ระเบียบและข้อบังคับ
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

..................................................
1. การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาทางเรียบ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 สนาม ดังนี้
สนามที่
1
2
3
4

วันที่
14 มกราคม 2566
22 กรกฎาคม 2566
5 สิงหาคม 2566
9 กันยายน 2566

สนาม/จังหวัด
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร
เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

3. รุ่นการแข่งขัน
ประเภทชาย
1.รุ่นอายุ 15 – 16 ปีชาย
2.รุ่นอายุ 17 – 18 ปีชาย
3.รุ่นทั่วไปชาย
4.รุ่นอายุ 30 – 34 ปีชาย
5.รุ่นอายุ 35 – 39 ปีชาย
6.รุ่นอายุ 40 – 44 ปีชาย
7.รุ่นอายุ 45 – 49 ปีชาย
8.รุ่นอายุ 50 – 54 ปีชาย
9.รุ่นอายุ 55 - 59 ปีชาย
10.รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย

ประเภทหญิง
1.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
2.รุ่นทั่วไปหญิง
3.รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง

รุ่นน้ำหนัก
1.รุ่นน้ำหนัก 90 ก.ก. ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
2.รุ่นน้ำหนัก 90 ก.ก. ขึ้นไป
อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย

ประเภทเด็ก
1.รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
2. รุ่นอายุ 11 – 12 ปีชาย
3. รุ่นอายุ 13 – 14 ปีชาย
4. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
5. รุ่นอายุ 13 – 14 ปีหญิง

การคำนวณอายุ ข องผู ้ เ ข้ า แข่ ง ขั น คิ ด ตามกติ ก าของสหพั น ธ์ จ ั ก รยานนานาชาติ ( UCI.)
โดยให้ น ำปี พ.ศ. ปั จ จุ บ ั น ลบด้ ว ยปี พ.ศ.เกิ ด ไม่ อ นุ ญ าตให้ น ั ก กี ฬ าเข้ า แข่ ง ขั น นอกรุ ่ น อายุ ข องตั ว เอง
และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรุ่นการแข่งขันระหว่างปีการแข่งขัน
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4.

คุณสมบัตินักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขัน
4.1 นักกีฬาจะต้องมีใบอนุญาตแข่งขัน ประจำปี 2566 (License 2023) ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาจักยานฯ โดย
สมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่าน www.thaicycling.or.th พร้อมกับการสมัครแข่งขัน
4.2 นักกีฬาที่แข่งขัน ต้องสมัครในรุ่น อายุตั วเอง โดยต้องเตรียมหลั กฐานบัตรประชาชนตัว จริง ในกรณีที่ มี
การเรียกตรวจสอบหลั กฐาน
4.3 นักกีฬาทีแ่ ข่งขันต้องการทำประกันอุบัติเหตุ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับการสมัครแข่งขัน จากบริษัท รู้ใจ
จำกัด ในอัตรา 70 บาทต่อคน ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ประสานงานไว้ โดยจะคุ้มครองอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในพื้นที่การแข่งขันในวันที่จัดการแข่งขัน
4.4 นั ก จั ก รยานที ่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู ้ ท ี ่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งถู ก ลงโทษทางวิ น ั ย ห้ า มแข่ ง ขั น จาก
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
4.5 นักกีฬาจักรยานทีมชาติ ประเภทภูเขา ไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน ยกเว้น ไม่มีชื่อติดทีมชาติเกินกว่า 4 ปี
สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุของตัวเอง หรือรุ่นทั่วไปได้
4.6 นักกีฬาที่ได้คะแนนสะสม อันดับ 1 – 3 ในรายการเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยในปี 2565-2566 ใน
ประเภทเสือภูเขาครอสคันทรี่ (XCO) ไม่สามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุของตัวเองได้ แต่สามารถสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันในรุ่นที่มีศักยภาพเหนือกว่าได้

