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ระเบียบและข้อบังคับ

ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี  2561

ชิงถ้วยพระร�ชท�น “คิงส์ภูมิพล”

  

1. ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561 

ชิงถ้วยพระร�ชท�น “คิงส์ภูมิพล” 

2. ก�รแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 สน�ม ดังต่อไปนี้

3. รุ่นก�รแข่งขัน

 1. รุ่นยุวชนชาย   อายุ 14 – 16 ปี  6. รุ่นอายุ 30 – 39 ปีชาย 
 2. รุ่นเยาวชนชาย อายุ 17 – 18 ปี  7. รุ่นอายุ 40 – 49 ปีชาย
 3. รุ่นเยาวชนหญิง อายุ 14 – 18 ปี  8. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
 4. รุ่นทั่วไปชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป  9. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย
 5. รุ่นทั่วไปหญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
  การคำานวณตามกติกาของสหพนัธจั์กรยานนานาชาติ (UCI.) ให้นำา พ.ศ.ปีท่ีแข่งขัน
ลบออกด้วยปี พ.ศ.เกิด
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4. คุณสมบัตินักกีฬ�จักรย�นที่เข้�แข่งขัน

 4.1 ต้องมีใบอนุญาตแข่งขัน ประจำาปี 2561 สีเหลือง ของสหพันธ์จักรยาน
นานาชาติ (UCI.) ออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และผู้ท่ีสามารถทำาใบอนุญาตแข่งขันได้จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันสนามท่ีสมาคมกีฬาจักร
ยานฯ จัดการแข่งขันอย่างน้อย 1 สนามในปี 2561
 4.2 นักจักรยานรุ่นเยาวชนชาย-หญิง  ต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน  หรือ
บัตรประจำาตัวนักเรียนตัวจริง พร้อมใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.)
 4.3 นักจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องทำาประกันอุบัติเหตุคุ้มครองวันที่เข้าแข่งขัน และ
กรณเีกิดอุบัติเหตุนักจักรยานต้องรบัผดิชอบตัวเอง สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ 
ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน จะรับผิดชอบเฉพาะการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ และ/หรือ 
นำาส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเท่านั้น
 4.4 นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทาง
วินัยห้ามแข่งขันจากสมาคม จักรยานแห่งประเทศไทย ฯ 

5. กติก�ก�รแข่งขัน

 5.1 อ้างอิงตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ฉบับ  
ปัจจุบัน  และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำาปี  2561
 5.2 นักจักรยานที่สมัครเข้าแข่งขัน ต้องนำารถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันมาตรวจ
สภาพรถ และรายงานตัวต่อนายทะเบียนการแข่งขันก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที หาก
พ้นกำาหนดดังกล่าว จะยุติการตรวจสภาพรถ ถือว่าสละสิทธิ์เข้าแข่งขันและไม่คืนค่าสมัคร
เข้าแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5.3 การให้น้ำา ทีมสามารถให้น้ำานักกีฬาได้หลงัจากผา่นระยะ 50  กิโลเมตร  จาก
จุดเริ่มต้น และงดให้น้ำาเมื่อเหลือระยะทาง 20 กิโลเมตร จะเข้าเส้นชัย  โดยให้รถทีมเป็น
ผู้ให้น้ำาเองตามคำาสั่งของกรรมการควบคุมการแข่งขัน จะต้องให้น้ำาครั้งละ 1 ทีม
 5.4 นักจักรยานรุ่นยุวชนชาย และรุ่นเยาวชนชาย-หญิง ขณะทำาการแข่งขันต้อง
ใช้เกียร์เรโช 7.93 เมตร ถ้าหากนักจักรยานคนใด  ใช้เกียร์เรโชขนาดนอกเหนือที่กำาหนด  
ต้องออกจากการแข่งขัน  
 5.5 นักกีฬาทีล่งทำาการแขง่ขนัในกลุ่มอายใุดแล้ว หากประสงค์จะยา้ยรุ่น (สูงขึ้น)  
สามารถทำาได้ แต่คะแนนที่สะสมมาจะถูกยกเลิก ไม่สามารถนำาไปรวมกับรุ่นอายุใหม่ได้
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 5.6 นักกีฬาท่ีลงทำาการแข่งขันในสงักัด/ทีมใดแลว้  หากมีการเปลีย่นแปลงสงักัด/
ทีม ในระหว่างปีการแข่งขัน คะแนนสะสมท่ีมีจะถูกยกเลกิ ไม่สามารถนำาไปคดิรวมกับสงักัด
ใหม่ได้
 5.7 นักกีฬาท่ีมีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือกลั่นแกล้งนักกีฬาอ่ืนในระหว่าง
การแข่งขัน จะถูกพิจารณาปรับ/ลงโทษ  โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 5.8 ในกรณท่ีีมีการติดอุปกรณอิ์เลก็ทรอนิกส ์นักกีฬาในรุน่ท่ีต้องใช้อุปกรณ ์ให้มา
ลงชื่อรับอุปกรณ์ที่จุดที่กรรมการกำาหนด หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วจะต้องนำามาส่งคืนให้
กับกรรมการที่จุดรับอุปกรณ์ 

6. ก�รแข่งขันไทม์ไทรอัล เก็บคะแนนสะสม ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระร�ชท�น 

“คิงส์ภูมิพล”

 6.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 รุ่น ดังต่อไปนี้
   6.1.1 รุ่นยุวชนชาย  6.1.5 รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
  6.1.2 รุ่นเยาวชนชาย  6.1.6 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
  6.1.3 รุ่นทั่วไปชาย   6.1.7 รุ่นเยาวชนหญิง
  6.1.4 รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย  6.1.8 รุ่นทั่วไปหญิง
 6.2 กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันไทม์ไทรอัลของสหพนัธจั์กรยานนานาชาติ 
(UCI) ฉบับล่าสุด และระเบียบการแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงถ้วยพระราชทาน       
คิงส์ภูมิพล ประจำาปี 2561 ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 
 6.3 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำารถจักรยานมาตรวจมิติและสภาพรถ
ก่อนการเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 15 นาที เมื่อตรวจเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถนำารถออกไปจาก
บริเวณเส้นเริ่มต้นได้ หากนำาออกไปนอกบริเวณจะถือว่ายังไม่ผ่านการตรวจ 
 6.4 ผูตั้ดสินมีสทิธใิช้ดุลยพนิิจในการเรยีกสุม่ตรวจรถจักรยานของนักกีฬาหลงัจาก
เสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 6.5 การคดิคะแนนสะสมประจำาปี ให้ใช้เกณฑ์เดยีวกันกับการแข่งขันประเภทถนน 
ตามระเบียบการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน   
“คิงส์ภูมิพล” ข้อ 8 และข้อ 9 
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หมายเหตุ : การสมัครเข้าแข่งขันประเภทไทม์ไทรอัล ทั้งรุ่นยุวชนชาย , เยาวชนชาย
 /หญิง, ประชาชนชาย/หญิง, อายุ 30-39/40-49/50 ปีขึ้นไปชาย ต้องยื่น
 ใบสมัครก่อนวันที่กำาหนดในปฏิทินการแข่งขัน 2 วัน หรือทุกวันพุธของ
 สัปดาห์ที่มีการแข่งขัน  ภายในเวลา 12.00 น. ถ้าสมัครหลังจากนี้ จะปรับ
 ค่าสมัครเป็น 2 เท่าและนักกีฬาผู้นั้นจะถูกจัดลำาดับให้เริ่มต้นเป็นคนแรก

8. ก�รให้คะแนนสะสม

 8.1 นกัจักรยานที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมประจำาป ีทัง้ประเภทไครทเีรียมและไทม์
ไทรอัล จะต้องแข่งขันอย่างน้อย 4 สนาม ผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะได้ครองถ้วย
ประจำาปี  ในกรณคีะแนนเท่ากันให้ใช้ตำาแหน่งจากการแข่งขันสนามสุดท้ายเป็นเกณฑ์ตัดสนิ 
(ทั้งประเภทไทม์ไทรอัลและไครทีเรียม)
   

     สนามสุดท้ายจะมีคะแนนบวกเป็นสองเท่า

 8.2 นักจักรยานท่ีได้รับคัดเลือกเป็นทีมชาติไทย ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน
ระดับนานาชาติในนามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งกำาหนดการแข่งขันตรง
กับการแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย จะได้รับสิทธิพิเศษ และได้รับ
คะแนนสะสมในสนามท่ีขาดการแข่งขันไปน้ัน ในกรณท่ีีสนามก่อนหน้ามีอันดบั 1-5 และจะ
ได้รับคะแนนตามที่ทำาได้ในสนามล่าสุด คือ 20,18,16,14 และ 12 คะแนน แล้วแต่กรณี
ตามแต่อันดับที่ทำาได้แต่จะไม่น้อยกว่า 10 คะแนน อย่างไรก็ตาม กรณีไม่ได้เข้าร่วมการ

7. ค่�สมัครแข่งขัน
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แข่งขันเน่ืองจากติดภารกิจทีมชาติไทยในสนามสุดท้าย จะได้รับคะแนนสะสะสมตามปกติ 
ไม่มีการคิดบวกคะแนนสองเท่า
 8.3 เกณฑ์พจิารณาการคดัเลอืกตัวนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย จะพจิารณาจากผู้
มีคะแนนสะสมสูงสุด ประจำาปี  2561  ในรุ่นเยาวชนชาย – หญิง  และทั่วไปชาย – หญิง     

9. ร�งวัลแต่ละสน�ม

 9.1 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย มอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลให้แก่ 
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จำานวน 5 รางวัล ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้นักจักรยานที่เข้าแข่งขัน
ตามรุ่นการแข่งขัน  ดังนี้
 **ถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่ถึง 5 คน มอบเงินรางวัลเพียง 1 รางวัล**

 ทั้งนี้ สำาหรับนักกีฬาในรุ่นประชาชนชาย ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี (เกิดระหว่างพ.ศ. 
2539 – 2542) เมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้สิทธิแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
โดยอัตโนมัติ และจะได้สิทธิ์ในการได้รับรางวัล และ/หรือ คะแนนสะสมประจำาสนาม ทั้ง
ในรุ่นประชาชนท่ัวไปชาย และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชาย อย่างไรก็ตาม รางวัลประจำา
สนามและคะแนนสะสมรวมประจำาปีของรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จะมีเพียงเหรียญรางวัล / 
ประกาศนียบัตร และ/หรือถ้วยเกียรติยศเท่านั้น ไม่มีเงินรางวัล 
 9.2 รางวัลแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันครบ 5  สนาม  และไดผู้ท่ี้ทำาคะแนน
สะสมไว้สูงสุดของแต่ละรุ่นจะได้รับรางวัลดังนี้
 1. รุ่นยุวชนชาย   ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล
 2. รุ่นเยาวชนชาย/หญิง  ถ้วยพระราชทาน คงิสภ์มิูพล และเงนิรางวัล
 3. รุ่นท่ัวไปชาย/หญิง  ถ้วยพระราชทาน คงิสภ์มิูพล และเงนิรางวัล
 4. รุ่นอายุ 30 – 39  ปีชาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล
 5. รุ่นอายุ 40 – 49  ปีชาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล
 6. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย  ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล
 7. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย  ถ้วยเกียรติยศ
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 ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีคะแนนสะสมตั้งแต่อันดับ 1 – 10 ในรุ่นยุวชนชาย, รุ่นเยาวชน
ชาย – หญิง และรุ่นท่ัวไปชาย – หญิง ยังจะได้รับเงินรางวัลตามประกาศแนบท้าย       
ระเบียบนี้
 9.3  นักกีฬาที่จะสามารถรับเงินรางวัลคะแนนรวมสะสม  5  สนาม  จะต้องมา
แข่งขันอย่างน้อย 4 สนาม และการจ่ายเงินรางวัล จะจ่าย  ณ  สนามแข่งขันสนามสุดท้าย 
และถ้าไม่มาในวันน้ันจะต้องแสดงตัวติดต่อขอรบัภายใน  30  วัน นับจากการแข่งขันสนาม
สุดท้ายเสร็จสิ้น

 ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง
ถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพลพ” ให้ถือปฏิบัติในการแข่งขัน สนามที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 
2561 เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

    พลเอก   

   ( เดชา  เหมกระศรี )
   นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ระเบียบข้อบังคับ

ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561

ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9 “ควีนส์คัพ”

1. ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561 ชิงถ้วย

พระร�ชท�น สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9 “ควีนส์คัพ”

2. ก�รแข่งขัน แบ่งออกเป็น  5  สน�ม ดังนี้

3. รุ่นก�รแข่งขัน
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4. คุณสมบัตินักกีฬ�ที่เข้�แข่งขัน

 4.1 นักจักรยานและเจ้าหน้าท่ีทีมต้องมีใบอนุญาตแข่งขัน ประจำาปี 2561 สเีหลอืง 
ของสหพนัธจั์กรยานนานาชาติ (UCI.) ออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ  และ
ผู้ที่สามารถทำาใบอนุญาตแข่งขันได้  จะต้องมาเข้าแข่งขันสนามที่สมาคมจักรยานฯ จัดการ
แข่งขันอย่างน้อย 1 สนาม ในปี 2561 
 4.2 การสมัครใบอนุญาตแข่งขันสามารถทำาได้ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน เพื่อ
ความรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้เตรียมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำานวน 2 รูป และสำาเนา
บัตรประชาชน 1 ใบ ยื่นพร้อมใบสมัครฯ และผู้ที่สามารถ ทำาใบอนุญาตแข่งขันได้จะต้อง
มาแข่งสนามที่สมาคมจักรยานฯ จัดการแข่งขันอย่างน้อย 1 สนามในปี 2561
 4.3 นักจักรยานที่เข้าแข่งขันจะต้องประกันอุบัติเหตุ ระยะเวลา 2 วัน ครอบคลุม
ระยะเวลาระหว่างการแข่งขันเป็นอย่างน้อย และรับผิดชอบตัวเองต่ออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนทุก
ประการ  สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้จัดการแข่งขันจะรับผิดชอบเฉพาะ
การปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุและ/หรือนำาส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเท่านั้น
 4.4 การแข่งขันแบ่งเป็นรุ่นตามอายุของผู้เข้าแข่งขัน โดยยึดถือ ปีพ.ศ.2561 ลบ
ด้วย พ.ศ. เกิดของผู้สมัครแข่งขัน เช่น นักจักรยาน เกิดพ.ศ. 2542 จะมีอายุ 19 ปี ซึ่ง
คำานวณ ดังนี้
 พ.ศ.แข่งขัน -  พ.ศ. เกิด =  พ.ศ.2561 – 2542  =  19  ปี
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 4.5 นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทาง
วินัยห้ามแข่งขันจากสมาคม จักรยานแห่งประเทศไทย ฯ 

5. กติก�ก�รแข่งขัน

 5.1 อ้างอิงกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ฉบับล่าสุด 
และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานฯ  ว่าดว้ยระเบียบและข้อบังคบัการแข่งขัน
จักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2561
 5.2 จำานวนนักจักรยานเข้าแข่งขันแต่ละรายการทุกรุ่น ต้องเป็นไปตามจำานวนที่
ระบุไว้ในใบสมัคร ถ้าหากมีทีมใดส่งนักจักรยานเกินจำานวนท่ีระบุไว้ในใบสมัคร คณะกเร
รมการฯ จะตัดจำานวนที่เกินออกโดยอัตโนมัติ
 5.3 การยื่นใบสมัครเข้าแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครก่อนการแข่งขัน  3  วัน  หรือ
ภายในวันอังคารของสัปดาห์ที่มีการแข่งขัน เวลา 12.00 น. และต้องใช้แบบฟอร์มของใบ
สมัครตามที่สมาคมกำาหนด
 5.4 นักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัว ก่อนเข้าแข่งขันแต่ละแบบทุกรุน่ และแสดงบัตร
อนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.)    
 5.5 ประเภททีมสปริ้นท์และทีมเปอร์ซูท สามารถส่งทำาการแข่งขันได้สโมสรละ 1 
(หนึ่ง) ทีม โดยในทีมอนุญาตให้มีนักกีฬาต่างรุ่นอายุลงทำาการแข่งขันได้ ทั้งนี้ นักกีฬาที่
ลงแข่งขัน จะได้รับคะแนนไปรวมกับคะแนนบุคคลของแต่ละคนในรุ่นของตัวเอง โดยในรุ่น
ประชาชนชายน้ัน นักกีฬาท่ีแข่งขันทีมสปรนิท์ จะไดค้ะแนนในประเภทระยะสัน้ นักกีฬาทีม
เปอร์ซูต จะได้คะแนนในประเภทระยะกลาง
 5.6 สมาคมหรือสโมสร หรือชมรมใดที่ส่งนักจักรยานเข้าแข่งขัน 2 ทีม จะต้อง
แยกสีเสื้อแข่งขันให้แตกต่างกัน
 5.7 เครื่องแต่งตัวสโมสร สมาคม หรือชมรมที่ส่งนักจักรยานเข้าแข่งขันต้องส่งรูป
เสื้อแสดงสี ส่วนต่างๆ ที่ใช้ในทีมแข่งขัน ให้สมาคมพร้อมใบสมัครในสนามที่ 1  
 5.8 นักจักรยานทุกรุ่นทุกคนท่ีเข้าแข่งขันต้องนำารถจักรยานท่ีเข้าแข่งขันไปตรวจ
มิติรถจักรยานตามรายการท่ีระบุไว้ท่ีสจิูบัตร พรอ้มแสดงใบอนุญาตสเีหลอืง ประจำาปี 2561  
ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) สำาหรับนักกีฬาจักรยานรุ่นยุวชน และรุ่นเยาวชน
ชาย – หญิง ต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัวนักเรียนตัวจริงด้วย
 5.9 นักกีฬาในรุ่นยุวชน จะต้องใช้อัตราทดเกียร์ไม่เกิน 7.05 เมตรต่อหนึ่งรอบลูก
บันได (อัตราทดเกียร์ไม่ควรเกิน 47 – 14 หรือ 50 – 15) และอนุญาตให้ใช้เฉพาะล้อซี่
ลวดธรรมดาลงทำาการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ใช้ล้อดิสค์หรือล้อห้าก้าน
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 5.10 นักกีฬาท่ีลงทำาการแข่งขันในสงักัด/ทีมใดแลว้  หากมีการเปลีย่นแปลงสังกัด/
ทีม ในระหว่างปีการแข่งขัน คะแนนสะสมท่ีมีจะถูกยกเลกิ ไม่สามารถนำาไปคดิรวมกับสงักัด
ใหม่ได้
 5.11 นักกีฬาท่ีมีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรอืกลัน่แกลง้นักกีฬาอ่ืนในระหว่าง
การแข่งขัน จะถูกพิจารณาปรับ/ลงโทษ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ

รุ่นประชาชนชาย
 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน       
“ควีนส์คัพ” ประจำาปี 2561 จะแบ่งการแข่งขันในรุ่นประชาชนชาย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ดังนี้
 กลุ่มระยะสั้น  ประกอบด้วย  กลุ่มระยะกลาง   ประกอบด้วย
 1. ไทม์ไทรอัล 1 กม.  1. เปอร์ซูต บุคคล 4 กม.
 2. สปรินท์   2. สแครตช์ 10 กม.
 3. คีริน    3. พ้อยน์เรซ 24 กม.
 4. อิลิมิเนชั่น   4. อิลิมิเนชั่น
 5. ทีมสปรินท์   5. ทีมเปอร์ซูต
 ท้ังน้ี นักกีฬาท่ีจะลงแข่งขัน จะต้องเลือกลงแข่งขันกลุม่ใดกลุม่หน่ึงเท่าน้ัน ระหว่าง
ระยะสั้น กับระยะกลางเพื่อเก็บคะแนนสะสม ชิงถ้วยพระราชทานฯ แชมป์ประเทศไทยใน
แต่ละกลุ่ม โดยนักกีฬาจะสามารถเลือกสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 รายการต่อหนึ่งสนาม 
(ไม่รวมการแข่งขันประเภททีม)

การคิดคะแนนสะสม
 จะคิดตามตารางคะแนนข้อ 7.1 ในระเบียบนี้ โดยรายการแข่งขันที่นักกีฬาสมัคร
นอกเหนือจากกลุ่มการแข่งขันที่เลือกไว้ จะไม่นำาคะแนนสะสมไปคิดรวม 
 ตัวอย่างเช่น นาย ก. เลือกกลุ่มระยะกลาง นาย ก. สามารถสมัครแข่งขันได้
แต่ละสนามคือ เปอร์ซูต 4 กม. / สแครตช์ 10 กม. / พ้อยน์เรซ 24 กม. และอิลิมิเนชั่น 
นอกจากน้ี ยังอาจเลือกสมัครแข่งขันในรายการระยะส้ัน 1 รายการ แต่จะไม่ได้คะแนน
สะสม เช่น หากเลือกไทม์ไทรอัล 1 กม. ปรากฏว่านาย ก. ชนะเลิศ นาย ก. จะได้เพียง
เหรียญรางวัล และเงินรางวัลประจำาสนามของไทม์ไทรอัล 1 กม. แต่คะแนนสะสมจะว่าง
ไว้ไม่นำาไปคิดกับคะแนนสะสมระยะกลางที่นาย ก. ทำาได้
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ออมเนียม (Omnium)  
 การแข่งขันออมเนียม จะมีระเบียบเฉพาะกาลสำาหรับการแข่งขัน  ดังต่อไปนี้
 1. สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 
คน/สโมสร และจะต้องเป็นนักกีฬา  ในรุ่นประชาชนชายเท่านั้น
 2. การแข่งขันประกอบด้วย 4 รายการ คือ (1). สแครตช์ 10 กม. (2). เทมโป
เรซ 10 กม. (3). อิลิมิเนชั่น (4). พ้อยน์เรซ 24 กม.
 3. การแข่งขันจบภายในวันเดียว และการจัดการแข่งขันแต่ละรายการ  จะเว้น
ระยะเวลาเพื่อให้นักกีฬาได้ฟื้นตัวไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 4. การจัดลำาดับการแข่งขัน จะคิดคะแนนรวมท่ีนักกีฬาทำาได้ในแต่ละรายการ  
โดยในสามรายการแรกนักกีฬาที่ได้ลำาดับที่ 1 จะได้ 40 คะแนน ลำาดับ 2 ได้ 38 คะแนน 
เรียงลำาดับคะแนนตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ  สำาหรับการแข่งขันพ้อยน์เรซ 
คะแนนที่นักกีฬาได้หรือเสียในระหว่างการแข่งขัน จะนำามารวมกับคะแนนรวมสามรายการ
แรก เมื่อครบการแข่งขันทุกรายการแล้ว นักกีฬาที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 
 5. หากนักจักรยานผูใ้ดไม่เข้าทำาการแข่งขันในรายการใดรายการหน่ึง จะถูกบันทึก
อยู่อันดับสุดท้ายในผลการแข่งขัน แล้วให้ใส่คำาว่า “DNF” (ไม่เข้าเส้นชัย) และไม่สามารถ
ลงแข่งขันรายการที่เหลืออยู่ในรายการอื่น ยกเว้น อิลิมิเนชั่น นักจักรยานที่ถูกให้ออกจาก
การแข่งขันจะถูกทำาโทษโดยการลบ 40 คะแนน ในการแข่งขัน สแครตช์ นักจักรยานขี่ไม่
ครบระยะทาง เนื่องจากล้มหรือเกิดอุบัติเหตุใน ก.ม. สุดท้ายจะบวก 1 คะแนน
 6. คะแนนที่ได้จากการแข่งขันพ้อยน์เรซ จะนำามาบวกหรือลบออกจากคะแนน 3 
รายการแรกท่ีนักจักรยานทำาได ้ถ้าผลการแข่งขันในพอ้ยน์เรซ ได้คะแนนเพิม่ก็จะนำามาบวก 
แต่ถ้าผลคะแนนเป็นลบก็จะถูกนำามาลบออกจากคะแนนที่มีอยู่เดิม
 7. ในกรณีที่นักจักรยานมีผลรวมคะแนน 4 รายการเท่ากัน จะใช้ผลของสปริ้นท์
สุดท้ายของการแข่งขันพ้อยน์เรซ เป็นตัวตัดสินผลการแข่งขันออมเนียม

