หมวดที่ 5
กติกาการแขงรถแรลลี่
RALLY REGULATIONS
กติกากําหนดรูปแบบการแขง(Sporting Regulations)
5.1.1. การใชถอ ยคํา
5.1.1.1. Road Section หมายถึงชวงระยะทางระหวางจุดควบคุมเวลาติดกัน 2 จุด
5.1.1.2. Section หมายถึงพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแตจุดสตารทถึงจุดจัดอันดับครั้งแรก, ตั้งแตจุดจัด
อันดับติดกัน 2 จุด, ตั้งแตจุดจัดอันดับสุดทายจนถึงสิ้นสุดการแขงขัน
5.1.1.3. Leg หมายถึงแตละสวนชวงการแขงขัน แบงออกโดยตองมีเวลาหยุดพักผอนอยางนอย
9 ชั่วโมง หรืออยางนอยตองหยุดพักเทาเวลาที่ใชทําการแขงขันไปแลว (ถานอยกวา 9 ชัว่ โมง)
5.1.1.4. Neutralization หมายถึงชวงเวลาที่การแขงขันตองหยุดลงโดยการตัดสินใจของผูจัดการ
แขงขันไมวาดวยเหตุผลใด ๆ
5.1.1.5. Regrouping หมายถึงกําหนดเวลาหยุดโดยการตัดสินใจของผูจ ดั การแขงขันเพือ่ ตรวจสอบ
เวลาและเพื่อจัดอันดับรถแขงที่เหลือในชวงเวลาหยุด
5.1.1.6. Parc Ferme หมายถึงเขตปริมณฑลซึ่งหามซอมรถ หรือซึ่งกําหนดเปนเขตหวงหาม
(ยกเวนกรณีทร่ี ะบุไวตามกติกาชิงแชมปนานาชาติ หรือกติกาเฉพาะกาลในการแขงขัน)
5.1.1.7. Bulletin หมายถึงหนังสือประกาศขาวสารอยางเปนทางการซึ่งใชเปนสวนหนึ่งของกติกา
การแขงขันและเพื่อแกไขใหชัดเจน หรือเพื่อความสมบูรณเต็มรูปแบบ หนังสือ Bulletin จะตองมี
เลขที่ และวันที่ทุกฉบับตามลําดับ ผูสมัคร (หรือนักแขง) จะตองยืนยันการไดรับหนังสือดังกลาวโดย
การเซ็นชื่อ
5.1.1.7.1. ตั้งแตเริ่มจนถึงวันตรวจสภาพ ผูจัดการแขงขันเปนผูทําหนังสือประกาศ
5.1.1.7.2. ตลอดการแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูทําหนังสือประกาศ

5.1.1.8. Time Card หมายถึงการดสําหรับใชลงเวลาตามจุดควบคุมเวลาตาง ๆ ทีก่ าํ หนดไว
อนุญาตใหใชหนึง่ หนาตอชวงเขต ใบลงเวลาจะตองออกแตละชวงของ Leg
5.1.1.9. Special Stage หมายถึงการประลองความเร็วบนเสนทางที่ไมใชสาธารณะ หรือเสนทาง
สาธารณะที่ถูกปดชั่วคราวเพื่อการแขงขันแรลลี่โดยเฉพาะ
5.1.1.10. Service Park หมายถึงจุดซอมบํารุงรถแขงที่จะทําการใด ๆทุกอยางไดโดยมีชางซอม
รถแขงไมเกิน 4 คน และรถอื่น ๆ จะเขาบริเวณนี้ไดเฉพาะรถที่ติดสติ๊กเกอร “Service” (รถแขง หรือ
รถเซอรวิสไมสามารถทําความเร็วเกินกวา 40 กม/ชม.ได โทษสูงสุดถึงขั้นใหรถแขงคันนั้นตองออก
จากการแขงขัน)

5.1.2. การจัดการแขงขัน
ผูจัดการแขงขันตองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน เพื่อทําหนาที่สําคัญดังนี้
5.1.2.1. นายสนาม
5.1.2.2. รองนายสนาม
5.1.2.3. ผูช ว ยนายสนาม
5.1.2.4. เลขาธิการ
5.1.2.5. ผูชวยเลขาธิการ
5.1.2.6. หัวหนาฝายตรวจสภาพ
5.1.2.7. หัวหนาฝายรักษาความปลอดภัย
5.1.2.8. หัวหนาฝายวิทยุ
5.1.2.9. หัวหนาฝายควบคุมเวลา
5.1.2.10. หัวหนาฝายขาวสาร
5.1.2.11. เลขานุการศูนยอํานวยการแขงขัน

5.1.3. เงือ่ นไขและหลักฐานการสมัครแขงขัน
5.1.3.1. รถแขงแตละคันสมัครแขงขันไดเพียงรุนเดียว
5.1.3.2. การสมัครเปนทีม หรือเฉพาะบุคคล ใหแจงในเวลาเดียวกัน
5.1.3.3. ผูสมัครแขงขันจะตองเขาฟงคําบรรยายสรุปกติกาการแขงขัน
5.1.3.4. ผูสมัครตองถือใบอนุญาตขับรถแขง หรือใบอนุญาตผูนําทางที่ออกโดย ร.ย.ส.ท.
5.1.3.5. สําเนาทะเบียนรถทีไ่ มขาดอายุ

5.1.3.6. สําเนาประกัน “พ.ร.บ.” ของรถคันที่เขารวมแขงขัน
5.1.3.7. รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิว้ คนละ 4 ใบ (ผูขับและผูนําทาง)
5.1.3.8. รูปถายรถแขง 3 ดาน (ดานหนา, ดานขาง, ดานหลัง)

5.1.4. เงือ่ นไขการจัด /การจายเงินรางวัล
5.1.4.1. การจัดการแขงขันในแตละรุนจะตองมีรถแขงขันอยางนอย 5 คัน
5.1.4.2. รุนใดมีรถแขงไมครบ 5 คัน จะตองนําขึ้นไปแขงรวมในรุนที่สูงกวา หรือ ชิงรางวัลโอเวอร
ออล (Overall)

5.1.5. เครือ่ งหมายตําแหนงกรรมการ/หัวหนากรรมการ
สัญลักษณที่บอกลักษณะกรรมการและหัวหนากรรมการมีดังตอไปนี้
5.1.5.1. หัวหนากรรมการ สวมเสื้อกั๊กสีสม พรอมเครื่องหมาย ”CHIEF”
5.1.5.2. กรรมการ สวมเสื้อกั๊กสีเขียว พรอมเครื่องหมาย ”MARSHAL”

