ระเบียบการแข่งขันจักรยาน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
**********************
1. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม
พลเอก ดร. เดชา เหมกระศรี
เลขาธิการ
นาวาเอกพรหมเมธ อติแพทย์ รน.
สถานที่ติดต่อ
286 สนามแข่งขันจักรยาน (เวลโลโดรม) ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์.
(662) 719 - 3340 - 2
โทรสาร
(662) 719 - 3343
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝุายกีฬาจักรยานของจังหวัดเจ้าภาพ ประธานกรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ รองประธานกรรมการ
ผู้แทน (เทคนิค) สมาคมจักรยานฯ
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
ให้เป็น ไปตามหมวด 10 ข้อ 33 และข้อ 34 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 คุณสมบัติของนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้ถือคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 การพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 33 ข้อย่อยที่ 1
4.3 กติกาการแข่งขันจักรยานให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ ตามบทบัญญัติของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือ (International
Cycling Union, UCI ) ฉบับล่าสุด
4.4 ระเบียบการแข่งขันจักรยาน
ระเบี ยบการแข่ งขั นจั กรยานในกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ บั ญญั ติ ตามความเหมาะสมโดยสมาคมกี ฬา
จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.4.1 ระเบียบทั่วไป ( General Provisions )
1. ใบอนุญาต ( Licence )

นักจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องมีใบอนุญาต (Licence ) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)
ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ สีบัตรตามปี พ.ศ. ที่กาหนด โดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติ(UCI)
- พ.ศ. 2557
สีฟูา
- พ.ศ. 2558
สีแดง
- พ.ศ. 2559
สีเขียว
- พ.ศ. 2560
สีขาว
- พ.ศ. 2561
สีเหลือง
ทั้งนี้ นักจักรยานที่จะลงแข่งขันในการคัดเลือกตัวแทนภาค จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 14 ปี
และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2543 – 2546) ทั้งนี้ให้คิดคานวณอายุของนักกีฬาจากปีที่แข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติในครั้งนั้นๆ เป็นเกณฑ์การพิจารณา (นักกีฬาที่สามารถลงทาการแข่งขันในระดับชาติ จะต้องมี
อายุระหว่าง 15 ปี – 18 ปี คือผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2546 เท่านั้น
2. นักจักรยาน เมื่อส่งชื่อเข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ต้องลงแข่งขันประเภทและแบบ
ที่ได้สมัครไว้เท่านั้น
3. นักจักรยานที่มีชื่อปรากฏในสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งนั้นๆ และจะถอน
ตัวออกจากการแข่งขันไม่ได้ ในกรณีนักจักรยานปุวย หรือ ได้รับบาดเจ็บ จนไม่สามารถลงแข่งขันได้ ผู้จัดการ
ทีมต้องแจ้งให้คณะกรรมการผู้ตัดสินในวันประชุมผู้จัดการทีม หรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มต้นแข่งขันใน
ประเภท หรือ แบบนั้นๆ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์สนาม หรือ แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล หรือแพทย์ของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระบุว่าไม่สามารถทาการแข่งขันได้
4. นักจักรยาน ต้องสวมหมวกกันกระแทกและกระชับสายรัดคางตลอดเวลาที่ทาการแข่งขัน
รวมทั้ง การขี่อบอุ่นร่างกาย มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามระเบียบของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
5. นักจักรยาน ที่มีชื่อแข่งขันในรายการใดรายการหนึ่งแล้ว ไม่มารายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
ในรายการนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควรเป็นลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้ นักจักรยานคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการ
แข่งขันในรายการอื่นๆที่เหลืออยู่ทุกรายการทันที
สาหรับนักกีฬาในประเภททีมที่มีรายชื่อสารองในการแข่งขันประเภททีม จะต้องปรากฏตัวเพื่อ
รายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนการแข่งขันรายการนั้น ๆ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดการแข่งขันและถูกตัดสิทธิออก
จากการแข่งขันในรายการอื่น ๆ ที่เหลือทุกรายการทันที
5. การแข่งขันประเภทถนนอินไลน์เรส
1. นักจักรยานต้องลงลายมือชือ่ ในใบเริ่มต้นแข่งขัน ซึ่งจะเปิดให้ลงลายมือชื่อก่อนทาการแข่งขัน 30 นาที
และ จะปิดลงลายมือชื่อก่อนเริ่มต้นแข่งขัน 15 นาที นักจักรยานคนใดที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในใบเริ่มต้นแข่งขัน
และไม่นารถจักรยานที่จะใช้ในการแข่งขันมาให้คณะกรรมการตรวจวัดอัตราเฟือง จะถือว่านักจักรยานคนนั้น
ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
2. นักจักรยานที่ขี่ครบระยะทาง และผ่านเส้นชัยแล้ว ห้ามขี่จักรยานผ่านเส้นชัยเป็นครั้งที่ 2 ถ้าฝุาฝืน
จะถูกทาโทษตามกฎระเบียบของการการแข่งขัน

3. กรรมการผู้ตัดสินมีสิทธิ์สั่งให้นักกีฬาจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน หยุดการแข่งขันได้ทันที หาก
เห็นว่านักจักรยานคนนั้น ไม่สามารถดาเนินการแข่งขันต่อไปได้ หรือ หมดโอกาสที่จะสิ้นสุดการแข่งขันใน
รายการนั้นๆภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. การแข่งขันประเภทถนนอินไลน์เรส หรือ แมสสตาร์ท กรรมการผู้ตัดสิน จะยุติการแข่งขันในเวลา
5 เปอร์เซ็นต์ของเวลาของคนชนะที่หนึ่งบวกเวลาของนักจักรยานคนที่หนึ่งที่ถึงเส้นชัย
- การคิดเวลา
5 เปอร์เซ็นต์ของ 30 นาที เท่ากับ 1 นาที 30 วินาที
1 ชั่วโมง เท่ากับ 3 นาที
2 ชั่วโมง เท่ากับ 6 นาที
5. นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทถนนอินไลน์เรส หรือแมสสตาร์ท จะต้องทาการตรวจ
ร่างกายตามวัน เวลา สถานที่ ที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด หากไม่สามารถทาการตรวจร่ างกายตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่กาหนดไว้ได้ ให้นักกีฬาผู้นั้น ดาเนินการ ติดต่อขอตรวจร่างกายด้วยตนเอง กับแพทย์สนาม
หรือ แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล หรือแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และต้องส่งผลการตรวจร่างกาย
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการผู้ตัดสิน ไว้เป็นหลักฐาน และ ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย
ตนเอง
หากนั กจั กรยานคนใดไม่ผ่ านการตรวจร่างกายข้างต้น จะไม่อนุญาตให้ เริ่มต้นแข่งขัน และถ้านัก
จักรยานคนนั้นทาการแข่งขันไปแล้ว ให้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน โดยไม่ได้อันดับใดๆในการแข่งขันนั้น อีกทั้ง
ต้องถูกทาโทษตามระเบียบการแข่งขัน
การแข่งขันประเภทถนน แบบ ไทม์ ไทรอัล บุคคล และ ทีม ไทม์ ไทรอัล
1. นักจักรยานจะต้องรายงานตัว และนารถจักรยานให้ผู้ตัดสินตรวจสภาพที่เส้นเริ่มต้นก่อนการ
แข่งขันอย่างน้อย 15 นาที (หากไม่นามาตรวจจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน)
2. สาหรับการแข่งขันในประเภททีม จะต้องมีจานวนนักจักรยานเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ทีมทีเ่ ริ่มต้นช้ากว่าเวลาที่ได้กาหนดไว้ ต้องคิดเวลาเริ่มต้นจากทีค่ ณะกรรมการกาหนด
4. การเริ่มต้น นักจักรยานภายในทีมเข้าแถวเรียงต่อเนื่องบนเส้นเริ่มต้นโดยมีกรรมการจับรถแล้ว
ปล่อยออกพร้อมกันทั้งทีม ห้ามผลัก ไส หรือ ดัน นักจักรยานขณะเริ่มต้น
6. คุณสมบัติของนักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน
- แต่ละจังหวัดจะส่งนักจักรยานเยาวชนทีมชาติเข้าแข่งขันได้ ดังจานวนต่อไปนี้ ชาย จังหวัดละ 3 คน
และ หญิงจังหวัดละ 2 คน การแข่งขันเป็นทีมทั้งประเภทลู่ และ ประเภทถนน อนุญาตให้มีนักจักรยานเยาวชน
ทีมชาติเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน และ นักกีฬาจักรยานเยาวชนทีมชาติไทย สามารถสมัครเข้าแข่งขันจักรยาน
ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้เพียง 4 แบบ เท่านั้น (โดยไม่นับรวมกับประเภท BMX)
- นักจักรยานเยาวชนทีมชาติ คือ นักจักรยานที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส่งเข้าแข่งขันในกีฬาระหว่าง
ประเทศ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
หมวด 6 ข้อ 22 ข้อย่อย 6

นักจักรยานผู้ใดได้ทาการแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาจักรยานไม่ได้รับรองการแข่งขัน นักกีฬา
ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิเข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนั้นๆ
ทั้งนี้ นักจักรยานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน (ENTRY FORM BY NAME) กีฬาซีเกมส์
เอเชี่ยนเกมส์ และ โอลิมปิกเกมส์ จะไม่มีสิทธิลงแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
- นักกีฬาจักรยานที่ไม่มีรายชื่อเป็นนักจักรยานเยาวชนทีมชาติไทย มีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่
เกิน 6 แบบการแข่งขัน (ไม่นับรวมกับประเภท BMX)
7. ประเภท แบบ และ ระยะทาง การแข่งขัน
ประเภทลู่
บุคคลชาย
- สปรินท์
- ไทม์ไทรอัล
- เปอร์ซูท
- อิลิมิเนชั่นเรส
- พอยท์เรส
- สแครช

1
3

กิโลเมตร
กิโลเมตร

24
10

กิโลเมตร
กิโลเมตร

4
3

กิโลเมตร
รอบ

500
2
20

เมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

140
30

กิโลเมตร
กิโลเมตร

70

กิโลเมตร

80

กิโลเมตร

ทีมชาย
- ทีมเปอร์ซูท
- ทีมสปรินท์
บุคคลหญิง
- สปรินท์
- ไทม์ไทรอัล
- เปอร์ซูท
- พอยท์เรส
ประเภทถนน
บุคคลชาย
- อินไลน์เรส
- ไทม์ไทรอัล
ทีมชาย
- ไทม์ไทรอัล
บุคคลหญิง
- อินไลน์เรส

- ไทม์ไทรอัล
ทีมหญิง
- ไทม์ไทรอัล
ประเภทจักรยานภูเขา
บุคคลชาย
- ครอสคันทรี
- ดาวน์ฮิลล์

15

กิโลเมตร

30

กิโลเมตร

ใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 1:00 – 1:15 ชั่วโมง
ระยะทางแข่งขันไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร และ
ไม่เกิน 3,500 เมตร โดยใช้เวลาการแข่งขัน
ระหว่าง 2 – 5 นาที / คน
สนามการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคม
กีฬาจักรยาน ฯ กาหนด

- บีเอ็มเอ็กซ์
บุคคลหญิง
- ครอสคันทรี
- ดาวน์ฮิลล์

ใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 1:00 – 1:15 ชั่วโมง
ระยะทางแข่งขันไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร และ
ไม่เกินกว่า 3,500 เมตร โดยใช้เวลาการแข่งขัน
ระหว่าง 2 – 5 นาที / คน
สนามการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคม
กีฬาจักรยาน ฯ กาหนด

- บีเอ็มเอ็กซ์

8. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
จานวนนักจักรยานที่แต่ละจังหวัดส่งเข้าแข่งขันตามที่ได้คัดเลือกจากการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคแต่ละ
ประเภท แบบ และระยะทาง ของการแข่งขัน ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

ประเภทลู่
เพศ
บุคคลชาย

แบบแข่งขัน
- ไทม์ไทรอัล
- สปรินท์
- เปอร์ซูท
- พอยท์เรส
- อิลิมิเนชั่นเรส

ระยะทาง
1 กิโลเมตร
3 กิโลเมตร

24 กิโลเมตร

ส่งชื่อเข้าแข่งขัน
คัดเลือกภาค
(จานวนนักกีฬา)
2
2
2
2
2

เข้าแข่งขัน
ระดับชาติ
(จานวนนักกีฬา)
3
3
3
3
3

ทีมชาย

บุคคลหญิง

- สแครซ
- เปอร์ซูท

10 กิโลเมตร

- ทีมสปรินท์

3

- ไทม์ไทรอัล
- สปรินท์

500 เมตร

- เปอร์ซูท
- พอยท์เรส

2

4 กิโลเมตร
รอบ

กิโลเมตร

20 กิโลเมตร

2
5 คนต่อ 1 ทีม
(ภาคละ 2 ทีม)
4 คนต่อ 1 ทีม
(ภาคละ 2 ทีม)
2
2
2
2

3
4 คนต่อ 1 ทีม
(ภาคละ 2 ทีม)
3 คนต่อ 1 ทีม
(ภาคละ 2 ทีม)
3
3
3
3

ประเภทถนน
เพศ

แบบแข่งขัน

ระยะทาง

บุคคลชาย

- อินไลน์เรส
- ไทม์ไทรอัล

140 กิโลเมตร
30 กิโลเมตร

ทีมชาย

- ไทม์ไทรอัล

70 กิโลเมตร

บุคคลหญิง

- อินไลน์เรส
- ไทม์ไทรอัล
- ไทม์ไทรอัล

80 กิโลเมตร
15 กิโลเมตร
30 กิโลเมตร

ทีมหญิง

ส่งชื่อเข้าแข่งขัน
คัดเลือกภาค
(จานวนนักกีฬา)
3
3

เข้าแข่งขัน
ระดับชาติ
(จานวนนักกีฬา)
8
3

5 คนต่อ 1 ทีม
(ภาคละ 2 ทีม)
3
3
5 คนต่อ 1 ทีม
(ภาคละ 2 ทีม)

4 คนต่อ 1 ทีม
(ภาคละ 2 ทีม)
8
3
4 คนต่อ 1 ทีม
(ภาคละ 2 ทีม)

ส่งชื่อเข้าแข่งขัน
คัดเลือกภาค
(จานวนนักกีฬา)

เข้าแข่งขัน
ระดับชาติ
(จานวนนักกีฬา)

ประเภทภูเขา
เพศ

แบบแข่งขัน

ระยะทาง

บุคคลชาย

บุคคลหญิง

- ครอสคันทรี
แบบวงจร (XCO) หรือ
ครอสคันทรี
แบบจุ ดหนึ่ งถึ งจุ ดหนึ่ ง
(PP)
- ดาวน์ฮิลล์
- ครอสคันทรี
แบบวงจร (XCO) หรือ
ครอสคันทรี
แบบจุ ดหนึ่ งถึ งจุ ดหนึ่ ง
(PP)
- ดาวน์ฮิลล์

- รอบละอย่ า งน้ อ ย 5
กิโลเมตร (จานวนรอบ
คณะกรรมการผู้ ตั ด สิ น
กาหนด)

3

5

- 1,500 – 3,500 เมตร
- รอบละอย่ างน้อย 5
กิ โ ลเมตร (จ านวนรอบ
คณะกรรมการผู้ ตั ด สิ น
กาหนด)

2

3

3

5

- 1,500 – 3,500 เมตร

2

3

บีเอ็มเอ็กซ์

บุคคลชาย

บีเอ็มเอ็กซ์เรซซิง

300-400 เมตร

ส่งชื่อเข้าแข่งขัน
คัดเลือกภาค
(จานวนนักกีฬา)
2

บุคคลหญิง

บีเอ็มเอ็กซ์เรซซิง

300-400 เมตร

2

เพศ

แบบแข่งขัน

ระยะทาง

จานวนนักจักรยานที่ส่งเข้าแข่งขันของแต่ละจังหวัด
ประเภทลู่
นักจักรยานชาย
นักจักรยานหญิง
ประเภทถนน
นักจักรยานชาย
นักจักรยานหญิง
ประเภทภูเขา
นักจักรยานชาย
นักจักรยานหญิง
ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
นักจักรยานชาย
นักจักรยานหญิง
รวมทั้งสิ้น
นักจักรยานชาย
นักจักรยานหญิง

มีดังต่อไปนี้
ไม่มากกว่า
ไม่มากกว่า
ไม่มากกว่า
ไม่มากกว่า
ไม่มากกว่า
ไม่มากกว่า
ไม่มากกว่า
ไม่มากกว่า
ไม่มากกว่า
ไม่มากกว่า

21
8
11
11
5
5
2
2
39
26

เข้าแข่งขัน
ระดับชาติ
(จานวนนักกีฬา)
3
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

- จานวนนักจักรยานชาย และ หญิง ในแต่ละประเภทที่เข้าแข่งขันจะกาหนดตายตัว จะนาจานวน

นักจักรยานประเภทหนึ่งทดแทนอีกประเภทหนึ่งไม่ได้
- ผู้ควบคุมทีม ให้ใช้สัดส่วนผู้ควบคุมทีม 1 คน ต่อจานวนนักกีฬา 5 คน ทั้งนี้ หากจังหวัดใด
มีนักกีฬาผ่านเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติน้อยกว่า 5 คน อนุญาตให้มีผู้ควบคุมทีม 1 คน
9. หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน
ระดั บภาค จั ดให้ มีการแข่งขันในรอบคัดเลื อกระดับภาค โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ตามข้อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
นักจักรยานจะต้องผ่านการคัดเลือกในระดับภาค โดยแต่ละจังหวัด ส่งนักจักรยานเข้าแข่งขันคัดเลือก
ภาคในแต่ละแบบไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้ในเกณฑ์คัดเลือก เช่น การแข่งขันเปอร์ซูทบุคคลชาย 3 ก.ม. ส่งชื่อเข้า
แข่งขันตามที่คัดเลือกได้ 2 คน ดังนั้น จังหวัดสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันคัดเลือกภาคได้ไม่เกิน 2 คน อนึ่ง ผู้
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบนี้ มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อไป
ทั้งนี้การแข่งขันคัดเลือกระดับภาคในแต่ละแบบการแข่งขันจะใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยาน
นานาชาติ (ยูซีไอ) และ ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนั้นๆมาบังคับใช้
สาหรับการแข่งขันคัดเลือกภาค แต่ละภาค จังหวัดเจ้าภาพจะต้องจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 วัน
โดยแบ่งเป็น ประเภทภูเขา ไม่น้อยกว่า 2 วัน ประเภทลู่ ไม่น้อยกว่า 2 วัน ประเภทถนน ไม่น้อยกว่า 2 วัน
สาหรับการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินั้น จังหวัดเจ้าภาพจะต้องจัดให้มีระยะเวลาการแข่งขัน
ดังนี้ จักรยานภูเขาและบีเอ็มเอ็กซ์ อย่างน้อย 2 วัน ประเภทลู่ อย่างน้อย 3 วัน และ ประเภทถนน อย่าง
น้อย 4 วัน
ทัง้ นี้ หากจานวนนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อย อาจลดจานวนวันลงได้ โดยทางจังหวัดเจ้าภาพ
จะต้องแจ้งให้ทางสมาคมกีฬาจักรยาน ฯ ทราบ อย่างน้อย 7 วันก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
หมายเหตุ : สาหรับนักกีฬาที่จะเข้าทาการคัดเลือกในการแข่งขันประเภทลู่จะต้องผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบไทม์ไทรอัล ระยะทาง 4 ก.ม. และต้องทาเวลาได้ไม่เกิน 6 นาที อย่างไรก็ตามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ระดับภาค มีการคัดเลือกนักกีฬาจากภาคต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทลู่
การแข่งขันประเภทลู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะต้องจัดการแข่งขันในสนามเวลโลโดรม ทั้งในการคัดเลือก
ภาคและการแข่งขันระดับชาติ ทั้งนี้ จังหวัดเจ้าภาพคัดเลือกภาค สามารถเลือกใช้สนามเวลโลโดรมที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
ภาค 1 เวลโลโดรมหัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย
ภาค 2 เวลโลโดรมโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาค 3 เวลโลโดรมภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
ภาค 5 เวลโลโดรมภายในสนามกีฬาสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สาหรับภาค 4 ที่ปัจจุบันยังไม่มีสนามเวลโลโดรม การคัดเลือกนักกีฬาให้ขึ้นอยู่กับดุล พินิจของ
ผู้แทนสมาคม ฯ และจังหวัดเจ้าภาพคัดเลือกภาคในการพิจารณาจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาให้ได้สิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันระดับชาติ
ส่วนการแข่งขันระดับชาติ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะต้องใช้สนามแข่งขันเวลโลโดรมแห่งใดแห่ง
หนึ่งในสี่แห่งดังกล่าวเท่านั้น ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่
ประเภทชาย
1. สปรินท์ รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับที่
1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ) ทั้งนี้ นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะเลิศแบบไทม์ไทรอัล 1 ก.ม. ของการคัดเลือกภาค ได้
สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 20 คน
2. ไทม์ไทรอัล 1 กิโลเมตร รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ ,
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ทั้งนี้ นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะเลิศแบบสปริ้นท์ของการคัดเลือก
ภาค ได้สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีกภาคละ 1 คน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 20 คน
3. เปอร์ซูท 3 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬา 15 คน ( ผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1
และรองชนะเลิศอันดับที่ 2) ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 15 คน
4. อิลิมิเนชั่นเรส รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ทั้งนี้ นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะเลิศแบบสปรินท์ ของการคัดเลือกภาค ได้สิทธิ์
ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 20 คน
5. พอยท์เรส 24 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ทั้งนี้ นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะเลิศแบบเปอร์ซูทบุคคลของการคัดเลือกภาค
ได้สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 20 คน
6. สแครซ รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับที่ 1
และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ทั้งนี้ นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะเลิศแบบเปอร์ซูทบุคคลของการคัดเลือกภาค ได้สิทธิ์ลง
แข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 20 คน
7. ทีมเปอร์ซูท 4 กม. นักกีฬาภาคละ 2 ทีม ๆ ละ 5 คน รวม 5 ภาค รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 50 คน
8. ทีมสปรินท์ นักกีฬา ภาคละ 2 ทีม ๆ ละ 4 คน รวม 5 ภาค รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 40 คน
ประเภทหญิง
1. สปรินท์ รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับที่ 1
และรองชนะเลิศอันดับที่ 2) ทั้งนี้ นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะเลิศแบบไทม์ไทรอัล 500 เมตร ของการคัดเลือกภาค ได้
สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 20 คน
2. ไทม์ ไทรอัล 500 เมตร รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ , รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ทั้งนี้ นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะเลิศแบบสปรินท์ ของการคัดเลือก
ภาค ได้สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 20 คน

3. เปอร์ซูท 2 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2) รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 15 คน
4. พอยท์เรส 20 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ทั้งนี้ นักกีฬาที่เป็นผู้ชนะเลิศแบบเปอร์ซูทบุคคล 2 ก.ม. ของการ
คัดเลือกภาคได้สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 20 คน
ทั้งนี้ ในการแข่งขันประเภทลู่ที่มีเกณฑ์สถิติกาหนดไว้ หากนักกีฬาคนใดผ่านการคัดเลือก แต่ไม่
สามารถทาสถิติได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์พิจารณา
ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ของนักกีฬาคนนั้น ๆ ได้ตามแต่กรณี การตัดสินของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือเป็นสิ้นสุด
ประเภทถนน
ประเภทชาย
1. อินไลน์เรส 140 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ,
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ) ทั้งนี้ นักกีฬาที่เป็นสมาชิกในทีมไทม์ไทรอัล 70 กิโลเมตร
ที่ชนะเลิศจากการคัดเลือกภาค ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 40 คน
2. ไทม์ ไทรอัลบุคคล 30 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ,
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ) รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 15 คน
3. ทีมไทม์ ไทรอัล 70 กม. นักกีฬาภาคละ 2 ทีมๆ ละ 4 คน (สารอง 1 คน) รวม 5 ภาค รวมนักกีฬา
ทั้งสิ้น 50 คน
ประเภทหญิง
1. อินไลน์เรส 80 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ทั้งนี้ นักกีฬาทีมไทม์ไทรอัล 30 ก.ม. ที่ชนะเลิศในการคัดเลือกภาค
ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 40 คน
2. ไทม์ ไทรอัล 15 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน (ผู้ชนะเลิศ , รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2) รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 15 คน
3. ทีมไทม์ ไทรอัล 30 กม. นักกีฬาภาคละ 2 ทีม ๆละ 4 คน (สารอง 1 คน) รวม 5 ภาค รวมนักกีฬา
ทั้งสิ้น 50 คน
ทั้งนี้ ในการแข่งขันประเภทถนนบุคคลชาย และ หญิงที่มีสถิติ หากนักกีฬาคนใดผ่านการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ดังกล่าว แต่ไม่สามารถทาสถิติได้ตามที่กาหนดไว้ ตามระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันมีสิทธิ์พิจารณาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ของนักกีฬาคนนั้น ๆ ตามแต่กรณี การ
ตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด

สาหรับนักจักรยานที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันจากกรณีคัดเลือกผ่านจากแบบอื่น (เช่น เป็นผู้ชนะเลิศ สปรินท์
จะมีสิทธิ์ลงแข่งขันแบบไทม์ไทรอัลเพิ่มอีก 1 รายการ ) หากเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยปกติแล้ว มีสิทธิ์ที่จะใส่
ชื่อนักจักรยานจากจังหวัดเดียวกันลงแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้
ทั้งนี้ นักจักรยานที่จะลงแทนจะต้องเป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือก หากไม่มีนักจักรยานจากจังหวัด
เดียวกันทดแทน ก็ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้จังหวัดอื่นได้
ประเภทจักรยานภูเขา
ประเภทชาย
1. ครอสคันทรี ใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 1.00-1.15 ชม. นักกีฬาภาคละ 5 คน รวม 5 ภาค รวมนักกีฬา
ทั้งสิ้น 25 คน
2. ดาวน์ฮิลล์ ระยะทางแข่งขัน 1,500 – 3,500 เมตร นักกีฬาภาคละ 3 คน รวม 5 ภาค รวมนักกีฬา
ทั้งสิ้น 15 คน
3. บีเอ็มเอ็กซ์ นักกีฬาภาคละ 3 คน จานวน 5 ภาค (ซึ่งแต่ละจังหวัดมีสิทธิส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรอบ
คัดเลือกภาค จังหวัดละไม่เกิน 2 คน) รวมนักกีฬาทั้งสิ้น รวม 15 คน
ประเภทหญิง
1. ครอสคันทรี ใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 1.00-1.15 ชม. นักกีฬาภาคละ 5 คน รวม 5 ภาค รวมนักกีฬา
ทั้งสิ้น 25 คน
2. ดาวน์ฮิลล์ ระยะทางแข่งขัน 1,500 – 3,500 เมตร นักกีฬา ภาคละ 3 คน รวม 5 ภาค รวมนักกีฬา
ทั้งสิ้น 15 คน
3. บีเอ็มเอ็กซ์ นักกีฬาภาคละ 3 คน รวม 5 ภาค (ซึ่งแต่ละจังหวัดมีสิทธิส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรอบ
คัดเลือกภาค จังหวัดละไม่เกิน 2 คน) รวมนักกีฬาทั้งสิ้น รวม 15 คน
10. วิธีการจัดการแข่งขัน
การจัดการแข่งขันให้ดาเนินการจัดการแข่งขัน ตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และตาม
ระเบียบของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
การประชุมผู้จัดการทีม ผู้จัดการทีม และ ผู้ควบคุมทีม ที่มีใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
ออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้จัดการ
ทีม ตาม วัน เวลา และ สถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด หากไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ให้ถือว่าได้รับทราบกติกาเฉพาะกาล และข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ในการประชุม และหมดสิทธิ
ในการยื่นประท้วงใดๆ อีกทัง้ ยังจะต้องรับโทษอื่นตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยระบุไว้เพิ่มเติมกรณีไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการทีม หรือผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับมอบหมายมา ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุม
ผู้จัดการทีม เพื่อทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่ งประเทศไทยทราบ
ต่อไป

12. การปฏิบัติของทีมระหว่างการแข่งขันประเภทถนนไทม์ไทรอัล
1. ถ้าทีมหนึ่งถูกอีกทีมหนึ่งไล่ทัน ห้ามทีมที่ถูกไล่ทันเข้าไปจี้ข้างหลังของทีมที่ไล่ทัน กรณีนี้รวมทั้งนัก
จักรยานที่หลุดจากทีมของตนด้วย ห้ามนักจักรยานที่หลุดจากทีมของตนเข้าขี่ร่วมกับทีมอื่น และห้ามรับหรือ
ให้ความช่วยเหลือต่อทีมอื่นด้วย
2. ทีมที่ไล่อีกทีมหนึ่งทัน ต้องแซงทางด้านข้างห่าง 2 เมตร จากทีมที่ถูกไล่ทันหลังจากระยะทางผ่านไป
หนึ่งกิโลเมตร ทีมที่ถูกไล่ทันต้องขี่ห่างจากทีมที่ไล่ทัน 25 เมตร
3. ในกรณีที่ทีมหนึ่งไล่ทันอีกทีมหนึ่งในระหว่างแข่งขัน ผู้ตัดสินต้องบังคับนักจักรยานให้ห่างกันอย่าง
น้อย 2 เมตร ทางด้านข้าง และ ห่างกันเป็นระยะทางอย่างน้อย 25 เมตร หากทีมใดฝุาฝืนจะถูกลงโทษ
4. ห้ามนักจักรยาน ผลัก หรือ ดัน ซึ่งกันและกัน ในระหว่างการแข่งขัน แม้จะเป็นนักจักรยานในทีม
เดียวกัน
5. การเปลี่ยนอาหาร, เครื่องดื่ม,อุปกรณ์เล็ก ๆ, ล้อ และรถจักรยาน การช่วยซ่อม อนุญาตให้เฉพาะนัก
จักรยานในทีมเดียวกันเท่านั้น
13. การปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะในการแข่งขันประเภททีม
1. แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันมีรถยนต์พี่เลี้ยงตามทีม ซึ่งในรถยนต์พเี ลี้ยงจะประกอบด้วยพนักงานขับรถ,
ผู้ตัดสิน หรือ ผู้แทนจากสมาคมฯ และ ผู้แทนทีม 2 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน
2. รถยนต์พี่เลี้ยงต้องอยู่ห่างจากคนสุดท้ายของทีม 10 เมตร เป็นอย่างน้อย ต้องไม่แซงทีมหรือ
อยู่ในระดับเดียวกับทีม ในกรณีที่รถจักรยานเสียหาย การซ่อมแซมให้จอดซ่อมแซม ณ ฝั่งซ้าย ของถนนด้าน
ที่ขี่มุ่งหน้าไปเท่านั้นส่วนรถยนต์พี่เลี้ยงให้จอดอยู่กับที่
3. ห้ามรถพี่เลี้ยงอยู่ระหว่างทีมนักจักรยานคนใดคนหนึ่งของทีมที่หลุดออกจากทีม นอกจาก
นักจักรยานอยู่ห่างจากรถยนต์อย่างน้อย 50 เมตร นักจักรยานที่หลุดจากทีม ห้ามขี่จี้รถยนต์พี่เลี้ยง
4. รถยนต์พี่เลี้ยงของทีมที่ถูกไล่ทัน ถ้าระยะห่างของทีมน้อยกว่า 100 เมตร ต้องถอยหลังอยู่หลัง
รถยนต์พี่เลี้ยงของอีกทีมหนึ่ง
5. รถของพี่เลี้ยงของทีมที่ไล่ทันอีกทีมหนึ่งทัน ห้ามอยู่ระหว่างทีมทั้งสอง นอกจากทีมทั้งสองอยู่
ห่างกันอย่างน้อย 60 เมตร ถ้าในระยะต่อมาช่องว่างระหว่าง 2 ทีม นั้นลดลง รถยนต์พี่เลี้ยงต้องกลับไปอยู่
ตาแหน่งหลังนักจักรยานคนสุดท้ายของทีมที่สอง
6. รถยนต์พี่เลี้ยงตามทีมมีเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับเปลี่ยนล้อ ห้ามแขวนหรือติดอุปกรณ์สาหรับให้นัก
จักรยานไว้นอกรถยนต์ ห้ามบุคคลที่อยู่ในรถยนต์ยื่นมือหรือเอนตัวออกนอกรถยนต์
7. ถ้าใช้รถมอเตอร์ไซด์เป็นพี่เลี้ยง ใช้รถมอเตอร์ไซด์จะบรรทุกเฉพาะล้ออะไหล่เท่านั้น
8. อนุญาตให้ใช้เมกาโฟน หรือ Loud – hailer
9. รถยนต์ที่ใช้สาหรับทีมและผู้ตัดสินในการแข่งขันจะต้องเป็นไปตามกติกา

14. การแต่งกายของนักกีฬา
เสื้อผ้านักกีฬาจะต้องเป็นไปตามกติกาและระเบียบการแข่งขันในแต่ละประเภทและแบบ โดยให้แต่ละ
จังหวัดส่งแบบเสื้อแสดงสีและส่วนต่าง ๆ ของเสื้อที่จะใช้ในการแข่งขันให้กับ กกท. ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน
10 วัน ตัวเสื้อตามรูปที่ส่งมา ต้องนามาแสดงในวันประชุมผู้จัดการทีม และทุกประเภทการแข่งขันชุดแข่งขันต้อง
เหมือนกัน ถ้าหากใส่ชุดแข่งขันไม่เหมือนตามแบบที่เสนอไว้ ผู้ตัดสินมีสิทธิ ไม่ให้เข้าแข่งขันในแบบนั้น ๆ
15. มารยาทนักกีฬาจักรยาน และ เจ้าหน้าที่ทีมจักรยาน
ห้ามนักจักรยาน และเจ้าหน้าที่ทีมประพฤติตนหรือมีมารยาทไม่เหมาะสมทั้งใน และนอกสนาม ดังต่อไปนี้
15.1 ใช้คาพูดที่หยาบคาย กิริยา ก้าวร้าว ประชดประชัน กล่าวร้ายปูายสี ซึ่งเป็นการดูถูกเหยียดหยาม
ไม่ให้เกียรติผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการแข่งขัน
15.2 ประพฤติตนเป็นอันธพาล ก่อการทะเลาะวิวาทกับผู้ตัดสิน กรรมการดาเนินการแข่งขัน และผู้ร่วมการ
แข่งขัน
15.3 ห้ามนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม หรือบุคคลใดทาการดัดแปลง โยกย้าย เพิ่มเติมสนามแข่งขัน ที่ฝุายจัดการ
แข่งขันได้ดาเนินการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากฝุาฝืนบุคคลนั้น จะต้องมีความโทษตามข้อ 4
15.4 ขัดคาสั่ง ฝุาฝืนคาสั่งของผู้ตัดสินหรือกรรมการจัดการแข่งขันที่ปฏิบัติตามกติกาบทบัญญัติของ
สหพันธ์จักรยานนานาชาติ และ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถ้านักจักรยาน หรือเจ้าหน้าที่ทีมประพฤติตนดังข้อ 15.1, 15.2 และข้อ 15.3 คณะกรรมการผู้ตัดสินจะ
พิจารณาโทษ ดังนี้
1. ตักเตือนโดยตรง
2. ตักเตือนโดยประกาศทางเครื่องขยายเสียง
3. งดการเริ่มต้นการแข่งขันในแบบการแข่งขันที่กระทาผิด
4. ยึดใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ที่ออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในช่วงเวลาแข่งขันจักรยานในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
5. รายงานพฤติการณ์ต่อประธานกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน พิจารณาตัดสิทธิ์ออก
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬา
6. รายงานสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาโทษไม่ให้
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในกีฬาจักรยานเป็นเวลา 1 – 5 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ที่กระทาผิด
7.งดพิจารณาผู้ฝึกสอน หรือนักกีฬาดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทย สาหรับการแข่งขัน
ในปีนั้น ๆ
16. การประท้วง
16.1. ลักษณะการประท้วง
การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักจักรยาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิค การละเมิดกติกา หรือ พฤติการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในสนามก่อนแข่งขัน
ระหว่างแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (U.C.I.) ฉบับล่าสุด ว่าด้วยการประท้วง
และ ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
16.2. วิธีการประท้วง
การประท้วงคุณสมบั ติ ของนั กกีฬา หัวหน้าคณะกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลั กษณ์ อักษร
ต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง เงินประกันการ
ประท้วง การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้กาหนด
การประท้วงเทคนิคกีฬาให้ใช้ระเบียบของการแข่งขันครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้ประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีม
ที่มีใบอนุญาตของสหพันธ์ จักรยานนานาชาติ ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ยื่นต่อ
หัวหน้าผู้ตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมด้วยวางเงินประกัน 1,000 บาท สาหรับเงินประกัน ผู้ประท้วงจะ
ได้รับเงินประกันคืนเมื่อการประท้วงเป็นผล และถ้าการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันมอบให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงต้องเชิญผู้ประท้วง และผู้ถูกประท้วงมาสอบถามกรณีที่เกิดขึ้นการ
ประท้วงประเภทถนนต้องยื่นภายในเวลา 30 นาที สาหรับประเภทลู่ 10 นาที หลังจากเวลาจบการแข่งขัน หรือ
นักจักรยานคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย
การประท้วงเกี่ยวกับองค์ประกอบของรอบแข่งขัน เกี่ยวกับอุปกรณ์ เกี่ยวกับการแข่งขัน ทาการประท้วง
ก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน การประท้วงดังกล่าวนี้ กระทาได้ด้วยวาจา และไม่ต้องมีเงินประกัน
17.คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
- นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
- ผู้แทนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
- ผู้แทนกองนิติการ กกท.
- ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
- หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
- ผู้แทนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
- ประธานฝุายเทคนิคกีฬา
- ประธานฝุายจัดการแข่งขันกีฬาที่มีประท้วง
- ผู้จัดการทีมทุกทีมในชนิดที่มีการประท้วง ยกเว้นคู่กรณี
- เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานจังหวัดเจ้าภาพ

เป็นประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

18. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด ต้องมีดังนี้
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้
ตัดสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้
ว่าไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน
สถิติการคัดเลือก นักจักรยาน ในการคัดเลือกภาค เพื่อผ่านเข้าไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สนามลู่เวลโลโดรม
ประเภทลู่
ชาย
หญิง
- สปรินท์
14.00 วินาที
15.00 วินาที
- เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.
4:30.00 นาที
- เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.
3:00.00 นาที
- ไทม์ไทรอัลบุคคล 1 กม.
1:20.00 นาที
- ไทม์ไทรอัลบุคคล 500 เมตร
44.00 วินาที
- เปอร์ซูททีม 4 กม.
6.00.00 นาที
ประเภทถนน
- อินไลน์เรสบุคคล
35.00 กม./ชม.
33.00 กม./ชม.
- ไทม์ไทรอัลบุคคล
39.00 กม./ชม.
36.00 กม./ชม.
หมายเหตุ : การพิจารณาสถิติดังกล่าว ให้ผู้แทนสมาคมฯ พิจารณาตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ เข้ามามีผลต่อการทาสถิติของนักกีฬา
19. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
จานวน 39 ชุด
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
จานวน 39 ชุด
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร จานวน 39 ชุด
รางวัลที่ 4-5 ประกาศนียบัตร
จานวน 78 ใบ
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
20. การพิจารณานักกีฬาดีเด่น และ ผูฝ้ กึ สอนดีเด่น ให้พิจารณาดังนี้

นักกีฬาดีเด่น ให้พิจารณาถึงการทาลายสถิติ ใครทาลายได้มากกว่าจะเป็นนักกีฬาดีเด่น โดยใช้สถิติ
เดิมของปีที่ผ่านมา ส่วนประเภทที่ยังไม่มีสถิติ (กรณีแข่งในเวลโลโดรม) ก็ให้เริ่มเก็บสถิติไว้ก่อน ไม่มีการ
พิจารณา หรือ เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทดี ความประพฤติเรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว มีผลงานการแข่งขันกีฬา
จักรยานสม่าเสมอ และมีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่องและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญ ชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น และให้พิจารณาถึงผลงานของนักกีฬา และมีผลงานในการนานักกีฬา
เข้าร่วมและชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาอย่าง
เป็นลาดับ เป็นผู้ฝึกสอนที่มีอัธยาศัยดี ความประพฤติเรียบร้อยไม่ก้าวร้าว และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม กา ร
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
21.โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
- สาหรับเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจานวน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจานวน 1 แถว
22.พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
23. ระเบียบการแข่งขันจั กรยานฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ประจาปี 2561 เท่านั้น และให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้ที่รักษาระเบียบนี้

กาหนดการแข่งขันจักรยาน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
************************
วันที่ 18 มีนาคม 2561
14.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม
วันที่ 19 มีนาคม 2561
- ไทม์ไทรอัลบุคคล 30 กม.
- ไทม์ไทรอัลบุคคล 15 กม.
- พิธีมอบเหรียญรางวัล
วันที่ 20 มีนาคม 2561
- ทีมไทม์ ไทรอัล 70 กม.
- ทีมไทม์ ไทรอัล 30 กม.

ชาย
หญิง

รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชาย
หญิง

รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 21 มีนาคม 2561
- ประลองจัดอันดับการเริ่มต้นการแข่งขันดาวน์ฮิลล์ ชาย
- ประลองจัดอันดับการเริ่มต้นการแข่งขันดาวน์ฮิลล์ หญิง
- แข่งขันจักรยานภูเขา ดาวน์ฮิลล์
ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

- แข่งขันจักรยานภูเขา ดาวน์ฮิลล์

หญิง

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 22 มีนาคม 2561
- แข่งขันจักรยานภูเขา ครอสคันทรี
- แข่งขันจักรยานภูเขา ครอสคันทรี
- พิธีมอบเหรียญรางวัล

ชาย
หญิง

รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 23 มีนาคม 2561
- อินไลน์เรสบุคคล 140 กม.
- พิธีมอบเหรียญรางวัล

ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 24 มีนาคม 2561
- อินไลน์เรสบุคคล 80 กม.
- พิธีมอบเหรียญรางวัล

หญิง

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 25 มีนาคม 2561
- แข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์
- แข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์
- แข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์
- แข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์
- พิธีมอบเหรียญรางวัล

ชาย
หญิง
ชาย
ชาย

รอบคัดเลือก
รอบคัดเลือก
รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชาย
หญิง

รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

รอบไทม์ ไทรอัล 200 เมตร
รอบไทม์ไทรอัล 200 เมตร
รอบคัดเลือก
รอบคัดเลือก
รอบแรก

ประเภทลู่ ณ เวลโลโดรม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 26 มีนาคม 2561
- ไทม์ ไทรอัลบุคคล 1 กม.
- ไทม์ไทรอัลบุคคล 500 เมตร
- พิธีมอบเหรียญรางวัล
- สปรินท์
- สปรินท์
- เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.
- เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.
- สปรินท์

- สปรินท์
- สปรินท์
- สปรินท์
- ทีมเปอร์ซูท 4 กม.
- พอยท์เรส 20 กม.
- สแครช
- พิธีมอบเหรียญรางวัล
วันที่ 27 มีนาคม 2561
- ทีมสปรินท์
- สปรินท์
- สปรินท์
- สปรินท์
- สปรินท์
- เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

รอบแรก
รอบแก้ตัว
รอบแก้ตัว
รอบคัดเลือก
รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

รอบคัดเลือก
รอบก่อนรองชนะเลิศ
รอบก่อนรองชนะเลิศ
รอบจัดอันดับที่ 5- 8
รอบจัดอันดับที่ 5- 8
ชิงที่ 3 - 4
ชิงที่ 1 – 2
ชิงที่ 3 - 4
ชิงที่ 1 - 2

- เปอร์ซูททีม 4 กม.

ชาย

- พิธีมอบเหรียญรางวัล
- สปรินท์
- สปรินท์
- อิลิมิเนชั่นเรส
- พิธีมอบเหรียญรางวัล

ชาย
หญิง
ชาย

รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

ชาย

ชิงที่ 3 - 4
ชิงที่ 1 - 2

- พิธีมอบเหรียญรางวัล
- เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.

ชาย

ชิงที่ 3 – 4
ชิงที่ 1 – 2

- พิธีมอบเหรียญรางวัล
- สปรินท์

หญิง

- สปรินท์

ชาย

ชิงที่ 1 – 2
ชิงที่ 3 – 4
ชิงที่ 1 – 2

วันที่ 28 มีนาคม 2561
- ทีมสปรินท์

- พอยท์เรส 24 กม.
- พิธีมอบเหรียญรางวัล

ชาย

ชิงที่ 3 – 4
รอบชิงชนะเลิศ

************************ จบการแข่งขัน ************************

