ประกาศสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง มาตรการจัดแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขา
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ประจำปี 2565
ภายใต้มาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
เพื ่ อ ให้ ก ารจั ดแข่ งขั น จัก รยานประเภทเสือ ภูเ ขา ชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานฯ
ประจำปี 2565 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เป็นไปตานโยบาย และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดมาตรการจัดการแข่งขัน
ดังนี้
1. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ครบตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างน้อย 2 เข็ม
2. นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ต้องลงทะเบียนสมัครแข่งขันผ่านเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทยฯ พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมทั้งใบรับรองผล
การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ PCR Test จากโรงพยาบาล สถานพยาบาล ของภาครัฐหรือเอกชน
ที่มีผลเป็น “ลบ” ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน มาในระบบการสมัครฯ หรือต้องมาตรวจ Antigen
test kit (ATK) ณ บริเวณจุดคัดกรอง โดยสมาคมกี ฬาจักรยานฯ ได้จัดเตรียมชุดตรวจ ATK เอาไว้ให้ และมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์ของสมาคมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัด ทำการตรวจ พร้อมออกเอกสาร
รับรองผลการตรวจ
3. นักกีฬาที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี จะต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์ อย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนการ
แข่งขันเป็ นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และต้องมาตรวจ Antigen test kit (ATK) ณ บริเวณจุดคัดกรอง โดย
สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดเตรียมชุดตรวจ ATK เอาไว้ให้ และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์ของสมาคมฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัด ทำการตรวจ พร้อมออกเอกสารรับรองผลการตรวจ
4. นักกีฬาที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมาตรวจ Antigen test kit (ATK) ณ บริเวณจุดคัดกรอง
โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดเตรียมชุดตรวจ ATK เอาไว้ให้ และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์ของสมาคมฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัด ทำการตรวจ พร้อมออกเอกสารรับรองผลการตรวจ
5. ไม่มีการรับสมัคร ณ บริเวณสนามแข่งขัน
6. นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ต้องระบุชื่อโรงแรมที่พัก หรือการเดินทางไป -กลับ ให้ชัดเจน และ
แนบมาในระบบการสมัครฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสามารถตรวจสอบได้
7. นักกีฬาที่เข้าแข่งขันฯ จะต้องทำประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งจะต้องทำบัตรอนุญาตแข่งขันฯ
(License) ทุกคน

8. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะต้ องรายงานบัน ทึก การเดิ นทาง (Timeline) ล่ว งหน้าก่อ น
การแข่งขัน 7 วัน
9. การตรวจสอบรายชื่อจะใช้วิธีสแกน QR Code เป็นรายบุคคล ก่อนเข้าสนามทุกครั้ง
10. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสแกน QR Code ลงทะเบียน “หมอชนะ”
11. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพื่อเช็คอินก่อนเข้าสนาม
12. ตรวจวัดอุณหภูมิ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่รถจักรยาน
13. ล้างเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าสนาม
14. นั่งประจำที่ของตัวเองโดยเว้นระยะห่าง ไม่รับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มในพื้นที่
จัดการแข่งขันฯ
15. พิธีมอบรางวัล ให้นักกีฬาหยิบเหรียญรางวัลคล้องคอเอง โดยไม่มีการมอบ เพื่อหลีกเลี่ยง
การสัมผัส
16. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพื่อเช็คเอ้าต์ ก่อนออก
จากสนาม
17. เมื่อนักกีฬาแข่งขันเสร็จแล้วให้เดินทางกลับที่พักทันที
18. จำกัดจำนวนผู้ชมในสนามตามมาตรการของจังหวัด หรือให้ชมการแข่งขันผ่านการ
ถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หรือ ทางเพจ Facebook : Thaicycling Association
19. กำหนดอัตราส่วนนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ โดยนักกีฬา 3 คน จะมีเจ้าหน้าที่ได้ 1 คน
กรณีสัดส่วนเกิน อาทิ นักกีฬา 4 คน หรือ 5 คน จะได้เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน เท่านั้น (ปัดเศษลงทุกกรณี)
20. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ D - Distancing รักษา
ระยะห่ า ง M - Mask wearing สวมหน้ า กากอนามั ย H - Hand wash หมั ่ น ล้ า งมื อ T - Testing ตรวจ
วัดอุณหภูมิ T - Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19
ตามที่ ศบค. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
21. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพราะถือเป็นความผิดกรณี
ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือสถานที่พำนัก หรือพื้นที่สาธารณะ อันเป็นการฝ่าฝื น
ประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ยกเว้นขณะลงแข่งขันและอบอุ่นร่างกาย
22. หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะพิจารณาลงโทษให้ออกจากการแข่งขันฯ ทันที และ
อาจจะพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ข้อที่ 68 ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