6. ค่�สมัครแข่งขัน 
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หมายเหตุ : 1. นักจักรยานที่ยื่นสมัครเข้าแข่งขัน หลังจากวันหมดเขตรับสมัครจะต้อง
  จ่ายค่าสมัครเป็น 2 เท่าของผู้ที่สมัครก่อนวันหมดเขต
 2. ถ้าหากยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำาคัญ
 3. ค่าสมัครจะคืนให้กรณีไม่มีการแข่งขัน  และจะไม่คืนให้ในกรณีที่
  สมัครแล้วนักกีฬาไม่ลงแข่งขัน
 4. การขอเปลี่ยนรายชื่อ/รายการแข่งขัน จากเดิม ถือเป็นการสมัครเพิ่ม 
  คิดค่าสมัครเป็น  2  เท่า

7. ก�รให้คะแนน

 7.1  นักกีฬาท่ีได้รบัรางวัลคะแนนรวมประจำาปี จะต้องแข่งขันอย่างน้อย 4 สนาม 
ผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ได้ครองถ้วยประจำาปี โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

 7.2 สนามสุดท้ายจะมีคะแนนบวกเป็นสองเท่า
 7.3  นักกีฬาที่จะสามารถรับเงินรางวัลคะแนนรวมสะสม  5  สนาม  จะต้องมา
แข่งขันอย่างน้อย 4 สนาม และการจ่ายเงินรางวัล จะจ่าย  ณ  สนามแข่งขันสนามสุดท้าย 
และถ้าไม่มาในวันน้ันจะต้องแสดงตัวติดต่อขอรบัภายใน  30  วัน นับจากการแข่งขันสนาม
สุดท้ายเสร็จสิ้น
 7.4  สำาหรบันักกีฬาท่ีเข้ารว่มการแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติ  ในนามตัวแทน
ทีมชาติไทย โดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ดำาเนินการส่งเข้าร่วมการ
แข่งขัน และจำาเป็นต้องขาดการแข่งขันสนามใดสนามหน่ึง เน่ืองจากกำาหนดการเดินทาง 
และ/หรือ กำาหนดการแข่งขันตรงกัน จะได้รับสิทธิถือเสมือนหน่ึงเข้าร่วมการแข่งขันตาม
ปกติ และจะไดร้บัคะแนนสะสม  10  คะแนนในแต่ละรายการท่ีลงแข่งขันตามปกติในสนาม
แข่งขันทีข่าดไปนัน้ อยา่งไรก็ตาม กรณีไมไ่ด้เขา้ร่วมการแขง่ขนัเนื่องจากตดิภารกจิทมีชาติ
ไทยในสนามสุดท้าย จะได้รับคะแนนสะสมตามปกติ คือ 10 คะแนนต่อรายการเท่านั้น 
 ท้ังน้ี กรณีท่ีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สม่ำาเสมอในแต่ละสนาม จะให้
คะแนนเฉพาะรายการที่สมัครเข้าแข่งขันจำานวนน้อยรายการที่สุดเท่านั้น
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7.5 เกณฑ์พจิารณาการคดัเลอืกตัวนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย  จะพจิารณาจากผูมี้คะแนน
สะสม สูงสุด ประจำาปี 2561 ในรุ่นเยาวชนชาย – หญิง และทั่วไปชาย – หญิง     

8. ร�งวัลก�รแข่งขัน  

 การแข่งขันแต่ละรุ่น แต่ละแบบ แต่ละสนาม นักจักรยานที่ชนะอันดับ 1, 2 และ 
3 จะได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล ดังนี้

 จำานวนนักจักรยานที่เข้าแข่งขันแต่ละรุ่นทุกรายการ หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน 
หรือ 4 ทีม จะมีรางวัลเพียงรางวัลเดียว  

9. ร�งวัลสำ�หรับผู้ทำ�ล�ยสถิติ ในก�รแข่งขันแต่ละครั้งจะมีร�งวัลให้สำ�หรับ

ผู้ที่ทำ�ล�ยสถิติก�รแข่งขันดังนี้

 - รุ่นยุวชนและเยาวชนผู้ทำาลายสถิต ิ จะได้รับเงินรางวัลรุ่นละ 1,000 บาท
 - รุ่นทั่วไปผู้ทำาลายสถิต ิ  จะได้รับเงินรางวัลรุ่นละ 2,000 บาท
 สถิติ จะใช้สถิติประเทศไทย เป็นมาตรฐาน 

10. ร�งวัลแชมป์ประเทศไทย ในก�รแข่งขัน ครบ 5 สน�ม ผู้ที่ทำ�คะแนนสะสม

ไว้สูงสุดของแต่ละรุ่น จะได้รับร�งวัล ดังนี้

 1. รุ่นยุวชนชาย/หญิง ถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ พร้อมเงินรางวัล 
 2. รุ่นเยาวชนชาย/หญิง ถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ พร้อมเงินรางวัล
 3. รุ่นทั่วไปหญิง  ถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ พร้อมเงินรางวัล 
 4. รุ่นทั่วไปชาย ระยะสั้น ถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ พร้อมเงินรางวัล 
 5. รุ่นทั่วไปชาย ระยะกลาง ถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ พร้อมเงินรางวัล 
 6. รุ่นออมเนียม ทั่วไปชาย/หญิง  ถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ พร้อมเงินรางวัล 
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 ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีคะแนนสะสมตั้งแต่อันดับ 1 – 10 ในรุ่นยุวชนชาย – หญิง, รุ่น
เยาวชนชาย –หญิง และ รุ่นทั่วไปชาย – หญิง, รุ่นออมเนียม ทั่วไปชาย/หญิง  ยังจะได้
รับเงินรางวัลตามประกาศแนบท้ายระเบียบนี้

11. กรณีทีมได้รับโล่รางวัล จากการส่งนักกีฬาลงแข่งขันครบ 5 สนาม ในแต่ละสนามนั้น 
จะต้องมีนักกีฬาในแต่ละสนามไม่ต่ำากว่า 5 คน

 ระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทาน ควีนส์คัพ ให้ถือปฏิบัติในการแข่งขันสนามที่ 1 วันที่ 11 – 12 สิงหาคม  
2561 เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

    พลเอก   

   ( เดชา  เหมกระศรี )
   นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ระเบียบและข้อบังคับ

ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทเสือภูเข� ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561

ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว  

1. ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทเสือภูเข� ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561

ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

2. ก�รแข่งขัน แบ่งออกเป็น  5  สน�ม  ดังต่อไปนี้

3. รุ่นก�รแข่งขัน    

 การคำานวณคิดตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ  (UCI.) ให้นำาปี พ.ศ. 
ที่แข่งขันลบออกด้วยปี พ.ศ. เกิด ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าแข่งขันนอกรุ่นอายุของตัวเอง  
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4. คุณสมบัตินักกีฬ�จักรย�นที่เข้�แข่งขัน

 4.1  นักแข่ง จะต้องมีอายุเกินกว่า 14 ปี บรบูิรณ ์สำาหรบัผูท่ี้มีอายุต่ำากว่าเกณฑ์ท่ี
กำาหนด จะต้องไดร้บัการรบัรองจากผูป้กครอง และจะต้องเตรยีมหลกัฐานใบแจ้งเกิด  หรอื
ใบทะเบียนบ้านตัวจริง กรณีที่มีการขอตรวจสอบหลักฐาน
 4.2  นักกีฬาที่จะลงแข่งขันในรุ่นกำาหนดอายุทั้งหมด จะต้องเตรียมหลักฐานบัตร
ประชาชนตัวจริง ในกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบหลักฐาน กรณีที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำาบัตร
ประชาชน จะต้องเตรียมใบแจ้งเกิดหรือ ใบทะเบียนบ้านตัวจริงกรณี ที่มีการขอตรวจสอบ
หลักฐาน การคำานวณคิดตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ให้นำาปี พ.ศ. ที่
แข่งขันลบออกด้วยปี พ.ศ.เกิด
 4.3 นักแข่งทุกคนจะต้องมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ครอบคลุมระยะเวลาอย่าง
น้อยในห้วงเวลาของการแข่งขัน สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้จัดการ
แข่งขันจะมีขอบเขตรับผิดชอบเพียงการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุในสนามแข่งขันและ
นำาส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเท่านั้น
 4.4 รุ่นแข่งขัน (Class A) และดาวน์ฮิล จะต้องมีใบอนุญาตแข่งขันฯ (License) 
ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาจักยานฯ สามารถทำาได้ ณ จุดรับสมัครแข่งขัน เพื่อความรวดเร็ว
และเรียบร้อย ขอให้เตรียมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำานวน 2 รูป และสำาเนาบัตรประชาชน 
1 ใบ ยื่นพร้อมใบสมัครฯ (สำาหรับในปี 2561 นี้ จะได้บัตรสีเหลือง) และผู้ที่สามารถทำา
ใบอนุญาตแข่งขันได้ จะต้องมาแข่งสนามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดการแข่งขันอย่างน้อย  
1 สนามในปี 2561
 4.5 นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทาง
วินัยห้ามแข่งขันจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 

