กฎกติกา ใชกับไตรกีฬาและทวิกีฬา สําหรับทุกชวงของการแขงขัน
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

นักกีฬาตองปฏิบัติตามการกํากับและคําสั่งของเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน
กรรมการบนเสนทางมีอํานาจที่จะตัดสิทธิ์การแขงขันของนักกีฬา
บุคลากรทางการแพทย มีอํานาจสูงสุดเด็ดขาดที่จะถอนตัวนักกีฬาจากการแขงขันเมื่อลงความเห็นวา
ไรสมรรถนะที่จะสามารถแขงตอได โดยไมเสี่ยงตอการบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิต การขนสงทาง
การแพทยสงผลใหการแขงขันของนักกีฬาผูนั้นแสดงผลวา ‘ไมจบการแขงขัน’ (DNF)
นักกีฬาหามใชยาหรือสารใดๆที่ระบุไวในกฎควบคุมการใชสารกระตุนของ IOC
การปลอมแปลง ขโมย หรือขมเหงรังแกอาสาสมัคร รวมทั้งการกระทําที่ขาดน้ําใจนักกีฬา อาจใช
พิจารณาตัดสิทธิ์การแขงขันในทันที และอาจตัดสิทธิ์การเขารวมไตรกีฬา ในภายภาคหนา
ถานักกีฬาตัดสินใจถอนตัวจากการแขงขันเมื่อใดก็ตาม เปนหนาที่ที่นักกีฬาจะตองแจงใหเจาหนาที่
ควบคุมการแขงขันที่จุดอํานวยการใกลเสนชัยทราบ
ไมอนุญาตใหหูฟง หรือ เครื่องเลนเพลงอื่นๆ มาใชบนเสนทางจักรยานและวายน้ํา
นักกีฬาตองปกคลุมลําตัวในชวงการขี่จักรยานและวิ่ง ผูที่ไมปฏิบัติตามนี้จะถูกปรับโทษเวลาเพิ่ม 10
นาที
ทางผูจัดการแขงขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎการแขงขันเมื่อใดก็ได โดยที่นักกีฬาทุกคนจะ
ไดรับแจงเปนลายลักษณอกั ษร หรือรับทราบผานการบรรยายสรุปกอนการแขงขัน
นักกีฬาที่ไปถึงจุดคัดออกหลังเวลาคัดออก จะไดรับการชี้นําสูเสนทางลัด ซึ่งนักกีฬาสามารถแขงตอ
จนจบชวงนั้นๆบนเสนทางลัดได แตจะไมมีสิทธิ์รับรางวัลตามกลุมอายุ และจะไมอยูในรายชื่อประกาศ
ผลการแขงขัน

การประทวง
หากนักกีฬาตองการประทวงการตัดสินของกรรมการหรือประทวงนักกีฬาผูอื่น ใหยื่นหนังสือประทวง
ตอคณะกรรมการแขงขันภายในเวลา 30 นาที หลังจากการแขงขันสิ้นสุดลง หรือ หลังจากการถอนตัวออกจาก
การแขงขัน โดยผูประทวงตองวางคาธรรมเนียมจํานวน 2,000 บาท และจะไดรับคืนเมื่อคําประทวงไดรับการ
ตัดสินวาถูกตอง คําตัดสินของผูอํานวยการแขงขันถือวาสิ้นสุด และไมรับคํารองใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น มิฉะนั้นจะ
ถือวาผูประทวงขัดขวางการดําเนินงานผูจัดฯ และอาจถูกหามลงแขงในรายการปตอไป

วายน้ํา
การแขงขันจะเริ่มออกตัว 06.30 น.
• กรุณาตั้งใจฟงการบรรยายสรุปกอนการแขงขันเพื่อที่จะออกตัวไดถูกกลุม
• ขอใหนักกีฬาทุกคนตรวจสอบใหแนใจวาออกตัวถูกกลุม
• นักกีฬาทุกคนตองสวมหมวกวายน้ําในระหวางชวงวายน้ํา
• นักกีฬาทุกคนตองมีหมายเลขเมื่อเขาสูจุดเปลี่ยน เมื่อนําอุปกรณเขาสูจุดเปลี่ยน ระหวาง 04.30 –
06.00 น .
• หามสวมชุดประดาน้ํา ตีนกบ ถุงเทา รองเทาเปด ถุงมือ พายมือ
• สามารถสวมแวนวายน้ําได
• ไมอนุญาตใหมีฝพายสวนตัวหรือนักวายน้ําประกบ
• อนุญาตใหใชทุนชวยชีวิตไดเปนกรณีพิเศษ สําหรับผูแขงขันมือใหม โดยจะตองออก start ใน wave
สุดทายของแตละประเภทเทานั้น
• นักกีฬาสามารถรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ควบคุมการแขงขันโดยไมถูกลงโทษหรือตัดสิทธิ์ แต
ตองไมทําใหตําแหนงในการแขงขันดีขึ้น
• ในกรณีที่นักกีฬาคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดลาหลังนักวายน้ํากลุมใหญ เจาหนาที่ควบคุมการ
แขงขันหรือเจาหนาที่กูภัยอาจเคลื่อนยายนักกีฬามาใกลกลุมหลักมากขึ้นดวยเรือหรือเรือพาย เพื่อ
รักษาระยะกับกลุมหลัก ในกรณีนี้นักกีฬาจะไมมีสิทธิ์ไดรับการจัดอันดับ
•

