หมวดที่ 3
กติกาการแขงรถทางเรียบ
(CIRCUIT RACING REGULATIONS)
กติกากําหนดรูปแบบการแขง (SPORTING REGULATIONS)
3.1.1. “การแขงรถทางเรียบ” หมายถึง การแขงรถยนตในสนามแขงที่จัดสราง
ขึ้นอยางถาวรหรือเปนการชั่วคราว บนผิวทางแขงที่เรียบแข็ง มีเสนทางเลี้ยวซายและเลี้ยวขวาใหวก
บรรจบเปนรอบดวยระยะความยาวรอบละ 2 กิโลเมตร ถึง 7 กิโลเมตร สนามแขงทางเรียบตองมีมุม
เอียงรับโคงไมเกิน 5.7 องศา (tan=10%)
3.1.1.1. การแขงที่ตัดสินแพชนะโดยไมมีการหยุดเปลี่ยนยางหรือเติมเชื้อเพลิงหรือสลับนักขับ เรียกวา
Sprint Race
3.1.1.2. การแขงที่ตัดสินแพชนะโดยมีการหยุดเปลี่ยนยางและเติมเชื้อเพลิง รวมถึงสลับตัวนักขับ
หลายคน เรียกวา Endurance Race

3.1.2. ผูรวมแขงขัน
ผูรวมแขงขันตองสมัครเขาแขงอยางเปนทางการในรุนของรถแขงที่ผูจัดแขงกําหนดไว
3.1.2.1. ผูสมัครแขงในรายการที่มีสถานะภาพ National Championship, Series Championship,
Annual Event หรือ Endurance Event ตองถือใบอนุญาตขับรถแขงสําหรับรูปแบบทางเรียบ
(Circuit Racing) National-A, B, C, International-A, B, C ที่ออกใหโดย ร.ย.ส.ท. (รวมถึง
National-A, B, C, International-A, B, C ที่ออกใหโดย ASN ของประเทศอื่น ในกรณีที่รายการแขง
มีสถานะภาพเปน National Event Authorised for Foreign Participation)
3.1.2.2. ผูสมัครแขงตองนํารถที่จะใชแขงเขารับการตรวจสภาพเพื่อยืนยันเกณฑความปลอดภัยและ
ลักษณะจําเพาะ (Technical Specifications) ใหตรงกับรุนที่สมัครเขาแขง

3.1.3. การประชุมนักแขง
ผูรวมแขงขันทุกรายตองเขารวมประชุมนักแขง (Drivers’ Briefing) เพื่อซักซอมความเขาใจกับนาย
สนามและกรรมการควบคุมการแขงขัน

3.1.4. การจับเวลารอบคัดเลือก
ในกรณีที่มีผูสมัครแขงเปนจํานวนมากเกินกวาสภาพสนามแขงจะรับไดในเกณฑปลอดภัย ผูจัดแขงจะ
จัดใหมีการจับเวลารอบคัดเลือกเพื่อคัดใหเหลือเพียงจํานวนที่สนามแขงจะรับไดในเกณฑปลอดภัย
โดยรับเขาสูการแขงขันเฉพาะผูสมัครขางที่ทําเวลาไดดีที่สุดไลเรียงตามลําดับจนถึงรายที่ครบจํานวน
จํากัดเทานั้น

3.1.5. วิธีการจับเวลารอบคัดเลือก
การจับเวลารอบคัดเลือกอาจทําไดโดยใหผูสมัครแขงทั้งหมด หรือแยกกลุม นํารถแขงเขาจับเวลา
พรอมๆกัน ภายในชวงเวลาที่กําหนด หรืออาจใหผูสมัครแขงนํารถแขงเขาจับเวลาเพียงคราวละหนึ่ง
คัน

3.1.6. ตําแหนงออกรถ
ผูสมัครแขงที่ผานรอบคัดเลือกแลว จะไดรับตําแหนงออกรถ (Starting Grid) ตามลําดับของเวลาทีท่ าํ
ไดจากรอบคัดเลือก (หรืออาจเปนกรณีอื่นที่ผูจัดแขงกําหนดไวในกติกาการแขงขันเพิ่มเติมที่ ร.ย.ส.ท.
รับรอง) รถแขงทั้งหมดจะไดรับสัญญาณออกตัว (Start Signal)
พรอมกัน (Mass Start)

