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หมวดที่ 4
กติกาการแขงรถคารท
(KARTING REGULATIONS)
หมายเหตุ :
กติกาการแขงขันรถคารทนี้เปนกติกากลาง ซึ่งไดรับการรับรองจาก ร.ย.ส.ท. ใน การแขงขัน
ของแตละผูจัดอาจมีขอแตกตางออกไป ซึ่งจะไดแจงใหทราบในทายเลม
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กติกาการแขงขัน (SPORTING REGULATION)
1. การเขารวมการแขงขัน
1.1 ผูสมัครแขงขันไดรับทราบ และทําความเขาใจในกติกาการแขงขันฉบับนี้ ทั้งนี้รวมถึงกฎกติกา
แขงรถแหงชาติของราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือ ร.ย.ส.ท.
โดยถือวายินยอมปฏิบัติ ตามทุกประการทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
1.2 กติกาให ยึดถือฉบับภาษาไทยเปนหลัก
1.3 ขอความหนึ่งใดของกติกานี้ ตองไมขัดแยงกับกติกากีฬาแขงรถแหงชาติ (NCR) ของ ร.ย.ส.ท.
1.4 ขอกําหนดใดที่ ไม ไดเขียนขึ้นในกติกาการแขงขันนี้ หรือขอยกเวนใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
กรรมการ
1.5 สําหรับนักแขงที่มารวมการแขงขันแคสนามสุดทายสนามเดียว ไมมีสิทธิ รับคะแนนสะสม
2. คุณสมบัติ ของผูสมัคร
ผูสมัครจะตองมีใบอนุญาตขับขี่รถแขงของ ร.ย.ส.ท. ที่ไมขาดอายุ ณ วันทําการแขงขัน พรอมยื่น
หลักฐาน
ประกอบการสมัครใหกรรมการตรวจสอบกอนการประชุมนักแขง (DRIVER’S BRIEFING) ซึ่งจะแจงให
ทราบ
ในก าหนดการแขงขันของแตละสนาม และการนับอายุนักแขง จะนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม เปนตน
ไป วา
ครบหรือไม
3. คุณสมบัติของรถแข ง
3.1 รถแขงจะตองมีขนาด (Diameter) ของ Chassis Tubing ไมเกิน 32 มิลลิเมตร และตองเปนทรง
กลมเทานั้น
3.2 เสนผานศูนยกลางของเพลาหลังจะตองไมเกิน 50 มิลลิเมตร
3.3 รถแขงหามใชเบรกหนา (ยกเวนรุ นที่ผูจัดระบุใหใช)
3.4 คณะกรรมการจั ดการแข งขั นมี สิ ทธิ
 ปฏิ เ สธหร ื อห  ามแข งรถแข งที  มี สภาพไม เหมาะสมร วมท าการแข งขั น
3.5 ในกรณี ที่รุ นที่ท าการแขงขันตรงกับรุ นที่ CIK จัดการแขงขัน ใหใชกติกาตาม CIK
3.6 รถแขงตองติดตั้งสายเบรคส ารองที่พรอมท างานไดในกรณีที่สายเบรคขาด
4. ก าหนดการแข งขัน
คณะกรรมการด าเนินการแขงขัน จะแจงก าหนดการแขงขันใหทราบกอนการแขงขันแตละสนาม
อยางนอย
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1 สัปดาห กอนการแขงขัน (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบกอนการประชุมนักแขงในวัน
แขงขัน)
5. รูปแบบการแข ง ขั น
5.1 กําหนดการแขงขัน 1 วัน ซอมและตรวจสภาพกอนวันแขง 1 วัน
5.2 จํานวนรอบสนามของการแขงขันขึ้นอยูกับรูปแบบของสนาม คณะกรรมการดําเนินการแขงขันจะ
เป นผูก าหนดและแจงใหทราบพรอมกับก าหนดการแขงขัน
5.3 นักแขงจะสามารถท าการซอมได 1 วันกอนการแขงขัน ตามตารางซอมที่คณะกรรมการก
าหนดขึ น
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6. คะแนนสะสม
ส าหรับรุ น125 SENIOR OPEN / 125 SENIOR (40 UP) / 125 JUNIOR OPEN /
MINI KART 60 CC. / MINI ROK
6.1 คะแนนสะสม Second Heat
อันดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สนามที่ 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
สนามที่ 2 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
สนามที่ 3 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
สนามที่ 4 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
สนามที่ 5 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
สนามที่ 6 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
คะแนนสะสม Final
อันดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สนามที่ 1 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1
สนามที่ 2 18 15 13 11 9 8 7 6 5 4
สนามที่ 3 21 18 16 14 12 11 10 9 8 7
สนามที่ 4 24 21 19 17 15 14 13 12 11 10
สนามที่ 5 27 24 22 20 18 17 16 15 14 13
สนามที่ 6 30 27 25 23 21 20 19 18 17 16
ส าหรับรุ น MICRO MAX/ JUNIOR MAX / SENIOR MAX / DD2
คะแนนสะสม Second Heat
อันดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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คะแนน 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
คะแนนสะสม Final
อันดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คะแนน 55 52 50 49 48 47 46 45 44 43
อางอิงจากเว็บไซด www.rotaxasia.com
9
6.2 รถแขงที่จะไดรับการจัดอันดับนั้น ตองขับครบรอบจ านวนการแขงขันที่ก าหนด หรือวิ่งผานธง
หมากรุก
ดวยก าลังของเครื่ องยนต และตองท าการวิ่งใหไดระยะทางอยางนอย 75 เปอรเซนต ของรถแขงที่
เขา
เสนชัยเปนครั้งแรก เมื่อสิ นสุดป การแขงขันแลว หากพบวามีนักแขงท าคะแนนสะสมเทากันให
พิจารณาตัดสินเปรียบเทียบต าแหนงชนะเลิศทุกสนาม ผูครองต าแหนงชนะเลิศมากกวาเปนผูชนะ
แตถาเทากันอีกใหตัดสินตามต าแหนงในแตละสนามอื่นๆ ที่เหลือ และถายังเสมอกันอีกใหใชผล
ของสนามสุดทายเปนสนามตัดสินผูชนะ
6.3 ถานักแขงมีความประพฤติที่ไมเหมาะสม หรือ ท าผิดกติกาการแขงขัน จะไมไดคะแนนของการ
แขงขันในสนามนั้น
6.4 นักแขงตองมี ใบอนุญาตขับขี่รถแขง ร.ย.ส.ท. จึงจะมีสิทธิเก็บคะแนนสะสม โดยมีผลนับตั้งแต
วันที่
ออกใบอนุญาต
7. จ านวนรถที่ เขาร วมการแข งขันต อสนาม
แตละรุ นตองมีรถที่ผานการตรวจสภาพจ านวนตั้งแต 3 คันขึ นไป
8. หมายเลขรถแข ง
8.1 รถคารททุกคันตองมีหมายเลขรถตามที่คณะกรรมการด าเนินการแขงขันก าหนด
8.2 หามรถแขงลงซอมหรือแขงขันโดยปราศจากหมายเลขรถแขง
8.3 นักแขงจะตองติดหมายเลขประจ ารถในต าแหนงทั้งดานซาย ดานขวา ดานหนา และดานหลัง