5.1.6. ระยะทางการแขงขันแรลลีช่ งิ แชมปประเทศไทย
5.1.6.1. ผูจัดการแขงขันตองกําหนดระยะทางแขงขันทุกชวง Special Stage รวมกันของแตละ
สนามประมาณ 100 กิโลเมตร (ปรับเพิ่มลดไดไมเกิน 20%)
5.1.6.2. การแขงขันแตละสนามแบงออกเปน 8 Special Stages เปนอยางนอย
5.1.6.3. ระยะทางชวง Special Stage รวมทั้งป (2553) ตองไมนอยกวา 500 กิโลเมตร
5.1.6.4. ระยะทางชวง S.S.รวมทั้งปดังกลาว ใหนับรวมทุกรายการแขงขัน ของ ผูจัดการแขงขันทุก
ราย ทีไ่ ดรบั อนุญาตใหจดั การแขงขันในสถานภาพระดับชาติ

5.1.7. การตรวจสอบเสนทาง
5.1.7.1. ผูจัดการแขงขันตองแจงใหผูสมัครเขาแขงขันทราบอยางนอย 2 สัปดาหกอนการแขงขัน
5.1.7.2. ผูสมัครเขาแขงขันตองใชรถแสตนดารดตรวจสอบเสนทาง (ไมอนุญาตใหรถที่มี Sumpguard เขาตรวจสอบเสนทางการแขงขัน)

5.1.8. คุณสมบัตินักแขง
5.1.8.1. เปนบุคคลซึ่งถือใบอนุญาตขับรถแขงนานาชาติของ FIA หรือใบอนุญาตขับรถแขง
(แรลลี)่ ของ ร.ย.ส.ท. ซึ่งมีผลบังคับใชในปทําการแขงขัน

5.1.9. คุณสมบัติรถแขง
ผูสมัครที่ประสงคจะสมัครเขาแขงขัน ตองมั่นใจในคุณสมบัติของรถแขงที่จะนําเขารับการตรวจสภาพ
ซึง่ ตองตรงตามขอกําหนดของ Appendix-J ของกติกาสากลในกลุมรถที่ระบุไว
5.1.9.1. ยางกันโคลน
รถที่เขาแขงขันทุกคันจะตองติดยางกันโคลนไวที่ลอหลังและ/หรือลอที่ใชขับเคลื่อน ยางกันโคลน
จะตองเปนวัสดุที่ยืดหยุนได มีความกวางกวาหนายางแตละดานเกินดานละ 25 มิลลิเมตร ยางกัน
โคลนแตละชิ้นตองติดตั้งสูงจากพื้นอยางต่ํา 100 มิลลิเมตร และจะตองไมเลยออกดานขางของตัวถัง
รถยนตเกินกวา 1 นิ้ว แผนยางกันโคลนทั้งหมดจะตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดการแขงขัน หามใช
ยางกันโคลนแบบมีบานพับ ถายางกันโคลนสูญหาย หรือไมอยูในสภาพที่ใชงานไดแตละขางตองถูก
ปรับเปนเงินตามอัตราที่กําหนดในกติกาเพิ่มเติม
5.1.9.2. ระบบไฟสองสวาง
ระบบไฟสอง และไฟสัญญาณทัง้ หมดตองตรงตามกฎจราจรของประเทศไทย การติดตัง้ ระบบไฟสอง
สวางเพื่อใชในชวง Special Stage มีระบุไวในกติกาของ FIA Appendix-J สําหรับรถยนตกรุป A, N,
และ S (เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของกรมการขนสงทางบก การติดตั้งไฟสองสวางเพิ่มขึ้นสําหรับรถ
แรลลี่เพื่อใชเดินทางบนถนนสาธารณะ ตองแยกวงจรไฟฟา (สวิทชและฟวส) ออกตางหากจากระบบ
ไฟมาตรฐาน
5.1.9.3. แผนสัญญาณเตือนอันตราย (Warning Triangle)
รถแขงแตละคันตองมีแผนสามเหลี่ยมสะทอนแสงติดรถไปดวยตลอดการแขงขัน หากตองหยุดรถ
ลงในการแขงขัน นักแขงจะตองนําออกมาตั้งไวหางจากทายรถเกินกวา 30 เมตร
5.1.9.4. ชุดปฐมพยาบาล (First-Aid Kit)
รถแขงแตละคันตองมีชดุ ปฐมพยาบาลติดรถไปดวยตลอดเวลา

5.1.10. ขอปฏิบตั ขิ องกติกาการแขงขันแรลลี่
5.1.10.1. ผูรวมรถแขงจะตองมีเพียง 2 คน ไดแก ผูขับ และผูนําทาง (ผูรวมรถดังกลาวสามารถ
เปลี่ยนกันขับรถในระหวางการแขงขัน)

5.1.10.2. ถาคนใดคนหนึ่งออกจากการแขงขัน หรือถาบุคคลที่สามเขามาอยูในรถแขง
(ยกเวนถานําคนบาดเจ็บขึ้นรถมาดวย) รถแขงคันนั้นตองออกจากการแขงขัน
5.1.10.3. บัตรประจําตัว (Identity Card) เปนเอกสารระบุขอความ ติดรูปถาย และมีลายเซ็นของผู
รวมรถทั้งสองคน รวมถึงรายละเอียดรถแขง ตองอยูประจํารถแขงตลอดการแขงขัน และสามารถ
แสดงใหกรรมการฯตรวจสอบตลอดเวลา (หากฝาฝน จะมีผลถึงใหออกจากการแขงขัน)

