, wind or other movements.
OWS 5.8 แพหรือโปะ ใหน้ํา, จุดกลับตัว และแพสําหรับกรรมการกลับตัวทุ กแหง จะตองติดตั้งอยางมั่นคงโดย
จะตองไมเคลื่อนไปเพราะแรงคลื่น, แรงลม หรือการเคลื่อนที่ใดๆ
OWS 5.9 The final approach to the finish shall be clearly defined with markers of a distinctive
colour, and shall comprise the boundary of the course.
OWS 5.9 ทางนําเขาสูเสนชัยนั้นจะตองเห็นไดชัดเจนโดยใชเครื่องหมายที่มีสีโดดเดน และอยุในขอบเขตของพื้นที่
สนามแขงขัน
OWS 5.10 The finish shall be clearly defined and marked by a vertical face.
OWS 5.10 เสนชัยนั้นจะตองเห็นไดชัด และมีเครื่องหมายที่อักษรวางตัวในแนวตรง
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OWS 6 THE RACE การแขงขัน
OWS 6.1 All Open Water competitions shall be Freestyle events and swimmers are required to
complete the whole course, respecting all designated turning buoys and course boundaries.
OWS 6.1 การแขงขันวายน้ําระยะไกลนั้นควรจะทําการวายในทาฟรีสไตล และนักกีฬาจําเปนตองวายใหครบ
ระยะทาง โดยตองครอบคลุมทุนกลับตัวและขอบเขตของสนามแขงขันทั้งหมด
OWS 6.2 Race Judges shall instruct any swimmer who is, in their opinion, taking unfair
advantage by pacing or slip streaming with the escort craft to move clear
OWS 6.2 ผูตัดสินการแขงขันตองตักเตือนนักกีฬาคนใดก็แลวแต ใหวายหางจากเรือติดตาม หากพิจารณาวาเกิด
การไดเปรียบที่ไมเปนธรรม ดวยการใหนักกีฬาวายไลเรือ หรือวายในรองน้ําของเรือติดตาม
OWS 6.3 Disqualification Procedure
OWS 6.3 ขั้นตอนการตัดสิทธิ์
OWS 6.3.1 If in the Opinion of the Chief Referee or Referees, any swimmer, or swimmer’s
approved representative, or escort safety craft, takes advantage by committing any violation of
the rules or by making intentional contact with any swimmer, the following proceeding shall
apply:
OWS 6.3.1 หากผูตัดสินชี้ขาด หรือผูตัดสินมีความเห็นวา นักกีฬาคนใด หรือตัวแทนของนักกีฬา หรือเรือติดตาม
เกิดการไดเปรียบโดยการทําผิดกติกา หรือกระทําการสัมผัสนักกีฬาโดยเจตนา ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1st Infringement:
A yellow flag and a card bearing the swimmer's number shall be raised to indicate and to
inform the swimmer that he is in violation of the Rules.
การทําผิดกติกาครั้งที่ 1
ใหยกธงเหลือง พรอมปายแสดงหมายเลขของนักกีฬาคนนั้น เพื่อแสดงและแจงใหนักกีฬาทราบวาตนไดทําผิด
กติกา
2nd Infringement:
A red flag and a card bearing the swimmer's number shall be raised by the Referee (OWS 3.6) to
indicate and to inform the swimmer that he is for the second time in violation of the Rules. The
swimmer shall be disqualified. He must leave the water immediately and be placed in an escort
craft, and take no further part in the race.
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การทําผิดกติกาครั้งที่ 2
ใหยกธงแดง พรอมปายแสดงหมายเลขของนักกีฬาคนนั้นโดยผูตัดสิน (กติกาขอ OWS 3.6) เพื่อแสดงและแจงให
นักกีฬาทราบวาตนไดทําผิดกติกาเปนครั้งที่ 2 นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และจะตองขึ้นจากน้ําในทันที โดยอยูใน
เรือติดตาม และจะไมมีสวนรวมในการแขงขันชวงที่เหลืออีกตอไป
OWS 6.3.2 If in the opinion of a Referee, an action of a swimmer or an escort safety craft, or a
swimmer’s approved representative is deemed to be ‘unsporting’ the referee shall disqualify
the swimmer concerned immediately.
