หมวดที่ 11
กติกาการแขงขันกีฬารถดริฟท
(DRIFT REGULATIONS 2015)
กลาวนํา
การแขงขันกีฬารถ

DRIFT เปนการแขงขันรถยนตอีกหนึ่งประเภทที่เนนการสรางความบันเทิงแกผูชมเปนหลัก

อาศัยทักษะการบังคับควบคุมรถยนต ในขณะวิ่งในเสนทางตรงและทางโคงดวยความเร็วสูง ควบคุมใหรถยนตลื่นไถลทํา
มุมองศาตางๆ ตามแนวโคง เพื่อใหเกิดการลื่นไถลไปตามเสนทางที่กรรมการกําหนด เพื่อสรางความบันเทิง ความ
สนุกสนานแกผูชม และการแขงขันเพื่อพัฒนาวงการมอเตอรสปอรต”
บทที่ 1 การบริหารการแขงขัน กีฬารถ DRIFT
กําหนดใหมีการแขงขัน

RAAT DRIFT THAILAND CHAMPIONSHIP ภายใตการรับรองของราชยานยนต

สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ดวยวิธีการแขงขันแบบ ซีรีส หรือ แบบการแขงขันตอเนื่องอยางนอย 4
สนามใน 1 ป เพื่อเก็บคะแนนสะสมชิงแชมปประเทศไทยประจําป
ผูจัดการแขงขันระดับชิงแชมปประเทศไทย จะตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตจากราชยานยนตสมาคมแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภเทานั้น โดยอาจมีผูเสนอขอจัดการแขงขันมากกวา 1 รายก็ได ทั้งนี้ ราชยานยนตสมาคมแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภเปนหนวยงานพิจารณาการมอบสิทธิ์ในการจัดเพื่อการแขงขัน เก็บคะแนนสะสม เพื่อ
เปน แชมปประเทศไทย พรอมถวยพระราชทานฯ แกผูจัดรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว หรือ หลายผูจัดการแขงขัน
ราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

มีหนาที่สงเสริมการแขงขันกีฬารถดริฟทพรอมทํา

หนาที่ควบคุม กํากับ ใหเกิดความปลอดภัยแกผูแขงขันกีฬารถดริฟท, คณะกรรมการผูตัดสิน, ผูชม, สือ่ มวลชน,
ตลอดจนบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการแขงขัน ดวยการใชขอ กําหนดใน NCR บังคับใชการปฏิบัติเพื่อการเกิด
การบริหารจัดการ และใหการดําเนินงานไปตามวัตถุประสงค
ประกาศฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการกีฬายานยนต

ใหบุคคลตางๆ อันประกอบไปดวย นักกีฬา, กรรมการ, ผูจัดการแขงขัน, นายสนาม, กรรมการผูตัดสิน, สมาชิก
ทีม, ผูชม, รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของที่อาจมิไดระบุในประกาศนี้ ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
1.1 ใหมี “คณะอนุกรรมการกีฬารถดริฟท” เพื่อทําหนาที่ รางกฎ-กติกามาตรฐานสําหรับกีฬา
รถดริฟท ตลอดจน ขอกําหนด และระเบียบตางๆ เพิ่มเติมจากที่มีอยู เพื่อใชในการควบคุม สงเสริม กีฬารถดริฟท โดย
ใหสอดคลองกับประกาศและขอกําหนดตางๆ ทีจ่ ะประกาศใชโดย FIA หรือ กฎหมายหลักอืน่ ๆ ในอนาคต
“คณะอนุกรรมการกีฬารถดริฟท” มีหนาที่ กําหนดกติกาการแขงขัน, กําหนดขอปฏิบัติของบุคคลตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกีฬารถดริฟท เพิ่มเติมจากที่ปรากฎในประกาศฉบับนี้ และมีหนาที่ในการพิจารณาทบทวน แกไขเพิ่มเติม
ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับตางๆ ในทุกๆ วันที่ 1 มกราคม ของทุกป หรือชวงเวลาใกลเคียง หรือ มีเปลี่ยนแปลง
เพือ่ ความปลอดภัยและการประกาศเพิม่ เติมตามมติของคณะกรรมการกีฬายานยนต
1.2 บุคคลทั้งหมดผูเกี่ยวของจะตองปฏิบัติตาม “ระเบียบขอบังคับกีฬารถดริฟท”, และ “กฎ

