
 

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 - ขอ้มลูทั)วไป 

 

Name of 
Competition 
ชื#อการแขง่ขนั 

 

CSI* Jumping Nakhon Nayok SEA WC League Final 

Dates/วนัที& 

 

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

Organizer and 
Venue/ผูจ้ดังาน
และสถานที* 

 

Equestrian Paradice 
9/1, M3 Klongyai, Klong 15 Ongkharak, Nakhon Nayok 26120, Thailand 
9/1, หมู3่ คลองใหญ ่คลอง 15 อ. องครักษ์ นครนายก 26120 ประเทศไทย 
Tel/โทร.: +66(0) 37 333 249  

Entry Closing 
Date/วนัปิดรบัก
ารลงทะเบยีน 

 

All entries must be made using the provided link below. Entries must reach the 
organizer not later than 5th December 2017. 
 
การลงทะเบยีนทั #งหมดตอ้งทําผา่นลงิคด์า้นลา่งและถงึผูจั้ดงาน ภายในวนัที* 
5 ธนัวาคม 2560 

Late entries may be accepted at a fee of 500 Thb. 
การลงทะเบยีนที-เกนิกําหนด ขึ#นอยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ด และมคีา่ใชจ้า่ยเพิ>ม 500 บาท 
 
Entries must be made online via this link: https://goo.gl/JtDkdx 
การลงทะเบยีนตอ้งทําผา่นทางออนไลน ์ตามลงิคน์ี(  

 (the link is also available on www.equestrianparadice.com and  
Facebook Page: Equestrian Paradice 
(ลงิค ์มอียูใ่นเว็บ 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
ชําระเงนิ 

 

 

 

 

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 
 
โปรดชาํระเงนิผา่นธนาคารไทยพาณชิย ์ไมเ่กนิวนัที, 5 ธ.ค  
ชื#อเจา้ของบญัช ีHelena Gabrielsson 
หมายเลขบญัช ี605-211 465-7 
สาขา องครั์กษ์ 
และสง่หลกัฐานการการชาํระเงนิ ทางอเีมลที#: 
equestrianparadice@gmail.com 
 

Administration 
fee/คา่ธรรมเนยี
ม 

 
250 Thb/horse – บาท 250/มา้ 

Veterinary 
Fee/คา่ธรรมเนยี
มสตัวแพทย ์
 

Stabling fees/ 
คา่คอกมา้ 

 

250 Thb/horse – บาท 250/มา้ 
 
 
 
 
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. 
 
ไมม่อีตัราคา่เชา่รายวนัแตจ่ะเรยีกเกบ็เป็นราคาเหมาจา่ย 2500/มา้ 
ซึ#งครอบคลมุตลอดชว่งเวลาของการแขง่ 
Horses may arrive any day as from Wednesday, 13th December and stay until 
Monday, 18 December. 
 
มา้อาจมาถงึวนัใดกไ็ดต้ั 2งแตว่นัพธุ 13 ธ.ค จนถงึวนัจันทร ์18 ธ.ค 
 

Competition 
Rules/กฎระเบยี
บ 
การแขง่ขนั 

 

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. 
ใชก้ฎของ FEI และสมาคมขี*มา้แหง่ประเศไทย (TEF) ในกรณีที(ไมม่กีฎ FEI หรอื TEF 
คณะกรรมการจัดงานจะมอํีานาจในการตดัสนิใจ 
 

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. 