8.4 คณะกรรมการด าเนินการแขงขัน ก าหนดหมายเลขรถตามรุ น ดังตอไปนี 
รุ น หมายเลข สีตวั เลข สีพน้ื
MINI ROK 100 – 150 ตัวเลขสีด า พื นสีเหลือง
MINI KART 60 CC. 151 – 199 ตัวเลขสีด า พื นสีเหลือง
125 JUNIOR OPEN 200 – 299 ตัวเลขสีด า พื นสีเหลือง
125 SENIOR OPEN 300 – 399 ตัวเลขสีด า พื นสีเหลือง
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125 SENIOR (40 UP) 400 – 499 ตัวเลขสีด า พื นสีเหลือง
MICRO MAX 500 – 550 ตัวเลขสีด า พื นสีเหลือง
JUNIOR MAX 551 – 599 ตัวเลขสีด า พื นสีเหลือง
SENIOR MAX 600 – 650 ตัวเลขสีด า พื นสีเหลือง
DD2 651 – 699 ตัวเลขสีด า พื นสีเหลือง
หมายเหตุ หามรถแขงลงซอมหรือแขงขันโดยปราศจากหมายเลขรถแขง ส าหรับรถที่สมัครแขงสองรุ
นจะ
มีกรอบสีแดงที่หมายเลขรถ
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9. การตรวจสภาพ
(การปรับโทษเริ่ มตั้งแตปรับสามต าแหนง จนถึง DNF หรือไมรับผลการแขงขัน)
การตรวจสภาพตอนเชาหรือหนึ่ งวันก อนการแข งขันใหถือว าเปนการตรวจสภาพเบื องตนที่ เนนใน
เรื่ อง
ความปลอดภัยและการลงทะเบี ยนของอุ ปกรณ การแข ง และอนุ ญาตให  ผู  ผ านการตรวจสภาพมี
สิ ทธิ

เขาร วมการ
แขงขันไดเทานั้น ถาในระหวางวันแขงกรรมการตรวจสภาพตรวจพบการท าผิดกติกาใดๆ ทั้งใน
ระหวางแขงและ/
หรือภายหลังการแขงกรรมการมี สิ ทธิ

ที่จะลงโทษตามขอก าหนดตางๆ ไดทันที นักแขงจะ อางถึงผลการตรวจ ใน
ตอนเชาหนึ่งวันกอนการแขงขันไมได และถามีกติกาอื่นๆ ที่จะมีเพิ่มขึ นเปนกรณี พิเศษ กรรมการ
จะแจงเปนหนังสือ
อยางเปนทางการใหทราบเปนครั้งคราวไปกอนการแขงขันจะเริ่ มขึ น
9.1 ในการแขงแตละครั้งอนุญาตใหนักแขง 1 คน
- ใชรถแขงได 1 คัน
- มีชางเครื่ องเขาใน Parc Ferme ได 1 คน
- เครื่ องยนต 2 เครื่ อง ตองน าไปตรวจสภาพทั้ง 2 เครื่ อง
- ยางแหง (Slick Tire) 1 ชุด (ยางหนา 2 เสนและยางหลัง 2 เสน) และกรรมการจะตองท า
เครื่ องหมายไวที่ยางแขง
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- ยางฝน (Wet Tire) 1 ชุด (ยางหนา 2 เสนและยางหลั ง 2 เสน) และกรรมการตรวจสภาพ
จะตองท า
เครื่ องหมายไวที่ยางแขง
- จ านวนการใชยาง อาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยที่ผูจัดจะตองท าการประกาศ
กอนมีการแขงขัน 1 วัน
9.2 เครื่ องยนตที่จะใชแขงและเครื่ องส ารองจะตองป ดผนึก (Seal) จากกรรมการตรวจสภาพ
และผนึก
ดังกลาวจะตองอยูในสภาพสมบู รณ หรือท าเครื่ องหมายจากกรรมการตรวจสภาพ
9.3 ใหนักแขงจัดซื อยาง พรอมกับการสมัครแขงไดที่ กรรมการรับสมัคร โดยไมมีการจัดสรรยาง
ใหแก
ผูหนึ่งผูใดเปนพิเศษ และจะตองน ายางมาให กรรมการตรวจสภาพ ท าเครื่ องหมายที่ยาง ณ บริเวณ
จุดตรวจสภาพอยางเคร งครัด
9.4 ในกรณีที่ ยางของนักแขงเกิดความเสียหายระหวางการแข งขัน และนักแข งตองการเปลี่ ยน
ยาง
อะไหล นักแขงจะตอง
�
ขออนุญาตจากนายสนามและไดรับการอนุญาตจากนายสนาม
�
น ายางอะไหลมาให กรรมการตรวจสภาพท าเครื่ องหมายที่ยางพรอมทั้งน ายางเกาที่
ตองการเปลี่ยนมาแสดงกั บกรรมการตรวจสภาพโดยที่ยางอะไหลจะตองอยูในสภาพ
การใชงานเดียวกันกับยางที่ใชแขงไปแลว
9.5 การชั่งน าหนักรวมรถแขง และนักแขงใหอยูในขอก าหนดตามรุ นที่ แขง ให ถือวาเปนความ
รับผิดชอบ
ของนักแขงที่จะตองเตรียมน าหนักรถแขงให อยู ในขอก าหนดของรุ นนั้นๆ
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9.6 ผูเขาแขงขันทั้งหมดจะตองน ารถแขง ยาง หมวกกันน็อค พรอมดวยใบตรวจสภาพที่กรอก
รายละเอียด
ครบถวน สมบูรณ เขารับการตรวจสภาพภายในเวลาทีร่ ะบุไวในโปรแกรมการแขงขัน
9.7 นักแขง และอุปกรณการแขงขันที่ไดผานการตรวจสภาพแลวเทานั้น ถึงจะมี สิ ทธิ
 เข  าร วมจั บเวลาและ
ร วมการแขงขันได หากผูใดใชอุปกรณที่ไมไดผานการตรวจสภาพจะถูกปรับออกจากการแขงขัน
9.8 การถอดปรับเปลี่ ยนชิ นสวนที่ ส าคัญของรถที่เกี่ ยวกับความปลอดภัยของนักแขง จะตองน
ารถแขง

7

เขาตรวจสภาพอีกครั้งหนึ่ง
9.9 รถแขงทั้งหมดจะตองผานการชั่งน าหนักหลังการจับเ วลา และหลังการแขงขั นทุกครั้งทันที
และ
จะตองเขาชั่งน าหนักตามสภาพที่ เพิ่ งจะแขงเสร็จ น าหนักรวมจะตองไมต ากวาที่ กติกาไดระบุไว
และการชั่งน าหนักหลังแขงจะตองเปนน าหนักเฉพาะนักแขงและรถแขงเทานั้น อุปกรณการแขงที่
เกิดหลุดไปในระหวางการแขงขันจะไมอนุญาตใหน ามาชั่งรวม
9.10 เครื่ องยนต และชิ นสวนตางๆ ตองตรงตามกติกาเทคนิคที่ระบุไว
9.11 นักแขงทุกรุ นตองน าเครื่ องป องกันคอมาตรวจสภาพดวย
9.12 หลังการแขงในรอบ FINAL รถแขงที่ไดอันดับ 1 ถึง 3 ของทุกรุ นจะตองน ารถมาตรวจสภาพ
หลังแขง
(เชน ความจุเครื่ องยนต , ขนาดคารบิว, การซิลเครื่ อง , ฝาสูบ, ชุดจุดระเบิด, ยาง , ทอไอเสีย, สภาพ
ตัวรถ ฯลฯ )ตามที่ กฎกติกาก าหนดไวในรุ นนั้นๆ และใหกรรมการตรวจสภาพน าเสนอผลการตรวจ
สภาพตอนายสนาม กรรมการควบคุมการแขงขัน
9.13 รถแขงที่ มีอันดับ 4 – 5 จะตองเก็บไวในทีๆ่ กรรมการก าหนด จนกวาการตรวจสภาพรถ
อันดับที่ 1 ถึง 3
จะเรียบรอย รถที่ ไม ผ านการตรวจสภาพจะถู กตั ดสิ ทธิ
 รับรางวัลและคะแนนสะสม และใหรถแขงที่อยู
ต าแหนงรองลงไป และผานการตรวจสภาพแลวไดต าแหนงและคะแนนนัน้ แทน
9.14 ขณะเก็บรถหามนักแขง ชาง หรือบุคคลใดๆ เขาไป บริเวณจุดตรวจสภาพที่ ก าหนดไว จะเขา
ไดก็
ตอเมื่อได รับอนุญาตจากกรรมการตรวจสภาพ เทานั้น ถามีการฝ าฝ นจะถูกปรับโทษ 5 อันดับ
9.15 รถแขงที่ออกจากการแขงขัน ตองน ารถไปใหกรรมการตรวจสภาพทันที ในทุกกรณี
10. คุณสมบัติของรถที่ เขาแข งขัน
10.1 ตองเป นรถที่ ตรงตามขอก าหนดกติกาเทคนิคที่ ระบุไว และผ านการตรวจสภาพแลวเท านั้น