-กติกา การ

แขงขันกีฬารถดริฟท” ที่ไดรับการรับรองจาก ราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ อยาง
เครงครัด
1.3 หามบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ กลุมบุคคล ตลอดจน ผูมีสวนได -เสีย ตอการแขงขันกีฬารถดริฟท ยกราง,
ประกาศใช ระเบียบ, ขอกําหนดใดๆ ที่เกี่ยวของกับกีฬารถดริฟท ซึ่งขัดแยงตอประกาศนี้ รวมถึงขัดแยงตอ ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ซึง่ ประกาศใชภายใตการรับรองของราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
บทที่ 2 บทบัญญัติทั่วไปของกีฬารถดริฟท(Drift)
ระเบียบวินัยสําหรับผูเกี่ยวของกับการแขงขัน
2.1 ขอปฏิบัติใน PADDOCK และ PIT
2.1.1 นักแขง, สมาชิกทีม, และผูเกี่ยวของกับการจัดการแขงขัน จะตองเคารพใหเกียรติผูชม พรอมแสดงทาทีที่เปนมิตร
ตอกองเชียร สื่อตางๆ และผูเกี่ยวของ
2.1.2 หามใชวาจา และแสดงกริยา ทาทางที่ไมดีตอกองเชียร และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ
2.1.3 การเคลื่อนรถ หรือ ขับรถภายใน PADDOCK หามใชความเร็วสูงเกิน 20 กม./ชม. ใหคํานึงถึงความปลอดภัยเปน
หลัก

2.1.4 การเตรียมพรอมที่ PIT และ PADDOCK ตองวางแผนปองกันอัคคีภัย และปองกันการกระเด็นของชิ้นสวนตางๆ
อยางรัดกุม จะตองมีถังดับเพลิงหรืออุปกรณดับเพลิง ในแตละ PIT และ PADDOCK โดยจํานวนรถแขง 2 คัน ตอ ถัง
ดับเพลิง 1 ถัง ขนาดบรรจุของน้ํายาดับเพลิงในถังไมต่ํากวา 5 กิโลกรัม
2.1.5 ชวงเวลา PIT WALK หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ สตารทเครื่องยนตใน PIT และ PADDOCK โดยเด็ดขาด
2.1.6 หามสูบบุหรี่หรือกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดประกายไฟในบริเวณ PIT และ PADDOCK
2.1.7 หามใชยาใดๆ ทีม่ ใิ ชยารักษาโรคตามใบสัง่ ของแพทย วิชาชีพ ระหวางการแขงขัน รวมถึงหามใชยาหรือ สารใดๆ
อันมีฤทธิ์ตอระบบประสาท รวมถึงหามบริโภค, เสพ, ฉีด, ดม, สูบ เครื่องดื่มมึนเมา และแอลกอฮอลล และสารเสพติด
ทุกประเภท ในบริเวณ PIT และ PADDOCK
2.2 การประพฤติตนในสนามแขงขัน
2.2.1 การเขาสนามแขงขันและการนํารถเขาสูสนามแขงขัน ตองดําเนินการโดยไดรับคําสั่งจากนายสนาม หรือ
กรรมการควบคุมการแขงขันเทานั้น