OWS 6.3.2 หากผูตัดสินชี้ขาดมีดุลยพินิจวา พฤติกรรมของนักกีฬา หรือผูควบคุมเรือติดตาม รวมถึงตัวแทนของ
นักกีฬานั้นเห็นไดวา เปนพฤติกรรมที่ไมมีน้ําใจนักกีฬา ผูตัดสินชี้ขาดสามารถตัดสิทธิ์นักกีฬาที่เกี่ยวของไดในทันที
OWS 6.4 Escort safety craft shall manoeuver so as not to obstruct or place them directly ahead
of any swimmer and not take unfair advantage by pacing or slip streaming.
OWS 6.4 เรือติดตามตองเคลื่อนที่ในทิศทางที่ไมกีดขวาง หรือลอยอยูดานหนานักกีฬาทุกคน และตองไมทําใหเกิด
การไดเปรียบแบบไมเปนธรรม ดวยการใหนักกีฬาวายไลเรือ หรือวายตามรองน้ําของเรือติดตาม
OWS 6.5 Escort safety craft shall attempt to maintain a constant position so as to station the
swimmer at, or forward of, the mid-point of the escort safety craft.
OWS 6.5 เรือติดตามตองพยายามรักษาตําแหนงใหคงที่ ในตําแหนงที่นักกีฬากําลังวายอยู หรือล้ําหนานักกีฬาใน
แนวกลางลําเรือติดตาม
OWS 6.6 Standing on the bottom during a race shall not disqualify a swimmer but they may
not walk or jump.
OWS 6.6 การยืนแตะพื้นดานลางในระหวางการแขงขันนั้น อาจไมถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ แตนักกีฬาจะตองไมเดิน
หรือกระโดด
OWS 6.7 With the exception of Rule OWS 6.6 above swimmers shall not receive support from
any fixed or floating object and shall not intentionally touch or be touched by their escort
safety craft or crew therein.
OWS 6.7 ดวยขอยกเวน ในกติกาขอ OWS 6.6 ที่กลาวไปแลว นักกีฬาคนนั้นจะตองไมไดรับการชวยเหลือจาก
วัตถุลอยน้ํา หรือวัตถุอื่น ๆ และตองไมทําการสัมผัส หรือถูกสัมผัสจากเรือติดตามหรือเจาหนาที่บนเรือนั้น โดย
เจตนา
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OWS 6.7.1 Rendering assistance by an official medical officer to a swimmer in apparent distress
should always supersede official rules of disqualification through “intentional contact” with a
swimmer (Rule OWS 3.1).
OWS 6.7.1 การให ความช ว ยเหลื อ นั ก กี ฬ าโดยเจ า หน าที่ ท างแพทยป ระจํา การแข ง ขั น ในเหตุ บ าดเจ็บ ที่ เห็ น
ประจักษนั้น ใหถือวาไมผิดกติกาขอที่กลาวถึง “การสัมผัสนักกีฬาโดยเจตนา” (กติกาขอ OWS 3.1) เสมอ
OWS 6.8 For races where escort boats are used, each escort safety craft shall contain: a Race
Judge, a person of the swimmers choice, and the minimum crew required to operate the escort
safety craft.
OWS 6.8 สําหรับการแขงขันที่มีการใชเรือติดตาม เรือติดตามทุกลําตองมี ผูตัดสินการแขงขัน, ตัวแทนนักกีฬา
และเจาหนาที่ในจํานวนขั้นต่ําซึ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานกูชีพ
OWS 6.8.1 Each escort safety craft shall display the swimmers competition number so as to be
easily seen from either side of the escort safety craft and the national flag of the swimmer’s
Federation.