เกณฑ์ เวลาคัดออกช่ วงว่ ายนํา้
• สําหรับระยะ 3.8 กิโลเมตร เกณฑเวลาคัดออกของชวงวายน้ํา คือ 2.30 ชั่วโมง หลังจากการออกตัว
ใน wave ของตน กรรมการจะคอยอยูชี้แนะนักกีฬาที่อาจทําเวลาไมทันเกณฑ หากทานยังอยูในน้ําหลัง
เวลาที่กําหนด ผูดูแลทางน้ําจะนําทานกลับขึ้นสูฝงโดยเรือ
• สําหรับระยะ 1.5 กิโลเมตร เกณฑเวลาคัดออกของชวงวายน้ํา คือ 2 ชั่วโมง หลังจากการออกตัวใน
wave ของตน กรรมการจะคอยอยูชี้แนะนักกีฬาที่อาจทําเวลาไมทันเกณฑ หากทานยังอยูในน้ําหลัง
เวลาที่กําหนด ผูดูแลทางน้ําจะนําทานกลับขึ้นสูฝงโดยเรือ
• สําหรับระยะ 750 เมตร เกณฑเวลาคัดออกของชวงวายน้ํา คือ 1 ชั่วโมง หลังจากการออกตัวใน
wave ของตน กรรมการจะคอยอยูชี้แนะนักกีฬาที่อาจทําเวลาไมทันเกณฑ หากทานยังอยูในน้ําหลัง
เวลาที่กําหนด ผูดูแลทางน้ําจะนําทานกลับขึ้นสูฝงโดยเรือ

จักรยาน
นักกีฬาตองตรวจสอบใหมั่นใจวาจักรยานของตนปลอดภัยที่จะใชในชวงจักรยาน
• ไมอนุญาตใหใชอุปกรณใดๆที่ออกแบบเปนพิเศษเพื่อลดแรงตานของลม
• นักกีฬาตองรักษาระยะ 7 เมตร (หรือประมาณ 4 ชวงรถจักรยาน) ระหวางจักรยานแตละคัน ยกเวน
เมื่อแซง ผูที่ไมปฏิบัติตามนี้ถือวาละเมิดกฎ และจะถูกปรับโทษเวลาหรือตัดสิทธิ์การแขงขัน
• การแซงเกิดขึ้นเมื่อลอหนาของจักรยานของนักกีฬาที่แซง ผานแนวล้ําหนาสุดของนักกีฬาที่ถูกแซง
• นักกีฬาที่แซงสามารถแซงขวานานสูงสุด 20 วินาที แลวตองกลับเขามาอยูดานซายของถนนหลังจาก
แซง ถาไมสามารถแซงเสร็จสิ้นตามกระบวนการนี้ภายใน 20 วินาที ถือวาละเมิดกฎการแซง
• นักกีฬาที่ไมสามารถแซงไดใน 20 วินาที ตองกลับไปตามหลังในระยะ 7 เมตร (หรือประมาณ 4 ชวง
รถจักรยาน) ตามเดิม กอนที่จะพยายามแซงคันหนาอีกครั้งหนึ่ง ความพยายามแซงใหมกอนกลับสู
ตําแหนงตามหลังที่ระยะ 7 เมตรถือวาละเมิดกฎการแซง
• การแซงนักกีฬาภายในระยะไมถึง 7เมตร (หรือประมาณ 4 ชวงรถจักรยาน) นานกวา 20 วินาที ถือวา
ละเมิดกฎ
• นักกีฬาตองตามหลังกันเปนแนวดานซายของถนน ยกเวนเมื่อแซงนักปนอีกคน หรือดวยเหตุผลดาน
ความปลอดภัย ไมอนุญาตใหปนเรียงหนากระดานหรือเคียงขางกัน ซึ่งถือวาละเมิดกฎการจัดวาง
ตําแหนงบนเสนทาง
• นักกีฬาที่เกะกะกีดขวางการรุดหนาของนักกีฬาผูอื่นบนเสนทาง ถือวาละเมิดกฎโดยปดกั้นเสนทาง
• นักกีฬาที่ละเมิดกฎตางๆ จะถูกเตือน ณ จุดนั้นทันทีโดยเจาหนาที่
• อยาพยายามตอรองโทษกับเจาหนาที่
• เมื่อเจาหนาที่เปานกหวีดแลวเรียกหมายเลขนักกีฬา นักกีฬาผูนั้นตองหยุดปนกอน
• กรณีที่นักกีฬาไดใบแดง ถือเปนโทษขั้นเด็ดขาด นักกีฬาตองหยุดปนจักรยาน วางเทาทั้งสองลงบนพื้น
ถนน แลวรอจนกวาเจาหนาที่จะอนุญาตใหไปตอ ผูที่ละเมิดใบแดงจะถูกปรับโทษเวลาหรือตัดสิทธิ์
การแขงขัน และระบุ ‘P’ ที่หมายเลขบนเสื้อ ถาผูที่โดนเครื่องหมาย ‘P’2 ตัว จะหมดสิทธิ์แขงขัน
ทันที
• ถานักกีฬาถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน ยังสามารถปนจนครบเสนทางได แตไมมีสิทธิ์วิ่ง
• ไมมีการผอนผันใดๆสําหรับการผิดกฎ เพราะเปนการโกง ตองแขงขันอยางขาวสะอาด อยางมืออาชีพ
และไมโกง ในการแขงขันนี้
• นักกีฬาทุกคนตองสวมหมายเลขตลอดเวลาตลอดเสนทางการแขงขัน หมายเลขเปนเครื่องระบุตัว
นักกีฬาของเจาหนาที่ หามพับหรือตัดแผนหมายเลข หรือเจตนาเปลี่ยนแปลงดวยวิธีใดก็ตาม
หรือไมสวมหมายเลขใหเห็นเดนชัด ผูฝาฝนขอหามนี้อาจะถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน
•