10.2 รถแขงทุกคันตองมีแผงพวงมาลัยยาวคลุมแกนพวงมาลัยเพื่ อติดเบอรรถแขง และขางกลอง ทั้ง
ซาย/
ขวา และกลองหนากันชนเพื  อติ ดสติ  กเกอร  ของผู  สนั บสนุ นการแข  งขั น
10.3 กรรมการตรวจสภาพ สามารถตรวจสภาพรถแขงหรืออุปกรณของนักแขงไดตลอดเวลา
10.4 กรรมการตรวจสภาพ สามารถขอเปลีย่ นตัวจุดระเบิด (ignition unit) ของนักแขงไดตลอดเวลา
10.5 รถแขงสามารถติดตั้งอุปกรณ Data Logging ได แตหามติดตั้งอุปกรณ Telemetry
12

8

11. น าหนักถ วงในการแข งขัน
น าหนักที่ใชถวงรถควรเปนโลหะที่ไมมีแงมุมที่แหลมคม ยึดติดกับตัวรถได 3 ต าแหนง คือเบาะ หรือ
ทีโ่ ครงรถ
และ/หรือถาดพื นรถ, ใชน็อต 8 ม .ม หรือ นอต 6 ม.ม อยางนอย 2 จุด ทั้งนี ใหท าการยึดติดแนน
มั่นคงกับ
ต าแหนงที่ แจงไวดังกลาวนี เทานั้น จุดอื่ นหรือการยึดโดยวิธีอื่ นใดนอกเหนือไปจากนี  เชน ใชลวด
เข็มขัด
เชือก เทปพัน หรือมัด ถือเ ปนการยึดที่ ไม ปลอดภัยพอที่ จะอนุญาตใหลงท าการแขงขันได และ
หามถ วง
น าหนักบนตัวผูขับขี่
12. อุปกรณ การตกแต งของนักแข ง
12.1 หมวกกันนอก ตองเปนหมวกชนิดเต็มหนา (FULL FACE) เทานั้น ควรใชรุ นที่ไดรับการรับรอง
จาก
SNELL 2005 สวนมาตรฐานอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจสภาพ
12.2 เสื อชุดแขงขันตองเปนชุดที่ใชวัสดุที่มีความทนทานสูง มาตรฐาน CIK ชนิดหนาไมติดไฟงาย
ตองเปน
ชุดที่ติดกันทั้งเสื อ และกางเกง ยาวถึงขอมือและขอเทา ชุดนักแขง จะตองมีป ายแสดงกรุปเลือดของ
ผูขับขี่ติดไวบนชุดแขงบนบริเวณที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน
12.3 ถุงมือตองเปนถุงมือหุมนิ วตลอด ยาวเลยขอมือของผูสวมใส ท าดวยวัสดุที่มีความคงทน
12.4 รองเทาเปนรองเทาหุมขอเทา ผูกเชือกหรือรัดเรียบรอย ผลิตโดยวัสดุคงทน
12.5 อุปกรณดังกลาวขางตนนี ใหอยูในดุลพินิจของกรรมการตรวจสภาพวาปลอดภัยเพียงพอหรือไม
ถ ากรรมการเห็นวาไมอยูในสภาพที่ปลอดภัยเพียงพอ อาจไม ให ผานการตรวจสภาพ
12.6 อุปกรณป องกันคอเปนอุปกรณบังคับที่นักแขงทุกคนจะตองใสเพื่อลงท าการแขงขัน เวลาซอม
และ
เวลาแขงขัน ถาไม ใส เครื่ องป องกันคอจะไม อนุญาตใหนักแข งลงสนาม
13. การจับเวลารอบคัดเลือก
(การปรับโทษเริ่ มตั้งแต ปรับ 3 ต าแหนง ถึง ไมรับผลการจับเวลา)
13.1 การจับเวลา ใชเครื่ อง จับเวลาระบบทรานสปอนเดอร หากตัว ทรานสปอนเดอร สูญหายหรือช
ารุด
นักแขงจะตองชดใชในราคาที่ซื อมาทดแทนใหม เมื่อสนามเป ดใหท าการจับเวลา นักแขงจะตองน า
รถมาเขาคิวเพื่ อสตาร ทในชวงการจับเวลาของรุ นนั้น โดยมีชวงการจับเวลา ในแตละรุนตามผูจัด
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ก าหนดตามตารางการแขงขัน
13.2 เมื่ อน ารถออกไปวิ่ งในสนามแลว การน ารถเขา พิทท าไดในกรณีเดียว คือเขาตรวจสภาพ
ชั่งน าหนัก
นั กแข งไม มี สิ ทธิ
 ที่จะน ารถเขามาซอมในพิท หรือใหชางเขาไปซอมในสนามใน ทุกกรณีโดยเด็ดขาด
ถาท าผิดในทุกกรณีที่กลาวมาขางตน กรรมการจะปรับโทษ คือไมรับผลการจับเวลา
13.3 ถามีผูท าเวลาดีที่สุดเทากัน ใหใชเวลารองลงไปดีที่สุดเปนผูที่สตารทในต าแหนงที่ดีกวา
13.4 หลังการจับเวลาแลว หากตัวทรานสปอนเดอร ของรถแขงคันไหนขัดของ กรรมการจะจับเวลา
โดยวิธี
อื่นที่เหมาะสมและยุติธรรมใหใหม และน าผลการจับเวลาครั้งนี ไปจัดต าแหนงสตารทฮีทที่ 1 รวม
กับ
กลุ  มที จ ั บเวลาไ ปแล  ว โดยที  นั กแข งที ม ี ป ั ญหาขณะท าการจั บเวลามี สิ ทธิ

ที่ จะใชยางชุดใหมลงท า
การจับเวลาได
13
13.5 ถามีผูไมลงท าการจับเวลา จะตองน ารถไปตอทายของผู ที่ ท าการจับเวลาคันสุดทาย หากมี
หลาย
รายจะจัดล าดับสตารทโดยใชวิธีจับฉลากเฉพาะในกลุมที่ไมลงท าการจับเวลา
14. การสตารท
(การปรับโทษเริ่ มตั้งแตบวก 2 ต าแหนง ถึง 5 ต าแหนง)
14.1 หานาทีกอนการแขงขัน กรรมการจะป ด Parc Ferme นักแข งที่ น ารถเขา Parc Ferme ไม
ทันจะ
หมดสิ ทธิ  การแข  งขั นในฮี ทนั  นๆ
14.2 ในกรณีที่เปนการแขงแบบ สองฮีท หนึ่ งไฟนอล ล าดับการสตารทของ ฮีทที่ 1 จะใชผลของการ
จับ
เวลารอบคัดเลือก และฮีทที่ 2 จะใชผลการแขงขันของฮีทที่ 1 ล าดับการสตารทของรอบ Final จะใช
ผลคะแนน ที่เสียของฮีทที่ 1 และฮีทที่ 2 มารวมกัน โดยนักแขงที่เขาอันดับที่ 1 จะเสีย 0 คะแนน
และล าดับตอๆ ไปนับคะแนนที่เสียเทากับต าแหนงที่ไดเมื่อจบการแขงขันฮีทนั้น อาทิเชน อันดับที่ 2
เสีย 2 คะแนน, อันดับที่ 3 เสีย 3 คะแนน ฯลฯ ล าดับการสตารทจะนับตามนักแขงที่เสียนอย
ตามล าดับ (ในกรณีที่คะแนนเทากันใหถืออันดับในฮีทที่ 2 เปนหลัก)
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14.3 ในกรณีที่เปนการแขงแบบ สองฮีท หนึ่ งพรีไฟนอล หนึ่ งไฟนอล (แบบ ก) ล าดับการสตารท
ของ ฮีทที่ 1 จะใชผลของการจับเวลารอบคัดเลือก และในฮี ทที่ 2 จะใชผลการแขงขันของฮีทที่ 1
ล าดับการสตารทของรอบ พรีไฟนอล จะใชผลคะแนนที่เสียของฮีทที่ 1 และฮีทที่ 2 มารวมกัน
โดยนักแขงที่เขาอันดับที่ 1 จะเสีย 0 คะแนน และล าดับตอๆ ไปนับคะแนนที่เสียเทากับต าแหนงที่ได
เมื่อจบการแขงขันฮีทนั้น อาทิเชน อันดับที่ 2 เสีย 2 คะแนน, อันดับที่ 3 เสีย 3 คะแนน ฯลฯ ล าดับ
การสตารทจะนับตามนักแขงที่เสียนอยตามล าดับ (ในกรณีที่คะแนนเทากันใหถืออันดับในฮีทที่ 2
เปนหลัก) การสตารท Final จะใชผลการแขงในรอบพรีไฟนอล
14.4 ในกรณี ที่เปนการแขงแบบ สองฮีท หนึ่ งพรีไฟนอล หนึ่ งไฟนอล (แบบ ข) ล าดับการสตารท
ของ ฮีทที่ 1 และฮีทที่ 2 จะใชผลของการจับเวลาของรอบคัดเลือก ล าดับการสตารทของรอบ
พรีไฟนอล จะใชผลคะแนนที่เสียของฮีทที่ 1 และฮีทที่ 2 มารวมกัน โดยนักแข งที่เขาอันดับที่ 1
จะเสีย 0 คะแนน และล าดับตอๆ ไปนับคะแนนที่เสียเทากับต าแหนงที่ไดเมื่อจบการแขงขันฮีทนั้น
อาทิเชน อันดับที่ 2 เสีย 2 คะแนน, อันดับที่ 3 เสีย 3 คะแนน ฯลฯ ล าดับการสตารทจะนับตามนัก
แขงที่เสียนอยตามล าดับ (ในกรณีที่คะแนนเทากันใหถืออันดับในฮีทที่ 2 เปนหลัก) การสตารท Final
จะใชผลการแขงในรอบพรีไฟนอล
14.5 ในกรณี ที่เปนการแขงแบบ สองฮีท สองไฟนอล (แบบ A) ล าดับการสตารทของฮีทที่ 1 จะใช
ผล
ของการจับเวลารอบคัดเลือก และฮีทที่ 2 จะใชผลการแขงขั นของฮีทที่ 1 ล าดับการสตารทของรอบ
Final ครั้งที่หนึ่ง จะใชผลคะแนนที่เสียของฮีทที่ 1 และฮีทที่ 2 มารวมกัน โดยนักแขงที่เขาอันดับที่ 1
จะเสีย 0 คะแนน และล าดับตอๆ ไปนับคะแนนที่เสียเทากับต าแหนงที่ไดเมื่อจบการแขงขันฮีทนั้น
อาทิเชน อันดับที่ 2 เสีย 2 คะแนน, อันดับที่ 3 เสีย 3 คะแนน ฯลฯ ล าดับการสตารทจะนับตาม
นักแขงที่เสียนอยตามล าดับ (ในกรณีที่คะแนนเทากันใหถืออันดับในฮีทที่ 2 เปนหลัก) และใน Final
ครั้งที่สองจะใชต าแหนงสตารทต าแหนงเดียวกันกับรอบ Final ครั้งที่หนึ่ง
14
14.6 ในกรณี ที่เปนการแขงแบบ สองฮีท สองไฟนอล (แบบ B) ล าดับการสตารทของ ฮีทที่ 1
และฮีท
ที่ 2 จะใชผลของการจับเวลารอบคัดเลือก ล าดับการสตารทของรอบ Final ครั้งที่หนึ่ง จะใชผล
คะแนนที่เสียของฮีทที่ 1 และฮีทที่ 2 มารวมกัน โดยนักแขงที่เขาอันดับที่ 1 จะเสีย 0 คะแนน และ
ล าดับตอๆ ไปนับคะแนนที่เสียเทากับต าแหนงที่ไดเมื่อจบการแขงขันฮีทนั้น อาทิเชน อันดับที่ 2
เสีย 2 คะแนน, อันดับที่ 3 เสีย 3 คะแนน ฯลฯ ล าดับการสตารทจะนับตามนักแขงที่เสียนอย
ตามล าดับ (ในกรณีที่คะแนนเทากันใหถืออันดับในฮีทที่ 2 เปนหลัก) และใน Final ครั้ งที่สองจะใช
ต าแหนงสตารทตามผลการแขงของ Final ครั้งที่หนึ่ง
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14.7 กระบวนการกอน Warm-up Lap จะเริ่ มจากการโชวป าย 3 นาที , 1 นาที และ 30 วินาที :
ป าย 3 นาที : ทุกคนจะตองออกจากพื นที่กริด ยกเวนนักแขง, กรรมการ และชางเครื่อง
ป าย 1 นาที : ทุกคนจะตองออกจากพื นที่กริด ยกเวนนักแขง, กรรมการ และชางเครื่ องที่ชวย
สตารท
(ในรุ นที่อนุญาตใหมีชางชวยสตารทไดตามจ านวนที่ก าหนด)
ป าย 30 วินาที : นักแขงจะท าการสตารทเครื่ องยนต แตยังอยูในต าแหนงเดิมทุกคน
14.8 เมื่อสิ นสุดเวลา 30 วินาที กรรมการจะโบกธงเขียวใหนักแขงเริ่ มเขาสู Warm-up Lap
จ านวน 1 รอบ
- ใน Warm-up Lap รอบที่ 1 นักแขงทุกคนมีหนาที่ที่จะรักษา Grid Position ของตนเอง
- ใน Warm-up Lap รอบที่ 2 นักแขงทุกคนจะเขาสู Formation Lap หามนักแขงแซงหรือ
เปลี่ยนอันดับ เมื่อรถคันแรก (Pole Position) ถึงเสนสีแดงแลว
- ถาผูน า (Pole Position) หรือต าแหนงที่ 2 ใชความเร็วเกินกวาที่ก าหนด กรรมการจะโชวป าย
ใหวิ่งชาลง (Slow-down) ถาในรอบถัดไปนักแขงทานนั้นยังคงใชความเร็วเกินกวาที่ก าหนด จะ
ถูกปรับใหไปตอทาย
14.9 ในกรณีที่รถคารทคันใดมีปญหาทางดานเทคนิคท าใหเครื่ องยนตดับหรือไมสามารถสตารทรถ
ใน
Warm-up Lap กรรมการจะเข็นหรือยกรถแขงหลบเขาขางทางแขงเพื่อความปลอดภัยจนกวาจะ
สตารทติด เมื่อรถแขงคันแรกที่วิ่งในรอบ Warm-up Lap ไดผานจุดที่สตารทออกไปแลว นักแขง
ท านนั  นยั งมี สิ ทธิ
 เข  าร วมการแข งโดยที  นักแขงทานนั้นสามารถที่จะเขาร วม Formation Lap ที่
ต าแหนงสุดทาย และอนุญาตใหเขาสูต าแหนงเดิมได โดยกรรมการอาจจะปลอยออกไปไดแต
เหมือนรถคันแรกถึงเสนแดงที่อยูกอนเสนสตารทรถคันดังกลาวจะตองอยูในต าแหนงตัวเอง
ตอนนั้นไมสามารถแซงเพื่อเขาไปอยูตามต าแหนงของตัวเองไดอีก แตถานักแขงทานนั้นไมสามารถ
สตารทรถไดหลังจากกรรมการใหสัญญาณสตารทเรียบรอยแลว รถคารทคันนั้ นจะตองถูกยกออก
จากสนามเพื่อความปลอดภัย
14.10 หามนักแขงทุกทานเร งเครื่ องยนต , แซง หรือเปลี่ยนต าแหนงสตารทกอนเสนเหลือง ซึ่งหาง
จากเสน
สตารท 20 เมตร นักแขงทุกคันตองอยูในเสนคอริดอรสีขาวที่ตีไว ถานักแขงผูใดฝ าฝ นจะถูกปรับ
บวกเวลาเพิ่ม 15 วินาที หรือปรับ 3 ต าแหนงตามดุลยพินิจของกรรมการ
14.11 ถากรรมการเห็นวานักแขงขับรถคารทขับในความเร็วและต าแหนงที่เหมาะสมเมื่อสิ นสุดรอบ
Formation Lap กรรมการจะใหสัญญาณสตารทการแขงขัน
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14.12 หามการเติมน ามันและฉีดหรือทาน ามันโซบนเสนสตารท ถ าพบจะปรับโทษโดยบวก
ต าแหนงหลังจากการแขงขันจบแลว 5 ต าแหนง
15
14.13 การสตารทใชแบบ “โรลลิ่งสตารท" (Rolling-start)
14.14 ต าแหนงสตารทจัดเปนสองแถว โดยผูไดรับต าแหนงสตารทที่ 1 จะอยูดานชิดขอบทางแขง
ดานในของโคงแรก ผูไดต าแหนงรองลงมาจะจัดเรียงล าดับตามต าแหนงสตารท
14.15 การแขงขันจะเริ่ มนับตั้งแต Formation, Rolling-start, กรรมการโบกธงสตารท และ
จนกระทั่ง
กรรมการโบกธงจบการแขงขัน หามมีการชวยเหลือนักแขงไมวาในกรณีใดๆ ยกเวนการน ารถที่กีด
ขวางทางออกจากทางแขงขัน หรือรุ นที่ไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
14.16 ถารถแขงคันใดเกิดมีปญหาใหรถแขงที่อยูคูถัดไปสตารทไดทันทีและสามารถแซงรถแขงที่มี
ปญหา
ไดทนั ที
14.17 เสน Start และเสน Finish จะเปนเสนเดียวกัน และ “เสนเหลือง” (Pre -starting Line) จะ
อยูกอนถึง
เสน “สตารท” 20 เมตร นักแขงจะมีสิทธิเริ่ มเร งเครื่ องไดก็ตอเมื่อขามเสนเหลืองไปแลว และเสน
แดง
จะอยูหางจากเสนสตารทประมาณ 250 เมตร เมื่อรถคันแรกถึงเสนแดง รถทุกคันจะตองอยูใน
ต าแหนง ณ ตอนนั้น ไมมีการแทรกเขาต าแหนงไดอีก
14.18 ในขณะที่ สัญญาณธงสตารทเริ่ ม หามสวนใดสวนหนึ่งของรถที่อยูต าแหนงที่ 2 อยูล าต
าแหนงที่ 1
ณ เสนสตารท (Start-line) สวนรถคันอื่นๆ ก็ไมสามารถแซงกันไดจนกวาผานเสนสตารทแลว
14.19 ถามีการ Jump-start เกิดขึ น นายสนามจะประกาศใหผูเขาแขงขันทราบ และใหบ วก
ต าแหนง 3 ต าแหนงกับผูที่ Jump-start ส าหรับการแขงในเที่ยวนั้น
14.20 ถารถแขงคันใดมีปญหาทางดานเทคนิคโดยที่ความเร็วลดลง หรือไมอยูในความเร็วที่เหมาะสม
ใน
ขณะที่ผานเสนสตารท ในขณะเดียวกันกรรมการไดใหสัญญาณเริ่ มการแขงแลว จะไมถือว ามีการ
Jump-start
14.21 การ Jump-start จะยึดถือในต าแหนงที่หนึ่งและที่สองเทานั้น สวนในต าแหนงอื่นๆ สามารถ
จะแซง
กันไดในคูของตนเอง แตถามีรถแขงแซงรถแขงที่อยูในต าแหนงขางหนาจะถือวาเปนการ Jumpstart
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14.22 ในระหวาง Rolling กอนใหสัญญาณธงสตารท หากนักแขงรายใดขัดของ ไมพรอมแขงขัน ให
ยก
มือขึ นเหนือศีรษะเปนสัญญาณใหเพื่อนนักแขง ถานักแขงน ารถเขาพิทเพื่อแกไข ซึ่งหากเปนกรณี
ที่พิจารณาแลวสามารถแกไขปญหาไดในระยะเวลาสั้นๆ อาจกลับเขาแขงขันใหมไดตอไป แตตอง
ไปสตารทที่ต าแหนงสุ ดทาย และไมอนุญาตใหเขาสูต าแหนงเดิม
14.23 กรรมการจะใหสัญญาณสตารทเมื่อเห็นวาขบวนรถสวนใหญอยูในระเบียบแลว
14.24 ในโรลลิ่งสตารท รถแขงที่อยูในต าแหนงที่ 1 และที่ 2 จะตองเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ความเร็วของขบวนรถแขง ดังนั้นผูอยู ต าแหน งที่ 1 และที่ 2 จะตองใชความเร็วต าที่สุดเทาที่
เปนไปไดในชวงกอนสตารท (ประมาณ100 ม.สุดทายกอนเสนสตารท) เพื่อใหการแขงสามารถเริ่ มขึ น
ได ถาการแขงไมสามารถเริ่ มขึ นไดเนื่องจากความเร็วของรถต าแหนงที่ 1 หรือที่ 2 เร็วเกินไป
ผูที่ขั บเร็วเกินไปจะถูกเตือนดวยสัญญาณธงด า-ขาว ถารอบตอไปยังคงเร็วอีกจะถูกปรับใหไป
ตอทาย
14.25 นักแขงที่ออกนอกแถวไปชนชนกรวยยาง จะไดรับโทษปรับบวก 3 ต าแหนง
14.26 การรีสตารท (Re-start) ถาเกิดเหตุการณที่สุดวิสัย เชน สภาพอากาศไมเอื ออ านวย หรือเกิด
อุบัติเหตุรายแรง หรือเหตุการณอื่นๆ ที่ท าใหไมสามารถด าเนินการแขงขันตอไปได ใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี 
�
ถาแขงนอยกวา 2 รอบ ใหรีสตารทใหม โดยใหคงไวทั้งระยะทางและต าแหนงสตารท
ของนักแขงที่ไดก าหนดไวกอนการแขงขันจะเริ่ มขึ น
16
�
ถามากกวา 2 รอบแตไมเกิน 75% ต าแหนงการสตารทใหยึดถือจากนักแขงที่ผานเสน
Finish ตามล าดับในรอบที่กอนจะหยุดการแขงขัน และใหนับจ านวนรอบที่ไดแขงขัน
กันไปแลว รวมกับจ านวนรอบที่เหลือที่ไดก าหนดไว แตถาการรีสตารทไมสามารถที่จะ
เริ่ มขึ นใหมไดดวยเหตุใดก็ตาม รอบ Final ใหคิดคะแนนเก็บสะสมเปนครึ่ งหนึ่งของ
จ านวนปกติ
�
ถาการแขงขันเกินกวา 75% ใหยุติการแขงขันไดโดยไมตองรีสตารทใหมและคะแนน
สะสมใหคิดไปตามปกติ
15. วินยั การแข งขันรถคารท
(การปรับโทษเริ่ มตั้งแตบวก 2 ต าแหนง DNF ถึงปรับออกจากการแขงขันและงดการแขงไมเกินหนึ่ง
ป )
15.1 ทุกครั้งที่นักแขงตองการชะลอความเร็วลง หรือมีปญหาใดๆ ก็ตาม จะตองยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
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ทุกครั้งโดยทันที
15.2 ในการแข งขันตามปกติ รถแขงหรือสวนใดส วนหนึ่ งของรถ จะไมกระทบกระแทกซึ่งกันและกัน
อยางไรก็ตาม การแขงขันที่ใชความเร็วสูงระดับใกลเคียงกัน อาจจะมีรถหรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ
กระทบหรือเบียดกันขึ นได แตเหตุการณดังกลาวนี ตองไมเกิดขึ นโดยเจตนาและบอยครั้ง หากมี
เหตุการณกระทบหรือเบียดกันเกิดขึ นโดยไมเจตนา ผูเขาแขงขันทั้งคูตอง มีน าใจเปนนักกีฬา
เพียงพอที่จะขอโทษ และใหอภัยซึ่งกันและกัน
15.3 เปนเรื่ องปกติที่ผูเขาแขงขันทุกคนตองการชัยชนะและขับขี่อยางสุดความสามารถ ถานักแขงคน
ใด
มีเจตนาชะลอความเร็วลงเพื่อใหนักแขงคนอื่นแซงในรอบเดียวกัน หรือเพื่อตองการกีดขวางให
นักแขงอื่นๆ ชาลง และเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด ใหถือไดวา เป ็ นเหตุ การณ ผิ ดปกติ กรรมการมี สิ
ทธิ

ทีจ่ ะตั ดสินลงโทษได
15.4 ในกรณีรถแขงเกิดปญหาที่ท าใหไมสามารถจะท าการแขงขันตอไปได และตองการใหผูอื่นแซง
นักแขงผูนั้นตองใหสัญญาณดวยมือโดยชี ใหแซงทางซายหรือขวาก็ได
15.5 ในระหวางการแขงขันรถแขงจะเขาพิทไดจะตองใชแรงขับเคลื่อนจากเครื่ องยนตเทานั้น
15.6 ถารถแขงหมุนหรือหยุดบนลูสนามแขง นักแขงตองนั่งอยูในรถและยกมือขึ นเหนือศีรษะ และรอ
จนกวารถแขงผานไปหมดแลวจึงจะเคลื่อนรถออกนอกสนาม หรือเข็นสตารทร วมการแขงขันตอไป
ในกรณีเกิดรถหลุดออกนอกสนาม นักแขงตองรอจนกวารถแขงคันอื่ นๆ ผานไป หมดแลว และ
แนใจวาไมเกิดอันตรายกับตนเองหรือผูร วมแขงขันรายอื่นๆ จึงกลับสูสนามแขงขันได การเขาสูสนาม
อยางกะทันหันอันนาจะกอใหเกิดอันตรายตองถูกปรับตามมติคณะกรรมการควบคุมการแขงขัน
15.7 ถารถแข ง ในรุ นที่ เป นเด็กหรื อเยาวชน หมุนหรื อหยุดบนลู สนามแข ง อนุญาตใหกรรมการ
เขาชวย เหลือเพื่ อใหร วมการแขงตอไปได แตถารถแขงไมสามารถที่ จะแขง ตอไดใหกรรมการ
น ารถออกจากสนามเพื่อไมใหกีดขวางการแขงทันที
15.8 กีฬาแขงรถคารทเปนการแขงขันรายบุคคล และไมอนุญาตใหขับขี่ ในลักษณะเปนทีม เชน นัก
แขง
รายหนึ่งใหเพื่อนคนหนึ่งแซงผาไปงายๆ โดยไมพยายามท าการแขงขัน และหลังจากเพื่อนรายนั้น
แซงไปแลว กลับท าการแขงกับรถคันอื่นๆ อยางจริงจัง
17
15.9 การขับกีดกัน หมายถึงรถคันหนาเปลี่ยนเสนทางจากซายไปขวา หรือจากขวาไปซาย สลับไป
สลับมา
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ขับชาผิดปกติ เพื่อป องกันไมใหรถคันอื่นผานหรือแซงได ใหถือวาเปนการขับที่ไมมีน าใจนักกีฬา
กรรมการมีสิทธิวากลาวตักเตือนหรือลงโทษได ทันที
15.10 การขับขวางทาง หมายถึงนักแขงที่ตั้งใจชะลอความเร็วเพื่อใหรถคันอื่นที่ตามมาขางหลังชาลง
15.11 ในระหวางการแขงขัน นักแขงที่ ท าผิดกติกาหรือ ไม มี น  าใจนั กกี ฬา กรรมการมี สิ ทธิ

ที่ จะใชธงขาว
สลับด าพรอมแสดงหมายเลขเปนการตักเตือน หรือใหสัญญานธงด าพรอมแสดงหมายเลขเพื่ อให
ออกจากการแขงขันไดถาเห็นนักแขงมีเจตนาหรืออาจเกิดความไมปลอดภัยกับนักแขงอื่น
15.12 ในลูสนามแขง หามมีบุคคลอื่นๆ ชวยเหลือ ถาพบวาผูแขงขันรายใดมีผูชวยเหลือขณะท าการ
จับเวลา
หรือขณะแขงขัน หรือ Rolling Start ใหยกเลิกผลของนักแขงรายนั้นในการจับ เวลา หรือในฮีท
นั้น ถามีนักแขงรายอื่นชวยเหลือ ใหมีบทลงโทษเชนเดียวกับผูรับการชวยเหลือ (ยกเวนในกรณีท่ี
การชวยเหลือนั้นเกี่ ยวกับความปลอดภัย ) และกรรมการมีหนาที่ ชวยเหลือใหพนเขตอันตราย
เทานั้ น
15.13 หามผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในเขตสนามแขงในระหวางแขงขันไมวาในกรณีใดๆ
15.14 ทีมแขงจะตองรับผิดชอบพฤติกรรมของบุคลากรในทีม
15.15 หามท าการฝ กซอมหรือทดสอบรถแขง นอกเวลาที่ก าหนด หรือมีการประกาศ
15.16 หามนักแขง,ผูร วมทีม, พี่เลี ยง, และชางเครื่ องเสพสิ่งมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดในวันแขง
และกอน
การแขงขันในวันนั้นจะจบสิ น มิฉะนั้นจะตองถูกลงโทษสถานหนัก
15.17 หามนักแขง พี่เลี ยง ชางเครื่ อง น ารถลงซอมโดยไมใสชุดแขงและอุปกรณป องกันโดย
เด็ดขาด
15.18 เปนหนาที่ ของทีมแขงจะตองติดตามประกาศอยางเปนทางการใดๆ ที่ ติดประกาศ ณ สถา นที่
ติดตั้งป ายประกาศ
15.19 การสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอลในพิทเลนมีโทษปรับ 3,000 บาท
15.20 นักแขง/ทีมแขง ที่ไมปฏิบัติตามประกาศเพิ่มเติมหรือกติกาเฉพาะกาล มีโทษปรับเปนเงิน
5,000 บาท
16. การแซง
(การปรับโทษเริ่ มตั้งแตบวก 3 ต าแหนงขับ DNF ถึงออกจากการแขงขั น)
16.1 รถคั นหลั งต  องการวิ  งแซงรถคั นหน  า รถคั นหลั งไม มี สิ ทธิ
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ทีจ่ ะเบียด ชน ดัน กระแทก ผลัก รถคันหนา
ไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม (ปรับ DNF)
16.2 รถคั นหน  าไม มี สิ ทธิ
 เบียด กระแทก ชน รถคันหลัง ไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม
16.3 รถคั นหน  ามี สิ ทธิ

ที่จะเปลี่ยนเสนทางไดหนึ่งครั้ง รถคันหลั งมี สิ ทธิ

จะแซงรถคันหนาไดทั้งซายและขวา
16.4 ในกรณีที่รถวิ่งคูขนานมาดวยกันและตางคนตางแยงกันเขาโคง ผูขับทั้งสองคนมีหนาที่ตองรักษา
เสนทางของแตละคนโดยไมเซถลาเขามาหรือออกไปจนกระเเทกรถคันอื่น ถาเกิดการกระแทกกัน
รถฝ ายที่หักเหเปลี่ยนเสนทางเขาหาอีกฝ าย หนึ่ง ถือวาผูที่หักเหเสนทางนั้นเปนผูที่ผิด (ถูกปรับ 5
ต าแหนง หรือถูกใหธงด า ถายังมีการผาฝ นหลังจากผานการอบรมจากกรรมการแลว)
18
16.5 ในกรณีที่รถคันหนาเตรียมที่จะเขาโคงและมีรถคันอื่ นวิ่งตามกันมาติดๆ หากรถคันหลังสามารถ
แซงเสียบเขามาดานในโดยลอหนาของรถคั นหลังผานขึ นมาเสมอเครื่ องยนตของรถคันหนาไดแลว
รถคันหนาควรปลอยใหคูแขงแซงผานไป หรือรถคันหนาอาจขับตีคูไปโดยหลีกเลี่ยงการกระทบกัน
ใหถึงที่สุด
16.6 การหยุดรถกะทันหันเชนเกิดอุบัติเหตุรายแรงที่สงผลตอความไมปลอดภัยไมวากรณีใดๆ นาย
สนาม
หรือกรรมการผูควบคุ มการแขงขันใหสัญญาณธงแดง ผูเขาแขงขันทั้งหมดตองยุติการแขงขันในทันที
โดยนักแขงจะตองขับอยางชาๆ เพื่อเตรียมจอดรถในจุดที่กรรมการก าหนด
16.7 การใหสัญญาณธงแดงเพื่อยุติการแขงขันจะค านึงถึงสถานการณที่อาจกอใหเกิดอันตราย เชน
การกีดขวาง การมีผูไดรับบาดเจ็บ โดยไมค านึงถึงจ านวนรถแขง
16.8 การแขงขันที่ตองยุติในกรณีพิเศษ (ธงแดง) ใหถือการแขงขันเปนดังนี 
- ถาระยะทางจ านวนรอบเกินกวา 75 เปอรเซ็นต ใหถือวาการแขงขันสมบูรณแลว โดยใชผลการ
แขงขัน 1 รอบ กอนสัญญาณธงแดง
- ถาต ากวา 75 เปอรเซ็นต ใหท าการแขงขันตอไป
16.9 ถ าการแขงขันเกิดเหตุการณที่ไมปกติ ซึ่งท าใหกรรมการตองใหสัญญาณธงเหลืองทั่วสนาม ให
นักแขงขับตอไปและลดความเร็วลง และหามแซงโดยเด็ดขาด การนับรอบจะยังคงนับไปเรื่ อยๆ
ตามปกติ แตหากเกิดเหตุการณที่จะตองหยุดการแขงขัน การนับรอบจะหยุดลง เมื่อการแขงเริ่ ม
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ขึ นใหมใหนับรอบตอจากรอบที่หยุดการแขงและไมนับรอบการ Rolling Start ใหม เขากับรอบการ
แขงที่เหลือ
16.10 นักแขงที่ถูกทับรอบจากรถแขงต าแหนงที่หนึ่งจะไดรับธงฟ าจากกรรมการ จะตองรีบชะลอ
ความเร็ว
พรอมทั้งชี ใหเสนทาง และให รถคันที่มาทับรอบแซงผานไปโดยเร็ว
17. การลงโทษผู  ท าผิ ดกติ กา
17.1 การท าผิดกติกาดานเทคนิคในสวนของเครื่ องยนต คารบูเรเตอร ทอไอเสีย และระบบจุดระเบิด
จะถูกลงโทษโดยไมรับผลการแขงขันในวันนั้นไมวาการกระท าผิดนั้นจะเกิดขึ นในเที่ ยวใดก็ตาม
และถาในการแขงครั้งตอๆไป นักแขงคนเดิมยังคงท าผิดกติกาเทคนิค ถึงแมจะตางกรรมตางวาระ
หรือตางรุ นที่แขงขัน หรือการแขงขันในรายการอื่นๆที่ไดรับการรับรองการแขงขันจาก ร.ย.ส.ท. อีก
จนสิ นป การแขงขันและไมไดรับคะแนนสะสมในทุกรุ นที่ลงท าการแขงขัน ในป นั้นๆ
17.2 ชิ นสวนและอุปกร ณทุกชิ นที่ ติดตั้งอยูบนรถจะตองติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง ถามีชิ นสวนและ
อุปกรณสวนหนึ่งสวนใดหลุดออกจากต าแหนงที่ควรจะติดตั้ง กรรมการจะใหออกจากการแขงขัน
ในทันที ยกเวนในรอบสุดทาย
17.3 ปรับโทษใหออกจากการแขงขัน ใชในกรณีนักแขง
�
ท าผิดกติการายแรง
�
เจตนาโกงผูเขาแขงขันรายอื่นๆ
�
ขับรถอยางอันตรายโดยเจตนา ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายกับตนเองหรือผูอื่น
19
�
เสพสิ่งเสพติดมึนเมาในระหวางแขงขัน
�
แสดงกิรยิ าหยาบคายตอกรรมการ
�
ทะเลาะวิวาทถึงขัน้ ท ารายร างกาย
�
กระท าผิดหลายๆ ครัง้
�
ปรับโทษโดยไมใหร วมลงแขงขันโดยมติของคณะกรรมการฯ ร.ย.ส.ท.
17.4 ตารางการปรับ
�
บวก 5 ต าแหนงถึง DNF กรณี ชน กระแทก โดยเจตนา
�
บวก 5 ต าแหนงถึง DNF กรณี ไมปฏิบัติตามกติกา (non conforming of the rule)
�
บวก 10 ต าแหนงถึง DNF หรือตัดสิทธิจากการแขง กรณี ทะเลาะวิวาท (fighting)
�
บวก 2 ต าแหนง กรณี กอใหเกิ ดอุบัติเหตุ โดยไมมีผูบาดเจ็บ
�
บวก 2 ต าแหนงถึง DNF กรณี กอใหเกิดอุบัติเหตุ โดยมีผูบาดเจ็บ
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�
บวก 10 ต าแหนงถึง DNF กรณี ขับกีดขวาง (blocking) ชวยทีมเดียวกัน
�
บวก 3 ต าแหนงถึง DNF กรณี ไมเคารพสัญญาณธงตางๆ
�
DNF กรณี กาวราว หยาบคายตอกรรมการ (abusing official)
17.5 หากนักแขงยังคงดื อดึงไมเชื่อฟง และ/หรือแสดงกิริยาไมสุภาพ กระท าการเยี่ยงผูไรน าใจ
นักกีฬา
ให  ตั ดสิ ทธิ
 ผลการแข งขั นครั  งนี  และ/หร ื อถั ดไปอี ก 1 ครั้ง
18. การประทวง
การประทวงตางๆ จะตองท าหนังสือเปนลายลักษณอักษร ยื่นตอ กรรมการควบคุมการแขงผานนาย
สนาม
พรอมเงินประทวงตามอัตราที่ผูจัดไดก าหนดไว
18.1 ผูเขาแขงขันหรือผูจัดการทีมเทานั้นเปนผูมีสิทธิประทวง ไมรับการประทวงจากบุคคลอื่น และ
ผูประทวงจะตองอยูในรุ นและการแขงขันนั้นๆ
18.2 การประทวงการจับเวลาของกรรมการ คณะกรรมการควบคุมการแขงขันจะท าหนาที่ พิจารณา
ค าประทวง ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
18.3 การประทวงสวนอื่นๆ ของผูเขาแขงขันกระท าไดทันที แตตองกอนการแขงขัน15 นาที
18.4 ประทวงการกระท าผิดกติกาในระหวางท าการแขงขันและสภาพภายในเครื่ องยนต ภายใน 30
นาที
หลังการแขงขันจบ
18.5 ประทวงผลการแขงขัน ภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผล
19. การอุทธรณ
นักแขงอาจจะอุทธรณการลงโทษของกรรมการได โดยท าหนังสือยื่ นถึงคณะกรรมการกีฬายานยนต
ร.ย.ส. ท
ภายในเวลาที่ ก าหนด คณะกรรมการกีฬายานยนต ร.ย.ส.ท. จะจัดใหมีการสอบสวนเหตุการณดวย
ความ
เปนธรรม และจะแจงผลการพิจา รณาใหทราบ ภายหลัง การตัดสินของ คณะกรรมการ กีฬายานยนต
ร.ย.ส.ท. ถือเปนที่สิ นสุด
20
20. ระดับการเสียคะแนน
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20.1 การเสียคะแนนของการแขงขันแตละฮีทจัดเรียงล าดับตามต าแหน งผูชนะ โดยที่ อันดับที่ หนึ่
ง
เสียศูนย แตม และล าดับตอๆ ไปนับคะแนนที่เสียเทากับต าแหนงที่ได เมื่ อจบการแขงขันฮีทนั้น
20.2 การแขงขันจะแบง 1 ฮีท (หรือ 2 ฮีท แลวดุลพินิจของกรรมการแตจะแจงใหกอนการแขงขัน )
1
PRE-FINAL กับ 1 FINAL
ต าแหนงสตารทของ ฮีทที่ 1 จะใชผลของการจับเวลารอบคัดเลือก
ต าแหนงสตารทของ ฮีทที่ 2 จะใชผลคะแนนการแขงขันของฮีทที่ 1
ต าแหนงสตารทของ Final จะจัดเรียงล าดับตามผลรวมของคะแนนที่เสียในฮีทที่ 1และ ฮีทที่ 2
20.3 ในกรณีคะแนนรวมของฮีทที่ 1 และฮีทที่ 2 มีคะแนนเทากัน ใหใชอันดับของ ฮีทที่ 2 เปนหลัก
ในการจัดต าแหนงสตารทรอบไฟนอล
20.4 รถแขงที่ผานเสนฟ นิช จะตองผานโดยใชก าลังของเครื่ องยนตเทานั้น จึงจะไดรับผลการ
แขงขัน
20.5 ระบบการเก็บคะแนนสะสมเมื่อสิ นสุดการแขงขันชิงชนะเลิศ (FINAL RACE) ในการแขงขัน
ทุกรุ น
แตละสนามนักแขงจะไดคะแนนสะสม 10 อันดับ (จะไดคะแนนเมื่อในรุ นมีรถแขงไมต ากวา 3 คัน)
20.6 ในรุ น 125 SENIOR OPEN และ 125 JUNIOR OPEN จะมีการปรับเปลี่ยนน าหนักโดยปรับ
เพิ่ม/
ลดจากกติกาปกติและใชในการแขงครั้งตอไป
ต าแหนงที่ 1 น าหนักเพิ่มขึ น 3 กิโลกรัม
ต าแหนงที่ 2 น าหนักเพิ่มขึ น 2 กิโลกรัม
ต าแหนงที่ 3 น าหนักเพิ่มขึ น 1 กิโลกรัม
ต าแหนงที่ 4 น า หนักลดลง 1 กิโลกรัม
ต าแหนงที่ 5 น า หนักลดลง 2 กิโลกรัม
ต าแหนงที่ 6 น า หนักลดลง 3 กิโลกรัมหรือในต าแหนงที่รองลงไป
(ทัง้ นี้ การถวงน  าหนั กส าหร ั บผู  ชนะจะไม  เกิ น 9 กิโลกรัม)
21. วิทยุสื่ อสาร
ไมอนุญาตใหใชวิทยุสื่อสารระหวางนักแขงและทีมชาง หรือ ทีมงาน ระหวางการแขงขัน ถาฝ าฝ น
ครั้งแรกจะวากลาวตักเตือน สวนยังมีครั้งตอไปจะท าการปรับต าแหนง 5 อันดับ ของผลการแขงขันใน
สนามนั้น
21
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กติกาก าหนดลักษณะรถแข ง
กติกาเทคนิค (TECHNICAL REGULATIONS)
(การปรับโทษเริ่ มตั้งแตใหออกจากการแขงขัน , ไมรับผลการแขงขัน ในฮีทนั้นและฮีทก อนหนานั้น ,
ถาในรอบ
FINALไมมีคะแนนเก็บสะสมในสนามนั้น และถายังคงมีการผาฝ นกระท าผิดกติกาเทคนิคจากนักแขง
คนเดิม
ถึงแมตางวาระในป การแขงนั้นอีกใหยกเลิกคะแนนสะสมทั้งป
ขอก าหนดใดที่ ไม ไดเขียนขึ้นในกติกาการแข งขันนี้จะไม อนุญาตใหกระท า
กติกาเทคนิคหลักของเครื่ องยนตซึ่ งจะใชเป นมาตรฐานของทุกรุ น
1. รุ นของการแข งขัน
1. 125 SENIOR OPEN อายุ 16 ป ขึ้นไป
VORTEX ROK 125 น าหนักรวมนักแขง 150 ก.ก.