OWS 6.8.1 เรือติดตามแตละลําจะตองแสดงหมายเลขประจําตัวของนักกีฬาที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากทั้ง 2
ดานของเรือ รวมถึงตองมีธงสัญลักษณของสหพันธ (หรือประเทศ) ที่นักกีฬาสังกัด
OWS 6.9 Each safety craft shall contain appropriately qualified safety personnel and the
minimum crew required to operate the safety craft.
OWS 6.9 เรือติดตามแตละลํานั้นตองมีบุคลากรดานความปลอดภัย และเจาหนาที่ในจํานวนขั้นต่ําซึ่งจําเปนตอ
การปฏิบัติงานกูชีพ
OWS 6.10 No swimmer shall be permitted to use or wear any device which may be an aid to
their speed, endurance or buoyancy. Approved swimsuit, goggles, a maximum of two (2) caps,
nose clip and earplugs may be used.
OWS 6.10 นักกีฬาไมไดรับอนุญ าตใหใชหรือสวมใสอุปกรณ ใดๆที่จะเปน การชวยเพิ่มความเร็ว, ความทนทาน
หรือการลอยตัว อนุญาตใหใชไดเพียงชุดวายน้ําที่ผานการรับรอง, แวนตาวายน้ํา, หมวกวายน้ําจํานวนสูงสุด 2 ใบ,
ที่หนีบจมูก และที่อุดหู
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OWS 6.11 Swimmers shall be allowed to use grease or other such substances providing these
are not, in the opinion of the Chief Referee, excessive.
OWS 6.11 นักกีฬาอาจไดรับอนุญ าตใหใชสารหลอลื่นหรือคุณ สมบัติใกลเคียงไดในปริมาณที่ไมมากจนเกิน ไป
ทั้งนี้ใหเปนไปตามดุลยพินิจของหัวหนาผูตัดสินชี้ขาด
OWS 6.12 The pacing of a swimmer by another person entering the water is not permitted.
OWS 6.12 ไมอนุญาตใหมีการวายไลเทียบเวลากับนักกีฬา โดยบุคคลอื่น
OWS 6.13 Coaching and the giving of instructions by the approved swimmer’s representative on
the feeding platform or in the escort safety craft is permitted. No whistle shall be allowed.
OWS 6.13 การใหคําสอน หรือคําแนะนําโดยตัวแทนนักกีฬาที่ไดรับการอนุมัติบนแพหรือโปะใหน้ํา หรือจากเรือ
ติดตามนั้น สามารถทําได แตไมอนุญาตใหใชนกหวีด
OWS 6.14 When taking sustenance swimmers may use Rule OWS 6.6 provided Rule OWS 6.7 is
not infringed.
OWS 6.14 ในระหวางการใหน้ํานั้น อาจปรับใชกติกาขอ OWS 6.6 ทําใหกติกาในขอ OWS 6.7 นั้นไมเปนการผิด
กติกาในระหวางการใหน้ํา
OWS 6.15 No objects can be thrown from the feeding platform to the swimmers, including
sustenance. The swimmers shall receive their feeding directly from their representative by a
feeding pole or by hand.
OWS 6.15 ไมอนุญาตใหโยนวัตถุใดๆจากแพหรือโปะใหน้ําไปยังนักกีฬา รวมถึงชวงระหวางการใหน้ํา นักกีฬาจะ
ไดรับน้ําโดยตรงจากตัวแทนนักกีฬาผานทางไมปอน หรือรับจากมือ
OWS 6.16 Feeding poles are not to exceed 5m in length when extended. No objects, rope or
wire may hang off the end of feeding poles except national flags. National flags are allowed to
be attached to the feeding pole but may not exceed the size of 30cm x 20 cm.