ตองใชหมวกกันน็อคที่ไดมาตรฐานตลอดชวงปนจักรยาน ถาพบเห็นนักกีฬาปนโดยไมสวมหมวก จะ
ถูกตัดสิทธิ์ทันที ไมอนุญาตใหใชตาขายคลุมผมทําดวยหนังหรือไวนิล หมวกกันน็อค ตองรัดแนน
หนาตลอดเวลาที่อยูบนจักรยาน
• ผูหนึ่งผูใดจะใหความชวยเหลือใดๆมิได นอกจากขออนุญาตตามกฎ เพื่อน สมาชิกในครอบครัว โคช
หรือกองเชียรใดๆก็ตาม ไมสามารถขี่จักรยานหรือขับพาหนะเคียงขางไปกับนักกีฬา หรือสงอาหาร
หรือสิ่งอื่นใดใหกับนักกีฬา และควรไดรับการแจงเตือนใหอยูหางจากผูเขาแขงขันทุกคนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์ของนักกีฬาของตน เปนหนาที่ที่นักกีฬาจะตองทราบดวยตนเองวาตอง
ปฏิเสธความชวยเหลือ การตาม หรือประกบใดๆ
• นักกีฬาตองรับผิดชอบการซอมบํารุงจักรยานของตนเอง ความชวยเหลือจากผูอื่นนอกเหนือจาก
เจาหนาที่ประจําการแขงขัน จะถูกตัดสิทธิ์การแขงขันทันที นักกีฬาควรพรอมรับมือความผิดปกติ
ของกลไกใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับจักรยาน
• นักกีฬาตองปฏิบัติตามการกํากับและคําสั่งของเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน รวมถึงเจาหนาที่จาก
หนวยงานตางๆ
• นักกีฬาสามารถเดินจูงจักรยานไดหากจําเปน
• นักกีฬาทุกทานมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎจราจร และรับผิดชอบตอผลของการละเมิดกฎแตเพียงผูเดียว
นักปนที่ละเมิดกฎจราจรอาจถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน นักกีฬาควรขี่ดานซายของถนนตลอดเวลา
นอกจากกรรมการจะกํากับเสนทางเปนอยางอื่น
• แมวา
 จะมีการควบคุมการจราจรบนเสนทางจักรยาน แตอาจเปนไปไมไดที่จะปดถนนโดยสิ้นเชิง
ระหวางการแขงขัน ฉะนั้นตลอดเวลาแขงขันนักกีฬาพึงระลึกเสมอวา อาจมียานพาหนะบนถนน
และควรระมัดระวังอยางเต็มที่ นักกีฬาควรระมัดระวังอยางยิ่งที่จุดกลับตัวทุกจุด และในบริเวณที่มี
ทางรถวิ่งหรือถนนเขาเสนทาง
• นักกีฬาที่ถูกคัดออกชวงจักรยานสามารถแขงตอในชวงวิ่งได แตจะไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัลตามกลุมอายุ
และจะระบุในรายชื่อผลการแขงขันวาไมไดรับการจัดอันดับ (DNF)
•

