กติกาการเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ําครั้งแรกของประเทศไทย “กิจกรรมวันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา ป 2563”

กติกาการเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ําครั้งแรกของประเทศไทย
(ในกิจกรรมวันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา ป 2563)

กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหเสารแรกของเดือนมีนาคมของทุกป เปนวันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา
เนื่องจากเปนชวงปดเทอมภาคฤดูรอนซึ่งมีเด็กจมน้ําสูงสุด ซึ่งในปนี้กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา
ภายใต Theme “เอาชีวิตรอดได ชวยเปน พื้นที่เลนปลอดภัย” เด็กไมจมน้ํา และจัดใหมีการแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ํา
ครั้งแรกของประเทศไทย ชิงรางวัลรวม 14 รางวัล มีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค

เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธใหประชาชนและเด็กทราบถึงวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ํา และวิธีการชวยคนตกน้ํา
ที่ถูกตอง โดยตองไมกระโดดลงไปชวย แตใหชวยดวยการ “ตะโกน โยน ยื่น”

กติกา

๑. วันที่แขงขัน คือ วันที่จัดกิจกรรมรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา (วันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2563)
๒. สถานที่แขงขัน คือ สระวายน้ําองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนสระมาตรฐาน ขนาด กวาง 25 เมตร x
ยาว ๕๐ เมตร x ลึก 1.8 - 2.3 เมตร
๓. ชวงเวลาที่แขงขัน คือ 09.00 น. – 10.30 น แตผูเขาแขงขันทุกคนตองมาลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อรับหมายเลขทีม
สําหรับการแขงขัน เวลา 07.3๐ น. – ๐8.0๐ น. เทานั้น หากเกินกวากําหนดถือวาสละสิทธิ์เขารวมแขงขัน
๔. ผูจัดการแขงขันฯ จัดใหมีการสอนและฝกปฏิบัติการโยนเชือกเพื่อชวยผูประสบภัยทางน้ํา และฝกซอมกอนลงแขงขัน
เวลา ๐8.0๐ น. – 09.0๐ น. ซึ่งหากผูเขาแขงขันไมเคยโยนเชือกเพื่อชวยคนตกน้ํามากอน ก็สามารถเขารับการฝกปฏิบัติ
และเขาแขงขันไดเลย
๕. การแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ํา
(1) ทีมที่เขารวมแขงขัน ตองประกอบไปดวยเด็ก 2 คน ซึ่งแตละคนเปนเด็กที่มีอายุระหวาง 6 - ๑๔ ป โดย
 เด็กคนที่หนึ่ง จะเปนคนโยนเชือกชวย
 เด็กคนที่สอง จะแสดงเปนคนตกน้ํา ซึ่งตองใสชุดวายน้ํา และลงไปอยูในน้ําลึกเพื่อใหเพื่อนโยนเชือกชวย ดังนั้น
เด็กคนที่สองตองวายน้ําเปนและสามารถลอยตัวอยูในน้ําไดนานอยางนอย 10 นาที
(2) การแขงขันจะเปนการโยนเชือกเปลา โดยเริ่มจากเด็กคนที่สองนําเชือกลากออกไปพาดกับเชือกที่อยูในตําแหนง
ที่กําหนด (ระยะหางจากฝงประมาณ 10 เมตร) เมื่อกรรมการใหสัญญาณ จะเริ่มจับเวลา เด็กคนที่หนึ่งสาวเชือก
จากตําแหนงที่เด็กคนที่สองนําเชือกไปพาดอยู มาเก็บไวที่มือ จากนั้นโยนเชือกใหกับเด็กคนที่สองที่อยูในน้ําจับ
และดึงเขาหาฝง เมื่อเด็กคนที่สองถูกดึงเขามาจนถึงขอบสระ การจับเวลาจะสิ้นสุดลง
(3) การแขงขันแบงเปนรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ทําไดถูกตองและใชเวลาไดนอยที่สุดในรอบคัดเลือก
จะไดรับสิทธิ์เขารวมแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
(4) การแขงขันแบงเปน 2 ประเภทตามชวงอายุ คือ ประเภทอายุ 6 – 9 ป และประเภทอายุ 10 – 14 ป โดยนับอายุ
“คนโยนเชือกชวย” เปนหลัก
๖. รับสมัครจํานวนเด็กที่เขารวมแขงขัน เพียง 100 ทีม (200 คน) เทานั้น
๗. เด็กทุกคนและโรงเรียนที่สงเด็กเขารวมแขงขันจะไดรับเกียรติบัตร
๘. ผูที่จัดสงเด็กเขารวมแขงขัน ไมจําเปนตองเปนหนวยงาน สามารถเปนบุคคลทั่วไปได