5.1.11. ลําดับสตารท เพลท และหมายเลข
5.1.11.1. การสตารทเริม่ การแขงขันจะจัดลําดับตามหมายเลขรถแขง รถแขงหมายเลขต่าํ สุดจะถูก
ปลอยรถกอน หมายเลขแขงขันจะมอบใหตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาจากผลงานของปที่ผานมา
5.1.11.2. การสตารทในชวง(LEG) ตอไป จะจัดลําดับตามผลการแขงขันของชวง(LEG) ที่แลว
5.1.11.3. รถแขงคันใดที่มารายงานตัวชากอนออกสตารทเริ่มการแขงขัน หรือในชวง Leg จะตองถูก
ปรับในอัตรา 1 นาทีตอการลาชาทุกๆ นาที รถแขงคันใดที่มาถึงชาเกิน 10 นาที จะไมอนุญาตใหออก
สตารท
5.1.11.4. คณะกรรมการจัดการแขงขันจะมอบแรลลี่เพลท 2 แผน และหมายเลขรถแขง 2 แผนให
ผูสมัครเขาแขงขัน
5.1.11.5. แรลลี่เพลท (Rally Plate) ตองติดไวดา นหนา และทายของรถในตําแหนงทีก่ าํ หนด
ตลอดเวลาทําการแขงขัน แรลลี่เพลทไมมีสวนหนึ่งสวนใดใชเปนปายทะเบียนรถ
5.1.11.6. หมายเลขรถแขงซึ่งจัดมอบโดยผูจัดการแขงขัน ตองปรากฏอยูขางตัวรถทั้งสองดานตลอด
ทําการแขงขัน
5.1.11.7. ชื่อของผูขับ และชื่อผูนําทางรวมทั้งธงชาติ ตองปรากฏอยูบนขางรถดานหนาทั้งสองขาง
ของตัวรถ

5.1.12. ใบลงเวลา (Time Card)
5.1.12.1. ณ จุดสตารทแรลลี่ ผูรวมรถแขงแตละคันจะไดรับใบลงเวลา พรอมทั้งใหเวลาเพื่อเดินทาง
ระหวางจุดควบคุมเวลา 2 จุดที่ปรากฏอยู ใบลงเวลานี้จะตองสงมอบ ณ จุดควบคุมที่มาถึงของ 1 ชวง
(LEG) และจะเปลี่ยนใบใหมกอนออกสตารทในชวงตอไป ผูรวมรถแตละคันตองรับผิดชอบใบลงเวลา
ของตน
5.1.12.2. ใบลงเวลา ตองเตรียมไวเพือ่ ตรวจตามจํานวนโดยเฉพาะอยางยิง่ ณ จุดควบคุมเวลาตางๆ
ผูรวมรถแขงตองนํามาแสดงเพื่อประทับตรา หรือลงชื่อจากกรรมการ

5.1.12.3. การขูดลบ ขีดฆา แกไขใบลงเวลา จะมีผลใหยกเลิกออกจากการแขงขัน เวนแตการกระทํา
ดังกลาวจะไดรับอนุมัติจากกรรมการผูเกี่ยวของ
5.1.12.4. หากไมปรากฏลายเซ็นกรรมการ หรือไมประทับตราจากจุดควบคุมเวลา (เวลา, จุด
ตรวจสอบผาน, หรือจุดจัดอันดับ) และหรือ ณ จุดที่มาถึง จะมีผลทําใหออกจากการแขงขัน5.1.12.5.
ใบนําทางชวง Special Stage ถือเปนสวนหนึ่งของใบลงเวลา และมีผลตอการปรับโทษตามที่ระบุไว
5.1.12.6. เฉพาะผูรวมรถแขงเทานั้น ตองรับผิดชอบสงมอบใบลงเวลา ณ จุดควบคุมเวลาตางๆ
พรอมทัง้ ระมัดระวังความถูกตองของการลงรายการตางๆ

5.1.13. การจราจรและการซอมรถ
5.1.13.1. ตลอดการแขงขันผูรวมรถแขงจะตองปฏิบัติตามกฎจราจรของประเทศไทยอยางเครงครัด
หากผูรวมรถรายใดฝาฝนกฎจราจรจะตองถูกลงโทษในการแขงขัน ดังขอตอไปนี้
5.1.13.1.1. การฝาฝนครั้งที่ 1: ปรับเปนเงิน 5,000 บาท
5.1.13.1.2. การฝาฝนครั้งที่ 2: ปรับเปนเวลา 2 นาที (นําไปรวมผลแพ/ชนะ)
5.1.13.1.3. การฝาฝนครั้งที่ 3: ปรับใหออกจากการแขงขัน
5.1.13.2. การฝาฝนกฎจราจรโดยผูสมัครเขาแขงขัน เจาหนาที่ตํารวจ หรือกรรมการมีการบันทึกการ
กระทําความผิดเชนเดียวกับผูใ ชถนนตามปกติ หากเจาพนักงานจราจร/ตํารวจ จับกุมผูขับในการ
กระทําผิด และประสงคจะใหผูจัดการแขงขันบัญญัติโทษไวในกติกาการแขงขัน ตองมีขั้นตอนดังนี้
5.1.13.2.1. “ใบสั่ง” การฝาฝนตองสงถึงผูจัดการแขงขันอยางเปนทางการ และเปนลาย
ลักษณอักษร กอนการประกาศผลการแขงขัน
5.1.13.2.2. “ใบสั่ง” ตองระบุขอหาชัดเจนในการกระทําผิด มีชื่อผูขับ ระบุทะเบียนรถ
สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุ
5.1.13.2.3. ขอมูลดังกลาวยังไมถูกเปดเผยทั่วไป
5.1.13.3. การซอมรถแขง และเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหทาํ ไดเฉพาะทีร่ ะบุไวในสมุดนําทาง หากไม
ปฏิบัติตามอาจจะนําสูการใหออกจากการแขงขัน หามรถเซอรวิสเขาในเสนทางแขง Special Stage
หรือเขตหวงหามใดๆ ที่ระบุโดยผูจัดการแขงขัน
5.1.13.4. หามลากจูง ขนสง หรือเข็นรถแขง ฝาฝนอาจพิจารณาใหออกจากการแขงขัน ยกเวนเพื่อ
นํารถแขงขึ้นมาบนถนนใหญ หรือเพื่อนํารถแขงออกจากการกีดขวางถนน

5.1.14. การดําเนินการแขงขัน
5.1.14.1. ผูรวมรถ หรือตัวแทนตองนํารถเขาในบริเวณ ”พิธีสตารท” ตามประกาศของ
คณะกรรมการแขงขัน เขตสตารทถือเปนเขตหวงหาม (Parc Ferme) แหงหนึ่ง
5.1.14.2. กรรมการจะปลอยรถแขง 2 นาทีตอ 1 คัน ตามลําดับโปรแกรมการแขงขัน
(อาจปลอยรถแขงใหเร็วขึ้นไดถามีผูเขาแขงขันจํานวนมาก แตระยะเวลาหางกันตองเทากัน)
5.1.14.3. ผูรวมรถตองมีเครื่องหมายตรวจจากจุดตรวจสอบผานทางที่ระบุไวในใบลงเวลา
เวลาเปาหมาย (Target Time) สําหรับใหวิ่งระหวางจุดควบคุมเวลา 2 จุด จะปรากฏอยูใ นใบลงเวลา
5.1.14.4. ชัว่ โมง และนาที จะปรากฏเปน 00:00 จนถึง 24:00 การนับเวลาจะนับนาทีที่ผานไปแลว
ตลอดการแขงขัน
5.1.14.5. ผูรวมรถจะไดรับสมุดนําทางซึ่งมีรายละเอียดเสนทาง