5. กติก�ก�รแข่งขัน

 5.1 อ้างอิงกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ฉบับล่าสุด 
และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการแข่งขัน
จักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ ประเทศไทย  ประจำาปี 2561
 5.2 นักจักรยานที่สมัครเข้าแข่งขัน ต้องใช้รถจักรยานเสือภูเขาตามที่กติการะบุไว้
เท่านั้น
 5.3 ผูเ้ข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมหมวกกันกระแทกและกระชับสายรดัคางตลอด
เวลาแข่งขัน
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 5.4 ล้อของจักรยานจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 29 นิ้ว ทั้งล้อหน้าและล้อ
หลัง ยกเว้น รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และรุ่นอายุ 12 ปี แต่ทั้งนี้ วงล้อทั้งสองข้างจะต้องมี
เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
 5.5 รถที่ใช้ในการแข่งขันดาวน์ฮิล รุ่นทั่วไปชาย (ฮาร์ดเทล) และรุ่นฟรีไรด์ จะ
ต้องเป็นรถที่มีคุณสมบัติตามประกาศแนบท้ายระเบียบฉบับนี้ เท่านั้น  
 5.6 นักจักรยานแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าหน่ึง
ประเภทในดาวน์ฮิล ในรุ่นอายุของตน แต่จะต้อง ลงแข่งขันจับเวลาของประเภทนั้นๆ ด้วย           
ไม่อนุญาตให้ใช้เวลาการแข่งขันเที่ยวเดียวนำาไปใช้กับแบบอื่น
 5.7 นักแข่งต้องติดเบอร์ที่หน้ารถให้ชัดเจน ห้าม ตัด, พับ หรือเจาะรูใดๆ ทั้ง
สิน้ หากหลดุและอยู่ในสภาพท่ีมองไม่ชัดเจน ผูตั้ดสนิ ไม่สามารถจะนับรอบให้ได ้หน้ากาก
หน้ารถจะเป็นเบอร์ประจำาตัวของนักกีฬาแต่ละคน จะต้องนำามาแข่งขันในสนามชิงแชมป์
ประเทศไทยทุกสนาม หากไม่นำามาจะถูกปรับ 200 บาท
 5.8 นักแข่งจะต้องทำาการติดเบอร์ที่ตัวนักแข่งให้อยู่ในสภาพที่มองเห็นชัดเจน ใน
ตำาแหน่งที่คณะกรรมการผู้ตัดสินกำาหนด   
 5.9 ในกรณท่ีีมีการติดอุปกรณอิ์เลก็ทรอนิกส ์นักกีฬาในรุน่ท่ีต้องใช้อุปกรณ ์ให้มา
ลงชื่อรับอุปกรณ์ที่จุดที่กรรมการกำาหนด หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วจะต้องนำามาส่งคืนให้
กับกรรมการที่จุดรับอุปกรณ์ 
 5.10 ผลการจัดอันดบัผูแ้ข่งขัน จะคดิจากเวลา 5% ของผูท่ี้เข้าเสน้ชัยเป็นคนแรก
ของในแต่ละรุ่น หากไม่เข้าเวลาตามกำาหนด ถือว่าขี่ไม่ถึงเส้นชัย
 5.11 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือว่าเป็นการสิ้นสุด  
 5.12 การประท้วงต้องยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  ภายในกรอบเวลา
ก่อนพธิมีอบรางวัลการแข่งขันเริม่ต้นข้ึน  คณะกรรมการผูตั้ดสนิจะพจิารณาข้อประท้วงและ
ตรวจสอบ การตัดสินการประท้วงของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด (การประท้วง  
รวมความครอบคลุมทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นผลการตัดสินของกรรมการ/คุณสมบัตินักแข่ง)

6. ค่�สมัคร
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7.  ก�รให้คะแนนก�รแข่งขัน 

 7.1 นักจักรยานท่ีได้รบัตำาแหน่งและคะแนนรวมประจำาปี จะต้องแข่งขันอย่างน้อย 
4 สนาม  โดยเอาคะแนนทุกสนามรวมกันผู้ใดได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ และหากมีคะแนน
เท่ากัน ผูท่ี้เข้ารว่มการแข่งขันสนามแข่งขันเท่ากันให้ถือเอาสนามสดุท้ายใครมีตำาแหน่งดีกว่า 
จะเป็นผู้ชนะ (ทุกประเภทและทุกรุ่น)

 7.2  นักกีฬาที่ติดภารกิจเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย
ท่ีส่งเข้าแข่งขันโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และจำาเป็นต้องขาดการแข่งขัน
สนามใดสนามหน่ึง จะได้รบัสทิธิถื์อเสมือนหน่ึงเข้ารว่มการแข่งขันตามปกติ ในกรณท่ีีสนาม
ก่อนหน้ามีอันดับ 1-5 และจะไดร้บัคะแนนตามท่ีทำาได้ในสนามลา่สุด คอื 20,18,16,14 และ 
12 คะแนน แล้วแต่กรณีตามแต่อันดับที่ทำาได้ แต่จะไม่น้อยกว่า 10 คะแนน 
   อย่างไรก็ตาม กรณีไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เน่ืองจากติดภารกิจทีมชาติไทยใน
สนามสุดท้าย จะได้รับคะแนนสะสมตามปกติ ไม่มีการติดบวกคะแนนสองเท่า
 7.3  เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกตัวนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย จะพิจารณาจาก
ผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด ประจำาปี ในประเภทครอสคันทรี่ – แข่งขัน(A) และดาวน์ฮิล ใน
รุ่นเยาวชนชาย–หญิงและทั่วไปชาย–หญิง 

ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีดังนี้
 ประเภทแข่งขัน   ประเภทดาวน์ฮิล
 1. รุ่นทั่วไปชาย   1. รุ่นทั่วไปชาย
 2. รุ่นทั่วไปหญิง   2. รุ่นทั่วไปหญิง
 3. รุ่นอายุ 30 – 39 ปีชาย    3. รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไปชาย
 4. รุ่นอายุ 40 – 49 ปีชาย  4. รุ่นทั่วไปชาย – ฮาร์ดเทล
 5. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย  
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ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีดังนี้
 ประเภทท่องเที่ยว   ประเภทดาวน์ฮิล
 1. รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย  1. รุ่นอายุ 15 – 16 ปีชาย
 2. รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง  2. รุ่นอายุ 15 – 16 ปีหญิง
 3. รุ่นอายุ 35  ปีขึ้นไปหญิง
 4. รุ่นอายุ 30 - 39 ปีชาย
 5. รุ่นอายุ 40 – 49 ปีชาย
 6. รุ่นอายุ 50  ปีขึ้นไปชาย 

ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มีดังนี้
 ประเภทท่องเที่ยว   ประเภทดาวน์ฮิล
 1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย     1. รุ่นทั่วไปชาย – ฟรีไรด์
 2. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง  
 3. รุ่นอายุ 15 – 16 ปีชาย   ประเภทแข่งขัน
 4. รุ่นอายุไม่เกิน  16 ปีหญิง 1. รุ่นเยาวชนชาย
 5. รุ่นอายุ 17 – 18 ปีชาย  2. รุ่นเยาวชนหญิง
 6. รุ่นอายุ 17 – 18 ปีหญิง  
     
ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีดังนี้
 ประเภทท่องเที่ยว   ประเภทดาวน์ฮิล
 1.  รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย 1. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย

 ถ้วยเกียรติยศ  มีดังนี้
 ประเภทท่องเที่ยว   
 1. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย 
 2. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง

 ประเภทดาวน์ฮิล    
 1. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
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8. ร�งวัลแต่ละสน�ม

 8.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึก, คูปองอาหารและคูปองจับรางวัล
 8.2 ผู้ชนะอันดับ 1 – 5 ทุกรุ่น จะได้รับใบประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล  
 8.3 ผู้ชนะอันดับ 1- 3 ในประเภท Class A (แข่งขัน) และดาวน์ฮิล จะได้รับ
เงินรางวัล ดังนี้
     8.3.1 รุ่นยุวชนชาย, เยาวชนชาย/หญิง,  
       อันดับ 1   เงินรางวัล 1,000 บาท
       อันดับ 2   เงินรางวัล 800 บาท
       อันดับ 3  เงินรางวัล 500 บาท
      8.3.2 รุ่นทั่วไปชาย/หญิง, อายุ 30 ปีชาย, อายุ 40–49 ปีชาย, อายุ 50 ปีชาย 
       อันดับ 1  เงินรางวัล 1,500 บาท
         อันดับ 2  เงินรางวัล  1,000 บาท
       อันดับ 3  เงินรางวัล 500 บาท
 8.4 กรณี รุ่นใดมีนักแข่งไม่ถึง  5  คน นักกีฬาที่ขี่ครบระยะทาง จะได้ถ้วยรางวัล
และประกาศนียบัตรตามลำาดับ แต่จะไม่มีเงินรางวัล
 8.5  ในการแข่งขันดาวน์ฮิลทุกรุ่น จะมีถ้วยรางวัลพิเศษ “มือใหม่ใจถึง” สำาหรับ
นักกีฬาที่ไม่เคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของการแข่งขันดาวน์ฮิลชิงแชมป์ประเทศไทยในประเภท
ใดๆ มาก่อน
 8.6 รางวัลแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขัน ครบ 5 สนาม คือ นักกีฬาท่ี
ทำาคะแนนสะสมไว้สูงสุดของแต่ละรุ่นของประเภทครอสคันทรี่ Class A (แข่งขัน) และ            
ดาวน์ฮลิ จะได้รบัรางวัลถ้วยพระราชทานพรอ้มเงนิรางวัลทุกรุน่ รายละเอียดเงนิรางวัลตาม
ประกาศแนบท้ายระเบียบนี้
 8.7 รางวัลคะแนนสะสมสูงสุดจำานวน 5 สนาม อันดับ 2 – 5 ของแต่ละรุ่น       
จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 8.8 นักกีฬาท่ีจะสามารถรบัเงนิรางวัลคะแนนรวมสะสม 5 สนาม จะต้องมาแข่งขัน
อย่างน้อย 4 สนาม และการจ่ายเงินรางวัล จะจ่าย ณ สนามแข่งขันสนามสุดท้าย และถ้า
ไม่มาในวันนั้นจะต้องแสดงตัวติดต่อขอรับภายใน 30 วัน นับจากการแข่งขันสนามสุดท้าย
เสร็จสิ้น
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 ระเบียบและข้อบังคบั การแข่งขันจักรยานประเภทเสอืภเูขา ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ถือปฏิบัติในการแข่งขันต้ังแต่ สนามท่ี 1      
วันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

    พลเอก   

   ( เดชา  เหมกระศรี )
   นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คุณสมบัติรถจักรย�นภูเข� (Mountain Bike)

 เพือ่เป็นแนวทางปฏบัิติเดียวกันจึงกำาหนดคณุสมบัติรถจักรยานภเูขา (Mountain 
Bike) ที่ใช้ในการแข่งขันจักรยานภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังนี้
คุณสมบัติทั่วไปของรถจักรยานภูเขา(MTB)
 1. ล้อรถจกัรยานภูเขามีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไมเ่กนิ  29 นิว้ และล้อทั้งสองข้าง
จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันทั้งสองล้อ
 2. ห้ามใช้ดอกยางที่มีส่วนประกอบของตะปู
   3. พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถจักรยานต้องมาจากมนุษย์เท่านั้น
     

ลักษณะรถจักรย�นที่ใช้แข่งขันด�วน์ฮิล (Down Hill)

 1. รถจักรยานประเภทดาวน์ฮิล
 ตัวถังรถจักรยาน (Frame) จะมีช่วงยุบ(Shox),จุดหมุน หรือไม่ก็ได้ ตะเกียบ
(Fork)จะมีช่วงยุบหรือไม่ก็ได้ และจะเป็นแบบมีจุดยึดเดี่ยวหรือสองจุดยึดก็ได้ (Single or 
Double Crown)

 2. รถจักรยานประเภทฟรีไรด์ (Free Ride)
 ตัวถังรถจักรยาน (Frame) จะต้องมีช่วงยุบ (Shox) หรือมีจุดหมุน 1 จุดขึ้นไป 
ชุดขับเคลื่อนด้านหน้า (Crank Set) จะประกอบด้วย ใบจาน 3 ใบ / 2 ใบ หรือ 1 ใบ
ก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้รอกบังคับโซ่ (Chain Guide) ตะเกียบ (Fork) จะเป็นแบบมีช่วง
ยุบ (Shox) หรือไม่ก็ได้แต่ต้องเป็นแบบจุดยึดเดี่ยว (Single Crown) เท่านั้น

 3. รถจักรยานประเภทหลังแข็ง (Hard Tail) 
 ตัวถังรถจักรยาน (Frame) จะต้องไม่มีช่วงยุบ (Shox) หรือจุดหมุนใดๆ ทั้งสิ้น 
ตะเกียบ (Fork) จะเป็นแบบมีจุดยึดเดีย่วหรอืสองจุดยึดก็ได ้(Single or Double Crown) 
สามารถใช้อุปกรณกั์นโซต่กจากใบจาน (Chain Guide) ได้ ให้ใช้ใบจานหน้า 1 ใบเท่าน้ัน

หมายเหตุ : การแข่งขันจักรยานภูเขาดาวน์ฮิลชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จัดการแข่งขัน
 โดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้อง
 สวมหมวกกันกระแทกแบบเต็มใบ (Full Face Helmet) แข่งขันเท่านั้น
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ระเบียบและข้อบังคับ

ก�รแข่งขันจักรย�นบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561

ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  

1. ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561 

ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี

 

2. ก�รแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 สน�ม ดังต่อไปนี้ **ถ่�ยทอดสดทุกสน�ม**

3. รุ่นก�รแข่งขัน

 การคำานวณคิดตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ให้นำาปี พ.ศ. ที่
แข่งขันลบออกดว้ยปี พ.ศ.เกิด  โดยนักกีฬาจะต้องลงแข่งขันให้ตรงรุน่อายุของตนเองเท่าน้ัน
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4. คุณสมบัตินักกีฬ�จักรย�นที่เข้�แข่งขัน

 4.1 นักกีฬา BMX Racing ทุกรุ่น ต้องมีใบอนุญาตแข่งขันประจำาปี 2561       
สีเหลือง ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ออกโดย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยฯ และผู้ท่ีสามารถทำาใบอนุญาตแข่งขันได้จะต้องมาแข่งขันสนามท่ีสมาคมจักรยานฯ 
จัดการแข่งขันอย่างน้อย 1 สนามในปี 2561
 4.2 นักจักรยานต้องแสดงใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ก่อน
การแข่งขันทุกสนาม
 4.3 นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทาง
วินัยห้ามแข่งขันจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ 
 4.4 นักจักรยานรุน่ท่ีกำาหนดกรอบอายุ จะต้องเตรยีมหลกัฐานบัตรประชาชนเตรยีม
พร้อมกรณีถูกเรียกตรวจสอบ กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำาบัตรประชาชน จะต้องเตรียมหลัก
ฐานใบเกิดและทะเบียนบ้าน ตัวจริงสำาหรับการเรียกตรวจสอบ
 4.5 นักแข่งทุกคนจะต้องมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ครอบคลุมระยะเวลาอย่าง
น้อยในห้วงเวลาของการแข่งขัน สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ ในฐานะผูจั้ดการแข่งขัน
จะมีขอบเขตรับผิดชอบเพียงการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุในสนามแข่งขันและนำาส่งโรง
พยาบาลใกล้เคียงเท่านั้น
 4.6 นักจักรยานท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องสวมหมวกกันกระแทกแบบเต็มใบ 
(full face) รัดสายรัดคาง สวมถุงมือแบบคลุมเต็มนิ้วและใส่สนับแข้งป้องกัน ตลอดเวลา  
ในระหว่างการฝึกซ้อมและระหว่างแข่งขัน มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เริ่มต้นการแข่งขัน

5. กติก�ก�รแข่งขัน

 5.1 อ้างอิงกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ฉบับปัจจุบัน  
และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ว่า
ด้วยระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี  
2561 
 5.2 การจัดรูปแบบการแข่งขันหากมีนักกีฬาในรุ่นใดสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ระหว่าง 5 – 8 คน จะจัดการแข่งขัน 3 โมโต โดยโมโตที่ 3 จะตัดนักกีฬาอันดับสุดท้าย
ออกจากการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศ หากผลคะแนนรวม 3 โมโตเท่ากันให้ใช้ผลการ
แข่งขันของโมโตสุดท้าย
 5.3 ส่วนรุ่นใดที่มีนักกีฬาตั้งแต่ 9 คนขึ้นไป จะจัดการแข่งขันตามรูปแบบของ
สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) 
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 5.4 ในรุ่นการแข่งขันท่ีมีนักกีฬาต้ังแต่ 12 คนข้ึนไป นักกีฬากลุ่มผู้แพ้ท่ีไม่
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้สิทธิ์ทำาการแข่งขันรอบไฟนอล บี (จัดอันดับ) โดยมีรางวัล
ประกาศนียบัตรผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ และอันดับสาม ของการจัดอันดับไฟนอลบีมอบ
ให้ ทั้งนี้ รุ่นที่มีนักกีฬาเกินกว่า 16 คน นักกีฬาที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันรอบจัดอันดับนี้ สงวน
สิทธิ์เฉพาะนักกีฬาที่ได้อันดับ 5-8 ของรอบรองชนะเลิศ 
 5.5 กรณท่ีีมีนักกีฬาไม่ถึง 5 คนในรุน่ใด ผูตั้ดสนิจะพจิารณารวมรุน่ไปรว่มแข่งขัน
กับรุ่นที่มีศักยภาพมากกว่ารุ่นถัดไป และนับผลการแข่งขันรวมรุ่น แต่จะให้สิทธิในการคิด
คะแนนสะสมแยกตามรุ่นเดิม
 5.6 การแข่งขัน MTB Supercross จะแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยจัดนักกีฬาเป็น
กลุ่มๆ ละไม่เกิน 8 คน เพื่อหานักกีฬาเข้าชิงชนะเลิศ จำานวน 8 คน และหากมีนักกีฬา
ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า 4 คน จะยกเลิกการแข่งขันในสนามนั้นๆ หรือขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 5.7 นักกีฬาท่ีมีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือกลั่นแกล้งนักกีฬาอ่ืนในระหว่าง
การแข่งขัน จะถูกพิจารณาปรับ/ลงโทษ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 5.8 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน  ถือว่าเป็นการสิ้นสุด  
 5.9 การประท้วง  ต้องยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  ภายในกรอบเวลา
ก่อนพธิมีอบรางวัลการแข่งขันเริม่ต้นข้ึน  คณะกรรมการผูตั้ดสนิจะพจิารณาข้อประท้วงและ
ตรวจสอบ การตัดสินการประท้วงของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด (การประท้วง  
รวมความครอบคลุมทุกกรณี  ไม่ว่าจะเป็นผลการตัดสินของกรรมการ/คุณสมบัตินักแข่ง)

6. ค่�สมัครแข่งขัน
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7. ก�รให้คะแนนสะสม

 7.1 นักจักรยานจะได้คะแนนสะสมเพื่อชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ละสนาม จะได้รับคะแนนสะสมดังต่อไปนี้

 สนามสุดท้ายจะมีคะแนนบวกเป็นสองเท่า 
 
 7.2  นักจักรยานที่ได้ตำาแหน่งชนะเลิศประจำาปีจะต้องแข่งขันอย่างน้อย 4 สนาม 
โดยนำาคะแนนของทุกสนามรวมกัน  ผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ  ในกรณีคะแนน
เท่ากัน  ให้ใช้ตำาแหน่งจากการแข่งขันสนามสุดท้ายเป็นการตัดสิน ใครได้ตำาแหน่งดีกว่าจะ
เป็นผู้ชนะ
 7.3  นักกีฬาที่ติดภารกิจเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย
ท่ีส่งเข้าแข่งขันโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และจำาเป็นต้องขาดการแข่งขัน
สนามใดสนามหน่ึง จะได้รบัสทิธิถื์อเสมือนหน่ึงเข้ารว่มการแข่งขันตามปกติ ในกรณท่ีีสนาม
ก่อนหน้ามีอันดับ 1-5 และจะได้รับคะแนนตามที่ทำาได้ในสนามล่าสุด คือ 10, 8, 7, 6 
และ 5 คะแนน แล้วแต่กรณีตามแต่อันดับที่ทำาได้ แต่จะไม่น้อยกว่า 5 คะแนน อย่างไร
ก็ตาม กรณีไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากติดภารกิจทีมชาติไทยในสนามสุดท้าย จะได้
รับคะแนนสะสมตามปกติ ไม่มีการติดบวกคะแนนสองเท่า
 7.4  เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกตัวนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย จะพิจารณาจาก
ผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด ประจำาปี ในรุ่นเยาวชนชาย – หญิง และทั่วไปชาย – หญิง  
 7.5  สำาหรบัการเก็บคะแนนในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี 3 ระหว่าง
วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ที่จังหวัดชัยนาทนั้น จะคิดคะแนนสะสมดังต่อไปนี้ 
 7.5.1 นักกีฬาทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันในรายการ BMX ชิงแชมป์เอเชีย จะได้รับ
คะแนนสะสมสำาหรบัชิงแชมป์ประเทศไทย โดยนำาอันดบัของนักกีฬาแต่ละคนท่ีทำาได้ในการ
แข่งขันชิงแชมป์เอเชีย และจะได้รับคะแนนสะสมตามลำาดับ 1 / 2 / 3 หรือ 4 ตามตาราง
ข้อ 7.1 โดยคิดคะแนนด้วยการเรียงลำาดับของนักกีฬาไทยในรุ่นประชาชนทั่วไปชาย-หญิง 
และเยาวชนชาย-หญิง ของรายการชิงแชมป์เอเชียเท่านั้น
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 7.5.2 สำาหรับนักกีฬาคนอ่ืนๆ ในรุ่นประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง และเยาวชนชาย-
หญิง จะได้รับคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยตามตารางข้อ 7.1 ของการแข่งขันสี่รุ่นดัง
กล่าวในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่ 3 
  
8.  ร�งวัลแต่ละสน�ม

 8.1 ผู้ชนะเลิศ ,รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และมอบเงิน
รางวัลตามลำาดบั รางวัลน้ีจะมอบให้นักจักรยาน ท่ีเข้าแข่งขัน ตามรุน่ต่างๆ ทุกสนาม ดังน้ี