OWS 6.16 ไมปอนตองมีความยาวไมเกิน 5 เมตรเมื่อยืดจนสุด และจะตองไมมีวัตถุ, เชือก หรือสายใดๆ แขวนไว
ที่ปลายไมยกเวนธงชาติ โดยธงชาติที่ไดรับการอนุญาตใหติดที่ปลายไมปอนไดนั้นจะตองมีขนาดไมเกิน 30 ซม. X
20 ซม.
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OWS 6.17 In all events, time limits shall apply as follows from the finish time of the first
swimmers: 15 minutes per 5km (or part thereof) up to a maximum time limit of 120 minutes.
OWS 6.17 ในทุกรายการแขงขัน ตองมีการกําหนดเวลาคัดออก โดยอางอิงเวลาหลังจากนักกีฬาคนแรกไดเขาเสน
ชัยไปแลว : เริ่มจาก 15 นาที ตอระยะทาง 5 กม. (หรือนอยกวา) ไปจนถึงกําหนดเวลาสูงสุดที่ 120 นาที
OWS 6.17.1 Competitors who do not finish the course within the time limit shall be removed
from the water except that the Chief Referee may allow a competitor outside the time limit to
complete the course but not be eligible for any points or prizes.
OWS 6.17.1 นักกีฬาที่วายไมครบระยะทางภายในเวลาที่กําหนดจะถูกเชิญใหขึ้นจากน้ํา เวนแตหัวหนาผูตัดสินชี้
ขาดจะอนุญาตใหทําการวายตอไปจนครบระยะทาง แตผลการแขงขันของนักกีฬาคนนั้นๆจะไมไดรับคะแนนหรือ
รางวัลใดๆ
OWS 6.18 Emergency Abandonment
OWS 6.18 การยุติการแขงขันในกรณีฉุกเฉิน
OWS 6.18.1 In cases of emergency abandonment of races of 10 km or less, the race will be
restarted from the beginning at the earliest possible moment.
OWS 6.18.1 การยุติการแขงขันในกรณีฉุกเฉินสําหรับการแขงขันระยะ 10 กม. หรือต่ํากวานั้น จะตองจัดใหมีการ
แขงขันขึ้นใหมโดยเร็วที่สุดที่สามารถดําเนินการได
OWS 6.18.2 In cases of emergency abandonment for any race longer than 10km, where the
race has been underway for at least three (3) hours, the final ranking will be as reported by the
Chief Referee. If 3 hours of the race has not been completed, it will be restarted from the
beginning at the earliest moment possible.
OWS 6.18.2 การยุติการแขงขันในกรณีฉุกเฉินสําหรับการแขงขันที่มีระยะเกิน 10 กม. ซึ่งไดดําเนินการแขงขันไป
แลวอยางนอย 3 ชั่วโมง ผลอันดับของนักกีฬาจะเปนไปตามที่รายงานโดยหัวหนาผูตัดสินชี้ขาด แตหากการแขงขัน
ยังดําเนินการไปไมถึง 3 ชั่วโมง ก็จะตองจัดใหมีการแขงขันขึ้นใหมโดยเร็วที่สุดที่สามารถดําเนินการได
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OWS 7 THE FINISH OF THE RACE รายละเอียดเกี่ยวกับการเขาเสนชัย
OWS 7.1 The area leading to the finish apparatus should be clearly marked by rows of buoys
which narrow as they get closer to the finish wall. Escort safety craft should be stationed at the
approach to and entrance of the finish lane to ensure that only the escort safety craft
authorized to do so enter or cross this entrance.
OWS 7.1 บริเวณที่นําเขาสูเสนชัยนั้น จะตองทําเปนชองทางที่เห็นไดชัดเจนดวยการใชทุนรอยเรียงเปนแถว โดย
ชองทางนั้นจะมีขนาดแคบลงเรื่อยๆจนถึงแผนแตะเขาเสนชัย ควรจัดใหมีเรือติดตามประจําตําแหนง จุดเริ่มตนของ
ชองทางเขาสูเสนชัยนี้ เพื่อใหมั่นใจวาจะมีเพียงเรือติดตามที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่สามารถเขาไปในชองทางนี้ หรือ
ขามตัดขวางชองทางเขานี้ได
OWS 7.2 The finish apparatus should, where possible, be a vertical wall at least 5 metres wide
fixed if necessary to floatation devices, securely fastened in place so as not to be moved by
wind, tide or the force of a swimmer striking the wall. The finish should be filmed and recorded
from each side and above by a video system with slow motion and recall facilities including
timing equipment.
