กติกาและเงือ่ นไขการร่ วมการแข่ งขันจักรยานทางเรียบ สาหรับ Class A และ Class B (เสื อหมอบ)
๑. จะใช้กติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จกั รยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ร่ วมกับระเบียบการ “5th Central Group Cycling Championship 2019 @ Robinson

Ayutthaya” ฉบับนี้
๒. รถจักรยานต้องเป็ นจักรยานประเภทถนน (เสื อหมอบ) ขนาดล้อ ๗๐๐C เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอร์โร่ บาร์ทุกชนิด
และไม่อนุญาตรถไทม์ไทรอัลลงทาการแข่งขัน
๓. ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกสาหรับจักรยานและรัดสายรัดให้เรี ยบร้อย ตลอดระยะเวลาร่ วมกิจกรรม
๔. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะต้องใช้จกั รยานที่มีสภาพสมบูรณ์ มีระบบห้ามล้อ สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๕. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่ขี่ห่างจากผูน้ าเป็ นเวลา ๓๐ นาที จะถูกตัดสิ ทธิ์ และต้องออกจากกิจกรรมทันที (มีรถเก็บ)
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
๖. ทีมผูจ้ ดั มีรถเซอร์วิส คอยนาผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมขึ้นรถ ในกรณี ที่ปั่นไม่ไหว และจะนามาลงที่เส้นชัยเท่านั้น
๗. ตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร เพื่อความสะดวกตลอดเส้นทาง
๘. ผูร้ ่ วมกิจกรรมจะได้รับและต้องติดป้ ายหมายเลขที่ตวั (ด้านหลัง) หมวก และที่แฮนด์ของรถจักรยาน
๙. ผูร้ ่ วมกิจกรรมจะต้องติดระบบจับเวลาไว้ที่จกั รยาน
๑๐. ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต่างรุ่ นปั่ น Draft กันในระหว่างการร่ วมกิจกรรม
๑๑. ไม่อนุญาตให้ Draft รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม
๑๒. ไม่อนุญาตให้ทีมเซอร์วิส รถเซอร์วิสทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ เข้าร่ วมอยูใ่ นขบวน แต่สามารถเข้าเซอร์วิส
ได้ในจุดบริ การที่ทางผูจ้ ดั จัดให้เท่านั้น หากฝ่ าฝื นคณะกรรมการสามารถตัดสิ ทธิ์ การร่ วมกิจกรรมได้ทนั ที
๑๓. ผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมต้องมีชื่อตรงและเป็ นบุคคลคนเดียวกับผูท้ ี่ทาการสมัครเข้าร่ วมกิจกรรม
๑๔. ป้ ายหมายเลขที่หลังผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะใช้สาหรับรับถ้วย / เหรี ยญที่ระลึก
๑๕. เส้นทางระหว่างที่ขบวนจักรยานผ่าน จะมีการอานวยการจราจรให้ตลอดเส้นทาง แต่ไม่ได้ปิด ๑๐๐% ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมจะต้องปั่นด้วยความระมัดระวัง และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด
๑๖. การตัดสิ นจะตัดสิ นจากระบบจับเวลาและภาพถ่ายวีดีโอ
๑๗. ระหว่างการร่ วมกิจกรรมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะต้องไม่มีท่าทางหรื อกริ ยาที่จะทาร้าย ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมด้วยกัน
ถ้ากรรมการมีดุลย์พินิจว่าจงใจหรื อทาร้ายผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะตัดสิ ทธิ์ ทันที
๑๘. การประท้วงผลการตัดสิ นต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร(เอกสารสามารถขอได้ที่กรรมการจัดกิจกรรม)ยื่นต่อ
คณะกรรมการจัดกิจกรรม ภายใน ๒๐ นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็ นทางการ และต้องวางเงินประกัน ๑,๐๐๐
บาท หากการประท้วงไม่เป็ นผลจะไม่คืนเงินประกันให้
๑๙. ความเสี ยหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่จกั รยานหรื อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมและผูเ้ กี่ยวข้องจะไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆจากผูจ้ ดั กิจกรรมได้