5.1.15. จุดควบคุม
5.1.15.1. จุดควบคุมทัง้ หมด เชน จุดตรวจสอบ และจุดควบคุมเวลา จุดสตารท ชวง Special Stage
จุดควบคุมจัดอันดับ และโซนตางๆ จะมีปา ยเครือ่ งหมายตามมาตรฐานของ FIA
5.1.15.2. เมื่อเริ่มเขาเขตควบคุม จะมีปายเครื่องหมายเตือนเปนพื้นสีเหลือง และอีกประมาณ 25
เมตร คือ ที่ตั้งจุดควบคุม ซึ่งมีปายสีแดง เมื่อสิ้นสุดเขตควบคุมอีก 50 เมตรขางหนา จะมีปายพื้นสี
เหลืองคาดเฉียงสีดาํ 3 แถบ
5.1.15.3. จุดควบคุมแตละแหง (จากที่ตั้งปายเตือนสีเหลืองอันดับแรก จนถึงปายสุดทายสีเหลือง
คาดแถบสีดาํ 3 แถบ) ถือเปนเขตปริมณฑลหวงหาม
5.1.15.4. เวลาทีเ่ ขาจอดรถในจุดควบคุมใดๆ ก็ตาม ตองไมเกินกวาเวลาทําการของจุดควบคุมนัน้
5.1.15.5. ระเบียบเครงครัดที่ฝาฝนจะถูกใหออกจากการแขงขัน
5.1.15.5.1. เขาเขตควบคุมทิศทางอื่นซึ่งไมใชทางแขงขันแรลลี่ที่กําหนดไว
5.1.15.5.2. ยอนกลับเขาเขตควบคุมที่เขาไปอีกครั้ง
5.1.15.6. เวลาเขาจุดควบคุมเปนความรับผิดชอบของผูรวมรถเพียงฝายเดียว นักแขงสามารถ
สอบถามเวลาตามนาฬิกาของกรรมการไดทโ่ี ตะควบคุมเวลา อยางไรก็ตาม กรรมการที่จุดควบคุมนั้น
ไมสามารถจะใหรายละเอียดใดๆ ในการควบคุม
5.1.15.7. จุดควบคุมจะเปดเสร็จเรียบรอย15 นาทีกอนเวลาเปาหมายของรถคันแรกจะมาถึง ยกเวน
นายสนามจะสั่งการเปนอยางอื่น และจะปดทําการ 15 นาทีหลังเวลาเปาหมายของรถคันสุดทาย

5.1.16. เวลาออกจากจุดควบคุม
5.1.16.1. ถาทางแขงชวงตอไปไมใช Special Stage เวลาเขาที่ลงไวในใบลงเวลา ถือเปนเวลาเขาเมื่อ
จบชวงหนึ่ง และเปนเวลาสตารทออกไปอีกชวงหนึ่ง
5.1.16.2. ถาทางแขงชวงตอไปเปน Special Stage จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้
5.1.16.2.1. –ปายเตือนสีเหลือง: เริ่มเขาเขตปริมณฑล
-ปายแดงรูปนาฬิกา: จุดลงเวลา (หางปายเตือนสีเหลืองประมาณ 25 เมตร)
-ปายแดงรูปธง: จุดสตารท SS (หางปายแดงรูปนาฬิกา 50-200 เมตร)
-ปายเหลืองแถบดํา: สุดเขตควบคุม
5.1.16.2.2. ณ จุดลงเวลา กรรมการจะลงเวลาในใบบันทึกเวลาของกรรมการ และลง
เวลาในใบลงเวลาของนักแขง พรอมทัง้ กําหนดเวลาออกสตารทในชวงตอไป โดยจะตอง
มีเวลา 3 นาที เพิ่มใหนักแขงเตรียมตัวเพื่อสตารท หากเกิดกรณีรถแขงคันใดยางแตก
รถแขงคันนั้นจะไดรับเวลาพิเศษเพิ่มขึ้นอีก แตไมเกิน 5 นาที เวลาสตารทของรถคันนี้
จะตองจัดใหมหลังเปลี่ยนยางแลว ทั้งนี้ จะตองเปนไปตามขอกําหนดระยะหางการ
ปลอยรถตามลําดับ หรือตามสิทธิ์
5.1.16.2.3. หลังจากเขาจุดลงเวลาแลว ผูเขาแขงขันตองเดินทางไปที่จุดสตารท SS ทันที
กรรมการผูมีหนาที่อยูที่จุดนี้จะลงเวลาลวงหนา เพื่อรอเวลาสตารทการแขงขันตอไป โดย
ปกติจะใชเวลาตามกําหนดเวลาสตารท ของชวงนัน้ และจะปลอยรถตามวิธที ร่ี ะบุไวในกติกา
(หากเกิดกรณีรถแขงสองคันตองออกเวลาเดียวกัน เวลาสตารท SS ตองกําหนดขึ้นใหม เวน
แตกรรมการควบคุมการแขงขันจะกําหนดเปนอยางอื่น)

การลงโทษผูกระทําผิดกติกา (Penalty)
5.1.17. โทษใหออกจากการแขงขัน
5.1.17.1. ลาชาเกินกวา 15 นาที ของเวลาเปาหมายระหวางจุดควบคุม 2 จุด หรือมียอดรวมลาชา
เกินกวา 30 นาที เมื่อจบชวง (Leg) ของแรลลี่ จะมีผลทําใหผูเขาแขงขันรายนั้นออกจากการแขงขัน
5.1.17.2. การเขาจุดควบคุมเวลาเร็วกวากําหนดไมสามารถจะนํามาใชเพือ่ ลดเวลาลาชา อันมีผลให
ออกจากการแขงขัน แตกลับจะตองถูกปรับโทษในการเขาเร็วเมื่อมีการคํานวณผลลาชาสะสมจํานวน
สูงสุดในการออกจากการแขงขัน
ตัวอยาง