หามเด็กที่อายุไมถึง10 ป เขาสนามแขงขัน / หามสวมรองเทาแตะ เขาสนาม

แขงขันโดยเด็ดขาด (ยกเวนชวงกิจกรรมพิเศษที่ผูจัดการแขงขันกําหนด)
2.2.2 หามบุคคลใด บุคคลหนึ่ง อยูภายในสนามแขงขัน, บริเวณโดยรอบของเสนทางแขงขัน, รวมถึงบริเวณเสน
START/FINISH ระหวางที่มีรถยนตวิ่งอยูในสนามแขงขันโดยเด็ดขาด
2.2.3 การนํารถเขาสูสนามแขงขัน และเสนทางแขงขัน หามดําเนินการใดๆ นอกเหนือวัตถุประสงคเพื่อแขงขัน หรือ
เพื่อประชาสัมพันธการแขงขัน และกิจกรรมตางๆ
2.2.4 ระหวางแขงขันหากมีสัญญาณธงสีเหลือง หรือ สัญญาณไฟเหลือง ใหลดความเร็วลงสูสภาพเตรียมพรอม จากนั้น
รอคําสั่งจากกรรมการผูควบคุมการแขงขันตอไป
2.2.5 ระหวางแขงขันหากมีสัญญาณธงสีแดง หรือสัญญาณไฟสีแดง ใหลดความเร็วลงสูสภาพพรอมจอด และนํารถเขา
จอดในบริเวณที่คณะกรรมการกําหนดทันที พรอมรอคําสั่งเพื่อยืนยันความปลอดภัยจากกรรมการผูควบคุมการแขงขัน
โดยนักแขงจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
2.3 ชนิดของการแขงขันและกฎที่บังคับใชในการแขงขัน
การแขงขันประกอบไปดวย รูปแบบ

2 รูปแบบ คือ การวิ่งเดี่ยว และการวิ่งคู ในการแขงขันจะใชเพียงรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่ง หรือจะใชทั้ง 2 รูปแบบควบคูกันไปก็ได

ในการแขงขันแตละรายการ ใหผูจัดการแขงขันนั้นๆ เปนผูกําหนด ในระหวางการแขงขันของรอบคูการ
แขงขัน หากมีคะแนนเทากัน ตองใหคูแขงขันทําการแขงขันใหมหาผูทําคะแนนที่ดีกวาเปนผูชนะ
การเก็บคะแนนสะสมเพื่อเปนแชมปประเทศไทย ใหยึดถือการใหคะแนน ในรอบชิงชนะเลิศตามกติกาของ
ราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
การแขงขันถูกแบงออกเปน การฝกซอม (PRACTICE), รอบคัดเลือกวิ่งเดี่ยว (QUALIFY) และรอบแขงขันแบบ
จับคู (DRIFT BATTLE) โดยการใหคะแนนจากผูจัดการแขงขันเปนผูกําหนดเปนเกณฑในการตัดสิน

รอบการฝกซอม (PRACTICE) จะมีการแบงเปนกลุม ในการฝกซอม ตามความเหมาะสมของเวลาในแตละสนามนัน้ ๆ
รอบคัดเลือกวิ่งเดี่ยว (QUALIFY) การแขงขันรอบคัดเลือก เปนการปลอยรถออกสู LINE การแขงขัน ทีละ 1 คันๆ ละ
2 รอบ เพื่อเก็บคะแนน โดยใชคะแนนในรอบที่ดีที่สุดมาจัดอันดับรถที่มีคะแนนดีที่สุดในแตละ CLASS เพื่อเขาสูรอบ
DRIFT BATTLE โดยจํานวนรถที่จะผานเขาสูรอบ DRIFT BATTLE ในแตละสนาม จะขึ้นอยูกับจํานวนรถที่เขาคัดเลือก
รอบแขงขันแบบจับคู (DRIFT BATTLE) การแขงขันในลักษณะ ผลัดกันนํา ผลัดกันตาม คันละ 1 รอบ
จากการจับคู ของรถที่ผานเขารอบ เพื่อหาผูชนะในแตละสนาม
การแขงทันโซ (วิ่งเดี่ยว)
TANSO เปนการแขงแบบวิ่งคันเดียว โดยใชระบบดอสส (D.O.S.S.) ที่วัดคาจากจีพีเอส พรอมกรรมการ 3 คน
ใหคะแนน โดยใชการแขงคันละ 2 รอบ แขงกันที่คะแนนจากการประเมินทั้งไลน, มุมแองเกิ้ล , ความเร็ว ที่แตละสนาม
กําหนด แลวนําคะแนนทั้งหมดของแตละครั้งคิดเปนคาเฉลี่ยเพื่อใชคะแนนดีสุดในการตัดสิน ในการตัดตัวเขาแขงรอบ
ซึยโซ (วิ่งคู)
การแขงซึยโซ (วิ่งคู)
TSUISO เปนการแขงแบบหนึ่งตอหนึ่งในรูปแบบ Knock Out และรูปแบบ Round Robin หรือจะเปน
รูปแบบการแขงที่นําทั้งสองแบบรวมกัน ใน 1 คูจะแขง 2 รอบ คือ “การนํา ” (Senko) “การไลตาม ” (Atoooi) จึง
นับเปนผลของการแพชนะ โดยการวิ่งแตละครั้งจะพิจารณาวารถที่ไลตามทําไดดีหรือดอยกวาคันนํา เพื่อตัดสินแพ-ชนะ
แตในการแขงที่จําเปนตองกระชับ คณะกรรมการสามารถใหนักแขงเลือกวาจะ “ขับนํา ” หรือ “ขับตาม” และกําหนด
เงื่อนไขวาเปนการวิ่งเพียงรอบเดียว
***ในระหวางทําการแขงขัน ผูเขารวมแขงขัน ไมสามารถเปลี่ยนรถที่ใชในการแขงขันไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น***ยกเวนไดรับอนุญาตจาก นายสนามและกรรมการควบคุมการแขงขัน สจวต ( รยสท )
วิธีการใหคะแนนสะสมประจําปเพื่อชิงแชมปประเทศไทย

2.4 กรรมการตัดสินจํานวน 3หรือ 5 คน หรือ ใชระบบดอสส เปนผูใหคะแนนตัดสิน เมื่อผลการแขงขันออก
มาแลวใหนายสนามเปนผูล งนาม และตองใหคะแนนตามตารางคะแนนสะสมทีร่ าชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ กําหนดเทานั้น ในระหวางรอบแขงขัน ใหแตละผูจัดการแขงขัน ใหคะแนนตามการใหคะแนนของผู
จัด เมื่อจบการแขงขัน ใหผูจัดการแขงขัน สรุปการใหคะแนนสะสมประจําป ชิงแชมปประเทศไทย ตามตารางคะแนน
อันดับ
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2.4.1 ในกรณีทน่ี ายสนามประกาศผลการแขงขันในแตละรอบแลว ภายใน 3 นาที ถามีนักแขงทานใดไมยอมรับ
ผลตัดสินของสนามสามารถประทวงดวยวาจา ตอนายสนาม - กรรมการควบคุมการแขงขัน(สจวต) จาก ราชยานยนต
สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
การแขงขันแตละครั้งใหมี กรรมการควบคุมการแขงขัน

(สจวต) ซึง่ ไดรบั การมอบหมายจากราชยานยนต

สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ทําหนาที่ควบคุมการแขงขันใหเปนไปตามขอกําหนด ตามประกาศกฎ
กติกากีฬาแขงรถแหงชาติ( NCR) พรอมทํารายงานสรุปการแขงขัน ตอคณะอนุกรรมการกีฬาดริฟท ยิมคานา แดร็ก
และควอเตอรไมล เพื่อบันทึกคะแนนสะสมสําหรับการชิงแชมปประเทศไทย
2.4.2 กรรมการผูตัดสิน
กรรมการผูตัดสิน มีหนาที่พิจารณาผลคะแนนการแขงขันกีฬารถดริฟท หรือ จากคณะกรรมการตัดสินโดยดู
จากผลคะแนนจากกรรมการตัดสิน และเครื่องมือ หรือ คอมพิวเตอร แจงพิกัดการทํามุมเอียงของรถ ตอมุมโคงของแทร็
กแขงขัน, ความเร็ว, (ระบบดอสส) หรือ ภายใตกฎกติกาทีป่ ระกาศใชโดย FIA
2.4.3 นายสนามผูดําเนินการแขงขัน
นายสนามผูดําเนินการแขงขันหรือผูจัดการแขงขัน มีหนาที่ ขออนุญาตจัดการแขงขันกีฬารถดริฟท ตอราชยาน
ยนตสมาคมแหงประเทศไทย ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดตางๆ

ที่บัญญัติไว หรืออาจสั่งการใหมีการดําเนินการดานงาน

เอกสารทั้งหมด เพื่อใหการจัดการแขงขันเรียบรอย เปนไปตามกฎขอบังคับ, ตรวจสอบความเรียบรอย, ตรวจสอบความ
ปลอดภัย, ตรวจสอบความพรอมตางๆ เพือ่ ใหการแขงขันราบรืน่ ปราศจากขอผิดพลาดรายแรง ตลอดจนทําหนาที่
ประสานงานระหวางการแขงขันดวย

นายสนามมีหนาที่ จัดระบบดานความปลอดภัยสําหรับการแขงขันรถกีฬาดริฟท อันประกอบไปดวย
1. รถกูภัยอุบัติเหตุ มีอุปกรณเครื่องมือ ตัด ถาง พรอมดวย เจาหนาที่ประจํารถ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการ
ชวยเหลือชีวิต ในกรณีฉุกเฉิน อยูในสภาพเตรียมพรอมปฏิบัติหนาที่ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
2. รถพยาบาลมีอุปกรณชวยชีวิต มีเจาหนาที่ขับรถ และมีเจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ หรือ ผูชวยพยาบาล
วิชาชีพ ทําหนาที่บุคลากรประจํารถ ในสภาพพรอมปฏิบัติหนาที่ใหการปฐมพยาบาล และพรอมนําผูประสพเหตุออก
จากสนามสงโรงพยาบาลไดภายใน 10 นาที
3. ใหนายสนามจัดทําแผนดําเนินการเพื่อความปลอดภัย การเคลื่อนยายนักแขงและเจาหนาที่ – ผูช ม กรณี
เกิดเหตุฉกุ เฉิน แสดงเปนเอกสารติดประกาศแผนผังดังกลาว ทีป่ า ยแสดงผลการแขงขัน และ แนบในรายการเอกสาร
เพื่อการขออนุญาตจัดการแขงขันทุกครั้ง
4. แผนผัง แสดงพื้นที่การจัดงานทั้งหมด และแผนผังแสดงจุดที่ตั้งของทางออกฉุกเฉิน ติดแสดงไวในพื้นที่
จัดการแขงขันอยางนอย 2 จุด ทั่วบริเวณการแขงขัน
5. กรณีมีนักแขงตางประเทศเขารวมการแขงขัน นายสนามมีหนาที่จัดหาบุคคลากรผูเชี่ยวชาญดานภาษา
เพื่อใหสามารถสื่อสารระหวาง นักแขง และ เจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. จัดใหมีที่ บริการน้ําดื่ม อาหาร และสถานที่พักสําหรับผูเขารวมการแขงขันฝายตางๆ โดยควบคุมราคาการ
บริการใหเปนไปตามขอเท็จจริงของสภาวะ ราคาสินคาปจจุบัน
7. จัดพื้นที่ สําหรับสื่อมวลชนในการเขาบันทึกภาพ รายงานขาว การแขงขัน โดยมีการระวังดานความ
ปลอดภัยแกสอ่ื มวลชน และปราศจากการแทรกแซงใดๆ