 
 8.2 กรณี รุ่นใดมีนักแข่งไม่ถึง  5  คน นักกีฬาที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะ
ได้เหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรตามลำาดับ แต่จะไม่มีเงินรางวัล
 8.3 กรณีผู้ตัดสินจะพิจารณารวมรุ่น ไปร่วมแข่งขันกับรุ่นที่มีศักยภาพมากกว่ารุ่น
ถัดไป การมอบรางวัลจะรวมรุ่น แต่จะให้สิทธิในการคิดคะแนนสะสมแยกตามรุ่นเดิม
 8.4 รางวัลแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขัน ครบ  5 สนาม และไดผู้ท่ี้ทำาคะแนน
สะสมไว้สูงสุดของ  แต่ละรุ่นจะได้รับรางวัลดังนี้
   ประเภท BMX RACING
1. รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปีชาย/หญิง ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 
2. รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปีชาย/หญิง ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 
3. รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 16 ปีชาย/หญิง ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 
4. รุ่นเยาวชนชาย/หญิง   ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล
5. รุ่นทั่วไปชาย/หญิง   ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล
6. รุ่นอายุ  30  ปีขึ้นไปชาย  ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล
   ประเภท MTB Super Cross
1. รุ่นยุวชนอายุ 14 - 16 ปีชาย  ถ้วยพระราชทาน
2. รุ่นเยาวชนชาย    ถ้วยพระราชทาน
3. รุ่นทั่วไปชาย    ถ้วยพระราชทาน
4. รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไปชาย   ถ้วยพระราชทาน
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 สำาหรับนักกีฬาประเภท BMX มือใหม่  ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจำานวน  5  สนาม  
อันดับ 1 – 5 ของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 8.5 นักกีฬาที่มีคะแนนสะสมรวม 5 สนาม ตั้งแต่อันดับ 1 – 3 ในรุ่นยุวชนอายุ
ไม่เกิน 12 ปีชาย/หญิง, รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปีชาย/หญิง, รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
ชาย/หญิง, รุ่นเยาวชนชาย/หญิง, รุ่นทั่วไปชาย/หญิง และรุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไปชาย ยังจะ
ได้รับเงินรางวัลตามประกาศแนบท้ายระเบียบนี้
 8.6 นักกีฬาท่ีจะสามารถรบัเงนิรางวัลคะแนนรวมสะสม 5 สนาม จะต้องมาแข่งขัน
อย่างน้อย 4 สนามและการจ่ายเงินรางวัล จะจ่าย  ณ  สนามแข่งขันสนามสุดท้าย และถ้า
ไม่มาในวันนั้นจะต้องแสดงตัวติดต่อขอรับภายใน 30 วัน นับจากการแข่งขันสนามสุดท้าย
เสร็จสิ้น

 ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันจักรยานประเภท BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให้ถือปฏบัิติในการ
แข่งขันตั้งแต่ สนามที่ 1 วันที่ 13-14 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

    พลเอก   

   ( เดชา  เหมกระศรี )
   นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ระเบียบและข้อบังคับ

ก�รแข่งขันจักรย�นเสือภูเข�ท�งเรียบ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561

ชิงถ้วยพระร�ชท�น  สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  

1. ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทเสือภูเข�ท�งเรียบ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 

2561  ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  

2. ก�รแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  4  สน�ม  ดังนี้ 

3. รุ่นก�รแข่งขัน 
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 การคำานวณคิดตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ให้นำาปี พ.ศ. ที่
แข่งขันลบออกด้วยปี พ.ศ.เกิด ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าแข่งขันนอกรุ่นอายุของตัวเอง และ
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรุ่นการแข่งขันระหว่างปีการแข่งขัน
      
4. คุณสมบัตินักกีฬ�จักรย�นที่เข้�แข่งขัน

 4.1 นักกีฬาที่จะลงแข่งขันในรุ่นกำาหนดอายุทั้งหมด  จะต้องเตรียมหลักฐานบัตร
ประชาชนตัวจริง ในกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบหลักฐาน กรณีที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำาบัตร
ประชาชน จะต้องเตรียมใบแจ้งเกิดหรือใบทะเบียนบ้านตัวจริงกรณี ท่ีมีการขอตรวจสอบ
หลักฐาน  การคำานวณคิดตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ให้นำาปี พ.ศ. 
ที่แข่งขันลบออกด้วยปี พ.ศ.เกิด
 4.2 นักแข่งทุกคนจะต้องมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ครอบคลุมระยะเวลาอย่าง
น้อยในห้วงเวลาของการแข่งขัน สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ ในฐานะผูจั้ดการแข่งขัน
จะมีขอบเขตรับผิดชอบเพียงการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุในสนามแข่งขันและนำาส่งโรง
พยาบาลใกล้เคียงเท่านั้น
 4.3  นักกีฬา จะต้องมีใบอนุญาตแข่งขันฯ (License) ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาจัก
ยานฯ สามารถ ทำาได้ ณ จุดรับสมัครแข่งขัน เพื่อความรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้เตรียม
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำานวน 2 รูป และสำาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ยื่นพร้อมใบสมัครฯ 
(สำาหรับในปี 2561 นี้ จะได้บัตรสีเหลือง) และผู้ที่สามารถ ทำาใบอนุญาตแข่งขันได้จะต้อง
มาแข่งสนามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดการแข่งขันอย่างน้อย 1 สนามในปี 2561
 4.4 นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทาง
วินัยห้ามแข่งขันจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 

5. กติก�ก�รแข่งขัน

 5.1 อ้างอิงกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.)  ฉบับล่าสุด 
และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการแข่งขัน
จักรยานประเภทเสือภูเขาทางเรียบ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำาปี 2561
 5.2 นักจักรยานที่สมัครเข้าแข่งขัน ต้องใช้รถจักรยานเสือภูเขาตามที่กติการะบุไว้
เท่านั้น
 5.3 ผูเ้ข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมหมวกกันกระแทกและกระชับสายรดัคางตลอด
เวลาแข่งขัน
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 5.4 ล้อของจักรยานจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 29 นิ้ว ทั้งล้อหน้าและล้อ
หลัง 
 5.5 นักแข่งต้องติดเบอร์ท่ีหน้ารถให้ชัดเจน ห้าม  ตัด,พับ หรือเจาะรูใดๆ ทั้งสิ้น 
หากหลุดและอยู่ในสภาพที่มองไม่ชัดเจน  ผู้ตัดสิน  ไม่สามารถจะนับรอบให้ได้ หน้ากาก
หน้ารถจะเป็นเบอร์ประจำาตัวของนักกีฬาแต่ละคน จะต้องนำามาแข่งขันในสนามชิงแชมป์
ประเทศไทยทุกสนาม หากไม่นำามาจะถูกปรับ 200 บาท
 5.6 นักแข่งจะต้องทำาการติดเบอร์ที่ตัวนักแข่งให้อยู่ในสภาพที่มองเห็นชัดเจน ใน
ตำาแหน่งที่คณะกรรมการผู้ตัดสินกำาหนด   
 5.7 ในกรณท่ีีมีการติดอุปกรณอิ์เลก็ทรอนิกส ์นักกีฬาในรุน่ท่ีต้องใช้อุปกรณ ์ให้มา
ลงชื่อรับอุปกรณ์ที่จุดที่กรรมการกำาหนด หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วจะต้องนำามาส่งคืนให้
กับกรรมการที่จุดรับอุปกรณ์ 
 5.8 กรณีที่จัดการแข่งขันในวงจร ผู้ตัดสินจะพิจารณานักกีฬาที่ผ่านเส้นชัยแต่ละ
รอบ หากนักกีฬาคนใด ทำาเวลาชา้กว่าผู้ทีผ่านเส้นชัยคนแรกของรุ่นเกินกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ 
ผู้ตัดสินอาจพิจารณาให้ออกจากกาแข่งขันได้
 5.9 ผลการจัดอันดับผู้แข่งขัน  จะคิดจากเวลา  20 เปอร์เซ็นต์  ของผู้ที่เข้าเส้น
ชัยเป็นคนแรกของในแต่ละรุ่น  หากไม่เข้าเวลาตามกำาหนด  ถือว่าขี่ไม่ถึงเส้นชัย
 5.10 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน  ถือว่าเป็นการสิ้นสุด  
 5.11 การประทว้ง  ตอ้ง ยืน่ตอ่คณะกรรมการจดัการแขง่ขันฯ  ภายในกรอบเวลา
ก่อนพธิมีอบรางวัลการแข่งขันเริม่ต้นข้ึน  คณะกรรมการผูตั้ดสนิจะพจิารณาข้อประท้วงและ
ตรวจสอบ การตัดสินการประท้วงของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด (การประท้วง  
รวมความครอบคลุมทุกกรณี  ไม่ว่าจะเป็นผลการตัดสินของกรรมการ/คุณสมบัตินักแข่ง)

6. ค่�สมัคร

 ค่าสมัครแข่งขันทุกประเภท  450  บาท
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7. ก�รให้คะแนนสะสม

 7.1 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับคะแนนสะสม ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแต่ละสนามจะได้รับคะแนนสะสม 
ดังต่อไปนี้

 สนามสุดท้ายจะมีคะแนนบวกเป็นสองเท่า
 
7.2  นักกีฬาจักรยานท่ีจะไดค้รองถ้วยพระราชทานและคะแนนรวมประจำาปี จะต้องแข่งขัน
อย่างน้อย 3 สนาม  โดยเอาคะแนนทุกสนามรวมกันผู้ใดได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ  และ
หากมคีะแนนเทา่กัน  ผู้ทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนัสนามแข่งขนัเทา่กนัให้ถอืเอาสนามสุดทา้ยใคร
มีตำาแหน่งดีกว่า จะเป็นผู้ชนะ  (ทุกประเภทและทุกรุ่น)

8. ร�งวัลแต่ละสน�ม

 8.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึก, ถ้วยเกียรติยศ
 8.2 ผู้ชนะอันดับ 1-5 ทุกรุ่น จะได้รับใบประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล  

 ระเบียบและข้อบังคบั การแข่งขันจักรยานเสอืภเูขาทางเรยีบ ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ปั่นเพื่อชีวิต “Bike for All” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ให้ถือปฏิบัติในการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่  
22 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

    พลเอก   

   ( เดชา  เหมกระศรี )
   นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ระเบียบและข้อบังคับ

ก�รแข่งขันจักรย�น ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All ประจำ�ปี 2561

ชิงถ้วยพระร�ชท�นฯ

1. ก�รแข่งขันจักรย�น ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All ประจำ�ปี 2561  

ชิงถ้วยพระร�ชท�นฯ

2. สน�มก�รแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  4  สน�ม  ดังนี้ 

3. รุ่นก�รแข่งขัน  

  

4. คุณสมบัตินักกีฬ�จักรย�นที่เข้�แข่งขัน

 4.1 นักกีฬาท่ีจะลงแข่งขันทุกคน ต้องมีสขุภาพรา่งกายท่ีแข็งแรง และพรอ้มสำาหรบั
การแข่งขัน
 4.2 นักแข่งทุกคนจะต้องมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ครอบคลุมระยะเวลาอย่าง
น้อยในห้วงเวลาของการแข่งขัน สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ ในฐานะผู้จัดการ
แข่งขันจะมีขอบเขตรบัผดิชอบเพยีงการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุในสนามแข่งขันและนำา
ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเท่านั้น
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5. กติก�ก�รแข่งขัน

 5.1 ระยะทางการแข่งขัน 80 กิโลเมตร สำาหรับรุ่น AV40 ต้องใช้เวลาในการ
แข่งขันไม่เกิน 2 ชั่วโมง รุ่น AV35 ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 17 นาที และรุ่นไม่จำากัด AV 
ใช้เวลาแข่งขันภายใน 3 ชั่วโมง 30 นาที
 5.2 นักจักรยานที่สมัครเข้าแข่งขัน สามารถใช้รถจักรยานได้ทุกประเภท
 5.3 ผูเ้ข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมหมวกกันกระแทก และกระชับสายรดัคางตลอด
เวลาแข่งขัน
 5.4 ห้ามติดตั้งแอร์โรบาร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า

6. ค่�สมัคร

 ค่าสมัครแข่งขันทุกประเภท  700  บาท

7. ร�งวัลแต่ละสน�ม

 7.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะได้รับเส้ือท่ีระลึก, เหรียญรางวัลสะสม มี 4 แบบ 
สำาหรับ 4 สนาม
 7.2 ผู้ชนะอันดับ 1-10 ของรุ่น AV40 และ AV35 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
 7.3 รางวัลพิเศษ สำาหรับผู้ ท่ีมีสถิติท่ีดีท่ีสุด ในการแข่งขันประเภท AV          
คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
8. ก�รให้คะแนนสะสม

 8.1  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับคะแนนสะสม ชิงถ้วยพระราชทานฯ  
โดยแต่ละสนามจะได้รับคะแนนสะสม ดังต่อไปนี้

 สนามสุดท้ายจะมีคะแนนบวกเป็นสองเท่า 
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 8.2 นักกีฬาจักรยานท่ีจะได้ครองถ้วยพระราชทานและคะแนนรวมประจำาปี จะ
ต้องแข่งขันอย่างน้อย 3 สนาม โดยเอาคะแนนทุกสนามรวมกันผู้ใดได้มากท่ีสุดจะเป็นผู้
ชนะ  และหากมีคะแนนเท่ากัน  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันสนามแข่งขันเท่ากันให้ถือเอาสนาม
สุดท้ายใครมีตำาแหน่งดีกว่า จะเป็นผู้ชนะ (ทุกประเภทและทุกรุ่น)

 ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันจักรยาน ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 
4 All ประจำาปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ให้ถือปฏิบัติในการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 22  
เมษายน 2561 เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

    พลเอก   

   ( เดชา  เหมกระศรี )
   นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตัวอย่่างบัตร License (ปี 2561 สีเหลืองอ่อน)
สำาหรับแข่งขันภายในประเทศ 
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ตัวอย่่างบัตร License (ปี 2561 สีเหลืองเข้ม)
สำาหรับแข่งขันต่างประเทศ 
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ใบอนุญ�ตแข่งขัน : Licenses

 1. ใบอนุญาตแข่งขัน Licenses เป็นเอกสารยืนยันตัวตน สำาหรับผู้ถือบัตร ตาม
ระเบียบและข้อบังคับของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และอนุญาตให้ผู้ท่ีมีบัตร
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ได้
 2. สำาหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตแข่งขัน Licenses ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันที่
จดัโดย สมาคมจกัรยานฯ, กฬีาแห่งชาต ิ,กีฬาเยาวชนแหง่ชาต ิ, และรายการแขง่ขนัตา่งๆ 
ที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ รับรองการจัดการแข่งขัน 
 3. นักกีฬาที่ถือใบอนุญาตแข่งขัน Licenses จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ อย่างเคร่งครัด
 4. นักกีฬาที่ถือใบอนุญาตแข่งขัน Licenses จะต้องมีการทำาประกันอุบัติเหตุของ
ตนเองให้ครอบคลุม 
 5. ใบอนุญาตแข่งขัน Licenses มีอายุ 1 ปี นับต้ังแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 
สามารถนำาไปใช้ได้กับการแข่งขันระดับนานาชาติ

ประเภทของผู้ถือใบอนุญ�ตแข่งขัน Licenses

บุคลากร ภายใต้ระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องถือใบอนุญาตแข่งชัน Licenses
 1 ผู้ตัดสิน  หมายถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาจักรยานทุกประเภท  ที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดหรือให้การรับรอง
 2 ผู้ฝึกสอน หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนนักกีฬาจักรยานทุกประเภท ที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรที่สมาคมเป็นผู้จัดหรือรรับรอง
 3 นักจักรยาน (ชาย หรือ หญิง ทุกประเภท ทุกกลุ่มอายุ)
 4 นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประกอบด้วย
 (1) ประเภทถนนรุ่นยุวชนชาย-หญิง, เยาวชนชาย-หญิง, ทั่วไปชาย-หญิง
 (2) ประเภทเสือภูเขาครอสคันทรี Class A (ประเภทแข่งขัน) ทุกรุ่นอายุ, 
ประเภท ดาวน์ฮิล ทุกรุ่นอายุ 
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 (3) ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ เรซซิ่ง มือใหม่ ซุปเปอร์ครอส ทุกรุ่นอายุ
 (4 ประเภทเสือภูเขาทางเรียบ เฉพาะรุ่นแข่งขันที่เก็บคะแนน ทุกกลุ่มอายุ
 (5) ประเภทลู่ ทุกรุ่นอายุ
 5 นักจักรยานท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬา    
กองทัพไทย
 6 เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ผู้บริหารสมาคม เจ้าหน้าที่จับเวลา/ถ่ายรูปที่เส้นชัย 
ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่วิทยุ ผู้จัดการทีม แพทย์ นักกายภาพ ช่างประจำาทีม พนักงานขับรถ
 บุคคลดังกล่าวข้างต้น จะต้องถือใบอนุญาตตามท่ีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประ
เทศไทย กำาหนดเป็นรายปี 
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ก�รดำ�เนินก�รออกใบอนุญ�ต Licenses

1. นักจักรยานภายในประเทศ
 1.1  สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะออกใบอนุญาตแข่งขัน  Licenses  ให้กับนัก
จักรยานท่ีถือสญัชาติไทย และพกัอาศัยในประเทศไทย ในขณะท่ีย่ืนใบสมัคร โดยนักจักรยาน
ที่ขอทำาบัตร Licenses ต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย อย่างน้อย 
1 รายการ
 1.2  สมาคมกีฬาจักรยานฯ สามารถปฏิเสธการออกใบอนุญาตแข่งขัน Licenses 
ในกรณกีารกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่สมบูรณ ์หรอืแจ้งข้อมูลเป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจรงิ  
ท้ังน้ี  ข้ึนอยู่กับดุลยพนิิจของคณะกรรมการพจิารณาการออกใบอนุญาตแข่งขันว่าจะอนุญาต
หรือไม่  คำาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. นักกีฬาต่างชาติ
 2.1 นักกีฬาต่างชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกับสมาคมจักรยานฯ จะต้องถือบัตร 
Licenses ของ Federation ที่ตนเองสังกัดอยู่ หรือออกโดย UCI
 2.2  ในกรณีที่ Federation ของนักกีฬาที่ถือสัญชาติอยู่ ไม่ได้เป็นสมาชิกของ 
UCI สมาคมจักรยานฯ ไม่สามารถออกใบอนุญาตแข่งขัน Licenses ให้ได้ จะต้องออกโดย 
UCI
 2.3  หากนักกีฬาต่างชาติที่จะมาขอให้สมาคมจักรยานฯ ทำาบัตร Licenses นอก
เหนือจากข้อ 2.2 จะต้องแสดงหลักฐานประกอบในการขอทำา Licenses ดังนี้
- สมาคมกีฬาจักรยานฯ ต้องสบืสภาพได้ว่า ผูข้อให้ออกบัตร Licenses ต้องอยู่อาศัยในเมือง
ไทยต่อเนื่อง  ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยยึดถือการแสตมป์จากหนังสือเดินทาง (Passport) เป็น
หลัก พร้อมด้วย หลักฐานการแสดงตน เพื่อมีถิ่นที่อยูอ่าศัยในราชอาณาจกัร จากสำานกังาน
ตรวจคนเข้าเมือง  
 2.4  ในกรณีที่ Federation ของนักกีฬาที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ เป็นสมาชิกของ 
UCI จะต้องมีหนังสอืยืนยัน ความประพฤติและอนุญาตให้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยฯ ออกบัตร Licenses ให้กับผู้ขอทำาบัตร Licenses ได้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ถึงจะ
ดำาเนินการออกบัตร Licenses ให้
 2.5 หากสมาคมฯ ยังมิได้ดำาเนินการออกบัตร Licenses ให้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบ ให้นักจักรยานต่างชาติผู้นั้นใช้หลักฐานใบเสร็จยืนยัน  ในการเข้าร่วมแข่งขันที่
สมาคมกีฬาจักรยานฯ ออกให้ เป็นการชั่วคราวก่อน ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะไม่สามารถเหมา
รวมทุกรายการได้ จะใช้ได้เฉพาะครั้งต่อครั้งเท่านั้น 
 2.6  สำาหรับในกรณีนักกีฬาต่างชาติที่ขอทำาบัตร Licenses จะต้องเสียค่าสมัคร 
500 บาท/ครั้ง
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ขั้นตอนก�รออกใบอนุญ�ต Licenses

1. กรอกข้อมูลลงใบสมัครให้ชัดเจนและถูกต้อง พร้อมลงชื่อรับรอง
2. นักกีฬาไทย ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานสำาเนาบัตรประชาชน  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3. นักกีฬาต่างชาติ เอกสารสืบสภาพการอาศัยอยู่ในประเทศไทย, หนังสือรับรองจาก   
Federation, พาสปอร์ต รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร นักกีฬาไทย 100 บาท นักกีฬาต่างชาติ 500 บาท/ครั้ง
5. ในกรณีผู้ถือบัตร Licenses ทำาบัตรสูญหาย จะต้องถูกปรับเป็นเงิน นักกีฬาไทย         
50 บาท นักกีฬาต่างชาติ 200 บาท



ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันจักรยาน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน 73

ระเบียบสม�คมกีฬ�จักรย�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

       เรื่อง  ก�รส่งทีมและนักกีฬ�ไปแข่งขันต่�งประเทศ

 1. ทีมหรือสโมสร จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เสียค่าสมาชิกประจำาปีทุกปี
 2. นักกีฬา จะต้องสังกัดทีมหรือสโมสร ถือใบอนุญาตประจำาปี ออกโดยสมาคม
กีฬาจักรยานฯ จึงจะสามารถเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศได้
 3. จะต้องได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ หรือรับรองการสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันจากฝ่ายจัดการแข่งขันรายการเท่าน้ัน ใบโฆษณาหรือแผ่นพับพับของการแข่งขัน    
ไม่ถือว่าเป็นหนังสือเชิญ
 4. การขออนุญาตส่งทีมและนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ จะต้องย่ืนก่อนการ
แข่งขันอย่างน้อย 30 วัน
 5. ทีมหรือสโมสร จะต้องวางเช็คจำานวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)     
เพื่อเป็นเงินประกันในกรณีท่ีทีมและนักกีฬาทำาให้เกิดความเสียหายหรือมีค่าปรับตามมา    
ในภายหลัง
 6. ในกรณีท่ีทีมหรือสโมสรขอยืมตัวนักกีฬาจากทีมหรือสโมสรอ่ืน จะต้องแนบ
หนังสืออนุญาตจากทีมหรือสโมสรนั้นมาด้วย
 7. นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีของทีมหรือสโมสรท่ีจะเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ    
จะต้องมีใบอนุญาตของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ โดยเฉพาะเจ้าหน้านท่ีน้ัน 
จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าทำาหน้าที่อะไร ถ้าเป็นโค้ชจะต้องมีใบอนุญาตการเป็นโค้ชด้วย
 8. ทีมหรือสโมสร จะต้องรายงานผลการแข่งขันแก่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประ
เทศไทยฯทุกครั้ง อย่างช้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
 9. ระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการส่งทีมและนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศและมิได้
กล่าวไว้ในระเบียบน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯและถือ
เป็นที่ยุติ
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หลักเกณฑ์ในก�รขออนุญ�ตจัดก�รแข่งขัน