ชวงการแขงขัน-ก: สตารท 12:00 น. เวลาเปาหมาย 1 ชัว่ โมง เวลาเขาจริง 13:10 น.
ถูกปรับเขาชา เสียนาทีละ 10 วินาที: โทษปรับคือ 10x10=100 วินาที=1 นาที 40 วินาที
พรอมทั้งเสีย “เลท” สะสมมาแลวนาทีละ 1 นาที: รวมโทษปรับ=2 นาที 40 วินาที
ชวงการแขงขัน-ข: เวลาเปาหมาย 1:30 ชัว่ โมง เวลาเขาจริง 14:20 น.
ถูกปรับเขาเร็ว เสียนาทีละ 60 วินาที: โทษปรับคือ 20x60=1200 วินาที=20 นาที
รวมจุดควบคุม-(ก+ข): ยอดถูกปรับรวม (เขาชาและเขาเร็ว) =22 นาที 40 วินาที
5.1.17.3. ยอดการถูกปรับเวลาสะสมสูงสุดเกินกวาที่กําหนดไว จะประกาศใหทราบ ณ จุดสิน้ สุดของ
ชวง Leg เทานั้น

5.1.18. วิธเี ขาจุดควบคุม
5.1.18.1. การเขาจุดควบคุมเริ่มตนเมื่อรถแขงผานปายเขตปริมณฑล ในระหวางปายเขตปริมณฑลถึง
จุดควบคุม หามหยุดรถหรือขับอยางชาผิดปกติ
5.1.18.2. เมื่อผูรวมรถทั้ง 2 คน และรถแขงเขามาอยูในเขตปริมณฑล และผานมาถึงโตะจุดควบคุม
กรรมการจะนับ “เวลาเขา” โดยถือเวลาขณะเมื่อผูรวมรถคนหนึ่งยื่นใบลงเวลาถึงมือกรรมการ
(กรรมการจะลงเวลาตามความเปนจริงในใบลงเวลาใบนัน้ ดวยลายมือ หรือดวยเครือ่ งพิมพบตั ร)
5.1.18.3. เวลาเปาหมาย (Target Time) ที่เขาจุดควบคุมเวลา คือชวงเวลาที่อนุญาตใหรถแขงใชวิ่ง
ในชวงนั้น โดยบวกเวลาจากจุดที่ออกมา นับเวลาเปนนาที ผูเขาแขงขันจะไมถูกปรับโทษใดๆ ในการ
เขาเร็วถารถแขงเขามาอยูในเขตปริมณฑลในระหวางเวลานาที หรือสิ้นสุดนาทีขางหนาของเวลา
เปาหมาย ผูเขาแขงขันจะไมถูกปรับเวลาชาสะสม ถายื่นใบลงเวลาถึงกรรมการภายในนาทีของเวลา
เปาหมาย
ตัวอยาง: สมมติวาผูเขาแขงขันรายหนึ่งตองเขาจุดควบคุมเวลา18:58:00 น.
เวลาที่ตองเขาจุดควบคุมเวลานับจากเวลา18:58:00 น. จนถึง18:58:59 น.
5.1.18.4. เวลาเขาจริงที่ผิดจาก Target จะถูกปรับโทษดังนี้
5.1.18.4.1. เขา TC เร็วกวากําหนด ใหปรับในอัตรา 60 วินาทีตอ 1 นาทีจริง
5.1.18.4.2. เขา TC ชากวากําหนด ใหปรับในอัตรา 10 วินาทีตอ 1 นาทีจริง
5.1.18.4.3. เขา Service Park ชากวากําหนดเกิน 15 นาที ใหออกจากการแขงขัน

5.1.19. ชวงทดสอบพิเศษ
5.1.19.1. ชวงทดสอบพิเศษ (Special Stage หรือที่เรียกยอวา SS) หมายถึงการประลองความเร็ว
บนเสนทางที่ไมใชสาธารณะ หรือเสนทางสาธารณะที่ถูกปดชั่วคราวเพื่อการแขงขันแรลลี่โดยเฉพาะ
5.1.19.2. ในระหวางเวลาการแขงขันชวงนี้ ผูอยูในรถแขงทั้ง 2 คนตองสวมหมวกกันน็อกที่ไดรับ
อนุมัติแลว (หากฝาฝนตองถูกพิจารณาออกจากการแขงขัน)
5.1.19.3. หามมิใหผูเขาแขงขันขับรถยอนเสนทางการแขงขันชวงนี้ (หากฝาฝนอาจถูกพิจารณาให
ออกจากการแขงขัน)
5.1.19.4. การสตารทในชวง SS จะใหสัญญาณดังนี้
เมื่อรถแขงพรอมผูรวมรถที่อยูในรถ ซึ่งจอดอยูหนาจุดควบคุมสตารท กรรมการจะลงกําหนดเวลา
เพือ่ สตารทรถแขงดวยการขานเวลา (เปนชัว่ โมง และนาที) ตามใบกําหนดเวลาและคืนใหผรู ว มรถ
แลวจะเริ่มนับดังนี้ 30-15-10-5-4-3-2-1
5.1.19.5. เมื่อการนับถอยหลังจบลง สัญญาณสตารทจะเริ่มขึ้นทันที รถแขงจึงจะออกตัวได (รถแขง
คันใดออกรถไมไดภายใน 20 นาที ตองถูกปรับเปนเวลา 2 นาที)
5.1.19.6. เวลาสตารทของชวง SS อาจจะเลื่อนชากวากําหนดโดยกรรมการประจําจุดนั้นจะแจงให
ทราบในกรณีเกิดเหตุอนั คาดไมถงึ
5.1.19.7. False-Start หมายถึงการออกสตารทกอนกรรมการใหสัญญาณ จะถูกปรับโทษหนักขึ้น
ตามลําดับดังนี:้ ครั้งที่ 1 ปรับ 10 วินาที, ครั้งที่ 2 ปรับ 1 นาที, ครั้งที่ 3 ปรับ 3 นาที
5.1.19.8. ชวงทดสอบพิเศษ จะสิ้นสุดลงเมื่อรถแขงวิ่งผานจุดจับเวลาแบบ Flying Finish
(หามหยุดรถรถระหวางปายเตือนสีเหลือง ถึงปาย Stop หากฝาฝนพิจารณาโทษใหออกจากการ
แขงขัน) เวลาจะถูกบันทึกที่เสน Finish ซึ่งจะพิมพดวยเครื่องจับเวลา และเสริมดวยการจับเวลาดวย
นาฬิกามือถือ (การพิมพบันทึกไมอยูในขอบังคับ)
5.1.19.9. ระยะทางเลยจากจุด Finish ไปแลวประมาณ 100-300 เมตร ผูรวมรถตองรายงาน
ที่จุดควบคุม (จุดหยุดรถ) จะมีปายแดงตัวหนังสือ “Stop” เพื่อลงเวลาสิ้นสุดในใบบันทึกเวลา
(เปนชั่วโมง, นาที, วินาที) ถาการจับเวลาไมสามารถใหเวลาทีแ่ นนอนในการจบการแขงขันในขณะนัน้
กรรมการจะเซ็นชื่อหรือปมตราใหผูรวมรถเทานั้น สวนเวลาจะปรากฏ ณ จุดพักชวงตอไป หรือจุด
ควบคุมการจัดอันดับ
5.1.19.10. ถาผูรวมรถเกิดความผิดพลาด ไมสามารถบันทึกเวลาได จะตองถูกปรับโทษดังนี้
5.1.19.11.1. ณ จุดสตารท ใหออกจากการแขงขัน
5.1.19.11.2. ณ จุด Stop ใหปรับเปนเวลา 5 นาที