จากฝายจัดการแขงขัน เพือ่ ใหเกิดการรายงานขาวอยาง

เที่ยงตรง ไดเต็มประสิทธิภาพ

หลักเกณฑการพิจารณา
การออกใบอนุญาตการแขงขันกีฬารถดริฟทราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
1)

ผูจัดการแขงขันสามารถปฏิบัติตามกฎกติกา ของการแขงขันประเภทกีฬารถดริฟท ตามที่บัญญัติขึ้นโดย
ราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

2)

มีมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการแขงขัน สามารถคุม ครองสวัสดิภาพแกนกั แขง, กรรมการ, ผูชม
บุคลากรที่มีสวน ในการแขงขันกีฬารถดริฟท โดยจะตองมีการประกันอุบัติเหตุ ใหผูเขารวมแขงขัน กรรมการ
เจาหนาที่ทุกฝาย และผูชมการแขงขัน

3)

มีองคประกอบเพื่อการสื่อสาร เผยแพรขาวสาร การแขงขันใหเปนที่ประจักษแกประชาชนโดยรวม โดย
ปราศจากการบิดเบือนขอเท็จจริง

4)

มีเปาหมายการจัดการแขงขันเพื่อพัฒนา และยกระดับการแขงขันในประเทศไทย สูเปาหมายระดับสากลตอใน
อนาคต

5)

ในการจัดการแขงขันกีฬารถดริฟท ผูจ ดั การแขงขัน จะตองขออนุญาตจัดการแขงขันตอราชยานยนตสมาคม
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภโดยสงหนังสือขอจัดรับรองการแขงขัน / กฎกติกา /ตารางการแขงขัน
กอนวันแขงขันอยางนอย 30 วัน และขั้นตอนขอการขอจัดการแขงขัน ในระดับเริ่มตน แจงเพื่อทราบ จํานวน
ไมเกิน 1 ครั้ง / ในระดับคลับเรช ไมต่ํากวา 1ครั้ง/ จึงสามารถขอจัดการแขงขันระดับชิงแชมปประเทศไทย ได
โดยการผานมาตรฐานการจัดการแขงขันที่ รยสท กําหนด

6)

กีฬารถดริฟท เปนกีฬาที่ระยะเวลายาวนานเกิน 8 ชั่วโมง จึงกําหนดการสงกรรมการควบคุมการแขงขัน
(สจวต) จากราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
6.1 ระดับการแขงขัน

6.1.1 ระดับการแขงขัน แจงเพื่อทราบ กําหนดสง กรรมการควบคุมการแขงขัน (สจวต) จํานวน 2 ทาน
****ในกรณีที่การแขงขันจบลงกอนเวลา 18.00 น. ใหกรรมการควบคุมการแขงขัน (สจวต) จํานวน 1 ทาน
6.1.2 ระดับคลับเรช กําหนดสง กรรมการควบคุมการแขงขัน (สจวต) จํานวน 2ทาน
****ในกรณีที่การแขงขันจบลงกอนเวลา 18.00 น. ใหกรรมการควบคุมการแขงขัน (สจวต) จํานวน 1 ทาน
6.1.3 ระดับแชมปประเทศไทย กําหนดสง กรรมการควบคุมการแขงขัน(สจวต) จํานวน 3 ทาน
7)

ผูจัดการแขงขันที่ขออนุญาตจัดการแขงขันตอ รยสท จะตองขึ้นทะเบียนผูจัดการแขงขันที่ราชยานยนตสมาคม

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภกําหนด โดยจะตองมีหนังสือรับรอง การจดทะเบียนบริษัท / เอกสาร
รายละเอียดการจัดแขงขัน และตองทําใบอนุญาต ตอราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้ตองมีใบอนุญาต
1. นายสนาม 2. หัวหนาตรวจสภาพ 3. เลขาธิการสนาม
7) ในการจัดการแขงขัน ผูจัดการแขงขัน ตองเตรียมเอกสารและสถานที่ ใหกรรมการควบคุมการแขงขัน
7.1 โตะทํางานหรือหองทํางาน
7.2 เอกสารการแขงขัน /กฎกติกา /รายชือ่ นายสนามและคณะกรรมการ / ตารางการแขงขัน
7.3 ติดตั้งโลโก ร.ย.ส.ท ในปายรับรางวัล

8) เอกสาร รายงานการแขงขัน /ผลการแขงขัน /คะแนนสะสม ประจําป ของผูจัดและสงใหคณะอนุกรรมการ
ดริฟท ยิมคานา แดร็ก และ ควอตเตอรไมล หลังจากการแขงขันภายใน 7 วัน

กติกากําหนดลักษณะของรถแขง ป 2558
(TECHNICAL REGULATIONS 2015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติรถแขง
1.1 รถที่เขารวมแขงขัน ตองไดรับการตรวจสภาพจากคณะกรรมการตรวจสภาพและผานการตรวจสภาพ กอนการ
ซอมทุกคัน
1.1 เปนรถยนตที่มีจํานวนประตูไมนอยกวา 2 ประตู
1.2ตําแหนงที่นั่งของผูขับ จะตองอยูในตําแหนงประจํารถรุนนั้น ๆ
1.3ตองคงสภาพอุปกรณที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยไวเชนเดิม
(สามารถเอาแอรแบคออกได)
1.4ใหใชรถยนตขับเคลื่อนเฉพาะ 2 ลอหลัง
1.5รถทุกคันตองเปนรถที่ถูกตองตามกฎหมายจดทะเบียนทุกคัน และมี พรบ. ประจํารถ
2. ขอกําหนดทางเทคนิคเฉพาะ
การแขงขันของแตละCLASS รวมทั้งการซอม รถทุกคันที่รวมการแขงขันจะตองอยูในสภาพและรูปทรงที่พรอมทํา
การแขงขัน ผูจัดฯ มีสิทธิ์หามรถที่ไมเปนตาม ขอกําหนดนี้รวมการแขงขันได
3. ตัวถัง รถแขงจะตองอยูในสภาพสมบูรณทุกชิ้นสวน กอนทําการแขงขัน กันชนหนา-หลัง
ฝากระโปรงหนา-หลัง ประตู บังโคลนหนา-หลัง และสวนตางๆรอบคัน
3.1 ตองรักษารูปทรงของรถไวเปนหลัก
3.2 กระจกบังลมหนาตองเปนแบบ 2 ชัน้ (LAMINATED) หรือมีความปลอดภัยมากกวา
3.3 ไมจํากัดความสูงของตัวรถ