OWS 7.2 เสนชัยควรเปนผนังความกวางอยางนอย 5 เมตรที่สามารถลอยน้ําได และตองติดตั้งอยางมั่นคงซึ่งตอง
ไมลูไปตามแรงลม, กระแสน้ํา หรือแรงกระแทกที่เกิดจากการแตะผนังของนักกีฬา การเขาเสนของนักกีฬาควร
จะตองไดรับการบันทึกไว และเปนการบันทึกจากดานขางทั้ง 2 ดาน รวมถึงภาพจากดานบน ดวยระบบบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวที่สามารถบันทึกภาพชามากๆ หรือ slow motion และมีอุปกรณในการเรียกดูวีดีโอที่บันทึกไวพรอม
อุปกรณจับเวลา
OWS 7.2.1 When automatic Officiating Equipment is used for timing of competitions in
accordance with rule SW 11, microchip transponder technology capable of providing split times
is mandatory and should be added to the Equipment. Use of microchip transponder technology
is mandatory for competitions at the World Championships and Olympic Games. Microchip
transponder timing technology will be recorded officially in tenths of seconds. The final places
will be determined by the Chief Referee based upon the finish judges’ report and the finish
video tape.
OWS 7.2.1 การใชอุปกรณจับเวลาอัตโนมัติน้ันจะตองเปนไปตามกติกาขอ SW 11 จําเปนตองมีอุปกรณตัวสง
สัญญาณที่ใชเทคโนโลยีไมโครชิพซึ่งควรฝงไวภายใน เพื่อการแยกบันทึกเวลา การใชตัวสงสัญญาณที่ใชเทคโนโลยี
ไมโครชิพนั้นจําเปนตองมีในการแขงขันระดับชิงแชมปโลก และกีฬาโอลิมปกสเกมส โดยเทคโนโลยีตัวสงสัญญาณ
แบบไมโครชิพ นั้ น จะทํ าการบั น ทึ กเวลาอย างเปน ทางการ ในระดั บทศนิยม 1 ตําแหน งของเศษวิ น าที อัน ดั บ
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ชนะเลิศนั้นจะไดรับการตัดสินใจโดยหัวหนาผูตัดสินชี้ขาดซึ่งอางอิงจากรายงานของกรรมการเสนชัย รวมถึงเทป
บันทึกภาพวีดีโอ
OWS 7.2.2 It is mandatory for all swimmers to wear a microchip transponder on each wrist
throughout the race. If a swimmer loses a transponder the Race Judge or other authorised
Official, will immediately inform the Chief Referee who will instruct the responsible Official on
the water to issue a replacement transponder. Any swimmer who finishes the race without at
least one transponder will be disqualified.
OWS 7.2.2 นักกีฬาทุกคนตองสวมใสอุปกรณสงสัญญาณไมโครชิพไวบนขอมือตลอดการแขงขัน หากนักกีฬาทํา
อุปกรณสงสัญญาณหลุดหายระหวางการแขงขัน ผูตัดสินการแขงขัน หรือเจาหนาที่ที่ไดสิทธิทานอื่น จะทําการแจง
ไปยังหัวหนาผูตัดสินชี้ขาดในทันที และทานจะแจงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่อยูในน้ําใหจัดหาอุปกรณสงสัญญาณ
ทดแทน นักกีฬาคนใดที่เขาเสนชัยโดยไมมีอุปกรณสงสัญญาณอยางนอย 1 อันจะถูกตัดสิทธิ์
OWS 7.2.3 When, at the finish of an Open Water Swimming competition, a vertical wall is
available, swimmers must touch the vertical wall to finish the race. Any swimmer who does not
touch the vertical wall will be disqualified.
