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TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2020 คื อการแข่ งขั นจั กรยานประเภทถนน แบบวั นเดี ยวจบ
(One-Day Race)  โดยเป็ นการสะสมเวลาตั้ งแต่ สนามที่ 1 – 4 เพื่ อหาผู้ ชนะในฤดู กาล ซึ่ งได้ จัดขึ้ นเป็ นปี ที่ 4 เพื่ อต้ องการพั ฒนา
และส่ งเสริ มนั กจั กรยานสมั ครเล่ นในประเทศไทยให้ เรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บการแข่ งขั น

การฝึ กซ้ อม

และการจั ดการอย่ างเป็ นระบบ

ซึ่ งจะเป็ นการสร้ างรากฐานให้ นักแข่ งมี ประสบการณ์ ในการแข่ งขั นมากขึ้ น และจะสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าให้ กับกี ฬาจั กรยาน
ในประเทศไทยโดยรวม
TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2020 ประกอบด้ วยการแข่ งทั้ งหมด 4 สนามในหนึ่ งปี
ที่ มีความแตกต่ าง ในรู ปแบบการแข่ งขั น เพื่ อให้ นักกี ฬาได้ มีประสบการณ์ อย่ างหลากหลาย ทั้ ง Team Time Trial, Mass Start
และ Criterium

วั ตถุ ประสงค์

1. เพื่ อสร้ างพื้ นฐานให้ นักปั่ นทั่ วไปมี ความเข้ าใจในระบบการแข่ งขั นที่ เป็ นที ม
2. เพื่ อยกระดั บมาตรฐานการซ้ อม และการแข่ งขั นสำ �หรั บนั กปั่ นสมั ครเล่ น
3. เพื่ อสร้ างโอกาสและเพิ่ มพู นประสบการณ์ ในการแข่ งขั นจั กรยานประเภทถนนให้ กับนั กจั กรยานสมั ครเล่ น
4. เพื่ อพั ฒนาระบบการจั ดการที ม และเพื่ อสร้ างกิ จกรรมสั มพั นธ์ ภายในชมรม ของแต่ ละชมรม

ผู้ สนั บสนุ น
1. Title Sponsor
TOYOTA
2. Platinum Sponsor
SINGHA
TRUE
3. Gold Sponsor
TCA (สมาคมกี ฬาจั กรยานแห่ งประเทศไทย)
GLASURIT
4. Silver Sponsor
iCOM
GoPro

กำ �หนดการแข่ งขั น
สนามที่ 1

Team Time Trial

28 มี นาคม 2563

สนามที่ 2

Mass Start

18 กรกฎาคม 2563

จ.สุ พรรณบุ รี
จ.นครนายก

สนามที่ 3

Mass Start

5 ธั นวาคม 2563

จ.เพชรบุ รี

สนามที่ 4

Criterium

6 ธั นวาคม 2563

แก่ งกระจานเซอกิ ต จ.เพชรบุ รี
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สิ ทธิ ประโยชน์

นั กกี ฬาจั กรยานที่ ลงแข่ งขั น TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2020 จะได้ รับการคุ้ มครองอุ บัติเหตุ

จากประกั นอุ บัติเหตุ กลุ่ มที่ ทางผู้ จัดฯ จั ดให้ โดยนั กกี ฬาจะต้ องส่ งรายชื่ อของแต่ ละสนามตามที่ กำ�หนดไว้

ผู้ สนั บสนุ น
1. รางวั ลประจำ �สนาม
1.1. เหรี ยญรางวั ล อั นดั บ 1 - 5
1.1.1. Individuals Stage Winner (Men)
1.1.2. Individuals Stage Winner (Women)
1.1.3. Team Stage Winner (Men)
1.1.4. Team Stage Winner (Women)
2. รางวั ลประจำ �ฤดู กาล
2.1. เหรี ยญรางวั ล อั นดั บ 1 - 5
1.1.1. Individuals General classification (Men)
1.1.2. Individuals General classification (Women)
1.1.3. Team General classification (Men)
1.1.4. Team General classification (Women)
2.2. ถ้ วยรางวั ล
2.2.1. Team classification Men’s Elite
2.2.2. Team classification Women’s Elite
2.2.3. General classification Men’s Elite
2.2.4. General classification Women’s Elite
2.2.5. General classification Men’s Master 35+
2.2.6. General classification Women’s Master 35+
2.3. เสื้ อรางวั ล
3.3.1. TOYOTA LEADER JERSEY (General classification)
3.3.2. TOYOTA MASTER JERSEY (Master 35+)
3.3.3. TRUE SPRINTER JERSEY (Point – Intermediate Sprint)
3.3.4. SIGHA POLKA DOT JERSEY (Climber – KOM/QOM)

