CSI* JUMPING NAKHON NAYOK
SEA WORLD CUP LEAGUE FINAL
Website: www.equestrianparadice.com Email: equestrianparadice@gmail.com
Facebook Page: Equestrian Paradice, Event: CSI* Jumping Nakhon Nayok

General Information - ข ้อมูลทัว) ไป

Name of
Competition
ื# การแข่งข ัน
ชอ

CSI* Jumping Nakhon Nayok SEA WC League Final

Dates/ว ันที&

14th-17th of December 2017/ 14-17 ธันวาคม 2560

Organizer and
Venue/ผูจ
้ ัดงาน
และสถานที*

Equestrian Paradice
9/1, M3 Klongyai, Klong 15 Ongkharak, Nakhon Nayok 26120, Thailand
9/1, หมู3
่ คลองใหญ่ คลอง 15 อ. องครักษ์ นครนายก 26120 ประเทศไทย
Tel/โทร.: +66(0) 37 333 249

Entry Closing
Date/ว ันปิ ดร ับก
ารลงทะเบียน

All entries must be made using the provided link below. Entries must reach the
organizer not later than 5th December 2017.
การลงทะเบียนทัง# หมดต ้องทําผ่านลิงค์ด ้านล่างและถึงผู ้จัดงาน ภายในวันที*
5 ธันวาคม 2560
Late entries may be accepted at a fee of 500 Thb.
การลงทะเบียนทีเ- กินกําหนด ขึน
# อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัด และมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
> 500 บาท
Entries must be made online via this link: https://goo.gl/JtDkdx
การลงทะเบียนต ้องทําผ่านทางออนไลน์ ตามลิงค์นี(
(the link is also available on www.equestrianparadice.com and
Facebook Page: Equestrian Paradice
(ลิงค์ มีอยูใ่ นเว็บ www.equestrianparadice.com และ Facebook Page: Equestrian
Paradice
World Cup participants, please note that you also must make your entry for
the WC class via your national federation (TEF) The TEF will submit your
nomination to the FEI.

Payment/การ
ชําระเงิน

Payment to be made via bank transfer not later than 5th December 2017
as follows
Account holder : Helena Gabrielsson
Account number : 605-211 465-7
Bank: Siam Commercial Bank
Branch: Ongkharak
Confirmation of payment must be sent by email to:
equestrianparadice@gmail.com
โปรดชําระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่เกินวันที, 5 ธ.ค
# เจ ้าของบัญชี Helena Gabrielsson
ชือ
หมายเลขบัญชี 605-211 465-7
สาขา องค์รักษ์
และส่งหลักฐานการการชําระเงิน ทางอีเมลที:#
equestrianparadice@gmail.com

Administration
fee/ค่าธรรมเนีย
ม

250 Thb/horse – บาท 250/ม ้า

Veterinary
Fee/ค่าธรรมเนีย
ั
มสตวแพทย์

250 Thb/horse – บาท 250/ม ้า

Stabling fees/
ค่าคอกม้า

No daily rates will be applied. A set price of Baht 2,500 Thb/horse
(Covering the entire duration of the event) will be charged.
ไม่มอ
ี ต
ั ราค่าเช่ารายวันแต่จะเรียกเก็บเป็ นราคาเหมาจ่าย 2500/ม ้า
#
ซึงครอบคลุมตลอดช่วงเวลาของการแข่ง
Horses may arrive any day as from Wednesday, 13th December and stay until
Monday, 18 December.
ม ้าอาจมาถึงวันใดก็ได ้ตัง2 แต่วน
ั พุธ 13 ธ.ค จนถึงวันจันทร์ 18 ธ.ค

Competition
Rules/กฎระเบีย
บ
การแข่งข ัน

The competition will be run under Federation of Equestrian International (FEI)
and Thailand Equestrian Federation (TEF) rules. In any circumstances where
FEI or TEF rules are not available, the organizing committee will have the
authority to make a decision.
ใช ้กฎของ FEI และสมาคมขีม
* ้าแห่งประเศไทย (TEF) ในกรณีทไี( ม่มก
ี ฎ FEI หรือ TEF
คณะกรรมการจัดงานจะมีอํานาจในการตัดสินใจ

Articles
รายการ

238.2.2 Jumping competition with one jump off
238.2.1 One round against the clock
262
Six bar competition
269
Accumulator, one round against the clock with a joker fence
274.5.6 Jumping competition in two phases

Prize
Giving/การแจก

Placed riders should attend the prize giving ceremony mounted to receive their
prizes. The owner of the winning horse will be invited to attend the prize
awarding ceremony of the FEI World Cup class.