เกณฑเวลาคัดออกชวงจักรยาน
• สําหรับไตรกีฬาระยะไกล 180 กิโลเมตร ตัดเวลา 17.00 น. หากทานยังอยูบนถนน ผูจัดจะนําทาน
กลับสูจุดเปลี่ยนประเภทกีฬา และไมสามารถแขงขันตอไปได
• สําหรับไตรกีฬาระยะมาตรฐาน 40 กิโลเมตร, ทวิกีฬา 40 กิโลเมตร และไตรกีฬาระยะสั้น 20
กิโลเมตร ตัดเวลา 10.40 น. หากทานยังอยูบนถนน ผูจัดจะนําทานกลับสูจุดเปลี่ยนประเภทกีฬา และไม
สามารถแขงขันตอไปได

วิ่ง
หามใชการเคลื่อนที่รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก การวิ่ง เดิน หรือคลาน
• หามถอดรองเทาในขณะวิ่ง เพราะสนามนี้เปนการวิ่งบนพื้นถนน อาจเกิดอุบัติเหตุได
• ตองสวมหมายเลขตลอดเวลาบนเสนทาง และตองสวมดานหนาที่มองเห็นเดนชัด หามการพับหรือตัด
แผนหมายเลข หรือเจตนาเปลี่ยนแปลงดวยวิธีใดก็ตาม หรือไมสวมหมายเลขใหเห็นเดนชัด ผูที่ฝา
ฝนขอหามนี้อาจถูกตัดสิทธิ์
• ไมอนุญาตใหมีพาหนะของกองเชียรสวนตัวหรือผูที่ไมไดเขารวมการแขงขันประกบนักวิ่ง ซึ่งจะทําให
นักวิ่งนั้นๆถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน ผูที่ไมไดเขารวมการแขงขันรวมถึงนักกีฬาที่ถอนตัวจากการ
แขงขัน ถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน และที่เขาเสนชัยแลว เพื่อน ครอบครัว และโคช หรือกองเชียรอื่นใด
ไมสามารถขี่จักรยาน ขับขี่ยวดยาน หรือวิ่งเคียงขางไปกับนักกีฬา หามสงอาหารหรือสิ่งอื่นใดใหกับ
นักกีฬา และควรไดรับการแจงเตือนใหอยูหางจากผูเขาแขงขันทุกคนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์
ของนักกีฬาของตน เปนหนาที่ที่นักกีฬาจะตองทราบดวยตนเองวาตองปฏิเสธความชวยเหลือ การ
ตาม หรือประกบใดๆ แตอนุญาตใหนักกีฬาที่ยังอยูในการแขงขัน วิ่งกับนักกีฬาคนอื่นๆที่ยังคงอยู
ในการแขงขัน
• นักกีฬาตองปฏิบัติตามการกํากับและคําสั่งของเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน รวมถึงเจาหนาที่จาก
หนวยงานตางๆ
• นักกีฬาจะตองวิ่งใหครบระยะของเสนทางวิ่งในประเภทของตนเอง
•

เกณฑ์ เวลาคัดออกช่ วงวิง่ :
• สําหรับไตรกีฬาระยะไกล 42 กิโลเมตร ตัดเวลา 23.30 น. หากทานยังอยูบนถนน ผูจัดจะนําทาน
กลับสูจุดเปลี่ยนประเภทกีฬา โดยผลการแขงขันของนักกีฬาจะขึ้นสถานะ DNF ไมสามารถรับเหรียญรางวัล
หรือรางวัลอื่นๆได
• สําหรับไตรกีฬาระยะมาตรฐาน 10 กิโลเมตร, ทวิกีฬา 10 กิโลเมตร และไตรกีฬาระยะสั้น 5
กิโลเมตร ตัดเวลา 12.00 น. หากทานยังอยูบนถนน ผูจัดจะนําทานกลับสูจุดเปลี่ยนประเภทกีฬา โดยผลการ
แขงขันของนักกีฬาจะขึ้นสถานะ DNF ไมสามารถรับเหรียญรางวัลหรือรางวัลอื่นๆได