4

การรั บสมั คร
1. กำ �หนดการรั บสมั คร
1.1. เปิ ดรั บสมั ครตั้ งแต่ บัดนี้ จนถึ งวั นที่ 14 มี นาคม 2563
2.2. รั บสมั ครจำ �นวนจำ �กั ดเพี ยง 30 ที มใหม่ สำ�หรั บที มแข่ งขั นประเภทที มชาย และ 20 ที มสำ �หรั บที มแข่ งขั น
ประเภทที มหญิ ง
3.3. ที มแข่ งขั นที่ มีคะแนนรวม TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2019 อั นดั บที่ 1 ถึ งอั นดั บที่
10 ในปี 2019 จะได้ รับเชิ ญให้ ทำ�การแข่ งขั นต่ อใน TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2020
โดยให้ ทีมทำ �การสมั ครแข่ งขั นพร้ อมชำ �ระค่ าสมั คร และได้ สิทธิ ผ่านเข้ ารอบไปแข่ งขั นสนามที่ 2 - 4 อั ตโนมั ติ
2. ช่ องทางการรั บสมั คร
2.1. ผ่ านทางเว็ บไซต์ www.clubracethailand.com
3. เอกสารประกอบการสมั ครมี ดังนี้
3.1. สำ �เนาบั ตรประชาชน
3.1.1. ผู้ จัดการที มแข่ งขั น
3.1.2. ช่ างประจำ �ที มแข่ งขั น
3.1.3. ที มงานทั่ วไป
3.1.4. นั กกี ฬาจั กรยานทุ กท่ าน
3.2. จดหมายยิ นยอมจากผู้ ปกครอง ในกรณี ที่นักกี ฬาจั กรยานที่ สมั ครแข่ งขั น อายุ ต่ำ�กว่ า 20 ปี
นั บจากวั นที่ เริ่ มแข่ งขั นสนามที่ 1 (วั นเสาร์ ที่ 28 มี นาคม 2563)
4. ค่ าสมั คร
4.1. สนามแข่ งขั นสนามที่ 1 (รอบคั ดเลื อก)
ค่ าสมั ครที มชายที มละ 3,000 บาท และค่ าสมั ครที มหญิ งที มละ 2,000 บาท
4.2. ที มแข่ งขั นที่ มีคะแนนรวม TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2019 อั นดั บที่ 1 ถึ งอั นดั บที่ 10
ในปี 2019 ให้ ทำ�การสมั ครลงแข่ งขั นพร้ อมชำ �ระค่ าสมั ครตาม (ข้ อ 4.1.)
4.3. สนามแข่ งขั นสนามที่ 2 - 4 ค่ าสมั ครที มชายที มละ 9,000 บาท และค่ าสมั ครที มหญิ ง
ที มละ 6,000 บาท (เฉพาะที มที่ ผ่านการคั ดเลื อกสนามแข่ งขั นสนามที่ 1 เท่ านั้ น)
5. เอกสารประกอบการสมั ครมี ดังนี้
5.1. โอนเงิ นเข้ าบั ญชี : ธนาคารกรุ งเทพ ชื่ อบั ญชี กระแสรายวั น บริ ษัท สปอร์ ต ไบซิ เคิ ล จำ �กั ด
เลขที่ บัญชี 124-308-9412
5.2. ส่ งหลั กฐานการชำ �ระค่ าสมั ครมาพร้ อมกั บเอกสารประกอบการสมั คร ผ่ านระบบรั บสมั ครออนไลน์ บนเว็ บไซต์
www.clubracethailand.com
5.3. ระยะเวลาการชำ �ระเงิ นค่ าสมั คร
5.3.1. สนามที่ 1

ภายในวั นที่ 14 มี นาคม 2563

5.3.2. สนามที่ 2 - 4

ภายในวั นที่ 30 พฤษภาคม 2563
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คุ ณสมบั ติของที มแข่ งขั น
1. โครงสร้ างที มแข่ งขั น
1.1. ประเภทที มชาย
1.1.1. ผู้ จัดการที ม

