
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดระนอง 

********************************* 
 
1. สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย 
    นายกสมาคม  นายสนิท  วรปัญญา  
    เลขาธิการ  นายวิรัตน์   ทองใบเพชร  
    สถานท่ีติดต่อ           เลขท่ี 286  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา   
            การกีฬาแห่งประเทศไทย ช้ัน 23 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก   
                                         เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240     
            โทรศัพท์ 02-1363107, 02-1867111 ต่อ 8947       
            โทรสาร 02-1363108 
 
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ประธานฝ่ายกีฬาเจ็ตสกีของจังหวัดเจ้าภาพ   ประธานกรรมการ  
 ผู้แทนสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย  รองประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ                                      กรรมการ 
    นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ                                         กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง                                            กรรมการและเลขานุการ 
    พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  
   3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.        ประะธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ    กรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
ผู้แทนกองนิติการ กกท.      กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย  
ผู้แทนสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาเจ็ตสกี    กรรมการ 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี   กรรมการ 
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)    กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง    กรรมการและเลขานุการ 
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4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  
    4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
    4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีของสหพันธ์เจ็ตสกีโลก(IJSBA)และสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย  

(TJSBA )ท่ีก าหนดใช้ในปัจจุบัน 
    4.3 ให้ใช้กฎและข้อบังคับของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดใช้ในปัจจุบัน 

 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  

5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
    5.2 แบ่งรุ่นอายุ ดังนี ้
         5.2.1 รุ่นอายุ  9 -  12  ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2548-2551) 
         5.2.2 รุ่นอายุ 13  - 15  ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2545-2547) 

               5.2.3 รุ่นอายุ 16  - 18  ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542-2544) 
 

6. ประเภทการแข่งขัน มี 1 ประเภท ดังนี้  
   รูปแบบ ประเภท  ‘King Off Track’ – การแข่งขันที่หาผู้ชนะจากผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก 

- 1 Ski  800  Standard           เรือยืน ไม่เกิน 800 ซีซี   
- 2 Runabout  1000  Standard    เรือนั่ง ไม่เกิน 1000 ซีซี   
- ผู้ชนะเลิศอันดับท่ี 1 – 3 (อันดับ 3 ครองร่วม)    

   แบ่งการแข่งขันเป็นประเภท ดังนี้ 
1. Ski 800 Standard           รุ่นอายุ  9 -  12  ปี    รวม ชาย หญิง 
2. Ski 800 Standard           รุ่นอายุ  13 -  15  ปี   ชาย  
3. Ski 800 Standard           รุ่นอายุ  16 -  18  ปี   ชาย  
4. Ski 800 Standard           รุ่นอายุ  13 -  18  ปี   หญิง 
5. Runabout  1000 Standard   รุ่นอายุ  13 -  15  ปี   ชาย  
6. Runabout  1000 Standard   รุ่นอายุ  16 -  18  ปี   ชาย  
7. Runabout  1000 Standard   รุ่นอายุ  13 -  18  ปี   หญิง 

หมายเหตุ: - นักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้ คนละ 2 ประเภท ในรุ่นอายุท่ีก าหนด 
 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  

7.1 แต่ละจังหวัด ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ ดังนี้  
 - ส่งได้รุ่นละไม่เกนิ 3  คน/จังหวัด ในแต่ละประเภท   
 - ประเภทบุคคลชาย  
 -   ประเภทบุคคลหญิง 
  -   ประเภทบุคคลชายหญิงรวมกัน 
      7.2   การแข่งขันในแต่ละประเภท  จ ากัดอายุตามท่ี กกท.ก าหนด  
      7.3  หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา 
            - ในระดับภาค   
               ไม่มีการคัดเลือก แต่ละจังหวัดจะต้องส่งรายช่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตาม วัน เวลา ท่ี กกท. ก าหนด   
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8. ก าหนดการแข่งขัน และวิธีการแข่งขัน  
    จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
    น าอันดับท่ี 1 และ 2 ของแต่ละสาย เข้ารอบรองชนะเลิศจัดแบบพบกันหมด 
    น าอันดับท่ี 1 และ 2 ชิงชนะเลิศ  
    จ านวน ท่ีใช้ในการแข่งขัน 3 MOTO โดยใช้ผลการแข่งชนะ 2 ใน 3   
 