กลุมปองกันการบาดเจ็บทั่วไป กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑

กติกาการเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ําครั้งแรกของประเทศไทย “กิจกรรมวันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา ป 2563”

เกณฑการตัดสินและรางวัล

๑. ทีมที่สามารถทําเวลาไดนอยที่สุด จะเปนทีมที่ชนะเลิศ
๒. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนขอยุติเด็ดขาด
๓. รางวัลของการแขงขัน แบงออกเปนประเภทอายุ 6 – 9 ป และอายุ 10 – 14 ป รวม 14 รางวัล ดังนี้
 ชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะไดรับเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท พรอมถวยรางวัล
 รองชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะไดรับเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท พรอมถวยรางวัล
 ชมเชย จํานวน 10 รางวัล จะไดรับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พรอมถวยรางวัล

การสมัคร






เปดรับสมัคร: ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม - 14 กุมภาพันธ 2563 ทั้งนี้อาจปดรับสมัครกอนกําหนด หากมีผูสมัครครบ
จํานวน 100 ทีม
เอกสาร: ใบสมัครและแบบอนุญาตยินยอมการเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ําฯ โดยตองกรอกขอความและ
มีลายเซ็นครบถวนตามที่กําหนด
ขั้นตอน: สงใบสมัครและแบบอนุญาตยินยอม (1) ทางไปรษณีย ไปยังกลุมปองกันการบาดเจ็บ กองปองกันการบาดเจ็บ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยถือเอาวันที่ประทับตรา
ไปรษณียเปนหลัก หรือ (2) ทาง E-mail: otherinjury@gmail.com
คุณสมบัติ
๑. ผูแขงขันตองมีอายุ 6 - 9 ป (เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 - วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
๒. ผูแขงขันตองมีอายุ 10 - 14 ป (เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 - วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
๓. ผูแขงขันตองมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจและไมเปนโรคที่กอใหเกิดอันตรายได
๔. ผูแขงขันที่แสดงเปนคนตกน้ําจะตองอยูในน้ําลึก ดังนั้นจึงตองวายน้ําเปนและลอยตัวอยูในน้ําไดนานอยางนอย 10 นาที

เงื่อนไข

๑. เด็กที่เขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ําตองไดรับการอนุญาตและยินยอมใหเขารวมแขงขันลอยตัวในน้ําจากบิดา/
มารดา/ผูปกครอง
๒. บิดา/มารดา/ผูปกครอง/ผูดูแล ของผูเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ํา ยินดีใหมีการเก็บภาพนิ่งและ/หรือภาพเคลื่อนไหว
ทั้งหมดได รวมทั้งอนุญาตใหมีการเผยแพรได
๓. บิดา/มารดา/ผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก ที่จัดสงเด็กเขารวมแขงขันลอยตัวในน้ํา และเด็กทุกคนที่เขารวมแขงขันตองปฏิบัติ
ตามกติกา การสมัคร และเงื่อนไขของการแขงขันทุกประการ ทั้งนี้หากเกิดปญหา/ความเสียหายใดๆ จะไมเรียกรอง
สิทธิใดๆ ทั้งสิ้นจากผูจัดงาน
หมายเหตุ
๑. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คณ
ุ พิมพดารา มีสุวรรณ (09 1523 6712) และคุณเพชรรัตน พวงลําใย (08 9499 7786)
กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 3888
๒. สามารถ Download กติกา, ใบสมัคร และแบบอนุญาตและยินยอม ไดที่ website: www.thaincd.com
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