5. กติกาการแข่งขัน
5.1 อ้างอิงกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ฉบับล่าสุด และระเบียบการแข่งขันของ
สมาคมกีฬาจักรยานฯ ว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี 2566
5.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกและดึงสายรัดคางให้กระชับในระหว่างการแข่งขัน
5.3 รถจักรยานเสือภูเขาที่ใช้ในการแข่งขันต้องมีลักษณะ ดังนี้
5.3.1 จักรยานที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องมีโช๊คหน้า
5.3.2 ขนาดวงล้อทั้งสองข้าง จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่ากัน
5.3.3 ล้อจักรยานจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 29 นิ้ว
5.4 หมายเลขนักกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย หมายเลขติดหน้ารถ และหมายเลขติดตัวนักกีฬา
5.4.1 หมายเลขที่ใช้ แข่งขันออกโดย สมาคมกีฬาจักรยานฯ เท่านั้น
5.4.2 หมายเลขติดในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนตามที่ ผู้ตัดสินกำหนด
5.4.3 ห้าม ตัด,พับ หรือเจาะรู เพิ่มเติม
5.5 ในกรณีที่มีการติด อุป กรณ์อิ เล็ก ทรอนิ กส์ นักกีฬารุ่นที่ กำหนดต้ องลงชื่อ รับ และส่งคืน อุปกรณ์ ตามจุ ด
ที่กรรมการกำหนด
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5.6 กรณีจัดการแข่งขันแบบวงรอบ ผู้ตัดสินอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ การแข่งขันของนักกีฬาที่ทำเวลาช้ากว่า 10% ของ
นักกีฬาคนแรกที่ผ่านเส้นชัยในแต่ละรอบ (FAT)
5.7 การจัดลำดับเริ่มต้นการแข่งขันในแต่ละรุ่น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องจำนวน และศักยภาพของนักกีฬาแต่ละ
รุ่นเป็นสำคัญ โดยการจัดลำดับเริ่มต้นการแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ในแต่ละสนามแข่งขัน
5.8 นักกีฬาจะต้องแข่งขันในรุ่นอายุหรือกลุ่มการเริ่มต้นของตัวเอง (ในกรณีปล่อยตัวพร้อมกันมากกว่า 1 รุ่น) เท่านั้น
ไม่สามารถช่วยเหลือ หรือกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เข้าแข่งขันรุ่นอื่น หรือ
กลุ่มการเริ่มต้นอื่น (แล้วแต่กรณี) หากฝ่าฝืน หรือเข้าไปมีส่วนในการรบกวนหรือก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ดังกล่าว ผู้ตัดสินมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาโทษหรือสั่งให้ออกจากการแข่งขัน
5.9 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือว่าเป็นการสิ้นสุด
5.10 การประท้วงต้องยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมเงินประกันการประท้วง 1,000 บาท (หากประท้วง
เป็นผลคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินดังกล่าว แต่หากการประท้วงไม่เป็นผล จะยึดเงินประกันดังกล่าว
เพื่อนำไปบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป) ภายในกรอบเวลาก่อนพิธ ีมอบรางวัลการแข่งขันเริ่มต้ นขึ้ น
คณะกรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาข้อประท้วงและตรวจสอบ การตัดสินการประท้วงของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ถือเป็นเด็ดขาด (การประท้วง ครอบคลุมทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นผลการตัดสิน /คุณสมบัตินักกีฬา)
6. ค่าสมัคร
ค่าสมัครแข่งขันทุกประเภท 450 บาท
7. การให้คะแนนสะสม
7.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับคะแนนสะสม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแต่ละสนามจะได้รับคะแนนสะสม ดังต่อไปนี้
อันดับ
คะแนน อันดับ คะแนน
อันดับ
คะแนน
1
5
9
20
12
5
2
6
10
18
10
4
3
7
11 ขึ้นไป
16
8
3
4
8
DNF
14
6
1
*สนามสุดท้ายจะมีคะแนนบวกเป็นสองเท่า
7.2 นักกีฬาจักรยานที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศประจำปีต้องแข่งขันอย่างน้อย 3 สนาม โดยนำคะแนนของทุกสนาม
รวมกัน ผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ ในกรณีคะแนนเท่ากัน ให้ ดูอันดับสนามสุดท้ายตัดสิน ใครได้ อันดับ
ดีกว่าจะเป็นผู้ชนะ

-4-

8. รางวัลแต่ละสนาม
8.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึก, ถ้วยเกียรติยศ
8.2 ผู้ชนะอันดับ 1 - 5 ทุกรุ่น จะได้รับใบประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล
****ตารางเงินรางวัล
ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ให้ถือปฏิบัติในการแข่งขัน ตั้งแต่สนามที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

พลเอก
( เดชา เหมกระศรี )
นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เงินรางวัลประจาสนาม
การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาทางเรียบ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2566
ชิงถ้วยพระราชทานฯ
อันดับ
1
2
3
4
5

ยุวชน
800
500
300
200
200

เยาวชน
1,000
800
500
200
200

ทั่วไป
30 ปีชาย,40-49 ปี, 50 ปีชาย
1,200
600
900
400
600
200
300
100
200
100