OWS 7.2.3 เมื่อมีการติดตั้งผนังแนวตั้งสําหรับเสนชัยของการแขงขันวายน้ําระยะไกล นักกีฬาจะตองสัมผัสผนัง
แนวตั้งดังกลาวเพื่อสิ้นสุดการแขงขัน นักกีฬาคนใดไมสัมผัสผนังแนวตั้งดังกลาวจะถูกตัดสิทธิ์
OWS 7.3 The Finish Judges and Timekeepers shall be placed so as to be able to observe the
finish at all times. The area in which they are stationed should be for their exclusive use.
OWS 7.3 กรรมการเสนชัย และกรรมการจับเวลาจะตองอยูในตําแหนงแนวเดียวกับเสนชัย ที่สามารถสังเกตการ
เขาเสนชัยไดโดยตลอด และควรเปนพื้นที่ซึ่งสงวนสิทธิ์สําหรับกรรมการเสนชัยและกรรมการจับเวลาเทานั้น
OWS 7.4 Every effort should be made to ensure that the swimmers' representative can get from
the escort safety craft to meet the swimmer as they leave the water.
OWS 7.4 เมื่อนักกีฬาขึ้นจากน้ําแลว เรือติดตามจะตองพาตัวแทนนักกีฬากลับมาสงที่ฝงเพื่อพบกับนักกีฬาในทุก
กรณี
OWS 7.5 Upon leaving the water some swimmers may require assistance. Swimmers should
only be touched or handled if they clearly display a need, or ask for assistance.
OWS 7.5 ชวงที่ขึ้นจากนั้น นักกีฬาบางคนอาจตองการความชวยเหลือ โดยผูชวยเหลือจะสามารถเขาชวยเหลือ
หรือสัมผัสตัวนักกีฬาไดเมื่อเห็นประจักษวานักกีฬาตองการความชวยเหลือ หรือนักกีฬารองขอความชวยเหลือ
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OWS 7.6 A member of the medical team should inspect the swimmers as they leave the
water. A chair, in which the swimmer can sit while an assessment is made, should be provided.
OWS 7.6 เมื่ อนั กกีฬ าขึ้น จากน้ําแลว ที มแพทยจะตอ งทําการตรวจนักกี ฬา โดยควรตองจัด เตรียมเกาอี้ ไวให
นักกีฬาไดนั่งระหวางขั้นตอนการตรวจทางการแพทย
OWS 7.7 Once cleared by the medical member, swimmers should be given access to
refreshment.
OWS 7.7 เมื่อนักกีฬาผานขั้นตอนการตรวจทางการแพทยแลว ควรจัดเตรียมพื้นที่และเครื่องดื่มใหนักกีฬาได
พักผอนดวย
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CREDIT
FEDERATION INTERNATIONALE DE NATATION (FINA)
(สหพันธกีฬาวายน้ํานานาชาติ)
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ

นายกสมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย

พลโท สมควร วงษเวียงจันทร

เลขาธิการสมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย

คณะผูจัดทํา
1. นายวรพงศ พัชรวิชญ
2. นายศักดิ์ชัย สุริยวงศ
3. นายธพ จันทรประเสริฐ
4. นายณัฐพล ชวนะวานิชวุฒิ
5. นายจตุพร แผวพันธชู
6. นายวิโรจน โลหทอง
7. นายอธิพงษ สืบสกุลสุนทร
8. นายวินัย สินปญญาสิริ
9. นายฐานันท ไหลวารินทร
10. นางสาววรินทรทิพย ครุธแกว
10. นางสาวชาลินี ยึดเขียว
11. คณะทํางานพัฒนาผูตัดสิน สมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย
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Thailand Swimming Association
21st Floor, 286 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

สมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย
ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแหงประเทศไทย
เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย

