
ระเบียบการแข่งขันจักรยาน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี  33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดระนอง 
********************** 

1.  สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    นายกสมาคม  พลเอก ดร. เดชา เหมกระศรี 
    เลขาธิการ  นาวาเอกพรหมเมธ อติแพทย์ รน.  
    สถานท่ีติดต่อ  286  สนามแข่งขันจักรยาน (เวลโลโดรม)  ถนนรามค าแหง   
   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  
   โทรศัพท์ (662) 719 - 3340 - 2 
   โทรสาร  (662) 719 - 3343 
2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
    ประธานฝ่ายกีฬาจักรยานของจังหวัดเจ้าภาพ   ประธานกรรมการ 
    ผู้แทนสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ       รองประธานกรรมการ 
    ผู้แทน (เทคนิค) สมาคมจักรยานฯ    กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง     กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง     กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  
 ให้เป็นไปตามหมวด 10 ข้อ 33 และข้อ 34 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

4.1 คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้ถือคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

4.2 การพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2550 ข้อ 33 ข้อย่อยท่ี 1 

4.3 กติกาการแข่งขันจักรยานให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา        
      เยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2550 และ ตามบทบัญญัติของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ  หรือ (International            
      Cycling Union, UCI )  ฉบับล่าสุด 

    4.4  ระเบียบการแข่งขันจักรยาน 
             ระเบียบการแข่งขันจักรยานในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บัญญัติตามความเหมาะสม  โดยสมาคมจักรยาน           
          แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
          4.4.1  ระเบียบทั่วไป  ( General  Provisions )  

1. ใบอนุญาต  ( Licence ) 
              นักจักรยานท่ีเข้าแข่งขันต้องมีใบอนุญาต (Licence ) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) 

ซึ่งออกโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ สีบัตรตามปี พ.ศ. ท่ีก าหนด โดย สหพันธ์จักรยานนานาชาติ(UCI) 
   -  พ.ศ. 2556   สีเหลือง 
   -  พ.ศ. 2557     สีฟ้า 
   -  พ.ศ. 2558   สีแดง 



   -  พ.ศ. 2559   สีเขียว 
   -  พ.ศ. 2560   สีขาว 
     ทั้งนี้   นักจักรยานที่จะลงแข่งขันในการคัดเลือกตัวแทนภาค  จะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 14 ปี   
และไม่เกิน  17  ปีบริบูรณ์  (เกิดปี พ.ศ. 2542 – 2545 )  ทั้งนี้ให้คิดค านวณอายุของนักกีฬาจากปีที่แข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติในคร้ังนั้นๆ เป็นเกณฑ์การพิจารณา  (นักกีฬาที่สามารถลงท าการแข่งขันในระดับชาติ 
จะต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี – 18 ปี คือผู้ที่เกิดระหว่างพ.ศ. 2542 – 2545 เท่านั้น 

 2.  นักจักรยาน เมื่อส่งช่ือเข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ต้องลงแข่งขันประเภทและแบบ     
ท่ีได้สมัครไว้เท่านั้น 
  3. นักจักรยานท่ีมีช่ือปรากฏในสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งนั้นๆ และจะถอนตัว
ออกจากการแข่งขันไม่ได้ ในกรณีนักจักรยานป่วย  หรือ ได้รับบาดเจ็บ จนไม่สามารถลงแข่งขันได้ ผู้จัดการทีม
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการผู้ตัดสินในวันประชุมผู้จัดการทีม หรืออย่างน้อย 1 ช่ัวโมง ก่อนเริ่มต้นแข่งขันใน
ประเภท หรือ แบบนั้นๆ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์สนาม หรือ แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล หรือแพทย์ของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ระบุว่าไม่สามารถท าการแข่งขันได้ 
         4. นักจักรยาน ต้องสวมหมวกกันกระแทกและกระชับสายรัดคางตลอดเวลาท่ีท าการแข่งขัน  
รวมท้ัง การขี่อบอุ่นร่างกาย  มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามระเบียบของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ 
  5. นักจักรยาน ท่ีมีช่ือแข่งขันในรายการใดรายการหนึ่งแล้ว ไม่มารายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
ในรายการนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควรเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีเช่ือถือได้ นักจักรยานคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการ
แข่งขันในรายการอื่นๆท่ีเหลืออยู่ทุกรายการทันที   
  ส าหรับนักกีฬาในประเภททีมท่ีมีรายช่ือส ารองในการแข่งขันประเภททีม  จะต้องปรากฏตัวเพื่อ
รายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนการแข่งขันรายการนั้น ๆ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดการแข่งขันและถูกตัดสิทธิออก
จากการแข่งขันในรายการอื่น  ๆ ท่ีเหลือทุกรายการทันที 
5.  การแข่งขันประเภทถนนอินไลน์เรส 
        1. นักจักรยานต้องลงลายมือช่ือในใบเริ่มต้นแข่งขัน  ซึ่งจะเปิดให้ลงลายมือช่ือก่อนท าการแข่งขัน 30 
นาที และ จะปิดลงลายมือช่ือก่อนเริ่มต้นแข่งขัน 15  นาที   นักจักรยานคนใดท่ีไม่ได้ลงลายมือช่ือในใบเริ่มต้น
แข่งขันและไม่น ารถจักรยานท่ีจะใช้ในการแข่งขันมาให้คณะกรรมการตรวจวัดอัตราเฟือง จะถือว่านักจักรยาน
คนนั้น ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน 
 2.  นักจักรยานท่ีขี่ครบระยะทาง  และ ผ่านเส้นชัยแล้ว  ห้ามข่ีจักรยานผ่านเส้นชัยเป็นครั้งท่ี  2 ถ้าฝ่า
ฝืนจะถูกท าโทษตามกฎระเบียบของการการแข่งขัน  
            3.  กรรมการผู้ตัดสินมีสิทธิ์ส่ังให้นักกีฬาจักรยานท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน หยุดการแข่งขันได้ทันที หาก
เห็นว่านักจักรยานคนนั้น  ไม่สามารถด าเนินการแข่งขันต่อไปได้ หรือ หมดโอกาสท่ีจะส้ินสุดการแข่งขันใน
รายการนั้นๆภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
           4.   การแข่งขันประเภทถนนอินไลน์เรส หรือ แมสสตาร์ท  กรรมการผู้ตัดสิน จะยุติการแข่งขันในเวลา               
5   เปอร์เซ็นต์ของเวลาของคนชนะท่ีหนึ่งบวกเวลาของนักจักรยานคนท่ีหนึ่งท่ีถึงเส้นชัย 
          - การคิดเวลา   5   เปอร์เซ็นต์ของ     30   นาที เท่ากับ   1   นาที   30  วินาที 
             1   ช่ัวโมง เท่ากับ   3   นาที 
             2   ช่ัวโมง เท่ากับ   6   นาที 
 5. นักจักรยานท่ีเข้าร่วมการแข่งขันประเภทถนนอินไลน์เรส หรือ แมสสตาร์ท จะต้องท าการตรวจ
ร่างกายตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ี คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด หากไม่สามารถท าการตรวจร่างกายตาม 



วัน เวลา สถานท่ี ท่ีก าหนดไว้ได้ ให้นักกีฬาผู้นั้น ด าเนินการ ติดต่อขอตรวจร่างกายด้วยตนเอง กับแพทย์สนาม 
หรือ แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล หรือแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และต้องส่งผลการตรวจร่างกาย
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการผู้ตัดสิน ไว้เป็นหลักฐาน  และ ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย
ตนเอง  

หากนักจักรยานคนใดไม่ผ่านการตรวจร่างกายข้างต้น จะไม่อนุญาตให้เริ่มต้นแข่งขัน และถ้านัก
จักรยานคนนั้นท าการแข่งขันไปแล้ว ให้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน โดยไม่ได้อันดับใดๆในการแข่งขันนั้น อีกท้ัง
ต้องถูกท าโทษตามระเบียบการแข่งขัน  
การแข่งขันประเภทถนน แบบ ไทม์ ไทรอัล บุคคล และ ทีม ไทม์ ไทรอัล 

  1.  นักจักรยานจะต้องรายงานตัว และน ารถจักรยานให้ผู้ตัดสินตรวจสภาพท่ีเส้นเริ่มต้นก่อนการ
แข่งขันอย่างน้อย 15 นาที (หากไม่น ามาตรวจจะถกูตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน) 
            2.  ส าหรับการแข่งขันในประเภททีม จะต้องมีจ านวนนักจักรยานเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า  3  คน 
              3.  ทีมท่ีเริ่มต้นช้ากว่าเวลาท่ีได้ก าหนดไว้  ต้องคิดเวลาเริ่มต้นจากท่ีคณะกรรมการก าหนด 
            4.  การเริ่มต้น นักจักรยานภายในทีมเข้าแถวเรียงต่อเนื่องบนเส้นเริ่มต้นโดยมีกรรมการจับรถแล้ว
ปล่อยออกพร้อมกันท้ังทีม ห้ามผลัก ไส หรือ ดัน นักจักรยานขณะเริ่มต้น 
          

6. คุณสมบัติของนักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
    -  แต่ละจังหวัดจะส่งนักจักรยานเยาวชนทีมชาติเข้าแข่งขันได้ ดังจ านวนต่อไปนี้ ชาย  จังหวัดละ 3 คน 
และหญิงจังหวัดละ 2 คน การแข่งขันเป็นทีมท้ังประเภทลู่  และประเภทถนน อนุญาตให้มีนักจักรยานเยาวชนทีมชาติ
เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน  2  คน  และนักกีฬาจักรยานเยาวชนทีมชาติไทย สามารถสมัครเข้าแข่งขันจักรยานในกีฬา
เยาวชนแห่งชาติได้เพียง 4  แบบเท่านั้น (โดยไม่นับรวมกับประเภท BMX) 
  -  นักจักรยานเยาวชนทีมชาติ  คือ  นักจักรยานท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีส่งเข้าแข่งขันในกีฬาระหว่าง
ประเทศ  ตามที่ระบุไว้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 6 ข้อ 22 ข้อย่อย 6 โดยสมาคม
จักรยานจะก าหนดรายชื่อนักจักรยานเยาวชนทีมชาติที่ระบุในบัญชีแนบท้ายระเบียบการแข่งขันจักรยานใน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 พ.ศ. 2560  
 นักจักรยานผู้ใดได้ท าการแข่งขันในรายการที่สมาคมจักรยานไม่ได้รับรองการแข่งขัน นักกีฬาผู้นั้น
จะไม่มีสิทธิเข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังนั้นๆ 

ท้ังนี้ นักจักรยานท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน (ENTRY FORM BY NAME)  กีฬาซีเกมส์ 
เอเช่ียนเกมส์  และ  โอลิมปิกเกมส์ จะไม่มีสิทธิลงแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
 - นักกีฬาจักรยานที่ไม่มีรายชื่อเป็นนักจักรยานเยาวชนทีมชาติไทย (ตามบัญชีแนบท้าย) มีสิทธิ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 6 แบบการแข่งขัน (ไม่นับรวมกับประเภท BMX) 
7. ประเภท แบบ และ ระยะทาง การแข่งขัน 
     ประเภทลู่ 
           บุคคลชาย 
         - สปรินท์ 
         - ไทม์ไทรอัล    1 กิโลเมตร 
         - เปอร์ซูท    3 กิโลเมตร 
         - อิลิมิเนช่ันเรส   
         - พอยท์เรส             24  กิโลเมตร 
  - สแครช     10   กิโลเมตร 



           ทีมชาย 
        - ทีมเปอร์ซูท    4 กิโลเมตร 
                - ทีมสปรินท์    3 รอบ 
           บุคคลหญิง 
         - สปรินท์ 
         - ไทม์ไทรอัล             500 เมตร 
         - เปอร์ซูท    2 กิโลเมตร 
         - พอยท์เรส              20 กิโลเมตร 
ประเภทถนน 
           บุคคลชาย 
                     - อินไลน์เรส      140  กิโลเมตร          
                     - ไทม์ไทรอัล                30 กิโลเมตร 
 ทีมชาย 
                     - ไทม์ไทรอัล               70 กิโลเมตร 
           บุคคลหญิง 
         - อินไลน์เรส                         80 กิโลเมตร 
                     - ไทม์ไทรอัล                15  กิโลเมตร 
 ทีมหญิง 
         - ไทม์ไทรอัล                30 กิโลเมตร       
ประเภทจักรยานภูเขา 
           บุคคลชาย 
                     - ครอสคันทรี    ใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 1:00 – 1:10 ช่ัวโมง 
                     - ดาวน์ฮิลล์    ระยะทางแข่งขันไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร และ 
                                                                              ไม่เกิน 3,500 เมตร โดยใช้เวลาการแข่งขัน   
                                                                              ระหว่าง 2 – 5 นาที / คน   
  - บีเอ็มเอ็กซ ์    สนามการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสมาคม 
                                                                             จักรยาน ฯ ก าหนด 
 บุคคลหญิง 
          -  ครอสคันทรี    ใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 1:00 – 1:10   ช่ัวโมง 
                  -  ดาวน์ฮิลล์    ระยะทางแข่งขันไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร และ ไม่  
                                                                             เกินกว่า 3,500 เมตร โดยใช้เวลาการแข่งขัน    
                                                                             ระหว่าง 2 – 5 นาที / คน   
  - บีเอ็มเอ็กซ ์    สนามการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสมาคม  
                                                                             จักรยาน ฯ ก าหนด 
 

8. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
         จ านวนนักจักรยานท่ีแต่ละจังหวัดส่งเข้าแข่งขันตามท่ีได้คัดเลือกจากการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคแต่ละ 
ประเภท  แบบ  และระยะทาง  ของการแข่งขัน ให้เป็นไปดังต่อไปนี ้
 



ประเภทลู ่

เพศ แบบแข่งขัน ระยะทาง 
ส่งชื่อเข้าแข่งขัน 

คัดเลือกภาค 
(จ านวนนักกีฬา) 

เข้าแข่งขัน
ระดับชาติ 

(จ านวนนักกีฬา) 
บุคคลชาย 
 
 
 
 

- ไทม์ไทรอัล 1    กิโลเมตร             2           3 

- สปรินท์              2           3 

- เปอร์ซูท  3    กิโลเมตร             2           3 
- พอยท์เรส 24   กิโลเมตร             2           3 

- อิลิมิเนช่ันเรส              2           3 
- สแครซ 10  กิโลเมตร             2           3 

ทีมชาย 
 

- เปอร์ซูท 
 

4    กิโลเมตร     5 คนต่อ 1 ทีม 
    (ภาคละ 2 ทีม) 

    4 คนต่อ 1 ทีม  
   (ภาคละ 2 ทีม) 

- ทีมสปรินท์ 3      รอบ 
 

    4 คนต่อ 1 ทีม 
   (ภาคละ 2 ทีม) 

    3 คนต่อ 1 ทีม  
   (ภาคละ 2 ทีม) 

บุคคลหญิง - ไทม์ไทรอัล 500 เมตร           2            3 
- สปรินท์            2            3 

- เปอร์ซูท 2      กิโลเมตร           2            3 
- พอยท์เรส 20    กิโลเมตร           2            3 

ประเภทถนน 

เพศ แบบแข่งขัน ระยะทาง 
ส่งชื่อเข้าแข่งขัน 

คัดเลือกภาค 
(จ านวนนักกีฬา) 

เข้าแข่งขัน
ระดับชาติ 

(จ านวนนักกีฬา) 
บุคคลชาย 
 

- อินไลน์เรส 140  กิโลเมตร            3           8 

- ไทม์ไทรอัล 30   กิโลเมตร            3           3 

ทีมชาย  - ไทม์ไทรอัล  70   กิโลเมตร     5 คนต่อ 1 ทีม 
   (ภาคละ 2 ทีม) 

   5 คนต่อ 1 ทีม  
 (ภาคละ 2 ทีม) 

บุคคลหญิง 
 

- อินไลน์เรส 80    กิโลเมตร            3           8 
- ไทม์ไทรอัล 15     กิโลเมตร            3           3 

ทีมหญิง - ไทม์ไทรอัล 30     กิโลเมตร     5 คนต่อ 1 ทีม 
    (ภาคละ 2 ทีม) 

    5 คนต่อ 1 ทีม 
 (ภาคละ 2 ทีม) 

 
 
 



ประเภทภูเขา 

เพศ แบบแข่งขัน ระยะทาง 
ส่งชื่อเข้าแข่งขัน 

คัดเลือกภาค 
(จ านวนนักกีฬา) 

เข้าแข่งขนั
ระดับชาติ 

(จ านวนนักกีฬา) 
บุคคลชาย 
 

- ครอสคันทรีแบบวงจร 
  (XC) หรือครอสคันทรี 
  แบบจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง    
  (PP) 

- รอบละอย่างน้อย  5    
   กิโลเมตร(จ านวนรอบ 
   คณะกรรมการผู้ตัดสิน 
    ก าหนด) 

           3 
 

           5 
 

- ดาวน์ฮิลล์ -  1,500 – 3,500 เมตร            2           3    
บุคคลหญิง - ครอสคันทร ีแบบวงจร 

  (XC) หรือครอสคันทรี 
  แบบจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง    
  (PP) 

- รอบละอย่างน้อย 5     
   กิโลเมตร (จ านวนรอบ  
    คณะกรรมการผู้ตัดสิน   
    ก าหนด 

           3 
 
 

          5 
 
 

- ดาวน์ฮิลล์ - 1,500 – 3,500 เมตร             2             3 

 
บีเอ็มเอ็กซ์ 

เพศ แบบแข่งขัน ระยะทาง 
ส่งชื่อเข้าแข่งขัน 

คัดเลือกภาค 
(จ านวนนักกีฬา) 

เข้าแข่งขัน
ระดับชาติ 

(จ านวนนักกีฬา) 
บุคคลชาย บีเอ็มเอ็กซ์เรซซิง 300-400 เมตร                2 

 
       3 
 

บุคคลหญิง บีเอ็มเอ็กซ์เรซซิง 300-400 เมตร                2        3 
 

 
จ านวนนักจักรยานท่ีส่งเข้าแข่งขันของแต่ละจังหวัด   มีดังต่อไปนี้ 

 

           ประเภทลู่  นักจักรยานชาย  ไม่มากกว่า 21 คน 
    นักจักรยานหญิง  ไม่มากกว่า  8 คน 
           ประเภทถนน  นักจักรยานชาย  ไม่มากกว่า 11 คน 
    นักจักรยานหญิง  ไม่มากกว่า 11 คน 
           ประเภทภูเขา  นักจักรยานชาย  ไม่มากกว่า  5 คน 
    นักจักรยานหญิง  ไม่มากกว่า  5 คน 
 ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์  นักจักรยานชาย   ไม่มากกว่า  2  คน 
                                นักจักรยานหญิง  ไม่มากกว่า  2  คน 
            รวมทั้งสิ้น นักจักรยานชาย  ไม่มากกว่า  39 คน 
    นักจักรยานหญิง  ไม่มากกว่า  26 คน 



            - จ านวนนักจักรยานชาย และหญิง  ในแต่ละประเภทท่ีเข้าแข่งขันจะก าหนดตายตัว จะน าจ านวนนัก
จักรยานประเภทหนึ่งทดแทนอีกประเภทหนึ่งไม่ได้ 
 -  ผู้ควบคุมทีม ให้ใช้สัดส่วนผู้ควบคุมทีม 1 คน ต่อ จ านวนนักกีฬา 5 คน ท้ังนี้ หากจังหวัดใดมีนักกีฬา
ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติน้อยกว่า 5 คน อนุญาตให้มีผู้ควบคุมทีม 1 คน   

9. หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน 
 ระดับภาค จัดให้มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาค โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ตามข้อบังคับ         
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 นักจักรยานจะต้องผ่านการคัดเลือกในระดับภาค โดยแต่ละจังหวัด ส่งนักจักรยานเข้าแข่งขันคัดเลือก
ภาคในแต่ละแบบไม่เกินจ านวนท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์คัดเลือก เช่น การแข่งขันเปอร์ซูทบุคคลชาย 3 ก.ม. ส่งช่ือเข้า
แข่งขันตามท่ีคัดเลือกได้ 2 คน  ดังนั้น  จังหวัดสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันคัดเลือกภาคได้ไม่เกิน 2 คน อนึ่ง    
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบนี้ มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อไป  

ท้ังนี้การแข่งขันคัดเลือกระดับภาคในแต่ละแบบการแข่งขันจะใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยาน
นานาชาติ (ยูซีไอ)  และ ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนั้นๆมาบังคับใช้  
 ส าหรับการแข่งขันคัดเลือกภาค แต่ละภาค จังหวัดเจ้าภาพจะต้องจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 วัน            
โดยแบ่งเป็น ประเภทภูเขา ไมน่้อยกว่า   2  วัน ประเภทลู่ ไม่น้อยกว่า 2 วัน  ประเภทถนน ไม่น้อยกว่า 2 วัน  
 ส าหรับการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินั้น จังหวัดเจ้าภาพจะต้องจัดให้มีระยะเวลาการแข่งขัน
ดังนี้ จักรยานภูเขาและบีเอ็มเอ็กซ์ อย่างน้อย 2 วัน ประเภทลู่ อย่างน้อย 3 วัน  และ ประเภทถนน อย่าง
น้อย 4  วัน 

ท้ังนี้ หากจ านวนนักกีฬาท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อย อาจลดจ านวนวันลงได้ โดยทางจังหวัดเจ้าภาพ
จะต้องแจ้งให้ทางสมาคมจักรยานฯ ทราบ อย่างน้อย 7 วันก่อนการแข่งขัน  ท้ังนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ผู้ตัดสิน   

หมายเหตุ :  ส าหรับนักกีฬาที่จะเข้าท าการคัดเลือกในการแข่งขันประเภทลู่จะต้องผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบไทม์ไทรอัล ระยะทาง 4 ก.ม. และต้องท าเวลาได้ไม่เกิน 6 นาที  อย่างไรก็ตามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
     ระดับภาค   มีการคัดเลือกนักกีฬาจากภาคต่าง ๆ  ดังนี้ 
ประเภทลู ่
 ประเภทชาย  
            1. สปรินท์  รวมแข่งขัน 5 ภาค  นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15  คน  (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับท่ี 
1 และ รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 )  ท้ังนี้ นักกีฬาท่ีเป็นผู้ชนะเลิศแบบไทม์ไทรอัล 1 ก.ม. ของการคัดเลือกภาค ได้
สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1  คน รวมนกักีฬาท้ังส้ิน  20  คน 
 2.  ไทม์ไทรอัล  1 กิโลเมตร  รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15  คน (ผู้ชนะเลิศ ,           
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 และ รองชนะเลิศอันดับท่ี 2)  ท้ังนี้   นักกีฬาท่ีเป็นผู้ชนะเลิศแบบสปริ้นท์ของการคัดเลือก
ภาค ได้สิทธิ์ลงแข่งขนัระดับชาติอีกภาคละ 1 คน รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 20 คน 
            3. เปอร์ซูท  3  กม.  รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬา  15  คน  ( ผู้ชนะเลิศ,   รองชนะเลิศอันดับท่ี 1           
และรองชนะเลิศอันดับท่ี  2)  ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 15 คน  
 4. อิลิมิเนชั่นเรส  รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15  คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 และ รองชนะเลิศอันดับท่ี 2)  ท้ังนี้ นักกีฬาท่ีเป็นผู้ชนะเลิศแบบสปรินท์ ของการคัดเลือกภาค ได้สิทธิ์
ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาท้ังส้ิน  20 คน 



 
 5. พอยท์เรส 24 กม.  รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก 15  คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 และ รองชนะเลิศอันดับท่ี 2)  ท้ังนี้  นักกีฬาท่ีเป็นผู้ชนะเลิศแบบเปอร์ซูทบุคคลของการคัดเลือกภาค        
ได้สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกฬีาท้ังส้ิน 20 คน 
 6. สแครซ รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15 คน (ผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
และรองชนะเลิศอันดับท่ี 2)  ท้ังนี้  นักกีฬาท่ีเป็นผู้ชนะเลิศแบบเปอร์ซูทบุคคลของการคัดเลือกภาค ได้สิทธิ์ลง
แข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 20 คน 
 7. ทีมเปอร์ซูท 4 กม.  นักกีฬาภาคละ 2 ทีม ๆ ละ  5  คน  รวม  5 ภาค  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน  50  คน 
          8. ทีมสปรินท์  นักกีฬา ภาคละ 2 ทีม ๆ ละ 4  คน  รวม 5 ภาค  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน  40  คน 
 

ประเภทหญิง 
1. สปรินท์  รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15  คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

และ รองชนะเลิศอันดับท่ี 2) ท้ังนี้ นักกีฬาท่ีเป็นผู้ชนะเลิศแบบไทม์ไทรอัล 500 เมตร ของการคัดเลือกภาค ได้
สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 20 คน 

2. ไทม์ ไทรอัล 500 เมตร  รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก 15  คน (ผู้ชนะเลิศ  , รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 และ รองชนะเลิศอันดับท่ี 2)  ท้ังนี้  นักกีฬาท่ีเป็นผู้ชนะเลิศแบบสปรินท์ ของการคัดเลือก
ภาค ได้สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 20  คน 

3. เปอร์ซูท 2 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก 15  คน (ชนะเลิศ,  รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1  และ รองชนะเลิศอันดับท่ี 2)  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 15 คน  
          4.  พอยท์เรส 20 กม.  รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15  คน (ผู้ชนะเลิศ , รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 และ รองชนะเลิศอันดับท่ี 2)  ท้ังนี้  นักกีฬาท่ีเป็นผู้ชนะเลิศแบบเปอร์ซูทบุคคล 2 ก.ม. ของการ
คัดเลือกภาคได้สิทธิ์ลงแข่งขันระดับชาติอีก 1 คน  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 20 คน  
 ท้ังนี้  ในการแข่งขันประเภทลู่ท่ีมีเกณฑ์สถิติก าหนดไว้  หากนักกีฬาคนใดผ่านการคัดเลือก แต่ไม่สามารถ
ท าสถิติได้ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันฉบับนี้  คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์พิจารณาตัดสิทธิ์การ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ของนักกีฬาคนนั้น ๆ ได้ตามแต่กรณี   การตัดสินของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันให้ถือเป็นส้ินสุด 
 
หมายเหตุ 

ระดับชาติ  การแข่งขันประเภทลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะต้องใช้
สนามแข่งขันเวลโลโดรมแห่งใดแห่งหนึ่งในสี่แห่ง ดังนี้ 

1. เวลโลโดรมหัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 2. เวลโลโดรมโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. เวลโลโดรมภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา 
 4. เวลโลโดรมภายในสนามกีฬาสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
  



ประเภทถนน 
ประเภทชาย 
1. อินไลน์เรส 140 กม.  รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15  คน (ผู้ชนะเลิศ,  

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  และ รองชนะเลิศอันดับท่ี  2 )  ท้ังนี้ นักกีฬาท่ีเป็นสมาชิกในทีมไทม์ไทรอัล 70 กิโลเมตร
ท่ีชนะเลิศจากการคัดเลือกภาค ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน   รวมนักกีฬาท้ังส้ิน  40  คน 
          2. ไทม์ ไทรอัลบุคคล 30 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15  คน (ผู้ชนะเลิศ,      
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  และ รองชนะเลิศอันดับท่ี  2 )  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 15 คน  
         3. ทีมไทม์ ไทรอัล 70 กม. นักกีฬาภาคละ 2 ทีมๆ ละ 5  คน  รวม 5  ภาค  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 50 คน 

 

ประเภทหญิง 
         1. อินไลน์เรส 80 กม.  รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15  คน (ผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1  และ รองชนะเลิศอันดับท่ี  2)  ท้ังนี้  นักกีฬาทีมไทม์ไทรอัล  30  ก.ม. ท่ีชนะเลิศในการคัดเลือกภาค      
ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 40  คน  
 2. ไทม์ ไทรอัล 15 กม. รวมแข่งขัน 5 ภาค นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก  15  คน (ผู้ชนะเลิศ , รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1  และ รองชนะเลิศอันดับท่ี  2)  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน 15 คน   
 3. ทีมไทม์ ไทรอัล 30 กม. นักกีฬาภาคละ 2 ทีม ๆละ 5 คน รวม 5 ภาค  รวมนักกีฬา ท้ังส้ิน  50  คน 

ท้ังนี้  ในการแข่งขันประเภทถนนบุคคลชาย และ หญิงท่ีมีสถิติ  หากนักกีฬาคนใดผ่านการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ดังกล่าว  แต่ไม่สามารถท าสถิติได้ตามท่ีก าหนดไว้ ตามระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันมีสิทธิ์พิจารณาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ของนักกีฬาคนนั้นๆ ตามแต่กรณี การตัดสิน
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นส้ินสุด 
 ส าหรับนักจักรยานท่ีได้สิทธิ์เข้าแข่งขันจากกรณีคัดเลือกผ่านจากแบบอื่น (เช่น เป็นผู้ชนะเลิศ สปรินท์ 
จะมีสิทธิ์ลงแข่งขันแบบไทม์ไทรอัลเพิ่มอีก 1  รายการ )  หากเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกโดยปกติแล้ว  มีสิทธิ์ท่ีจะใส่
ช่ือนักจักรยานจากจังหวัดเดียวกันลงแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้   
 ท้ังนี้  นักจักรยานท่ีจะลงแทนจะต้องเป็นตัวแทนท่ีผ่านการคัดเลือก หากไม่มีนักจักรยานจากจังหวัด
เดียวกันทดแทน ก็ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้จังหวัดอื่นได้ 
 

ประเภทจักรยานภูเขา 
ประเภทชาย 
1. ครอสคันทรี ใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 1.00-1.10 ชม. นักกีฬาภาคละ  5  คน  รวม 5 ภาค รวมนักกีฬา

ท้ังส้ิน  25 คน 
2. ดาวน์ฮิลล์ ระยะทางแข่งขัน 1,500 – 3,500 เมตร  นักกีฬาภาคละ 3  คน  รวม  5 ภาค รวมนักกีฬา

ท้ังส้ิน 15  คน 
3. บีเอ็มเอ็กซ์ นักกีฬาภาคละ 3 คน จ านวน 5 ภาค (ซึ่งแต่ละจังหวัดมีสิทธิส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรอบ

คัดเลือกภาค จังหวัดละไม่เกิน 2 คน)  รวมนักกีฬาท้ังส้ิน รวม 15 คน 
 

ประเภทหญิง 
          1. ครอสคันทรี ใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 1.00-1.10 ชม. นักกีฬาภาคละ 5 คน รวม  5 ภาค รวมนักกีฬา   
             ท้ังส้ิน 25  คน 
          2. ดาวน์ฮิลล์ ระยะทางแข่งขัน 1,500 –  3,500 เมตร นักกีฬา ภาคละ 3 คน  รวม 5 ภาค รวมนักกีฬา 
             ท้ังส้ิน 15  คน 



 3. บีเอ็มเอ็กซ์ นักกีฬาภาคละ 3 คน รวม 5 ภาค (ซึ่งแต่ละจังหวัดมีสิทธิส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรอบ 
     คัดเลือกภาค จังหวัดละไม่เกิน 2 คน)   รวมนักกีฬาท้ังส้ิน รวม 15 คน 
 

 10. วิธีการจัดการแข่งขัน 
 การจัดการแข่งขันให้ด าเนินการจัดการแข่งขัน ตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และตาม
ระเบียบของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
   

11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
       การประชุมผู้จัดการทีม  ผู้จัดการทีม และ ผู้ควบคุมทีม ท่ีมีใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
ออกโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้จัดการทีม 
ตาม  วัน  เวลา  และ สถานท่ี ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด   หากไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ให้
ถือว่าได้รับทราบกติกาเฉพาะกาล และ ข้อตกลงต่าง ๆ  ทั้งหมด ที่ได้บันทึกไว้ในการประชุม และหมดสิทธิใน
การยื่นประท้วงใด ๆ อีกทั้งยังจะต้องรับโทษอื่นตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยระบุไว้เพิ่มเติม กรณีไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการทีม หรือผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับมอบหมายมา ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุม
ผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ
ต่อไป 
 

12. การปฏิบัติของทีมระหว่างการแข่งขันประเภทถนนไทม์ไทรอัล 
 1.  ถ้าทีมหนึ่งถูกอีกทีมหนึ่งไล่ทัน ห้ามทีมท่ีถูกไล่ทันเข้าไปจ้ีข้างหลังของทีมท่ีไล่ทัน กรณีนี้รวมท้ังนัก
จักรยานท่ีหลุดจากทีมของตนด้วย   ห้ามนักจักรยานท่ีหลุดจากทีมของตนเข้าขี่ร่วมกับทีมอื่น และห้ามรับหรือ
ให้ความช่วยเหลือต่อทีมอื่นด้วย 
 2. ทีมท่ีไล่อีกทีมหนึ่งทัน ต้องแซงทางด้านข้างห่าง 2  เมตร  จากทีมท่ีถูกไล่ทันหลังจากระยะทางผ่านไป
หนึ่งกิโลเมตร ทีมท่ีถูกไล่ทันต้องขี่ห่างจากทีมท่ีไล่ทัน 25 เมตร 
 3. ในกรณีท่ีทีมหนึ่งไล่ทันอีกทีมหนึ่งในระหว่างแข่งขัน ผู้ตัดสินต้องบังคับนักจักรยานให้ห่างกันอย่าง
น้อย 2  เมตร ทางด้านข้าง  และ ห่างกันเป็นระยะทางอย่างน้อย 25  เมตร  หากทีมใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ  
          4.  ห้ามนักจักรยาน ผลัก หรือ ดัน ซึ่งกันและกัน ในระหว่างการแข่งขัน แม้จะเป็นนักจักรยานในทีม
เดียวกัน 
          5.  การเปล่ียนอาหาร, เครื่องด่ืม,อุปกรณ์เล็ก ๆ, ล้อ และรถจักรยาน การช่วยซ่อม อนุญาตให้เฉพาะนัก
จักรยานในทีมเดียวกันเท่านั้น 
 

13. การปฏิบัติเก่ียวกับยานพาหนะในการแข่งขันประเภททีม 
1.   แต่ละทีมท่ีเข้าแข่งขันมีรถยนต์พี่เล้ียงตามทีม ซึ่งในรถยนต์พีเล้ียงจะประกอบด้วยพนักงานขับรถ,     

ผู้ตัดสิน หรือ ผู้แทนจากสมาคมฯ  และ ผู้แทนทีม  2  คน  รวมท้ังส้ิน  4  คน 
2. รถยนต์พี่เล้ียงต้องอยู่ห่างจากคนสุดท้ายของทีม 10  เมตร  เป็นอย่างน้อย  ต้องไม่แซงทีมหรือ 

อยู่ในระดับเดียวกับทีม ในกรณีท่ีรถจักรยานเสียหาย  การซ่อมแซมให้จอดซ่อมแซม  ณ ฝ่ังซ้าย  ของถนนด้าน 
ท่ีขี่มุ่งหน้าไปเท่านั้นส่วนรถยนต์พี่เล้ียงให้จอดอยู่กับท่ี 

3. ห้ามรถพี่เล้ียงอยู่ระหว่างทีมนักจักรยานคนใดคนหนึ่งของทีมท่ีหลุดออกจากทีม นอกจาก                                     
นักจักรยานอยู่ห่างจากรถยนต์อย่างน้อย 50 เมตร นักจักรยานท่ีหลุดจากทีม ห้ามขี่จ้ีรถยนต์พี่เล้ียง 

4. รถยนต์พี่เล้ียงของทีมท่ีถูกไล่ทัน ถ้าระยะห่างของทีมน้อยกว่า 100 เมตร ต้องถอยหลังอยู่หลัง 
รถยนต์พี่เล้ียงของอีกทีมหนึ่ง    



          5.   รถของพี่เล้ียงของทีมท่ีไล่ทันอีกทีมหนึ่งทัน ห้ามอยู่ระหว่างทีมท้ังสอง  นอกจากทีมท้ังสองอยู่                   
ห่างกันอย่างน้อย 60 เมตร  ถ้าในระยะต่อมาช่องว่างระหว่าง 2 ทีม นั้นลดลง รถยนต์พี่เล้ียงต้องกลับไปอยู่
ต าแหน่งหลังนักจักรยานคนสุดท้ายของทีมท่ีสอง 
 6.   รถยนต์พี่เล้ียงตามทีมมีเครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับเปล่ียนล้อ ห้ามแขวนหรือติดอุปกรณ์ส าหรับให้ 
นักจักรยานไว้นอกรถยนต์  ห้ามบุคคลท่ีอยู่ในรถยนต์ยื่นมือหรือเอนตัวออกนอกรถยนต์ 
          7.   ถ้าใช้รถมอเตอร์ไซด์เป็นพี่เล้ียง ใช้รถมอเตอร์ไซด์จะบรรทุกเฉพาะล้ออะไหล่เท่านั้น  
          8.   อนุญาตให้ใช้เมกาโฟน  หรือ  Loud – hailer 
          9.   รถยนต์ท่ีใช้ส าหรับทีมและผู้ตัดสินในการแข่งขันจะต้องเป็นไปตามกติกา 
 

14. การแต่งกายของนักกีฬา 
เส้ือผ้านักกีฬาจะต้องเป็นไปตามกติกาและระเบียบการแข่งขันในแต่ละประเภทและแบบ โดย ให้แต่ละ

จังหวัดส่งแบบเส้ือแสดงสีและส่วนต่าง ๆ   ของเส้ือท่ีจะใช้ในการแข่งขันให้กับ กกท. ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 
10  วัน  ตัวเส้ือตามรูปท่ีส่งมา ต้องน ามาแสดงในวันประชุมผู้จัดการทีม   และทุกประเภทการแข่งขันชุดแข่งขันต้อง
เหมือนกัน ถ้าหากใส่ชุดแข่งขันไม่เหมือนตามแบบท่ีเสนอไว้ ผู้ตัดสินมีสิทธิ ไม่ให้เข้าแข่งขันในแบบนั้น ๆ 
 

15. มารยาทนักกีฬาจักรยาน และ เจ้าหน้าที่ทีมจักรยาน 
       ห้ามนักจักรยาน และเจ้าหน้าท่ีทีมประพฤติตนหรือมีมารยาทไม่เหมาะสมท้ังใน และนอกสนาม 
ดังต่อไปนี ้
       15.1  ใช้ค าพูดท่ีหยาบคาย กิริยา ก้าวร้าว ประชดประชัน กล่าวร้ายป้ายสี ซึ่งเป็นการดูถูกเหยียดหยาม
ไม่ให้เกียรติผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าท่ีด าเนินการแข่งขัน 

15.2  ประพฤติตนเป็นอันธพาล ก่อการทะเลาะวิวาทกับผู้ตัดสิน กรรมการด าเนินการแข่งขัน และผู้ร่วมการ
แข่งขัน 

15.3 ห้ามนักกีฬา, เจ้าหน้าท่ีทีม  หรือบุคคลใดท าการดัดแปลง  โยกย้าย เพิ่มเติมสนามแข่งขัน ท่ีฝ่ายจัดการ
แข่งขันได้ด าเนินการไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วหากฝ่าฝืนบุคคลนั้น จะต้องมีความโทษตามข้อ 4 

15.4    ขัดค าส่ัง ฝ่าฝืนค าส่ังของผู้ตัดสินหรือกรรมการจัดการแข่งขันท่ีปฏิบัติตามกติกาบทบัญญัติของ
สหพันธ์จักรยานนานาชาติ และ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ถ้านักจักรยาน หรือเจ้าหน้าท่ีทีมประพฤติตนดังข้อ 15.1, 15.2 และข้อ 15.3 คณะกรรมการผู้ตัดสินจะ
พิจารณาโทษ ดังนี้ 

1.  ตักเตือนโดยตรง 
   2.  ตักเตือนโดยประกาศทางเครื่องขยายเสียง 
  3.  งดการเริ่มต้นการแข่งขันในแบบการแข่งขันท่ีกระท าผิด 
          4.   ยึดใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ท่ีออกโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์   ในช่วงเวลาแข่งขันจักรยานในกีฬาแห่งชาติ 
          5.  รายงานพฤติการณ์ต่อประธานกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน   พิจารณาตัดสิทธิ์ออก
จากการเป็นเจ้าหน้าท่ี หรือ นักกีฬา 
           6.   รายงานสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   พิจารณาโทษไม่ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีใด ๆ ในกีฬาจักรยานเป็นเวลา 1 – 5 ปี  ท้ังนี้   ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ท่ีกระท าผิด 
  7.งดพิจารณาผู้ฝึกสอน หรือนักกีฬายอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ส าหรับการ
แข่งขันในปีนั้น ๆ 
 



 
 

16.  การประท้วง 
        16.1. ลักษณะการประท้วง 
  การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักจักรยาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  2550 
             การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิค  การละเมิดกติกา หรือ พฤติการณ์ใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในสนามก่อนแข่งขัน 
ระหว่างแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (U.C.I.) ฉบับล่าสุด ว่าด้วยการประท้วง 
และ ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  2550 

16.2. วิธีการประท้วง 
 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหน้าคณะกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร            
ต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง เงินประกันการ
ประท้วง การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก าหนด 
 การประท้วงเทคนิคกีฬาให้ใช้ระเบียบของการแข่งขันคร้ังนี ้กล่าวคือ ผู้ประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีม
ที่มีใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ซ่ึงออกโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ  ยื่นต่อหัวหน้า    
ผู้ตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมด้วยวางเงินประกัน 1,000 บาท ส าหรับเงินประกัน ผู้ประท้วงจะได้รับ
เงินประกันคืนเม่ือการประท้วงเป็นผล และถ้าการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันมอบให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงต้องเชิญผู้ประท้วง และผู้ถูกประท้วงมาสอบถามกรณีท่ีเกิดขึ้นการ
ประท้วงประเภทถนนต้องยื่นภายในเวลา 30 นาที ส าหรับประเภทลู่ 10 นาที หลังจากเวลาจบการแข่งขัน หรือ
นักจักรยานคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย    
 การประท้วงเกี่ยวกับองค์ประกอบของรอบแข่งขัน เกี่ยวกับอุปกรณ์ เกี่ยวกับการแข่งขัน ท าการประท้วง
ก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน การประท้วงดังกล่าวนี้ กระท าได้ด้วยวาจา และไม่ต้องมีเงินประกัน 

17.คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
         คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเก่ียวกับคุณสมบัติ  ประกอบด้วย 
 - ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ  กกท.    เป็นประธาน 
          - นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ 
          - ผู้แทนสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ    กรรมการ 
 - ผู้แทนกองนิติการ  กกท.      กรรมการ 
 - ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 
            - หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาภายในประเทศ  กกท.  กรรมการและเลขานุการ 
  

คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
            - ผู้แทนสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ    เป็นประธาน 
            - ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา      กรรมการ 
 - ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาท่ีมีประท้วง    กรรมการ 
 -  ผู้จัดการทีมทุกทีมในชนิดท่ีมีการประท้วง ยกเว้นคู่กรณี  กรรมการ 
 - เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานจังหวัดเจ้าภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 



18.คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผู้ช้ีขาด ต้องมีดังนี ้
       - ผู้ตัดสินและผู้ช้ีขาด ต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยและผู้ตัดสินท่ีผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ได้รับการ
พิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผู้ตัดสินกีฬา 
 - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ  อันเช่ือได้ว่าไม่
โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
 

สถิติการคัดเลือก นักจักรยาน ในการคัดเลือกภาค เพื่อผ่านเข้าไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
สนามลู่เวลโลโดรม 
ประเภทลู ่               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 ในกรณีท่ีมีปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ เข้ามามีผลต่อการท าสถิติของนักกีฬา  
 

19.รางวัลการแข่งขัน 
        ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  2550 
 รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง   จ านวน 39 เหรียญ และประกาศนียบัตร จ านวน 39 ใบ 
     รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน  จ านวน 39 เหรียญ และประกาศนียบัตร จ านวน 39 ใบ 
        รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง  จ านวน 39 เหรียญ และประกาศนียบัตร จ านวน 39 ใบ 
        รางวัลท่ี 4-5 ประกาศนียบัตร  จ านวน 78 ใบ 
    หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                   ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 