รางว ัล

ผู ้แข่งขันทีต
# ด
ิ อันดับควรเข ้าร่วมพิธม
ี อบรางวัลพร ้อมม ้า
เจ ้าของม ้าทีช
* นะจะได ้รับเชิญให ้เข ้าร่วมพิธม
ี อบรางวัล FEI เวิลด์คพ
ั คลาส

All riders are expected to wear a hard hat and riding boots when mounted.
In House
ผู ้ขีท
& ก
ุ คนควรสวมหมวกและสวมรองเท ้าบูต
๊ เมือ
. ขีม
# ้า
Rules/กฎในสถา The competition grounds and stable area must be kept clean and tidy at all
นที$
times.
พืน
# ทีแ
' ข่งขันและพืน
# ทีค
' อกม ้าต ้องสะอาดและเป็ นระเบียบเรียบร ้อยตลอดเวลา
Cooking inside the stable blocks is not allowed.
ไม่อนุญาตให ้ประกอบอาหารภายในพืน
6 ทีค
9 อกม ้า
For safety reasons take precautions regarding electrical wires and appliances.
เพือ
$ ความปลอดภัยควรระมัดระวังเรือ
$ งสายไฟและเครือ
$ งใช ้ไฟฟ้ า
No smoking in the stable areas.
ห ้ามสูบบุหรีใ+ นพืน
0 ทีค
$ อกม ้า
Competition
# ทีก
ground/พืน
' า
รแข่งข ัน

Outdoor arena: 36x72 m, sand mix fiber (main arena)
Warm-up arena (indoor) 20x60 m, sand

Horse Passport
พาสปอร์ตม้า

Horse passports must be available upon entry into the showground and
handed to the FEI delegate veterinarian.
่ ถานทีจ
พาสปอร์ตม ้าจะต ้องพร ้อมเมือ
0 เข ้าสูส
0 ัดการแข่งและต ้องส่งมอบให ้สัตวแพทย์ทไี3 ด ้
รับมอบหมายจาก FEI

Vaccination/
Blood tests
ี /
การฉีดว ัคซน
การตรวจเลือด

In order to keep Bangkok and surrounding areas an “EIA & Surra free Zone”
we require a negative EIA (Coggins Test) and Surra blood result not older than
3 months. Additionally all competing horses/ponies must be vaccinated
against Japanese B Encephalitis and Equine Influenza. Negative blood test
results to be kept attached to the horse passport.
เพือ
$ ให ้กรุงเทพฯและบริเวณโดยรอบเป็ นโซนปลอดโรค "EIA & Surra"
เราต ้องการผลตรวจเลือด EIA และ ผล Surra ทีอ
# ายุไม่เกิน 3 เดือน
นอกจากนีม
' ้าทีแ
+ ข่งขันทุกตัวต ้องได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคไข ้สมองอักเสบ
(Japanese B Encephalitis) และโรคไข ้หวัดใหญ่ม ้า (Equine Influenza)
ให ้แนบผลการตรวจเลือดมากับพาสปอร์ตม ้า
To view the FEI approved schedule and full list of officials, click on the
following link:
หากต ้องการดูตารางเวลาที0 FEI
0 เจ ้าหน ้าทีท
อนุมต
ั แ
ิ ละรายชือ
0 งั 7 หมดให ้คลิกทีล
0 งิ ค์ตอ
่ ไปนี:7 https://goo.gl/Lx3m9D

Summary/สาระ
ํ ค ัญ
สา

1. Complete your entry online at https://goo.gl/JtDkdx
กรอกข ้อมูลออนไลน์ได ้ที/ https://goo.gl/JtDkdx
2. Add up your total fees due and pay via bank transfer SCB
คํานวณค่าธรรมเนียมและชําระผ่านธนาคาร SCB
a) Entry fees _____Thb / ค่าธรรมเนียมการแข่งขัน
b) Stable fee 2,500 Thb / ค่าเช่าคอกม ้า
c) Admin fee 250 Thb/horse / ค่าธรรมเนียมการบริหารต่อม ้า

d) Veterinary fee 250 Thb/horse / ค่าธรรมเนียมสัตวแพทย์ตอ
่ ม ้า
e) and pay the Total Amount ______Thb via bank transfer to SCB
และชําระยอดรวม บาท______โดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
3. Send a copy of your payment to: equestrianparadice@gmail.com
Please put the name of your horse (horses) in the “Subject” of your email.
ื& ม ้าของคุณตรง Subject ของ
ส่งสําเนาการชําระเงินของคุณไปอีเมล์ดงั กล่าว และใส่ชอ
อีเมล

We look forward to welcoming you at Equestrian Paradice
and wish you and your horse a successful event!
เราหวังเป็ นอย่างยิง/ ว่าจะได ้ต ้อนรับคุณที/ Equestrian Paradice
และขอให ้คุณและม ้าของคุณประสบความสําเร็จ
Team Jumping Nakhon Nayok
ทีม Jumping Nakhon Nayok