5.1.19.11. เวลาที่ทําโดยผูเขาแขงขันในแตละชวง SS จะบันทึกเปนชั่วโมง, นาที, วินาที และจะบวก
การปรับโทษอื่นๆ (เชน เสนทาง, เทคนิค ฯลฯ) ที่จะระบุโทษเปนเวลา
5.1.19.12. ในระหวาง SS ไมหามการชวยเหลือ แตตองไมมีสิ่งกีดขวางทางแขง และหามเปลี่ยน
ยางบนเสนทางทดสอบพิเศษ
5.1.19.13. หากการแขงขันในชวงทดสอบพิเศษชวงใดตองหยุดลงอยางกระทันหัน (ไมวา จะดวยเหตุ
ใด) กอนที่รถแขงคันสุดทายจะเขาทําการแขงขัน จะจัดตั้งผลการแขงขันในชวง SSนั้นใหรถแขงแตละ
คันที่ไมสามารถเขาแขงขันได โดยใชเวลาที่ชาที่สุดของรถแขงที่ผานออกมาไดกอนการหยุดชะงักนั้น
การจัดผลการแขงขันเชนนี้ จะจัดขึ้นแมวามีรถแขงเพียงคันเดียวที่ผานการแขงขันมาไดตามสภาพ
ปกติ เฉพาะคณะกรรมการควบคุมการแขงขันเทานั้น ที่จะนําระเบียบนี้มาใชหลังจากไดสอบถาม
ขอมูลจากนายสนามถึงเหตุผลในการหยุดชะงักนัน้ กรรมการควบคุมการแขงขันอาจพิจารณาเวลาที่
ชาที่สุดที่แขงขันไปตามปกติ ซึ่งอาจจะเลือกเวลาของคันหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสมที่สุดจาก 3 คันที่ชา
ที่สุด
5.1.19.14. ผูรวมแขงรายใดปฏิเสธที่จะตองสตารทในชวง SS. ตามกําหนดเวลา และตามตําแหนงที่
จัดไวจะถูกปรับ 5 นาที

5.1.20. เขตหวงหาม (Parc Ferme)
รถแขงจะตองขึ้นอยูในกฎขอบังคับเขตหวงหามดังนี้
5.1.20.1. ทันทีเมื่อเขาเขตสตารทการจัดอันดับ หรือเมื่อจบชวงหนึ่ง (Leg) ของการแขงขันจนกวาจะ
ออกไปพนเขต
5.1.20.2. ทันทีเมื่อเขาเขตหวงหามจนกวาจะอออกไปพนเขต
5.1.20.3. เมื่อถึงการสิ้นสุดของการแขงขันจนกวาจะหมดเวลาประทวง
5.1.20.4. เมือ่ รถแขงอยูใ นความควบคุมของกฎ Parc Ferme การซอมแซมใดๆ หรือการเติม
เชือ้ เพลิงจะกระทําไมไดโดยเด็ดขาด การฝาฝนอาจถูกพิจารณาใหออกจากการแขงขัน
5.1.20.5. อยางไรก็ตาม ถาการตรวจสภาพพบวารถแขงคันใดไมอยูใ นสภาพทีจ่ ะใชบนถนนตามปกติ
ตองแจงนายสนามเพื่อขออนุมัติการซอม เวลาที่ใชซอมคิดเปนนาทีเชนเดียวกับเวลาลาชาสะสมที่ลง
ไวในชวงการแขงขัน เวลาที่ใชซอมรถตองไมเกินกวาเวลาที่อนุญาตให กอนที่รถคันนั้นจะถูกปรับให
ออกจากการแขงขัน ผูเขาแขงขันรายนั้นจะไดรับเวลาออกสตารทใหมตามความเปนไปได

5.1.20.6. โดยขอกําหนดยกเวน และภายใตการควบคุมของกรรมการในหนาที่ ผูรวมรถที่อยูในเขต
หวงหาม, จุดสตารท, เขตจัดอันดับ, หรือเมื่อจบชวง อาจกระทําไดเพียงการเปลี่ยนยางที่แตก หรือ
เสียหายโดยใชเครือ่ งมือจากในรถของตน
5.1.20.7. เมื่อจอดรถในเขตหวงหามแลว นักแขงจะตองออกจากเขต และจะตองไมมีผูรวมรถกลับ
เขาไปอีกกอนที่จะไดรับอนุญาต
5.1.20.8. เมื่อออกจากเขตหวงหามเพื่อรอสตารท, จัดอันดับ, หรือเมื่อจบชวง (Leg) ผูรวมแขงขันจะ
ไดรับอนุญาตใหเขา Parc Ferme 10 นาทีกอ นเวลาสตารท
5.1.20.9. ผูเขาแขงขันไมอาจสตารทเครื่องยนตได จะถูกปรับโทษดังนี้
5.1.20.9.1. ณ ทางออกสตารท, จุดควบคุมจัดอันดับ หรือจบชวงจะถูกปรับ 30 นาที
5.1.20.9.2. ณ จุดสตารท SS จะถูกใหออกจากการแขงขัน