๒๐. ผูจ้ ดั กิจกรรม ได้จดั ทาประกันอุบตั ิเหตุ (กลุ่ม) รองรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่ได้
ลงทะเบียนตามกติกาของผูจ้ ดั งานฯ
๒๑. หลักฐานในการรับรางวัล ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลทุกรุ่ น ต้องแสดงหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริ งต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์ตวั ตนและตรวจสอบอายุตามปี พ.ศ.เกิด
๒๒. รุ่ นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลบด้วยปี พ.ศ. ที่เกิด
๒๓. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง (ยื่นเอกสารต่อผูจ้ ดั ในวัน
ลงทะเบียน)
๒๔. การร่ วมกิจกรรมรุ่ นใด มีจานวนผูส้ มัครไม่ถึง ๑๐ คน ทางผูจ้ ดั กิจกรรม ขอยกเลิกกิจกรรมในรุ่ นนั้น และ
จะแจ้งให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมทราบหลังปิ ดรับสมัครต่อไป
๒๕. การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นข้อสิ้ นสุ ด

กติกาและเงือ่ นไขรุ่ น Class C ท่ องเที่ยวและนักปั่น Class VIP
๑.ไม่จากัดประเภทจักรยาน
๒.ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกสาหรับจักรยานและรัดสายรัดให้เรี ยบร้อย ตลอดระยะเวลา
กิจกรรม
๓. ไม่อนุญาตให้ปั่นแซงรถนา ถ้าผูร้ ่ วมกิจกรรมปั่ นแซงรถนาขบวนถือว่าผูน้ ้ นั สิ้ นสุ ดการร่ วมกิจกรรมทันที
๔. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะต้องใช้จกั รยานที่มีสภาพสมบูรณ์ มีระบบห้ามล้อ สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๕. ป้ ายหมายเลขที่หลังผูร้ ่ วมกิจกรรมจะใช้สาหรับรับเหรี ยญที่ระลึก
๖. ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง แอร์โร่ บาร์ลงการในการเข้าร่ วมกิจกรรม
๗. ห้ามขี่ผาดโผนในลักษณะเป็ นอันตรายทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
๘. ระหว่างเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมและบอกเส้นทาง(ทางร่ วมทางแยก) เพื่อความปลอดภัย ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ต้องสังเกตและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
๙. ทีมผูจ้ ดั มีรถเซอร์วิส คอยนาผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมขึ้นรถ ในกรณี ที่ปั่นไม่ไหว และจะนามาลงที่เส้นชัยเท่านั้น
๑๐. ป้ ายหมายเลขจะติดอยูท่ ี่หลังผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมและ ด้านหน้าจักรยานเท่านั้น
๑๑. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะต้องมีป้ายหมายเลขติดอยูท่ ี่ตวั (ด้านหลัง) หมวก และที่แฮนด์ของรถจักรยาน
๑๒. เส้นทางระหว่างที่ขบวนจักรยานผ่าน จะมีการอานวยการจราจรให้ตลอดเส้นทาง แต่ไม่ได้ปิด ๑๐๐% ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมจะต้องปั่นด้วยความระมัดระวัง และในช่องทางที่กาหนดไว้ทางด้านซ้ายเท่านั้น ห้ามไม่ให้ปั่นล้ านอก
เส้นทาง
๑๓. มีทีมมาแชลดูแลตลอดเส้นทาง

๑๔. ความเสี ยหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่จกั รยานหรื อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมและผูเ้ กี่ยวข้องจะไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆจากผูจ้ ดั กิจกรรมได้
๑๕. ผูจ้ ดั ได้จดั ทาประกันอุบตั ิเหตุ (กลุ่ม) รองรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียน
ตามกติกาของผูจ้ ดั งานฯ
๑๖.นักปั่นประเภทท่องเที่ยวและประเภท VIP มีเวลา ๓ ชัว่ โมง เป็ นเวลามาตรฐานในการร่ วมกิจกรรมทั้งหมด นัก
ปั่นที่ใช้เวลาเกิน ๓ ชัว่ โมง อาจไม่ได้รับสิ ทธิ เรื่ องการรับรางวัลต่างๆบนเวทีงานประกาศผลรางวัล
สถานที่ดาเนินการ
ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสันอยุธยา ระยะเวลาการจัดงาน ๐๕.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น.