 1. หนังสือขออนุญาตจัดการแข่งขัน จะต้องแจ้งต่อสมาคมกีฬาจักรยานฯ อย่าง
น้อย 30 วัน ก่อนการแข่งขัน และหนังสือเป็น ต้นฉบับจริง หากมีความจำาเป็นเร่งด่วนให้
ส่งเอกสารเป็นอีเมลล์ หรือแฟ็กซ์ ในเบื้องต้นได้ และหลังจากนั้นให้ส่งต้นฉบับ ภายใน 3 
วัน หลังจากส่งอีเมลล์ หรือแฟ็กซ์ แล้ว
 2. เอกสารประกอบการ พจิารณาการขออนุญาต (โบชัวร,์ แผน่พบั, ใบปลวิ) ระบุ
รายละเอียด ดังนี้
 2.1 เอกสารการแข่งขันจะต้องระบุกำาหนดการแข่งขันที่ชัดเจน (วัน , เวลา และ
สถานที่รับสมัครการแข่งขัน)
 2.2 เอกสารการแข่งขันจะต้องระบุรุ่นของการแข่งขันให้ชัดเจน ว่าแบ่งเป็นรุ่นใด
บ้าง โดยแยกเป็นประเภทครอสคนัทร ี(แข่งขัน/ท่องเท่ียว) ประเภทดาวน์ฮลิล ์หรอืประเภท
ถนน
2.3  เอกสารหากมีค่าสมัครต้องระบุค่าสมัครขอแต่ละรุ่น  และรางวัลที่จะได้รับ/เงินรางวัล  
หรือชิงถ้วยรางวัลของใคร
 2.4 เอกสารชี้แจงเส้นทางการแข่งขัน  บอกระยะทางการแข่งขันที่ชัดเจน ระบุจุด
ให้น้ำาและเส้นชัย  
 3. สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ และการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษา
พยาบาล หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาทิเช่น การจัดรถพยาบาลประจำาสนามแข่งขัน พร้อม
แพทย์และรถฉุกเฉิน (Ambulance)
 4. แผนการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน
 5. กรณุาแจ้งช่ือผูติ้ดต่อประสานงานกับสมาคมจักรยานฯพรอ้มหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อที่ชัดเจน (ทั้งเบอร์มือถือและอีเมลล์ หรือเบอร์โทรสาร)
 6. ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง พร้อมสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,อี
เมลล์ และโทรสาร เพื่อความสะดวกในการติดต่อและ ประสานงาน
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 7. การตัดสนิใช้ผูช่้วยผูตั้ดสนิจากหน่วยใด  นอกเหนือจากท่ีสมาคมกีฬาจักรยานฯ  
จัดคณะผู้ตัดสินไปควบคุมดูแลและตัดสิน 
 8. ยินดีให้การสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าน้ำามันเช้ือเพลิง พร้อมจัดการรับรอง
ตามสมควรแก่ผูแ้ทนสมาคมจักรยาน ท่ีไปปฏบัิติหน้าท่ีรบัรองสนามแข่งขันและควบคมุการ
แข่งขัน ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  และรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ตามเกณฑ์ที่กำาหนด
ของสมาคมฯ
 9. การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีบริษัทเอกชน (Organizer) เข้ามาเสนอตัวเป็นผู้จัด
ให้กับหน่วยงานของท่านหรือไม่ หรือจัดการแข่งขันเอง 
 10. หากมีบรษิทัเอกชนมาเสนอตัวจัดการแข่งขัน ได้มีการทำาข้อตกลงพรอ้มเงือ่นไข
อย่างไรบ้าง แจ้งให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบ และหากได้มีผู้ขอเสนอตัวเข้ามาจัดการ
แข่งขัน ต้องยืนยันให้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
 11. หากมีบริษัทเอกชนมาเสนอตัวจัด โปรดระบุช่ือบริษัท สถานท่ีต้ังและช่ือ
ผู้รับผิดชอบ  พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์,อีเมลล์และโทรสาร  เพื่อสะดวกในการติดต่อ      
ประสานงาน
 12. หากการกำาหนดวันแข่งขันของท่าน ไปตรงกับการขออนุญาตจัดการแข่งขัน 
ของหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  ท่านจะต้องเลื่อน
วันแข่งขันหรือหากท่านไม่สามารถเล่ือนการแข่งขันได้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ อาจจะไม่
รับรองการแข่งขันของท่าน แล้วแต่กรณี
 13. ในการจัดการแข่งขันที่ผู้จัดใช้คำาว่า “นานาชาติ” จะต้องแนบรายชื่อทีมต่าง
ชาติที่เชิญมาร่วมแข่งขัน ให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบด้วย
 14. ในกรณกีารใช้ช่ือการจัดการแข่งขัน “นานาชาติ” การตรวจสนาม,การควบคมุ
การแข่งขันและการตัดสินจะต้องใช้ ผู้ตัดสินระดับนานาชาติ  จำานวน  1  คน  พร้อม
ด้วยผู้ตัดสินชั้น 1 จำานวน 1 คน ผู้ตัดสินชั้น 2 จำานวน 1 คน  โดยผู้จัดการแข่งขันจะ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  และรับรองในเรื่องในเรื่องที่พัก, ยานพาหนะรับ – ส่ง พร้อมกับเบี้ย
เลี้ยง ตามสิทธิของผู้ตัดสินที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ  กำาหนด
 15. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว  จะต้องรายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
ทั้งภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) หลังสิ้นสุดการแข่งขันภายใน 7 วัน  
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สำ�หรับนักกีฬ�ที่เข้�ร่วมก�รแข่งขันกับผู้ที่มิได้ขออนุญ�ตจัดก�รแข่งขัน

 
 สำาหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กับผู้จัดการแข่งขันที่มิได้ขออนุญาต จัดการ
แข่งขันจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการเดินทาง
ไปแข่งขันยังต่างประเทศ ที่มิได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จะมีผลกับนักกีฬา ดังนี้
 1. การจัดการแข่งขันจักรยานภายในประเทศ ต้ังแต่ประเภทถนน ประเภทลู่ 
ประเภทเสือภูเขา ประเภทจักรยานในร่ม ผู้จัดจะต้องทำาเรื่องขออนุญาตจัดการแข่งขันต่อ
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์อย่างเป็นทางการอย่างน้อย 30 วัน
หรอืแลว้แต่กรณ ีเม่ือได้รบัอนุญาตจัดการแข่งขันแลว้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จะบรรจุการขออนุญาตการแข่งขันลงในปฏทิินประจำาปีของสมาคมฯ 
เพื่อแจ้งให้นักกีฬาได้ทราบว่าได้ผ่านการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะส่งเจ้าหน้าที่
ฝา่ยเทคนิคไปสำารวจสนามแข่งขัน และรบัรองสนามแข่งขันว่า สามารถใช้เป็นสนามแข่งขัน
ได ้และเจา้หนา้ที่สมาคมกฬีาจกัรยานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เปน็ผู้รับรอง
ผลการแข่งขัน และสรุปรายงานต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป
 2. หากการจัดการแข่งขันท่ีมิไดข้ออนุญาตจัดการแข่งขันจากสมาคมกีฬาจักรยาน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์แต่นักกีฬาจักรยานไดเ้ข้าไปรว่มการแข่งขัน นักกีฬา
ผู้นั้นจะถูกลงโทษดังนี้
 2.1 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่ต่อใบ
อนุญาตขับขี่ให้แก่นักกีฬาผู้นั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 2.2 ห้ามลงแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์จัดทุกรายการตั้งแต่ชิงแชมป์ประเทศไทย ทัวร์ออฟไทยแลนด์ เป็นต้น มีระยะ
เวลา 2 ปี
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 2.3 ห้ามลงแข่งขันในรายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน อาทิเช่น 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เป็นเวลา 2 ปี
 3. การเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากสมาคมกีฬา
จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์โดยรายงานขออนุญาตก่อนเดนิทางภายใน 
30 วัน หรือแล้วแต่กรณี หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะมีบทลงโทษดังนี้
 3.1 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่ต่อใบ
อนุญาตขับขี่ให้แก่นักกีฬาผู้นั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางไปแข่งขันยังต่าง
ประเทศ
 3.2 ห้ามลงแข่งขันในรายการท่ีสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์จัดทุกรายการตั้งแต่ชิงแชมป์ประเทศไทย ทัวร์ออฟไทยแลนด์ เป็นระยะเวลา 2 
ปี
 3.3 ห้ามลงแข่งขันในรายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน อาทิเช่น 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เป็นเวลา 2 ปี

   ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 20 เมษายน 2547 เป็นต้นไป   

  สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  19 เมษายน 2547  
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ม�รย�ทและข้อควรปฏิบัติของนักกีฬ�จักรย�น, ผู้ฝึกสอน และเจ้�หน้�ที่ทีม

 1. เคารพ เชื่อฟัง และให้เกียรติ กรรมการผู้ตัดสินและกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นๆ     
ที่เกี่ยวข้อง  
 2. รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
 3. ไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทแก่ฝ่ายคู่ต่อสู้ หรือกรรมการเจ้าหน้าที่ใดๆ
 4. รู้จักควบคุมอารมณ์และสติได้ดี ไม่แสดงกิริยาอาการโมโหฉุนเฉียว
 5. ควรเลน่ด้วยช้ันเชิงท่ีเหมาะสมกับการเลน่ ไม่ควรกลัน่แกลง้หรอืเอาเปรยีบผูอ่ื้น
ในทางที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเกิดการผิดพลาด ต้องกล่าวคำาขอโทษ และให้อภัยซึ่งกันและกัน
 6. มีความเลื่อมใสและศรัทธาในอุดมการณ์ของการเล่นกีฬาจักรยานอย่างแท้จริง
 7. ข้อพึงระวังในการเข้าร่วมการแข่งขันท่ีจัดโดย หน่วยงานใดก็ตามท่ีมิได้ขอ
อนุญาตการจัดการแข่งขัน จากสมาคมจักรยานฯ 
 8. กรณีการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศจะต้องขออนุญาตทุกครั้ง เพื่อเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบที่กำาหนด
 9. สรา้งความรกั สมัครสมาน สามัคค ีและรว่มกันพฒันากีฬาจักรยาน หลอ่หลอม
จิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวของคนในวงการจักรยานอย่างแท้จริง