5.1.21. การปรับโทษในการตรวจสภาพ
รถแขงจะถูกตรวจสภาพกอนการแขงขัน, ระหวางการแขงขัน และหลังการแขงขัน
5.1.21.1. ทีมที่จะรวมแขงขัน ตองมาถึงที่ตรวจสภาพทั้งรถแขงและผูรวมรถ รถแขงคันใดมารายงาน
ตัวที่ทําการตรวจสภาพนอกเวลาที่จํากัดไว จะไมอนุญาตใหออกสตารท เวนแตกรณีในสถานการณอัน
คาดไมถึง ซึ่งกรรมการควบคุมการแขงขันเปนผูอนุญาต
5.1.21.2. การตรวจสภาพกอนสตารทจะเปนการตรวจสภาพทั่วไปอยางครบครัน (ตรวจทะเบียนรถ
ยี่หอรถ และรุนรถ และตรวจวาตรงกับกรุปที่สมัครไวหรือไม พรอมตรวจสภาพความปลอดภัยและ
อุปกรณการใชงานบนถนนทางหลวง) โดยจะตรวจตามลําดับ ดังนี้
5.1.21.3. รถแขงทั้งหมดตองมีโครงสรางทอเหล็กนิรภัย (Roll-Bar) ถูกตองตามขอมูลจําเพาะของ
FIA พรอมถังดับเพลิง 1 ถึง 2 ถัง (บรรจุนาํ้ ยาอยางนอยรวม 4 กิโลกรัม) และอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยตามขอกําหนดของ FIA
5.1.21.4. การตรวจสภาพเพิ่มเติมอาจจะตรวจในระหวางชวงเวลาทําการแขงขันทั้งผูรวมรถ และ
รถแขง (บัตรประจําตัวผูรวมรถที่ติดไวเปนความรับผิดชอบของผูรวมรถที่จะดูแลปองกันจนกวาจะจบ
การแขงขัน ถาเกิดสูญหายขึ้น รถแขงคันนั้นตองออกจากการแขงขันทันที)
5.1.21.5. การฉอโกงใดๆ และขอมูลที่ปรากฏอยูในบัตรประจําตัวผูรวมรถ จะมีผลทําใหผูรวมรถออก
จากการแขงขัน รวมทั้งผูสมัครแขง หรือผูรวมรถใดๆ ที่ใหความชวยเหลือ หรือมีสวนเกี่ยวของในการ
ฝาฝนนั้น ในกรณีนี้ไมถือเปนความเสียหายของผูเปนตัวแทนประจําชาติตนสังกัดของนักแขง ซึ่ง
อาจจะขอลงโทษสถานหนักตอไป

5.1.21.6. การตรวจสภาพภายหลังเสร็จสิ้นการแขงขัน ใหกระทํากับอันดับ 1-3 โอเวอรออล และ
อันดับ 1 ของทุกรุน

5.1.22. Service Park
ในปจจุบัน FIA ไดกําหนดการซอมรถแขงไดในจุดที่กําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และผล
ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ดังนั้นผูจัดการแขงขันตองจัดจุดบริการ Service Park ไวอยางนอย 1
จุด ตอการแขงขันในแตละวัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย การขับรถยนตใน Service Park จะตองไม
เกินความเร็ว 40 กิโลเมตรตอชัว่ โมง ตามกติกาของ FIA ชวงการเดินทาง และแขงขันรวมกันไมเกิน
150 กิโลเมตร จึงเขาซอมบํารุงรถแขง 1 ครั้ง แตในการแขงขันรถยนตแรลลี่ชิงแชมปประเทศไทย จะ
กําหนดจุดเซอรวิสไวดังนี้
5.1.22.1. ชวงทดสอบพิเศษไมเกิน 60 นาที (รวมชวงเดินทางไมเกิน 150 กิโลเมตร)
5.1.22.2. การซอมบํารุงรถแขงแตละครั้งไมเกิน 20 นาที
5.1.22.3. การซอมบํารุงรถแขงชวงสุดทายของแตละวันที่มี 2 Legs ไมเกิน 45 นาที
5.1.22.4. นักแขงที่ฝาฝนใชความเร็วใน Service Park เกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือขับใหเกิด
ความหวาดเสียว จะตองถูกปรับลงโทษตั้งแตเปนเงิน, เวลา และ/หรือออกจากการแขงขัน

5.1.23. จุดควบคุมสุดทาย
5.1.23.1. เมื่อมาถึง ณ จุดสิ้นสุดการแขงขันแรลลี่อยางเปนทางการแลว ผูรวมรถแตละคันตองขับ
รถแขงเขาไปใน Parc Ferme จะถูกตรวจสภาพรถแขงตรงตามขอกําหนดทางเทคนิค
5.1.23.2. ผูรวมรถที่ไมมีบัตรประจําตัวตามที่ระบุไว จะตองออกจากการแขงขัน
5.1.23.3. การประทวงลักษณะทางเทคนิคของรถแขงตองวางเงินมัดจํา 20,000.-บาท เพื่อเปน
ประกันคาใชจายในการดําเนินการ ถาประทวงมีผล เงินมัดจําจะคืนใหผูประทวง และเรียกเก็บ
คาใชจายจากผูเขาแขงขันที่ถูกกลาวหา
5.1.23.4. รายชื่อรถแขง ชื่อผูเขาแขงขัน และเวลา ของรถแขงที่ผานการตรวจสภาพแลวจะติด
ประกาศไว ณ ที่ติดประกาศผลหลังจากการแขงขัน
5.1.23.5. ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัว ณ จุดลงเวลาที่ Parc Ferme และขับรถแขงเขาที่ทําการ
ตรวจสภาพอยางสมบูรณ ผูเขาแขงขันรายใดปฏิเสธที่จะนํารถแขงของตนมาตรวจสภาพ ณ ที่ทําการ
ตรวจสภาพจะถูกยกเลิกการแขงขัน

5.1.23.6. หลังจากประกาศผลการแขงขันอยางเปนทางการแลว ผูเขาแขงขันจึงนํารถแขงออกจาก
Parc Ferme ได