20.การพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น ใหพ้ิจารณา ดังนี้  
นักกีฬาดีเด่น ให้พิจารณาถึงการท าลายสถิติ ใครท าลายได้มากกว่าจะเป็นนักกีฬาดีเด่น โดยใช้สถิติ

เดิมของปีท่ีผ่านมา ส่วนประเภทท่ียังไม่มีสถิติ (กรณีแข่งในเวลโลโดรม) ก็ให้เริ่มเก็บสถิติไว้ก่อน ไม่มีการ
พิจารณา หรือ เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทดี ความประพฤติเรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว  มีผลงานการแข่งขันกีฬา
จักรยานสม่ าเสมอ  และมีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่องและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 



 ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น และให้พิจารณาถึงผลงานของนักกีฬา และมีผลงานในการน านักกีฬา
เข้าร่วมและชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาอย่าง 
เป็นล าดับ เป็นผู้ฝึกสอนท่ีมีอัธยาศัยดี  ความประพฤติเรียบร้อยไม่ก้าวร้าว และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมการ 
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด 
   
21.โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
 - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
 - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
   1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
   2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
 
22.พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 

 
ระเบียบการแข่งขันจักรยานฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 

ประจ าปี 2560 เท่านั้น และให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้ท่ีรักษาระเบียบนี้ 
 

********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการแข่งขันจักรยาน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดระนอง 
************* 

 

 
วันที่  16   มีนาคม 2560 
09.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม 
 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 
 - ไทม์ไทรอัลบุคคล  30 กม.   ชาย   รอบชิงชนะเลิศ 
 - ไทม์ไทรอัลบุคคล  15 กม.   หญิง   รอบชิงชนะเลิศ 
 - พิธีมอบเหรียญรางวัล  
 
 

วันที่  18  มีนาคม 2560 
 - ทีมไทม์ ไทรอัล  70 กม.    ชาย   รอบชิงชนะเลิศ 
 - ทีมไทม์ ไทรอัล  30 กม.    หญิง   รอบชิงชนะเลิศ 
 
 

วันที่  19   มีนาคม 2560 
 - ประลองจัดอันดับการเริ่มต้นการแข่งขันดาวน์ฮิลล์  ชาย 
 - ประลองจัดอันดับการเริ่มต้นการแข่งขันดาวน์ฮิลล์  หญิง 
 - แข่งขันจักรยานภูเขา ดาวน์ฮิลล์ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ 
 - แข่งขันจักรยานภูเขา ดาวน์ฮิลล์   หญิง  รอบชิงชนะเลิศ 
 
 

วันที่  20   มีนาคม 2560 
 - แข่งขันจักรยานภูเขา ครอสคันทรี   ชาย   รอบชิงชนะเลิศ 
 - แข่งขันจักรยานภูเขา ครอสคันทรี   หญิง   รอบชิงชนะเลิศ 
 - พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 

วันที่ 21  มีนาคม 2560 
 - อินไลน์เรสบุคคล  140 กม.   ชาย   รอบชิงชนะเลิศ 

-  พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 
 

วันที่  22  มีนาคม  2560 
 - อินไลน์เรสบุคคล  80  กม.   หญิง   รอบชิงชนะเลิศ  

-  พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 23 มีนาคม 2560 
 - แข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ ์      ชาย         รอบคัดเลือก 
 - แข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ ์      หญิง            รอบคัดเลือก 
 - แข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ ์      ชาย            รอบชิงชนะเลิศ 
 - แข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์    ชาย           รอบชิงชนะเลิศ 

- พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 

ประเภทลู่ ณ เวลโลโดรม จังหวัด.................................... 
วันที่ 24   มีนาคม  2560 
 - ไทม์ ไทรอัลบุคคล  1 กม.  ชาย   รอบชิงชนะเลิศ 
 - ไทม์ไทรอัลบุคคล  500 เมตร   หญิง   รอบชิงชนะเลิศ 
 - พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 - สปรินท์      ชาย   รอบไทม์ ไทรอัล 200 เมตร 
 - สปรินท์   หญิง   รอบไทม์ไทรอัล 200 เมตร 
 - เปอร์ซูทบุคคล  3 กม.    ชาย   รอบคัดเลือก 
 - เปอร์ซูทบุคคล  2 กม.    หญิง   รอบคัดเลือก 
 - สปรินท์     ชาย   รอบแรก 
 - สปรินท์     หญิง   รอบแรก 
 - สปรินท์     ชาย   รอบแก้ตัว 
 - สปรินท์     หญิง   รอบแก้ตัว 
 - ทีมเปอร์ซูท  4 กม.    ชาย   รอบคัดเลือก 
 - พอยท์เรส  20 กม.    หญิง   รอบชิงชนะเลิศ 
 - สแครช    ชาย   รอบชิงชนะเลิศ 
 - พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 

วันที่  25   มีนาคม 2560 
 - ทีมสปรินท์   ชาย   รอบคัดเลือก 

- สปรินท์     หญิง   รอบก่อนรองชนะเลิศ 
 - สปรินท์     ชาย   รอบก่อนรองชนะเลิศ 
 - สปรินท์     หญิง   รอบจัดอันดับท่ี 5- 8  
 - สปรินท์     ชาย   รอบจัดอันดับท่ี 5- 8 
 - เปอร์ซูทบุคคล  2 กม.   หญิง    ชิงท่ี 3 - 4 
        ชิงท่ี 1 – 2 

- เปอร์ซูททีม  4 กม.   ชาย   ชิงท่ี 3 - 4 
          ชิงท่ี 1 - 2 
 - พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 - สปรินท์     ชาย   รอบรองชนะเลิศ 
 - สปรินท์     หญิง   รอบรองชนะเลิศ 
 - อิลิมิเนช่ันเรส     ชาย   รอบชิงชนะเลิศ 
 - พิธีมอบเหรียญรางวัล 



 
วันที่  26   มีนาคม 2560 
 - ทีมสปรินท์     ชาย   ชิงท่ี 3 -  4  
        ชิงท่ี 1 -  2  

- พิธีมอบเหรียญรางวัล 
- เปอร์ซูทบุคคล  3 กม.    ชาย   ชิงท่ี 3 – 4 

        ชิงท่ี 1 – 2 
- พิธีมอบเหรียญรางวัล 

 - สปรินท์     หญิง   ชิงท่ี 1 – 2 
        ชิงท่ี 3 – 4 
 - สปรินท์     ชาย   ชิงท่ี 1 – 2 
        ชิงท่ี 3 – 4 

- พอยท์เรส  24 กม.    ชาย   รอบชิงชนะเลิศ 
- พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 

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