รางวลั 

 

ผูแ้ขง่ขนัที#ตดิอนัดบัควรเขา้รว่มพธิมีอบรางวลัพรอ้มมา้ 
เจา้ของมา้ที*ชนะจะไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มพธิมีอบรางวลั FEI เวลิดค์พัคลาส 

 

In House 
Rules/กฎในสถา
นที$ 

 

 
All riders are expected to wear a hard hat and riding boots when mounted. 
 ผูข้ี&ทกุคนควรสวมหมวกและสวมรองเทา้บูต๊เมื.อขี#มา้                                                                   
The competition grounds and stable area must be kept clean and tidy at all 
times. 
พื#นที'แขง่ขนัและพื#นที'คอกมา้ตอ้งสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยตลอดเวลา 

Cooking inside the stable blocks is not allowed. 
ไมอ่นุญาตใหป้ระกอบอาหารภายในพื6นที9คอกมา้ 
For safety reasons take precautions regarding electrical wires and appliances. 
เพื$อความปลอดภยัควรระมดัระวงัเรื$องสายไฟและเครื$องใชไ้ฟฟ้า              
No smoking in the stable areas.  
หา้มสบูบหุรี+ในพื0นที$คอกมา้ 

 

Competition 
ground/พื#นที'กา
รแขง่ขนั 

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

 

Horse Passport 
พาสปอรต์มา้ 

 

 

 
Horse passports must be available upon entry into the showground and 
handed to the FEI delegate veterinarian. 
พาสปอรต์มา้จะตอ้งพรอ้มเมื0อเขา้สูส่ถานที0จัดการแขง่และตอ้งสง่มอบใหส้ตัวแพทยท์ี3ได ้
รับมอบหมายจาก FEI 
 

Vaccination/ 
Blood tests 
การฉดีวคัซนี / 
การตรวจเลอืด 
 

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. 
 
เพื$อใหก้รงุเทพฯและบรเิวณโดยรอบเป็นโซนปลอดโรค "EIA & Surra" 
เราตอ้งการผลตรวจเลอืด EIA และ ผล Surra ที#อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 
นอกจากนี'มา้ที+แขง่ขนัทกุตวัตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขส้มองอกัเสบ 
(Japanese B Encephalitis) และโรคไขห้วดัใหญม่า้ (Equine Influenza) 
ใหแ้นบผลการตรวจเลอืดมากบัพาสปอรต์มา้ 
 
To view the FEI approved schedule and full list of officials, click on the 
following link: 
หากตอ้งการดตูารางเวลาที0 FEI 
อนุมตัแิละรายชื0อเจา้หนา้ที0ทั 7งหมดใหค้ลกิที0ลงิคต์อ่ไปนี7: https://goo.gl/Lx3m9D 

 

Summary/สาระ
สาํคญั 

 
1. Complete your entry online at https://goo.gl/JtDkdx 
    กรอกขอ้มลูออนไลนไ์ดท้ี/ https://goo.gl/JtDkdx 
2. Add up your total fees due and pay via bank transfer SCB 
    คํานวณคา่ธรรมเนยีมและชาํระผา่นธนาคาร SCB 
    a) Entry fees _____Thb / คา่ธรรมเนยีมการแขง่ขนั 
    b) Stable fee 2,500 Thb / คา่เชา่คอกมา้ 
    c) Admin fee 250 Thb/horse / คา่ธรรมเนยีมการบรหิารตอ่มา้ 



    d) Veterinary fee 250 Thb/horse / คา่ธรรมเนยีมสตัวแพทยต์อ่มา้ 
    e) and pay the Total Amount ______Thb via bank transfer to SCB 
        และชาํระยอดรวม บาท______โดยโอนผา่นธนาคารไทยพาณชิย ์
 

 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. 
   สง่สําเนาการชาํระเงนิของคณุไปอเีมลด์งักลา่ว และใสช่ื&อมา้ของคณุตรง Subject ของ    
   อเีมล 
 

 We look forward to welcoming you at Equestrian Paradice 
and wish you and your horse a successful event! 
 
เราหวงัเป็นอยา่งยิ/งวา่จะไดต้อ้นรับคณุที/ Equestrian Paradice 
และขอใหค้ณุและมา้ของคณุประสบความสําเร็จ 
 
Team Jumping Nakhon Nayok 
ทมี Jumping Nakhon Nayok  

 