จำ �นวน

1  ท่ าน

1.1.2. ช่ างประจำ �ที ม

จำ �นวน

1 ท่ าน

1.1.3. ที มงานทั่ วไป

จำ �นวน

1 ท่ าน

1.1.4. นั กกี ฬา

จำ �นวน

7 ท่ าน

2.2.1. ผู้ จัดการที ม

จำ �นวน

1 ท่ าน

2.2.2. ช่ างประจำ �ที ม

จำ �นวน

1 ท่ าน

2.2.3. ที มงานทั่ วไป

จำ �นวน

1 ท่ าน

2.2.4. นั กกี ฬา

จำ �นวน

5 ท่ าน

2.2. ประเภทที มหญิ ง

2. รถที มเซอร์ วิส
2.1. กำ �หนดให้ ทีมแข่ งขั นจั ดเตรี ยมรถที มเซอร์ วิส

1

คั น

โดยความสู ง

จากพื้ นถึ งหลั งคารถ ไม่ เกิ น 185 เซนติ เมตร โดยตรวจวั ดจากพื้ น
ถึ งจุ ดสู งสุ ดของรถ ซึ่ งรวมถึ งอุ ปกรณ์ ส่วนควบอื่ น ๆ เช่ น Bike
Rack

และมี สภาพพร้ อมใช้ งานได้ อย่ างปลอดภั ย

(กรรมการ

สมาคมกี ฬาจั กรยานแห่ งประเทศไทยตรวจวั ดในจุ ดตรวจรถ
ก่ อนการปล่ อยตั วแต่ ละสนาม 1 ชั่ วโมง)
2.2. อนุ ญาตให้ ภายในรถที มเซอร์ วิสมี ผู้ โดยสารไม่ เกิ น 4 ท่ าน (รวมคนขั บ)
2.3. กำ �หนดให้ รถที มเซอร์ วิสที่ นำ�มาใช้ ต้ องติ ดสติ กเกอร์ ชื่ อที มทั้ งด้ านห
น้ าและด้ านหลั งกระจกบั งลม ตามรู ปแบบของผู้ จัดการแข่ งขั นเท่ านั้ น
และมี ขนาดดั งนี้ (ผู้ จัดการแข่ งขั นจั ดเตรี ยมให้ )
2.3.1. โดยมี ความกว้ าง 7 นิ้ ว และให้ มีความยาวเท่ ากั บขนาดของ
กระจกบั งลม ทั้ งด้ านหน้ ารถ และด้ านหลั งรถ
2.3.2. กำ �หนดให้ ใช้ พื้นสี ขาว ตั วอั กษรขนาด 4 นิ้ ว ห่ างจากขอบ
ด้ านบน 1.5 นิ้ ว และห่ างจากขอบด้ านล่ าง 1.5 นิ้ ว  
2. อื่ น ๆ
2.1. ที มแข่ งขั นที่ ส่งนั กกี ฬาจั กรยานลงแข่ งขั นทั้ งสองประเภท (ที มแข่ งขั นประเภทที มชาย
และที มแข่ งขั นประเภทที มหญิ ง) สามารถใช้ เจ้ าหน้ าที่ ชุดเดี ยวกั นได้
2.2. ชมรม หรื อสโมสร สามารถส่ งที มแข่ งขั นประเภทที มชายได้ จำ�นวน 1 ที ม และหรื อที มแข่ งขั นประเภทที มหญิ งได้
จำ �นวน 1 ที ม (ไม่ สามารถส่ งที มแข่ งขั นมากกว่ า 1 ที มในแต่ ละประเภทการแข่ งขั น)
2.3. ที มแข่ งขั นต้ องมี ชื่อที ม โลโก้ ทีม และเสื้ อที มที่ มีรูปแบบเป็ นของตั วเอง และไม่ ซ้ำ�กั บที มอื่ น
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คุ ณสมบั ติของนั กกี ฬาจั กรยาน
1. นั กกี ฬาจั กรยาน อายุ ต่ำ�กว่ า 20 ปี นั บจากวั นที่ สมั คร ต้ องได้ รับความยิ นยอมจากผู้ ปกครอง โดยแนบหนั งสื อ
ให้ ความยิ นยอมจากผู้ ปกครองพร้ อมสำ �เนาบั ตรประชาชนของผู้ ปกครองประกอบการสมั คร
2. นั กกี ฬาจั กรยานที่ อายุ 23 ปี หรื อต่ำ �กว่ า
2.1.

ประเภทที มชาย

สามารถสมั ครได้ จำ�นวน 2 คน

2.2.