3.4 ประตู บานพับ และกลอนขัด ตองทํางานไดตามปกติ (Functional)
3.5 อนุญาตใหออกแบบและจัดทําแผงหนาปดเพือ่ ความสะดวกตอการติดตัง้ มาตรวัด และสวิทชของรถแขง
3.6 ฝากระโปรงหนา, ฝากระโปรงหลัง, ประตู, แกมขาง และโปงลอ สามารถเปลี่ยนวัสดุได
4. ทอไอเสีย
4.1 ทอไอเสียตองออกดานหลังเทานั้น
4.2 ไมมีการวัดระดับความดังเสียง
5. ถังน้ํามัน
5.1 อนุญาตใหใชถังเชื้อเพลิงประจํารุน (Original Equipment Fuel Tank) ที่ติดตั้งมา
จากโรงงานผูผลิตรถยนตรุนนั้น/ยี่หอนั้น หรือเพิ่มถังน้ํามันแบบ Safety Tank ได โดยตองรับรองจาก FIA
หองที่เก็บถังน้ํามัน จะตองกั้นแยกออกจากหองโดยสารอยางมิดชิด
6. ระบบความปลอดภัย
6.1ROLL BAR อยางนอย 6 จุดเชื่อมตอและจุดยึดระหวางตัวโรลบารเองทุกจุดตองแนน ไมผุ และติดตั้ง Roll Bar
Padding (นวมหุมโรลบาร) บริเวณ ครึ่งคันหนา และชิ้นที่คาดกลางหลังคารถ
6.2 SAFETY-BELT เข็มขัดนิรภัย ตองที่มีจุดยึดไมต่ํากวา 5 จุด ขนาด 3 นิ้ว สําหรับนักแขง (ตามแนวทางใน
ขอกําหนดของ FIA Appendix-J Article 253.6) และตองใชงานไดดมี าตรฐาน FIA อายุการใชงานหามต่าํ กวา ป
2011
6.3BUCKETSEAT ในตําแหนงผูแขงขัน หามชํารุดหรือแตกราวมาตรฐาน FIA 8855-1999 ปที่ผลิต ตองไมต่ํากวา
ป 2001
6.4HELMET หมวกนิรภัย ผูเขาแขงขัน ตองสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง แมขณะทําการซอม หากผาผืนจะถูกตัดสิทธิ์
จากการแขงขันในสนามนั้นๆจะตองสวมหมวกนิรภัยหนาเต็ม ( FULL FACE) ตามมาตรฐาน FIA 8858-2002,
มาตรฐาน B.S.I. 6658-1985 หรือ มาตรฐาน SNELL SA 2005 ที่มีการผลิตตั่งแตป 2006
6.5ชุดนักแขงผูเขาแขงขัน ตองสวมชุดนักแขงเต็มตัวทั้งชุด ถุงมือและรองเทา สําหรับแขงขัน ทั้งขณะซอม และ
แขงขันชุดแขงขัน รองเทา ถุงมือ และถุงคลุมศีรษะ ตองผานมาตรฐาน FIA 8856-2000
6.6ประตู และฝากระโปรงหนา-หลังจะตองถูกปดสนิท ไมมีการหลุดรวง ฝากระโปรง หนา จะตองมีตัวล็อคฝา
กระโปรง ตัวเกี่ยวฝากระโปรงเดิมตองเอาออก
6.7รถแขงทุกคันตองมีหูลากจูงติดไวทั้งดานหนา และดานหลัง โดยตองติดตั้งไวอยางแนนหนา ขนาดของหูลาก
ตองมีเสนผาศูนยกลางเล็กสุดไมต่ํากวา 80 มม. และ สูงสุดไมเกิน 100 มม.
6.8ฝาปดทุกชนิด อาทิเชน ฝาปดถังน้ํามัน ฝาหมอน้ํา จะตองถูกปดสนิทเพื่อความ ปลอดภัยของตัวนักแขงเอง
หากตรวจพบ และไมสามารถแกไขได จะถูกตัดสิทธิ์ จากการแขงขันในสนามนั้นๆ

6.9 ทอตาง ๆ ที่ผานบริเวณหองคนขับตองเปนชนิดที่ทนไฟ ทอน้ํามัน ทอเบรค ฯลฯ
จะตองอยูในสภาพแนนหนาไมหลุดลวง ของเหลวหามไหลทั้งสิ้น
6.10 รถทุกคันจะตองมี ไฟเบรกที่ใชงานไดครบ และไฟสองสวาง หนาหลังตองใชงานไดปกติ
6.11 ระบบเบรกของรถจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ
6.12 แบตเตอรี่ ตองยึดติดและลอมรอบโดยกลองที่ทําขึ้นโดยวัสดุกันไฟ หรือความรอน
6.13 รถแขงทุกคันตองมีสวิทชตัดไฟบริเวณหองคนขับ และบริเวณภายนอกโดยจะตองติด สัญลักษณใหเห็นโดย
ชัดเจน
6.14 ถังดับเพลิงตองมีมาตรฐาน ตามแบบที่ FIA กําหนด และติดตัง้ ถังดับเพลิงในสภาพพรอมใชงาน โดยตองมี
ขนาด ความจุปริมาณของสารดับเพลิง ไมนอ ยกวา 2.4 ลิตร หรือ 2.0 กิโลกรัม