9. กติกาการแข่งขัน  
9.1 ให้ผู้ชนะการเส่ียงทายเป็นผู้เลือกแนวซ้ายหรือขวา  

      9.2 ผู้แข่งขันจับสลากเลือกแนวการแข่งขัน(ซ้ายขวา) ในการแข่งขันแต่ละคู่ 
      9.3 ห้ามนักกีฬาหรือทีมปรับแต่งเครื่องยนต์และอุปกรณ์เรือกลางโดยเด็ดขาด  
      9.4 อนุญาตให้ทีมจับเรือขณะปล่อยได้ 1 คนในประเภทเรือยืน และ 2 คนในประเภทเรือนั่ง  
       
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

10.1 ให้แต่ละจังหวัดมีผู้ควบคุมทีมได้ 1 คน  
10.2 ระเบียบปฏิบัติในการแข่งขันใช้ตามกติกาการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย 
10.3 ห้ามผู้ชมการแข่งขัน กระท าการขัดขวางการแข่งขันของนักกีฬาคนใดคนหนึ่ง 
10.4 ให้ผู้จัดการทีมหรือตัวแทน เข้าประชุมผู้จัดการทีม และจับสลากแบ่งสายก่อนการแข่งขัน ตามวัน เวลา 

และสถานท่ี ๆ กรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
 

11. สถานที่แข่งขัน ฝึกซ้อม และอุปกรณ์การกีฬา  
11.1  สถานท่ีแข่งขัน ให้จังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด โดยการประสานงานกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่ง  
       ประเทศไทย 
11.2  สถานท่ีฝึกซ้อม ให้ใช้สถานท่ีแข่งขันเป็นสถานท่ีฝึกซ้อมได้ก่อนการแข่งขัน 1 วัน 
12.3  อุปกรณ์กีฬา ให้จังหวัดเจ้าภาพประสานงานกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย  
        เพื่อการจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน 
 

12. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ  
12.1 คณะกรรมการผู้ตัดสินจ านวน 5 คน 
12.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน จ านวน 5 คน 
       (เจ้าหน้าท่ีของทางจังหวัดเจ้าภาพ โดยให้ทางวิทยากรของสมาคมฯ ไปอบรมให้) 
12.3 ผู้แทนสมาคมฯ จ านวน 1 คน 
12.4 เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในน้ า  จ านวน 4 คน 
 

13. การแต่งกายของนักกีฬา  
     นักกีฬาทุกคนต้องสวมเส้ือชูชีพแบบแข็ง  อุปกรณ์เครื่องป้องกันหลัง หมวกกันน๊อก ถุงมือ รองเท้าอุปกรณ์
เครื่องป้องกันขา  อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน  หากไม่ปฏิบัติลงแข่งขันมิได้ 
 
14. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน) 
      นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้องปฏิบัติตามกติกาการ
แข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม (ท้ังในและนอกสนามแข่งขัน) หรือ ละเมิดต่อกติกาการ
แข่งขันจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 



4 
 
15. การประท้วง  
     15.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา  
           ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
     15.2 การประท้วงทางเทคนิค 
           - ให้ประท้วงได้ตามแบบฟอร์มท่ีสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ฯ ก าหนดขึ้นเท่านั้น 
            - ให้ประท้วงภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
            - ให้ยื่นประท้วงต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์  พร้อมเงินประกันจ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)   
              และหากค าประท้วงไม่เป็นผล ให้ริบเงินประกันดังกล่าว ตกเป็นทุนสาหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ 
              จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
 
16. คุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสิน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด  
      ให้เป็นไปตามข้อก าหนด และ/หรือ ข้อบังคับของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้ตัดสิน 
หรือกรรมการผู้ช้ีขาด ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ีสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยรับรอง 
      คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ตัดสิน
ท่ีผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
 - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส 
หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
 

17.  การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน 
หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาต
ให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬา
แห่งประเทศไทยทราบต่อไป 
 