3.1.7. การสิน้ สุดของการแขงขัน
3.1.7.1. การแขงขันจะสิ้นสุดลงเมื่อรถแขงคันนําไดรับธงตาหมากรุก (Chequered Flag) ขณะผาน
เสนชัย (Finish-line) ครบระยะทางหรือครบระยะเวลาที่กําหนดไวในรายการแขงขัน
3.1.7.1.1. หากการตีธงตาหมากรุกเกิดขึน้ หลังกําหนดระยะทางหรือระยะเวลาดวยเหตุใดก็
ตาม ผลการแขงจะตัดสินตามตําแหนงนับแตรถแขงคันนําวิ่งผานเสนชัยครบระยะทางหรือระยะเวลา
ที่กําหนดไวในรายการแขงขัน
3.1.7.1.2. หากการตีธงตาหมากรุกเกิดขึน้ กอนกําหนดระยะทางหรือระยะเวลาดวยเหตุใดก็
ตาม ผลการแขงจะตัดสินตามตําแหนงนับแตรถแขงคันนําวิ่งผานเสนชัยภายใตธงตาหมากรุกนั้น
3.1.7.2. เมื่อรถแขงทุกคันไดรับธงแดงหลังจากการแขงผานไปแลวไมนอยกวา 75% ของระยะทาง
หรือระยะเวลาที่กําหนดไวในรายการแขงขัน (ผลการแขงจะตัดสินตามตําแหนงนับแตรถแขงคันนําวิ่ง
ผานเสนชัยครั้งสุดทาย)

(เมื่อการแขงขันสิ้นสุดลง หามมิใหรถแขงคันใดที่รับสัญญาณธงตาหมากรุก (กรณี 3.1.7.1)
หรือธงแดง (กรณี 3.1.7.2) แลวใน Raceนี้ วิ่งบนเสนทางแขงผานเสน Start/Finish อีกตอไป)

3.1.8. วินยั การแขงรถทางเรียบ
3.1.8.1. นักแขงรถทางเรียบตองพยายามควบคุมใหยางรถแขงทั้ง 4 ลอใชเฉพาะทางแขง (Track) ที่มี
ผิวเรียบแข็งเทานั้น
3.1.8.1.1. ในชวงทางตรง (Straight) ใหหมายความถึงความกวางของทางแขงจากเสนขาว
ขอบทางแขงฝงซายถึงเสนขาวขอบทางแขงฝงขวา
3.1.8.1.2. ในชวงทางโคง (Curve/Turn/Corner) ใหหมายความรวมถึงความกวางจากแผน
ขอบปูนฝงในโคง (Inside Kerb) ถึงเสนขาวขอบทางแขงฝงนอกโคง
3.1.8.1.3. ในชวงออกจากโคง (Curve/Turn/Corner Exit) ใหหมายความรวมถึงความ
กวางจากแผนขอบปูนฝงนอกโคง (Exit Kerb) ถึงเสนขาวขอบทางแขงฝงในโคง
3.1.8.2. ในการแขงขันตามปกติ รถแขงหรือสวนใดสวนหนึ่งของรถแขงจะไมปะทะ กระทบ กระแทก
หรือเบียดซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตาม ในการแขงที่ใชความเร็วสูงระดับใกลเคียงกัน
อาจมีกรณีที่รถแขงหรือสวนหนึ่งของรถแขงปะทะ กระทบ กระแทก หรือเบียดกันขึ้นได
แตเหตุการณดังกลาวตองไมเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือบอยครั้ง นักแขงตองมีน้ําใจเพียงพอที่จะขอโทษ
และใหอภัยซึ่งกันและกัน
3.1.8.3. เปนเรื่องปกติที่นักแขงทุกคนตองการชัยชนะและขับแขงอยางสุดความสามารถ ถานักแขงคน
ใดมีเจตนาชะลอความเร็วลงเพื่อใหนักแขงรายอื่นชาลง หรือเพื่อจุดประสงคอื่นใด เชนแกลงใหชน
ทาย (Brake Check) ใหถือวาเปนเหตุการณผิดปกติ กรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสินลงโทษได
3.1.8.4. ในกรณีรถแขงเกิดปญหาที่ทําใหไมสามารถจะแขงตอไปได และนักแขงตองการใหผูอื่นแซง
นักแขงผูนั้นตองนํารถแขงออกนอกผิวทางแขง หรือขับรถแขงชาลงนอกแนวความเร็วสูง (Racing
Line) เพื่อกลับเขาพิท
3.1.8.5. ถารถแขงหมุนหรือหยุดบนผิวทางแขง นักแขงตองรอจนกวารถแขงคันอื่นที่ตามมาใน
ระยะใกลผา นไปหมดกอน จึงนํารถแขงออกนอกผิวทางแขงหรือรวมการแขงตอไป
3.1.8.6. ถารถแขงหลุดออกนอกผิวทางแขง นักแขงตองรอจนกวารถแขงคันอื่นที่ตามมาในระยะใกล
ผานไปหมดกอน จึงกลับเขาสูผิวทางแขงได แตการเขาสูผิวทางแขงอยางกะทันหัน
อันนาจะกอใหเกิดอันตราย อาจจะถูกพิจารณาปรับโทษได
3.1.8.7. กีฬาแขงรถทางเรียบเปนการแขงขันรายบุคคล นักแขงตองไมขับแขงในลักษณะรวมมือกับ
นักแขงรวมสังกัด เชน นักแขงรายหนึ่งใหเพื่อนรวมสังกัดแซงผานไปงายๆโดยไมพยายามทําการ

แขงขัน แตหลังจากเพื่อนรวมสังกัดรายนั้นแซงไปแลว กลับทําการแขงกับนักแขงรายอื่นๆอยางจริงจัง
เต็มความสามารถ
3.1.8.8. การขับกีดกัน (Blocking) หมายถึงนักแขงรถแขงคันหนาเปลี่ยนเสนทางจากซายไปขวา หรือ
จากขวาไปซาย สลับไปสลับมา เพื่อปองกันไมใหรถแขงคันอื่นผานหรือแซงได ถือวาเปนการขับแขงที่
ไมมีน้ําใจนักกีฬา
3.1.8.9. การขับขวางทาง (Baulking) หมายถึงนักแขงที่ตั้งใจชะลอความเร็ว เพื่อใหรถคันอื่นที่ตามมา
ขางหลังชาลง ถือเปนการขับแขงที่ไมมีน้ําใจนักกีฬา
3.1.8.10. ในระหวางการแขงขัน นักแขงที่ทําผิดกติกา หรือไมมีน้ําใจนักกีฬา อาจจะไดรับการ
ตักเตือนดวยธงขาวสลับดําพรอมหมายเลข หรืออาจจะไดรบั ธงดําพรอมหมายเลขเพือ่ ใหออกจากการ
แขงขัน
3.1.8.11. บนผิวทางแขง (Track) หามมีบุคคลอื่นชวยเหลือ หากพบวาผูแขงขันรายใดไดรับความ
ชวยเหลือขณะจับเวลารอบคัดเลือก ระหวาง Rolling-start หรือขณะแขงขัน ใหยกเลิกผลของนักแขง
รายนั้นในการจับเวลา หรือใน Race นั้น นักแขงรายอื่นที่ชวยเหลือ ตองไดรับโทษเชนเดียวกับผูรับ
การชวยเหลือ (ยกเวนในกรณีที่การชวยเหลือนั้นเกี่ยวกับความปลอดภัย)
3.1.8.12. ทีมแขง (Driver, Entrant และ Team Manager) ตองรับผิดชอบตอพฤติกรรมของ
บุคลากรทุกคนในทีม
3.1.8.13. หามบุคลากรทุกคนในทีม (นักแขง เจาของทีม ผูจัดการทีม ชางประจําทีม และผูรวมทีม)
เสพสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติดทุกชนิดภายในปริมณฑลสนามแขงในวันแขงขัน (กอนการแขงขันในวัน
นั้นจะจบสิ้น) การฝาฝนจะถูกพิจารณาโทษสถานหนัก
3.1.8.14. ระหวางกําหนดเวลาของรายการแขง (Program Schedule) หามฝกซอม หรือทดสอบ
รถแขงในเสนทางแขงนอกเวลาที่กําหนด
3.1.8.15. หามนักแขงหรือบุคลากรอื่นในทีมนํารถลงซอมในเสนทางแขงโดยไมสวมชุดแขงและ
อุปกรณปองกันโดยเด็ดขาด
3.1.8.16. เปนหนาทีข่ องทีมแขงจะตองติดตามประกาศอยางเปนทางการใดๆ ทีต่ ดิ ประกาศ ณ
สถานทีต่ ดิ ตัง้ ปายประกาศ
3.1.8.17. หามสูบบุหรี่หรือดื่มสารผสมแอลกอฮอลในเขตพิท (Pit-box และ Pit Garage)

3.1.9. การแซงและการหามแซง
3.1.9.1. รถแขงคันหนาไมมีสิทธิ์กระทบ กระแทก ปะทะ หรือเบียดรถแขงคันหลังที่เริ่มเขาสู
กระบวนการแซง

3.1.9.2. เมื่อรถแขงคันหลังตองการวิ่งแซงรถคันหนา รถคันหลังไมมีสิทธิ์ที่จะชน ดัน กระทบ
กระแทก ปะทะ หรือเบียดรถแขงคันหนา
3.1.9.3. ในกรณีที่รถแขงวิ่งคูขนานมาดวยกัน และตางฝายตางแยงกันเขาโคง นักแขงทั้งสองฝายมี
หนาที่ตองรักษาเสนทางของตนโดยไมเซถลาเขาหรือออกไปหาอีกฝายหนึ่ง ผูที่หักเหเสนทางจะถูก
พิจารณาใหเปนฝายผิด
3.1.9.4. ในกรณีที่รถแขงคันหนาเตรียมที่จะเขาโคง และมีรถแขงคันอื่นวิ่งแซงเสียบเขามาดานในจน
ลอหนาของรถแขงคันหลังผานขึ้นมาเสมอตําแหนงที่นั่งผูขับของรถคันหนาไดแลว รถแขงคันหนาตอง
เปดพื้นที่วาง (Racing Room) ใหคูแขงตีคูไปได โดยหลีกเลี่ยงการกระทบกันใหถึงที่สุด
3.1.9.5. ในกรณีที่การแขงขันเกิดเหตุการณที่ไมปกติ ซึ่งกรรมการตองใหสัญญาณธงเหลือง
นักแขงตองชะลอความเร็วและตองไมแซงรถแขงคันหนา (ที่ยังอยูในสภาพแขงตอได) นับตั้งแต
ตําแหนงที่ตั้งของธงเหลืองแรก จนกวาจะถึงตําแหนงที่ตั้งของธงเขียว จึงจะขับเคี่ยวเพื่อแซงตอไป
3.1.9.6. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรายแรงที่สงผลตอความไมปลอดภัย นายสนามหรือกรรมการควบคุม
การแขงขันอาจสั่งใหสัญญาณธงแดง นักแขงทั้งหมดตองยุติการแขงในทันที โดยตองชะลอความเร็ว
และตองไมแซงรถแขงคันหนา (ที่ยังอยูในสภาพแขงตอได) เพือ่ เตรียมจอดรถในจุดทีน่ ายสนาม
กําหนด (การเลือกใหสัญญาณธงแดงเพื่อยุติการแขงขันจะคํานึงถึงสถานการณที่อาจกอใหเกิด
อันตราย เชน การกีดขวาง การมีผูไดรับบาดเจ็บ โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงจํานวนรถแขง)
3.1.9.7. รถแขงคันที่กําลังจะถูกแซงทับรอบจากรถแขงตําแหนงที่หนึ่ง (และตําแหนงอื่นๆอีก) จะ
ไดรับสัญญาณธงฟาจากกรรมการประจําจุด จะตองรักษาเสนทางวิ่งใหออกนอกแนวความเร็วสูง
(Racing Line) ของรถแขงที่กําลังจะแซง ผานไปโดยกีดขวางใหเสียเวลา

บทลงโทษผูกระทําผิดกติกา(Penalty)
การฝาฝนกติกา ขอกําหนด ขอหาม หรือวินัยของการแขงรถทางเรียบมีระดับความรุนแรงแหง
ความผิดตางๆกัน ซึง่ สมควรไดรบั การปรับโทษในระดับตางๆกันใหเหมาะสมกับประเด็นความผิด
ระหวางการแขงขัน นายสนามมีอํานาจเปรียบเทียบปรับโทษไดทันที (ยกเวนกรณีโทษปรับใหออกจาก
การแขงขัน ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน) ดังนี้
3.1.10.1. นักแขงไมนํารถแขงเขาจับเวลาในรอบคัดเลือก
บทลงโทษ: จัดตําแหนงออกรถเปนคันทายสุด (หากมีมากกวา 1 ราย ใหจบั สลากกําหนดตําแหนงของ
รถแขงในกลุมทายขบวน)

3.1.10.2. นักแขงไมเขารวมประชุมนักแขง (Drivers Briefing)
บทลงโทษ: ไมบันทึกเวลาในรอบคัดเลือก จัดตําแหนงออกรถเปนคันทายสุด (หากมีมากกวา 1 ราย
ใหจับสลากกําหนดตําแหนงของรถแขงในกลุมทายขบวน) รวมถึงปรับบวกเวลา 15 วินาทีในการแขง
ทุก Race ของ Event นัน้
3.1.10.3. ออกรถกอนสัญญาณ (Jump Start)
บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที
3.1.10.4. ไมเคารพสัญญาณธงฟา
บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที
3.1.10.5. ไมเคารพสัญญาณธงเหลือง
บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที
3.1.10.6. ไมเคารพสัญญาณธงแดง
บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที ถึงใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race
(กรณีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน)
3.1.10.7. ขับขี่อยางอันตราย ไมมีน้ําใจนักกีฬา
บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที ถึงใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race
(กรณีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน)
3.1.10.8. เจตนาขวางทางรถคันที่เร็วกวาอยางเห็นไดชัดเจน
บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที ถึงใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race
(กรณีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน)
3.1.10.9. ไมเคารพสัญญาณธงดําขาว 3 ครั้ง
บทลงโทษ: ธงดํา ใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race (โดยความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการ
แขงขัน)
3.1.10.10. ไมเคารพสัญญาณธงดําสม 3 ครั้ง
บทลงโทษ: ธงดํา ใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race (โดยความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการ
แขงขัน)
3.1.10.11. ไมเคารพสัญญาณธงดํา
บทลงโทษ: ใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race (หยุดบันทึกรอบ/เวลาตัง้ แตสญ
ั ญาณธงดํา)
(โดยความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน)
3.1.10.12. เจตนาเบนทิศทางเพื่อชนรถแขงคันที่กําลังแซง

บทลงโทษ: ปรับถอยตําแหนงเทาที่คูกรณีเสียตําแหนง หรือปรับบวกเวลาเทาที่คูกรณีเสียเวลา
ถึงใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race หรือทั้ง Event (กรณีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน)
3.1.10.13. เจตนาชนหรือกระแทกรถแขงคันหนาใหเสียหลัก เพื่อใหงายตอการขึ้นแซง
บทลงโทษ: ปรับถอยตําแหนงเทาที่คูกรณีเสียตําแหนง หรือปรับบวกเวลาเทาที่คูกรณีเสียเวลา
ถึงใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race หรือทั้ง Event (กรณีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน)
3.1.10.14. แซงหรือใชความเร็วเกินกําหนดบน Pit-lane หรือใน Paddock
บทลงโทษ: Stop-and-go หรือปรับบวกเวลา 30-60 วินาที ถึงใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race
หรือทั้ง Event (กรณีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน ตองไดรับความเห็นกรณีโทษปรับใหออกจาก
การแขงขัน)
3.1.10.15. ใชวาจาหมิ่นประมาท หรือขมขูผูแขงขันทีมอื่นๆ
บทลงโทษ: ใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race หรือทั้ง Event (กรณีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน
ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน)
3.1.10.16. มีพฤติกรรมรบกวนการทํางานของเจาหนาที่ กรรมการ และ/หรือนายสนาม
บทลงโทษ: ใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race หรือทั้ง Event (กรณีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน
ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน)
3.1.10.17. เจตนาไมปฏิบตั ติ ามกติกา Technical Regulations
บทลงโทษ: ใหออกจากการแขงขันเฉพาะ Race หรือทั้ง Event (กรณีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน
ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน)
(ประเด็นการฝาฝนอื่นและการพิจารณาปรับโทษอื่น ใหเปนอํานาจของกรรมการควบคุมการ
แขงขันจาก ร.ย.ส.ท.)

3.1.11. การยื่นประทวง
การประทวงตางๆ จะตองทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรยื่นตอกรรมการควบคุมการแขงขัน
ผานนายสนาม พรอมเงินคาธรรมเนียมการประทวงตามอัตราทีก่ าํ หนดในกติกากีฬาแขงขันรถยนต
แหงชาติประจําปที่เกิดเหตุ
3.1.11.1. นักแขงผูเขาแขงขันหรือผูจัดการทีมที่มีใบอนุญาตผูจัดการทีมเทานั้นเปนผูมีสิทธิ์ประทวง
ไมรับการประทวงจากบุคคลอื่น (ผูประทวงจะตองอยูในรุนและการแขงขันนั้นๆ)

3.1.11.2. การประทวงการจับเวลาของผูจัดแขง กรรมการควบคุมการแขงขันจะทําหนาที่พิจารณาคํา
ประทวง คําตัดสินของกรรมการควบคุมการแขงขันถือเปนที่สิ้นสุด
3.1.11.3. การประทวงการกระทําผิดกติกาในระหวางทําการแขงขัน ใหทาํ ภายใน 30 นาทีหลังจบ
การแขงขัน
3.1.11.4. การประทวงผลการแขงขัน ใหทาํ ภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผล
3.1.11.5. ไมอนุญาตใหประทวงการตัดสินวาออกรถกอนสัญญาณ (Jump Start) หรือการปรับ
โทษ Stop-and-go ในกรณีตางๆ

3.1.12. การยื่นอุทธรณ
ผูรวมแขงขันอาจอุทธรณการตัดสินของกรรมการควบคุมการแขงขันได โดยทําหนังสือยื่นถึง
คณะกรรมการกีฬายานยนต ร.ย.ส.ท ภายใน 2 วันทําการหลังจากสิ้นสุดการแขง พรอมเงิน
คาธรรมเนียมการอุทธรณตามอัตราที่กําหนดในกติกากีฬาแขงขันรถยนตแหงชาติประจําปที่
เกิดเหตู คณะกรรมการกีฬายานยนต ร.ย.ส.ท.จะจัดใหมีการสอบสวนเหตุการณดวยความเปนธรรม
และจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลัง การตัดสินของคณะกรรมการกีฬายานยนต ร.ย.ส.ท. ถือ
เปนที่สิ้นสุด

3.1.13. หลักเกณฑการจัดแขงเพือ่ ชิงตําแหนงชนะเลิศแหงประเทศไทย
3.1.13.1. ใหจัดแขงในลักษณะ Sprint Race ระหวางปจํานวนหลายรายการ (Series) ใหไดระยะทาง
แขงรวมกับระยะทางในรอบคัดเลือกทั้งปไมนอยกวา 500 กิโลเมตร
3.1.13.2. ใหมีตําแหนงนักแขงผูชนะเลิศแหงประเทศไทยในรูปแบบการแขงทางเรียบ 3 ตําแหนง
แบงแยกตามประเภทของรถแขงดังนี้
3.1.13.2.1. ประเภท Thailand Grand Touring
3.1.13.2.2. ประเภท Thailand Touring Car
3.1.13.2.3. ประเภท Thailand Pickup Truck
3.1.13.3. ร.ย.ส.ท. อาจจะกําหนดใหมีผูจัดแขงมากกวาหนึ่งรายเปนผูจัดแขงเพื่อชิงตําแหนงชนะเลิศ
แหงประเทศไทยในแตละป โดยผูจัดแขงทุกรายตองใช Sporting Regulations และ Technical
Regulations ที่ ร.ย.ส.ท. กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
3.1.13.4. ในกรณีที่ ร.ย.ส.ท. กําหนดใหมีผูจัดแขงหลายรายในประเภทรถแขงเดียวกัน ใหนับคะแนน
สะสมของนักแขงแตละคนจากการแขงของผูจัดแขงทุกรายรวมกันทุกรายการหรือเพียงบางสัดสวน
ของทุกรายการ

3.1.13.5. ผูจัดแขงตองจัดกําหนดการแขง (Program) ของแตละรายการ (Event) ใหมีการแขง
(Race) 2 เทีย่ ว รวมระยะทางใน Race-1, Race-2 และรอบคัดเลือกได Event ละประมาณ
100-125 กิโลเมตร
3.1.13.6. ในแตละรายการแขง (Event) ผูจัดแขงตองกําหนดใหมีการจับเวลารอบคัดเลือก
(Qualifying) เพื่อกําหนดตําแหนงออกรถ (Starting Grid) ใน Race-1
3.1.13.7. ในกรณีที่มีผูสมัครเขาแขงเปนจํานวนมากเกินกวาสภาพสนามแขงจะรับไดในเกณฑ
ปลอดภัย (ตามสูตรคํานวณของ FIA Appendix-O) ผูจัดแขงจะจัดใหมีการจับเวลารอบคัดเลือกชวงที่
หนึ่ง (Q1) โดยผูสมัครทั้งหมดนํารถแขงเขาจับเวลาพรอมกันในชวงเวลา 20 นาที เพื่อคัดใหเหลือ
เพียงจํานวนที่สนามแขงจะรับไดในเกณฑปลอดภัย โดยรับเขาสูการแขงขันเฉพาะผูสมัครที่ทําเวลาได
ดีที่สุดไลเรียงตามลําดับจนถึงรายที่ครบจํานวนจํากัดเทานั้น (จํานวนรถแขงที่ใหลงจับเวลาพรอมกัน
ในชวงเวลาเดียวกันตองไมเกินกวา 120% ของจํานวนรถแขงสูงสุดสําหรับการแขง)
3.1.13.8. ผูสมัครที่ทําเวลาในรอบคัดเลือก Q1 ไดอันดับที่ 11 ถึงอันดับสุดทาย จะไดรับตําแหนงออก
รถตําแหนงที่ 11 ถึงตําแหนงสุดทายใน Race-1
3.1.13.9. ผูสมัครที่ทําเวลาในรอบคัดเลือก Q1 ไดอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 10 จะตองเขาจับเวลารอบ
คัดเลือกชวงที่สอง (Q2) ในชวงเวลา 20 นาที
3.1.13.10. ผูสมัครที่ทําเวลาในรอบคัดเลือก Q2 ไดอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 10 จะไดรับตําแหนงออก
รถตําแหนงที่ 1 ถึงตําแหนงที่ 10 ใน Race-1 (ตําแหนงที่ 1, 2, 3 มีคะแนนสะสม 3, 2, 1 คะแนน
ตามลําดับ)
3.1.13.11. ตําแหนงออกรถใน Race-2 กําหนดเรียงตามลําดับเวลาประจํารอบทีด่ ที สี ดุ (Best Lap)
ของรถแขงแตละคัน (รวมถึง Lap Time ของรถแขงที่เปน DNF) จาก Race-1 (รถแขงที่เปน DNS ใน
Race-1 จะถูกเรียงตําแหนงออกรถใน Race-2 จากทายแถวของรถที่มี Best Lap จาก Race-1
ทัง้ หลาย ตามลําดับเวลาทีท่ าํ ไวใน Q1 หรือ Q2)
3.1.13.12. รถแขงทั้งหมดจะไดรับสัญญาณออกตัว (Start Signal) พรอมกัน (Mass Start)
3.1.13.12.1. ใหใช Standing Start ใน Race-1
3.1.13.12.2. ใหใช Rolling Start ใน Race-2
3.1.13.13. การสะสมคะแนนสําหรับตัดสินตําแหนงผูชนะเลิศแหงประเทศไทยของนักแขงแตละราย
คํานวณจากคะแนนสะสมจากแตละรายการไดดงั นี้
3.1.13.13.1. จากผลการจับเวลารอบคัดเลือก Q2

ตําแหนงที่ 1, 2, 3 สะสมได 3, 2, 1 คะแนนตามลําดับ
3.1.13.13.2. จากผลการแขง Race-1
ตําแหนงที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 สะสมได 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ
3.1.13.13.3. จากผลการแขง Race-2
ตําแหนงที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 สะสมได 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ
3.1.13.14. นักแขงที่มีผลการแขงตําแหนงที่ 1 ถึงตําแหนงที่ 8 จากแตละ Race จะสะสมคะแนนได
ตอเมื่อมีรถแขงออกสตารทตั้งแต 10 คันขึน้ ไป
3.1.13.14.1. เมื่อมีรถแขงออกสตารทไดจํานวนระหวาง 10 คันถึง 15 คัน ใหนักแขง
ตําแหนงที่ 1 ถึงตําแหนงที่ 8 ใน Race นั้นสะสมคะแนนไดเพียงกึ่งหนึ่ง
3.1.8.14.2. เมื่อมีรถแขงออกสตารทไดจํานวนตั้งแต 16 คันขึ้นไป ใหนักแขง
ตําแหนงที่ 1 ถึงตําแหนงที่ 8 ใน Race นั้นสะสมคะแนนไดเต็มอัตรา
3.1.13.15. การปรับเพิ่มน้ําหนักตามคะแนนสะสม (Leaders Ballast) ใหมีผลบังคับระหวาง
Event เทานั้น (ไมตองปรับน้ําหนักระหวาง Race-1 กับ Race-2)
นักแขงที่มีคะแนนสะสมเปนอันดับที่1 ใหเพิ่มน้ําหนักรถแขงขั้นต่ําอีก 50 กิโลกรัม
นักแขงที่มีคะแนนสะสมเปนอันดับที่ 2 ใหเพิ่มน้ําหนักรถแขงขั้นต่ําอีก 40 กิโลกรัม
นักแขงที่มีคะแนนสะสมเปนอันดับที่ 3 ใหเพิ่มน้ําหนักรถแขงขั้นต่ําอีก 30 กิโลกรัม
นักแขงที่มีคะแนนสะสมเปนอันดับที่ 4 ใหเพิ่มน้ําหนักรถแขงขั้นต่ําอีก 20 กิโลกรัม
นักแขงที่มีคะแนนสะสมเปนอันดับที่ 5 ใหเพิ่มน้ําหนักรถแขงขั้นต่ําอีก 10 กิโลกรัม
3.1.13.16. ใหนกั แขงแตละราย ในแตละประเภทของรถแขง ในแตละ Event ใชรถแขงไดเพียงคัน
เดียวทีผ่ า นการตรวจสภาพถูกตองตามกติกาเทคนิค นับตัง้ แตการจับเวลารอบคัดเลือก Q1, Q2,
Race-1 จนจบสิน้ Race-2 (ไมอนุญาตใหใชรถแขงสํารองหรือขอเปลี่ยนใชรถแขงคันอื่น)
3.1.13.16.1. รถแขงที่เปลี่ยนเครื่องยนตภายหลังการตรวจสภาพ แตกอน Q1
ตองถูกปรับผลการจับเวลาใน Q1 ถอยหลังไป 10 ตําแหนง (หรือเปนตําแหนงทายสุด)
3.1.13.16.2. รถแขงที่เปลี่ยนเครื่องยนตภายหลัง Q1 หรือ Q2 แตกอน Race-1
ตองถูกปรับตําแหนงออกรถใน Race-1 ถอยหลังไป 10 ตําแหนง (หรือเปนตําแหนงทายสุด)
3.1.13.16.3. รถแขงที่เปลี่ยนเครื่องยนตภายหลัง Race-1 แตกอน Race-2
ตองถูกปรับตําแหนงออกรถใน Race-2 ถอยหลังไป 10 ตําแหนง (หรือเปนตําแหนงทายสุด)