ประเภทที มหญิ ง

สามารถสมั ครได้ จำ�นวน 1 คน

3. อดี ตนั กกี ฬาที มชาติ (ไม่ รวมรุ่ น Master) ซึ่ งไม่ เคยติ ดที มอาชี พ ที่ อายุ 40 ปี ขึ้ นไป เข้ าร่ วมแข่ งได้ ทีมละ 1 คน
(ทั้ งที มชาย และที มหญิ ง)
4. นั กกี ฬาที่ ติดที มชาติ ระหว่ างสนามการแข่ งขั น และไม่ เข้ าข่ ายคุ ณสมบั ติ (ข้ อ 3.) ให้ ตัดสิ ทธิ การแข่ งขั นโดยพิ จารณา
จากคณะกรรมการตั ดสิ นจากสมาคมกี ฬาจั กรยานแห่ งประเทศไทย
5. ที มไทยที่ มีนักกี ฬาจั กรยานต่ างชาติ ที่ พำ�นั กอยู่ ในเมื องไทย (with Thai residence permit or valid working visa)
และไม่ เข้ าข่ ายคุ ณสมบั ติ (ข้ อ 3.) สามารถลงสมั ครแข่ งขั นได้ ไม่ เกิ น 1 คนต่ อที ม
6. ที มนั กกี ฬาจากต่ างประเทศ สามารถสมั คร และเข้ าร่ วมการแข่ งขั นได้ โดยได้ รับความเห็ นชอบจากผู้ จัดการแข่ งขั น
7. นั กกี ฬาจั กรยานที่ เคยถู กลงโทษทางวิ นัย

ถึ งขั้ นห้ ามลงแข่ งขั น

หรื อถู กเพิ กถอนสิ ทธิ์

โดยสมาคมกี ฬาจั กรยาน

แห่ งประเทศไทย ไม่ สามารถลงแข่ งขั นได้
8. นั กกี ฬาจั กรยานที่ ติดที มเยาวชนชาติ หรื อที มชาติ ระหว่ างการแข่ งขั น และไม่ เข้ าข่ ายคุ ณสมบั ติ (ข้ อ 3.)   ให้ สละสิ ทธิ์
การแข่ งขั น TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2020 ที มแข่ งขั นสามารถหานั กกี ฬาจั กรยานมาทดแทน
ได้ ทันที โดยจะต้ องมี คุณสมบั ติตรงตามข้ อกำ �หนดของผู้ จัดการแข่ งขั น

การคั ดเลื อกการแข่ งขั นสนามที่ 1 Team Time Trial
1. ที มแข่ งขั นที่ มีคะแนนรวม TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2019 อั นดั บที่ 1 ถึ งอั นดั บที่ 10
จะผ่ านเข้ ารอบคั ดเลื อกอั ตโนมั ติ
2. ที มแข่ งขั นตาม (ข้ อ 1.) ให้ ทำ�การแข่ งขั นในสนามแข่ งขั นสนามที่ 1 เพื่ อสะสมเวลารวมประเภทที ม และจั ดลำ �ดั บ
รถที มเซอร์ วิส
3. ที มแข่ งขั นที่ สมั ครใหม่ ในรายการ TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2020 ให้ มาคั ดเลื อกในสนามแข่ งขั น
สนามที่ 1 โดยที มแข่ งขั นที่ ทำ�เวลาได้ ดีที่สุด 20 ประเภทที มชาย และ 10 อั นดั บประเภทที มหญิ ง จะถู กคั ดเลื อกแข่ งขั น
ในสนามแข่ งขั นสนามที่ 2 - 4 ร่ วมกั บ 10 ที มแข่ งขั นตาม (ข้ อ 1.) และ (ข้ อ 2.)
จำ �นวนที มที่ คัดเลื อกสนามที่ 2 - 4
3.1. ประเภทที มชาย
3.1.1. ที มแข่ งขั นจากปี 2019 ที่ มีอันดั บที่ 1 ถึ งอั นดั บที่ 10

จำ �นวน 10 ที ม

3.1.2. ที มใหม่ ที่สมั ครในปี 2020

จำ �นวน 20 ที ม

3.2. ประเภทที มหญิ ง
3.2.1. ที มแข่ งขั นจากปี 2019 ที่ มีอันดั บที่ 1 ถึ งอั นดั บที่ 10

จำ �นวน 10 ที ม

3.2.2. ที มใหม่ ที่สมั ครในปี 2020

จำ �นวน 10 ที ม

4. วิ ธีการคั ดเลื อก
4.1. ประเภทที มชาย

เวลาที ม โดยบั นทึ กจากนั กกี ฬาที่ เข้ าเส้ นชั ย อั นดั บที่ 5 ของที ม

4.2. ประเภท ที มหญิ ง

เวลาที ม โดยบั นทึ กจากนั กกี ฬาที่ เข้ าเส้ นชั ย อั นดั บที่ 3 ของที ม
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การบั นทึ กเวลา และคะแนน สนามที่ 2 – 4 (ที มที่ ผ่านการคั ดเลื อก)
1. การบั นทึ กเวลาที มแข่ งขั น
1.1.

ประเภทที มชาย

บั นทึ กเวลาของนั กกี ฬาที่ เข้ าเส้ นชั ย 3 อั นดั บแรกของที ม รวมกั น

1.2.

ประเภท ที มหญิ ง

บั นทึ กเวลาของนั กกี ฬาที่ เข้ าเส้ นชั ย 3 อั นดั บแรกของที ม รวมกั น

2. คะแนนพิ เศษ (Point)
2.1.

Intermediate Sprint นั กกี ฬาจั กรยาน 3 อั นดั บแรก ที่ ผ่านเส้ น Check Point รั บคะแนนตามลำ �ดั บ
2.1.1. อั นดั บที่ 1: 3 คะแนน
2.1.2. อั นดั บที่ 2: 2 คะแนน
2.1.3. อั นดั บที่ 3: 1 คะแนน
หมายเหตุ นั กแข่ งที่ จะชนะรางวั ลนี้ ต้ องลงแข่ งขั นจนครบทุ กสนามเท่ านั้ น

2.2.

Climber (KOM/QOM) นั กกี ฬาจั กรยาน 3 อั นดั บแรก ที่ ผ่านเส้ น Check Point รั บคะแนนตามลำ �ดั บ
2.2.1. อั นดั บที่ 1: 6 คะแนน
2.2.2. อั นดั บที่ 2: 4 คะแนน
2.2.3. อั นดั บที่ 3: 2 คะแนน
หมายเหตุ นั กแข่ งที่ จะชนะรางวั ลนี้ ต้ องลงแข่ งขั นจนครบทุ กสนามเท่ านั้ น

3. รายละเอี ยด ข้ อกำ �หนดปลี กย่ อยแต่ ละสนาม จากการพิ จารณาจากกรรมการสมาคมฯ ณ วั นประชุ มที มแข่ งขั นที่ จะ
เกิ ดขึ้ นจริ งตามสภาพ และหรื อสถานการณ์ ในแต่ ละสนาม

ข้ อกำ �หนด
1. ที มแข่ งขั น และนั กกี ฬาจั กรยาน
1.1.

การส่ งรายชื่ อนั กกี ฬาที่ ร่วมแข่ งขั นแต่ ละสนาม
1.1.1. ประเภทที มชาย
1.1.1.1. สนามที่ 1

     ส่ งนั กกี ฬาลงแข่ งขั นครบทั้ ง 7 คน

1.1.1.2. สนามที่ 2 - 4      สามารถลงแข่ งขั นได้ อย่ างน้ อย 5 คน และเจ้ าหน้ าที่ 3 คน
1.1.2. ประเภทที มหญิ ง
1.1.2.1. สนามที่ 1

     ส่ งนั กกี ฬาลงแข่ งขั นครบทั้ ง 5 คน

1.1.2.2. สนามที่ 2 - 4      สามารถลงแข่ งขั นได้ อย่ างน้ อย 3 คน ไม่ เกิ น 4 และเจ้ าหน้ าที่ 3 คน
1.2.

1.3.

กำ �หนดส่ งรายชื่ อนั กกี ฬาแต่ ละสนาม
1.2.1. สนามที่ 2

     ส่ งรายชื่ อภายในวั นที่ 10 กรกฎาคม 2563

1.2.2. สนามที่ 3 - 4

     ส่ งรายชื่ อภายในวั นที่ 1 ธั นวาคม 2563

ที มแข่ งขั นที่ ส่งนั กกี ฬาจั กรยานลงแข่ งขั น (ที่ มีทีมแข่ งขั นประเภทที มชาย และประเภทที มหญิ ง) สามารถใช้
เจ้ าหน้ าที่ ชุดเดี ยวกั นได้

1.4.

ที มแข่ งขั นต้ องมี เสื้ อที มที่ มีรูปแบบเป็ นของตั วเอง

และไม่ ซ้ำ�กั บที มอื่ นกรณี ที่มีเหตุ อันต้ องเปลี่ ยนเสื้ อที ม

โดยจะต้ องแจ้ งภายใน 30 วั น ก่ อนวั นแข่ งขั นสนามนั้ น ๆ และต้ องได้ รับการอนุ มัติจากทางผู้ จัดการแข่ งขั น
และคณะกรรมการสมาคมฯ
1.5.

ที มแข่ งขั นไม่ สามารถเปลี่ ยนแปลงรายชื่ อนั กกี ฬาจั กรยานที่ แจ้ งไว้ ในใบสมั ครได้

1.6.

กำ �หนดให้ ทีมแข่ งขั นที่ ผ่านการคั ดเลื อก ลงแข่ งในสนามแข่ งขั นสนามที่ 2 - 4 ให้ ครบ
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1.7.

กำ �หนดให้ นักกี ฬาจั กรยานติ ดป้ ายหมายเลขประจำ �ตั วของตนตามที่ ผู้จัดการแข่ งขั นจั ดเตรี ยมให้ ด้ านหลั งเสื้ อ
Jersey ทั้ งสองด้ านในสภาพเดิ ม ห้ ามตั ด พั บ หรื อแก้ ไขใด ๆ ทั้ งสิ้ น และติ ด CHIP จั บเวลาตามหมายเลข
ประจำ �ตั วของตนบนจั กรยานที่ ใช้ ทำ�การแข่ งขั นบริ เวณหลั กอานในสภาพเดิ ม ห้ าม ตั ด พั บ หรื อแก้ ไขใด ๆ
ทั้ งสิ้ น (ในบางสนามอาจมี การติ ด กล้ อง Action cam ที่ ทางผู้ จัดการแข่ งขั นจั ดเตรี ยมไว้ )

1.8.

กำ �หนดให้ นักกี ฬาจั กรยานสวมหมวกนิ รภั ยตลอดเวลาการแข่ งขั น

1.9.

กำ �หนดให้ นักกี ฬาจั กรยานใช้ กระบอกน้ำ �พลาสติ กสำ �หรั บกี ฬาจั กรยานเท่ านั้ น ไม่ อนุ ญาตให้ ใช้ ภาชนะที่ เป็ นแก้ ว
หรื อโลหะที่ ก่อให้ เกิ ดอั นตรายตลอดการแข่ งขั น

1.10. ที มแข่ งขั นต้ องไปรายงานตั ว ณ จุ ดลงชื่ อ (SIGN - ON) ในเวลาที่ ผู้จัดการแข่ งขั นกำ �หนดในสนามนั้ น ๆ และ
ในขณะเดี ยวกั นให้ แต่ ทีมทำ �การแนะนำ �ที มต่ อผู้ ชมการแข่ งขั น
1.11. ไม่ อนุ ญาตให้ นักกี ฬาจั กรยานใช้ สารเสพติ ด สารกระตุ้ น ตลอดการแข่ งขั น
1.12. นั กกี ฬาที่ ป่ ั นไม่ จบ หรื อ Did not finish (DNF) จะถู กบวกเวลาบุ คคลของสนามนั้ น ๆ 15 นาที จากเวลาของ
นั กกี ฬาคนสุ ดท้ ายที่ เข้ าเส้ นชั ย
2. รถที มเซอร์ วิส
2.1.

กำ �หนดให้ ทีมแข่ งขั นจั ดเตรี ยมรถที มเซอร์ วิส
ทำ �การแข่ งขั น

1

คั น

เพื่ อให้ ความช่ วยเหลื อนั กกี ฬาจั กรยานในระหว่ าง

ผู้ จัดการแข่ งขั นจะติ ดตั้ งวิ ทยุ สื่อสารทางเดี ยว

เพื่ อรั บฟั งข่ าวสารจากกรรมการกลาง

(RADIO TOUR)
2.2.

อนุ ญาตให้ สามารถใช้ วิทยุ สื่อสารระหว่ างนั กกี ฬาจั กรยานกั บรถที มเซอร์ วิสได้ ในสนามที่ 1 เท่ านั้ น

2.3.

ไม่ อนุ ญาตให้ ทีมเจ้ าหน้ าที่ เซอร์ วิสนั่ งบนขอบกระบะ

หรื อนั่ งบริ เวณที่ เป็ นจุ ดอั นตรายของตั วรถในระหว่ าง

ทำ �การแข่ งขั น
2.4.

การให้ ความช่ วยเหลื อเมื่ อนั กกี ฬาจั กรยานประสบปั ญหา ทำ �ได้ ก็ต่อเมื่ อนั กกี ฬาจั กรยาน และรถที มเซอร์ วิส
จอดหยุ ดนิ่ งบริ เวณไหล่ ทางด้ านซ้ ายของถนน เมื่ อกลุ่ มนั กกี ฬาจั กรยานที่ ตามมาได้ ผ่ านไปแล้ ว

2.5.

สนามแข่ งขั นบางสนามใช้ ถนนสาธารณะ ที่ ทางผู้ จัดการแข่ งขั น ไม่ สามารถปิ ดการจราจรได้ ตลอดการแข่ งขั น
โดยจะมี Marshal คอยควบคุ มเส้ นทาง รถที มเซอร์ วิสต้ องปฏิ บัติตามคำ �แนะนำ �ของกรรมการอย่ างเคร่ งครั ด

2.6.

รถที มเซอร์ วิสสามารถช่ วยเหลื อนั กกี ฬาจั กรยานภายในที มของตนเองเท่ านั้ น

2.7.