18. หน้าที่ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 
     18.1 ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ท่ีมีช่ือระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น มีสิทธิ์เข้าประชุมหรือยื่นเรื่องประท้วง 
            ในข้อปัญหาการแข่งขันได้ 
     18.2 ผู้จัดการทีม ต้องแจ้งระเบียบกติกาการแข่งขัน และก าหนดการแข่งขันให้นักกีฬาของตนทราบโดย 
            ละเอียด เพื่อประโยชน์ของทีม 
     18.3 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้องส่งนักกีฬาของตนไปรายงานตัวต่อนายทะเบียน ณ ท่ีรายงานตัวตาม 
            ก าหนดการรายงานตัวแต่ละประเภท 
     18.4 เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุติธรรม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬาหรือบุคคลภายนอกจะไม่ม ี
             สิทธิ์เข้าภายในบริเวณท่ีกรรมการก าหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเชิญให้ออกจากภายในบริเวณ 
             สนามและถ้ายังฝ่าฝืนเกี่ยวกับนักกีฬาคนนั้น ๆ อาจถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันตามประเภทท่ี 
            ก าลังท าการแข่งขันนั้น ๆ ก็ได้ 
      18.5 นักกีฬาท่ีท าการแข่งขันเสร็จแล้ว เมื่อได้อันดับท่ี1, อันดับท่ี 2 และอันดับท่ี 3 ให้ไปรายงานตัวต่อ 
             เจ้าหน้าท่ีแผนกพิธีมอบเหรียญรางวัลทันที เมื่อได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว 
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19. การยืนยันรายชื่อนักกีฬาและการรายงานตัว 
     19.1 การยืนยันรายช่ือนักกีฬา (Final Confirmation) ให้แจ้งยืนยันรายช่ือนักกีฬาก่อนเวลา 11.00 น ของวัน 
            ก่อนการแข่งขัน 1 วัน 
     19.2 การรายงานตัวของนักกีฬาต่อนายทะเบียนก่อนการแข่งขัน 10 นาที ณ ท่ีรายงานตัว  
     19.3 ในกรณีนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภทในเวลาเดียวกัน ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องมารายงาน 
             ตัวแทนนักกีฬาผู้นั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ ส าหรับเวลาแข่งขัน นักกีฬาจะต้องรับผิดชอบตัวเอง 
             และลงแข่งขันให้ทันเวลาตามประเภทการแข่งขันและถูกต้องตามกติกาของประเภทนั้น ๆ หากไม่ 
             ทันเวลา หรือไม่ถูกต้องตามกติกาถือว่าหมดสิทธิ์ และหากผู้ตัดสินตรวจพบว่า นักกีฬาผู้นั้นไม่ได้ลง 
             แข่งขันหลายประเภทในเวลาเดียวกันจริง ให้ถือว่าการรายงานตัวนั้นเป็นเท็จ จะต้องถูกตัดสิทธิ์ 
      19.4 นักกีฬาท่ีมีช่ือแข่งขันประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ไม่มารายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน และไม่มีเหตุผล 
             แสดงเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีเช่ือถือได้ นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันประเภทอื่น ๆ ท่ีเหลืออยู่ 
             ทุกประเภทตามท่ีสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯก าหนด 
 

20. รางวัลการแข่งขัน  
  ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 

รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร 
รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร 
รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร 
รางวัลนักกีฬาดีเด่น   ชาย 1 รางวัล – หญิง 1 รางวัล จะได้รับโล่ และประกาศนียบัตร 

               รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น 1 รางวัล จะได้รับโล่ และประกาศนียบัตร 
 หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                    ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
  

21. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
     หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
 1. เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
 2. เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นท่ีสูง  
 3. เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 4. เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง      
              ประเทศไทย 
 5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
    หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
 1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ  
              ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
 2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกฬีาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากท่ีสุดถ้า 
              เหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ  
 3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
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22. ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
 - รายการท่ีแข่งขัน จ านวน.....7........รายการ 
 - เหรียญชุบทอง  จ านวน....7..........เหรียญ ประกาศนียบัตร...7.........ใบ 
 - เหรียญชุบเงิน  จ านวน.....7.........เหรียญ ประกาศนียบัตร....7.......ใบ 
 - เหรียญชุบทองแดง จ านวน....14........เหรียญ ประกาศนียบัตร....14........ใบ 
 
23. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 
24. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
 - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย 
หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
 - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
   1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
   2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
25. ระเบียบการแข่งขันเจ็ตสกฉีบับนี้ ให้ใช้บังคับเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 เท่านั้น  
และให้เลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และผู้แทนสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯเป็นผู้รักษา
ระเบียบนี้ 

 
**************************************** 

 