ROTAX MAX FR 125 น าหนักรวมนักแขง 165 ก.ก.
PARILLA LEOPARD น าหนักรวมนักแขง 165 ก.ก.
PARILLA X30 น าหนักรวมนักแขง 168 ก.ก.
KF 2 น าหนักรวมนักแขง 175 ก.ก.
เครื่ องยนต 2 จังหวะ 125 ซีซี รีดวาลว คารบูเรเตอร 24 มม. ระบายความรอนดวยน า ชัชซีจะตอง
ไดรบั การ
Homologate จาก CIK กติกาทางเทคนิคจะยึดถือกติกาของ CIK
AIRBOX ไมเกิน 23 มม. เครื่ องKF2 ตองใชคารบูเรเตอรแบบไดอาแฟลม 2 JETS 24 มม. จะตอง
ไดรบั การ
Homologate จาก CIK และรอบเครื่ องยนตจะตองไมเกิน 15000 รอบ เครื่ อง
กติการุ น 125 SENIOR OPEN เครื่ องทุกรุ นจะตองตามมาตรฐานจากโรงงาน (น าหนักอาจมี
การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมในระหวางป การแขงขัน
2. 125 SENIOR (40 UP)
เครื่ องยนตและน าหนักใหใชเชนเดียวกับ 125 SENIOR OPEN อายุของนักแข งจะตองมากกว า
40 ป
(ใชเปนเครื่ อง Rotax max )
น าหนักรวมนักแขง 169 ก.ก.
3. 125 JUNIOR OPEN อายุนักแข ง 11 –16 ป
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เครื่ องยนตที่ใชแขงในรุ น 125 JUNIOR OPEN ทุกรุ นตองตรงตามมาตรฐานจากโรงงาน โดยจะ
ยึดถือคูมือ
ที่ก าหนดไวใน 125 JUNIOR OPEN และหามตกแตงใดๆ ทั้ งสิ น
เครื่ องยนตที่ใชในการแขงขันได มีดังตอไปนี 
- JUNIOR ROX น าหนักรวมนักแขง 135 ก.ก.
DELLORTO CARB VHSB 30
- JUNIOR MAX น าหนักรวมนักแขง 145 ก.ก.
DELLORTO CARB VHSB 34
- JUNIOR X 30 น าหนักรวมนักแขง 150 ก.ก.
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Tryton Hobby 27or/ouTryton Hobby 27/C
EXHAUST RESTRICTOR MAXIMUM 31 M.M. IAME PART# BP-25817
HEADER WITH A MAX OPENING OF 25 M.M. PART# A-X30 – 125367
- KF3 เครื่ องยนตที่ Homologate ป 2010 น าหนักรวมนักแขง 155 ก.ก.
4. MINI KART 60 CC. อายุนักแข ง 7- 12 ป
เครื่ องยนตที่ใชในการแขงขันได ใชมาตราฐาน เครื่ องยนตที่ Homologate CSAI 2010
VORTEX 60 CC.
IAME 60 CC
LKE 60 CC.
น าหนักรวมนักแขง 105 ก.ก.
5. MINI ROK อายุนักแข ง 7-12 ป
ใชมาตราฐานโฮโมโลเกจ เดือนกันยายน 2548 - ธันวาคม 2552 สเตอรหนาใช 10-11- 12 ได
น าหนักรวมนักแข ง 105 ก.ก.
6. MICRO MAX
น าหนักรวมนักแขง 110 ก.ก.
7. JUNIOR MAX
น าหนักรวมนักแขง 145 ก.ก.
8. SENIOR MAX
น าหนักรวมนักแขง 165 ก.ก.
9. DD2
น าหนักรวมนักแขง 175 ก.ก.
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กติการุ นที่ 6- 9 ใหยึดถือกติกาที่ เว็บไซด www.rotaxasia.com
2. โครงสรางและตัวถัง
2.1 โครงสรางรถ (Frame) ตองเปนโลหะเชื่อมติดกันเปนชิ นเดียวกัน ที่ขึ นทะเบียน CIKHomologated
ส าหรับรถที่ไมไดขึ นทะเบียน CIK จะตองผานการรับรองจาก ร.ย.ส.ท.
2.2 หามใช Titanium เปนอุปกรณของตัวถัง
2.3 หามใชระบบกันสะเทือนไฮโดรลิ ก
2.4 เพื่อความปลอดภัยของผูขับแขงทุกรุ น ก าหนดใหรถทุกคันมีกลองขางเปนใยแกวหล อหรือ
พลาสติกชนิดเหนียวเทานั้น ทั้งนี กลองจะตองไม ล าออกนอกเสนที่ลากจากขอบยางดานหนาไปยัง
ขอบ
ยางลอดานหลัง (ลอหนาอยูในต าแหนงตรง) ยกเวนกรณีทใ่ี ชยางฝน
2.5 ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเหล็กกันชนหนาไมต ากวา 19 ม.ม. ดัดโคงเขามุม สวนปลาย
ยึ ดติดกับโครงตัวถัง ความสูงไมเกิน 20 ซ.ม. (วัดจากพื นถนน) และขนาดเสนผ าศูนยกลางของทอ
เหล็กกันชนหลังไมต ากวา 19 ม.ม.
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2.6 Spoiler หนาของรถแขงทุกรุ น จะตองใช Clip เปนตั วยึดกับกันชนที่เปนมาตรฐาน 2 จุด
เทานั้น หามใชวัสดุอื่นใดพันรัดเปนอันขาด ถาตรวจพบจะถูกปรับเปนแพ
2.7 ฝาครอบโซคลุมตลอดตั้งแตเฟ องขับโซที่ติดกับเครื่ องยนตตลอดแนวถึงเฟ องขับโซที่ติด
กั บเพลาหลัง และสามารถป องกันไมใหโซหลุดกระเด็นไปโดนผูอื่นไดห ากเกิดกรณี โซหลุด
2.8 ระบบเบรก ตองบังคับดวยเทาขางเดียว ท างานโดยใชแรงคน และมีจานเบรกแผ นเดียว
ซึ่งยึดติดกับเพลาหลังเทานั้น และมีสายเบรคส ารองติดตั้งพรอมท างานในกรณีสายเบรคขาด
หามใชเบรกหนายกเวนรุ นที่ผูจัดระบุใหใช
2.9 รถทุกคันตองมีขวดพลาสติ กสวมไวที่ปลายทอหายใจของถังน ามันเชื อเพลิงและหมอน า
3. ลอและยาง
3.1 เสนผานศูนยกลางของลอทั้ง 4 ลอ ตองไมเกิน 5 นิ วฟุต
3.2 ให รถแขงใหใชยางที่ผูจัดการแขงขันก าหนด
3.3 หามเปลี่ยนแปลงสภาพยางไปจากสภาพผูผลิตเดิมทุกประการ
3.4 สภาพของยาง การสึกหรอใหอยู ในสภาพใช งานไ ดปลอดภัยเพียงพอ ทั้งนี ใหอยู ในดุลยพินิจ
ของ
คณะกรรมการตรวจสภาพและกรรมการควบคุมการแขงขัน
3.5 รถแขงทุกรุ น ใหใชยางฝน เมื่อนายสนามประกาศวาสนามเป ยก

23

กติกาที่ ไดกําหนดขึ้นนี้ใหถือเปนกติกาหลัก แต ร.ย.ส.ท.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
กติกาใหเหมาะสมกับระยะเวลาและสถานการณ โดยที่ ร.ย.ส.ท.จะออกหนังสือเวียนใหนักแขงทราบ
กอนการแขงขันจะ
เริ่ มขึ น และในหนังสือนั้นจะตองมีลายเซ็นของประธานคณะกรรมการกีฬายานยนต ร .ย.ส.ท หรือ
ประธาน
คณะอนุกรรมการรถคารท หรือคณะอนุกรรมการรถคารทจ านวนสองในสี่ ท านก ากับอยู และกติ
กาที่
นอกเหนือจากนี  ร.ย.ส.ท.จะยึดถือแนวทางปฏิบัติและกติกาของ CIK/FIA และ ร.ย.ส.ท.