รถที มเซอร์ วิสสามารถเริ่ มให้ น้ำ�และอาหารได้ เมื่ อการแข่ งขั นผ่ านพ้ นไปเป็ นระยะทาง 50 กิ โลเมตร จากจุ ด
เริ่ มต้ น จนกระทั่ งสิ้ นสุ ดการให้ น้ำ�และอาหารที่ 20 กิ โลเมตร ก่ อนถึ งเส้ นชั ย สามารถให้ น้ำ�  และอาหาร
หลั งรถหั วหน้ า

2.8.

ผู้ ตัดสิ นในสนาม หรื อ กำ �หนดให้ เป็ นอย่ างอื่ นโดยผู้ ตัดสิ น

3. จั กรยานของนั กกี ฬาจั กรยาน
3.1.

อนุ ญาตให้ ใช้ จักรยานทุ กประเภทในการแข่ งขั นสนามที่ 1 (Team Time Trial)   ยกเว้ น จั กรยานไฟฟ้ า
(E-BIKE)

3.2.

อนุ ญาตให้ ใช้ จักรยานประเภทเสื อหมอบ (Road Bike) ที่ ผ่านมาตรฐาน UCI เข้ าแข่ งขั นในสนามที่ 2-4 เท่ านั้ น

4. อื่ น ๆ
4.1.

กติ กาการตั ดสิ นยึ ดถื อกฎการตั ดสิ นของสหพั นธ์ จักรยานนานาชาติ

(UCI)

และกฎปลี กย่ อย

รั บรองโดย

คณะกรรมการตั ดสิ นจากสมาคมกี ฬาจั กรยานแห่ งประเทศไทยฯ ตรวจสอบและลงนามรั บรองผลการแข่ งขั น
(ยกเว้ นสนามที่ 1)
4.2.

คณะกรรมการผู้ ตัดสิ นโดยสมาคมกี ฬาจั กรยานแห่ งประเทศไทย สามารถสุ่ มตรวจจั กรยาน ตามมาตรฐาน
UCI

โดยที่ ไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

(ยกเว้ นสนามที่ 1)

ทั้ งก่ อนแข่ ง

และจบการแข่ งขั น

ตลอดจนผู้ ที่ ได้ รับรางวั ล
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4.3.

การประกาศผลการแข่ งขั นอย่ างไม่ เป็นทางการ จะถู กประกาศหลั งการแข่ งขั นสิ้ นสุ ดลง โดยประกาศจะติ ด
ณ บอร์ ดประกาศผลการแข่ งขั น

4.4.

การประท้ วงผลการแข่ งขั น
1.4.1.

ผู้ มีสิทธิ์ ในการประท้ วง คื อ ผู้ จัดการที มเท่ านั้ น

1.4.2.

ยื่ นแบบฟอร์ มการประท้ วง

(ตามที่ ผู้จัดการแข่ งขั นจั ดเตรี ยมไว้ ใน

Race

Kit)

ให้ กับกรรมการ

สมาคมกี ฬาจั กรยานแห่ งประเทศไทย หลั งจากทราบผลการแข่ งขั นภายใน 30 นาที

พร้ อมวาง

เงิ นประกั นจำ �นวน 3,000 บาท

4.5.

1.4.3.

การคื นเงิ นประกั นจากการประท้ วงผลการแข่ งขั น

1.4.4.

คื นเงิ นประกั น กรณี ที่ผลการแข่ งขั นอย่ างเป็ นทางการมี การเปลี่ ยนแปลง

1.4.5.

ไม่ คืนเงิ นประกั น กรณี ที่ผลการแข่ งขั นอย่ างเป็ นทางการไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง

เมื่ อประกาศผลการแข่ งขั นอย่ างเป็ นทางการ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการประท้ วงผลการแข่ งขั น

ข้ อปฏิ บัติ ข้ อห้ าม และบทลงโทษ

1. ทางที มแข่ งขั นต้ องแจ้ งรายชื่ อนั กกี ฬาตามวั นเวลาที่ ผู้จัดกำ �หนดในแต่ ละสนาม

กรณี ที่ทีมแข่ งขั นไม่ ปฏิ บัติตาม

ทางผู้ จัดการแข่ งขั น ถื อว่ าที มแข่ งขั นมี เจตนาเลี่ ยงการแจ้ งรายชื่ อนั กกี ฬา โดยมี บทลงโทษหลั งการแจ้ งเตื อน 1 ครั้ ง
และ/หรื อเป็ นการปรั บเงิ นสด 1,000 บาท
2. ทางผู้ จัดการแข่ งขั นขอให้ ทุกที มแข่ งขั นให้ ความร่ วมมื อในการติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ เสริ มต่ าง ๆ เช่ น RFID SHIP TIMING
ตามที่ ผู้จัดฯ ได้ จัดเตรี ยมไว้ ให้ โดยมารั บ - คื นอุ ปกรณ์ ณ กองอำ �นวยการ กรณี ที่อุปกรณ์ ที่ทางผู้ จัดฯ จั ดไว้ ให้
สู ญหาย หรื อไม่ คืน ณ กองอำ �นวยการหลั งจบการแข่ งขั น ทางผู้ จัดการแข่ งขั นขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็ บเงิ น
จำ �นวน 3,000 บาท ต่ อ 1 ชุ ด
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ถ่ายภาพกั บจั กรยานแข่ งขั นที่ ผู้จัดการแข่ งขั นคั ดเลื อก
4. ทางผู้ จัดการแข่ งขั น อนุ ญาตให้ ใช้ วิทยุ สื่อสารกั นระหว่ างที มเซอร์ วิสกั บนั กกี ฬา (เฉพาะสนามที่ 1 Team Time Trial
เท่ านั้ น) โดยจะต้ องเป็ นอุ ปกรณ์ ที่ไม่ ทำ�ให้ เกิ ดอั นตรายในระหว่ างการแข่ งขั น และที มที่ ต้องการใช้ วิทยุ สื่อสาร จะต้ องฅ
แสดงเจตจำ �นงต่ อกรรมการเพื่ อตรวจสอบความถู กต้ อง
5. การขึ้ นรั บรางวั ลทุ กสนามอนุ ญาตให้ แต่ งกายชุ ดที มแข่ งเท่ านั้ น ไม่ อนุ ญาตให้ แต่ งกายชุ ดลำ �ลอง (อนุ ญาตให้ สวมใส่
รองเท้ าผ้ าใบแทนรองเท้ าปั่ นได้ เท่ านั้ น)
6. ที มแข่ งขั นต้ องไปรายงานตั ว ณ จุ ดลงชื่ อ (SIGN - ON) ในบริ เวณ และเวลาที่ ผู้จัดการแข่ งขั นกำ �หนดในสนาม
นั้ น ๆ หากที มแข่ งขั น หรื อนั กกี ฬาจั กรยาน ที่ ไม่ มีการลงชื่ อตามที่ กำ�หนดไว้ สงวนสิ ทธิ์ ในการตั ดสิ ทธิ์ การแข่ งขั น
ในสนามนั้ น ๆ
7. ผู้ จัดการแข่ งขั น และกรรมการสมาคมฯ ยึ ดถื อการประชุ มผู้ จัดการที มแข่ งขั นเป็ นสำ �คั ญ ขอให้ ผู้จัดการที ม หรื อผู้ แทน
ผู้ จัดการที ม เข้ าร่ วมประชุ มตามที่ ผู้จัดการแข่ งขั นกำ �หนด เพื่ อรั กษาสิ ทธิ์ การสอบถามข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม การเรี ยกร้ อง
หรื อประท้ วงสิ ทธิ์ ใด ๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ น
8. ผู้ จัดการแข่ งขั นขอสงวนสิ ทธิ์ ในการสุ่ มตรวจสารกระตุ้ น

กั บนั กกี ฬาจั กรยานโดยที่ ไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

หากพบว่ ามี การใช้ สารกระตุ้ นจริ ง จะถู กตั ดสิ ทธิ์ การแข่ งขั น หรื อ Disqualify (DQ) ทั้ งที มแข่ งขั นทั นที
9. ที มแข่ งขั นที่ ผ่านการคั ดเลื อกลงแข่ งขั นไม่ ครบ
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และไม่ ตรงตามข้ อกำ �หนด

ทางผู้ จัดการแข่ งขั น

ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตั ดสิ ทธิ์ การแข่ งขั น และการส่ งชื่ อที มเดิ มในการแข่ งขั นฤดู กาลถั ดไป
10. กรณี กรรมการสมาคมฯ

หรื อผู้ จัดการแข่ งขั น

ตรวจพบว่ า

นั กกี ฬาจั กรยานมี เจตนาในการทุ จริ ตการแข่ งขั น

ผู้ จัดการแข่ งขั นขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บ และ/หรื อยึ ดรางวั ลที่ ได้ รับก่ อนหน้ าคื นทั้ งหมด
11. ทางผู้ จัดการแข่ งขั นสงวนสิ ทธิ์ ในการบั นทึ กภาพที มแข่ งขั น
และใช้ รูปภาพ หรื อวิ ดี โอในเชิ งพาณิ ชย์

นั กกี ฬาจั กรยาน

ตลอดจนบรรยากาศภายในงาน