5.1.24. การประทวง/การอุทธรณ
5.1.24.1. การประทวงตองเขียนเปนลายลักษณอักษร และยื่นตอนายสนามพรอมคาธรรมเนียมการ
ประทวงจํานวนเงิน 10,000.-บาท ซึ่งจะไมคืนใหถาการประทวงนั้นไมเปนผล ถาการประทวงตองรื้อ
ชิ้นสวนของรถ และประกอบชิ้นสวนของรถกลับที่เดิม ผูประทวงตองจายคามัดจําเพิ่มขึ้นอีกตอ
ผูจัดการแขงขันตามอัตราที่กําหนด (คาใชจายที่เกิดขึ้นในการทํางานนี้ ตลอดจนคาขนสงรถจะตองคิด
จากผูประทวง ถาการประทวงนั้นไมเปนผล หรือตองเก็บจากผูเขาแขงขันที่ถูกกลาวหา ถาการ
ประทวงเปนผล)
5.1.24.2. ผูสมัครเขาแขงขันอาจจะอุทธรณการตัดสินไดตามขอบเขตของบัญญัติขอ181 แหงกติกา
สากล การอุทธรณทั้งหมดตองยื่นตอคณะกรรมการกีฬายานยนต พรอมคาธรรมเนียมการอุทธรณ
จํานวน 30,000 บาท และคามัดจําอีก 20,000 บาท

5.1.25. การประกาศผล
5.1.25.1. การปรับเปนเวลาจะระบุเปน ชั่วโมง, นาที, วินาที ผลการแขงขันสุดทายจะรวมเวลาที่ใช
ในชวงทดสอบพิเศษ และการปรับอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางชวง และการปรับกรณีอื่นที่คิดเปนเวลา
ผูเขาแขงขันที่มียอดรวมเวลาที่ต่ําสุด จะเปนผูชนะเลิศ ผูทําเวลาต่ําสุดตอมาเปนอันดับ 2 และอื่นๆ
ตามลําดับ (ผลการแขงขันในกรุป และรุนจะจัดตามหลักพื้นฐานเดียวกัน)
5.1.25.2. ในกรณีที่เสียเวลาเทากัน ผูทําเวลาที่ต่ํากวาในชวง SS 1 เปนผูชนะ ถาหากยังไมพอที่จะ
ตัดสินได ใหเทียบเวลาใน SS 2, 3, 4 ตามลําดับ
5.1.25.3. การประกาศผลเรียงอันดับอยางเปนทางการจะกระทําเมื่อจบการแขงขันแรลลี่แลว1
ชัว่ โมง (ผูสมัครเขาแขงขันจะมีโอกาสประทวงผลการแขงขันภายใน 30 นาทีหลังการประกาศ)
5.1.25.4. การประกาศผลการแขงขันอยางเปนทางการ อาจแยกออกประกาศเปนสวนๆ เมื่อจบชวง
การแขงขัน แตตองมีเวลาระหวางชวงเพียงพอที่จะประทวงได

5.1.26. ทีมเซอรวิส
5.1.26.1. บุคลากรผูรวมเซอรวิสทั้งหมด และ/หรือผูสนับสนุน (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวาทีมเซอรวิส ตอง
ลงทะเบียนตอผูจัดการแขงขัน) ทีมเซอรวิส คือทีมงานพรอมรถเซอรวิส เชน รถลําเลียงอะไหล หรือ
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใหผูเขาแขงขันในสังกัดเดียวกันไดใช
5.1.26.2. ผูรวมแขงขันไมอาจรับการซอมบํารุงจากผูใดที่มิไดลงทะเบียนเปนทีมเซอรวิส
5.1.26.3. ในชวงทดสอบพิเศษ หามทีมเซอรวิสใหการซอมบํารุง หรือเติมน้ํามันรถแขง (หรือทําการ
ใดๆ กีดขวางการจราจรซึง่ ใชเดินทางตามปกติ จุดอนุญาตเซอรวิสมีระบุไวตามเสนทางการแขงขันแรล
ลีใ่ นสมุดนําทางอยางชัดเจน)
5.1.26.4. ทีมเซอรวิสทั้งหมด ตองติดสติ๊กเกอรหมายเลขระบุไวตามการสมัคร รถเซอรวิสที่ติด
สติ๊กเกอรวาเปนรถเซอรวิสเทานั้น จึงจะมีสิทธิ์ที่จะเขา Service Park
5.1.26.5. หามรถเซอรวิสเดินทางเขาไปในชวง SS ขณะดําเนินการแขงขันทดสอบพิเศษชวงนั้น
5.1.26.6. ระหวางเวลาแขงขัน เปนความรับผิดชอบของผูสมัครเขาแขงขันตอการกระทําของทีม
เซอรวิส การปรับโทษซึ่งเกิดจากความผิดของทีมเซอรวิส จะตองปรับตอผูสมัครเขาแขงขันรายนั้น
โดยเปนอํานาจของกรรมการควบคุมการแขงขัน

5.1.27. สิทธิของผูจัดการแขงขัน
ผูจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน มีสิทธิ์ดังนี้
5.1.28.1. ยกเลิก หรือเลื่อนการแขงขันในกรณีเกิดเหตุการณอันคาดไมถึง
5.1.28.2. ยกเลิก หรือแกไขเสนทางการแขงสวนใดสวนหนึ่ง หรือการแขงขัน หรือเวลา ในกรณีเกิด
เหตุการณอันคาดไมถึง หรือสถานการณพิเศษ
5.1.28.3. มีอํานาจจัดสรรรางวัล เมื่อเหตุการณอันคาดไมถึงทําใหการแขงขันตองหยุดลงกอนกําหนด
5.1.28.4. จัดพิมพขาวสารเพื่อปองกันการผิดกติกาการแขงขัน สิ่งพิมพเหลานี้จะตองสงออกไป
พรอมทั้งติดประกาศ ณ บอรดประกาศที่ศูนยอํานวยการแรลลี่ หรือจุดควบคุมจุดใดจุดหนึ่ง
5.1.28.5. ยกเลิก หรือหามสตารท หากพบวาผูเ ขาแขงขันรายใดทําการซอมเสนทางใน SS
(ผูเขาแขงขันตองทําการตรวจเสนทางใน SS อยางเปดเผยในวันเวลาที่กําหนดไวเทานั้น ถามีการตรวจ
เสนทางดวยการเดินทางเปนขบวน จะแจงวันที่ และเวลาติดไวที่บอรดติดประกาศ)
5.1.28.6. ตรวจคุณสมบัติรถแขงกอนการแขงขัน ระหวางทําการแขงขัน หรือหลังจากการแขงขัน
5.1.28.7. สั่งการรื้อแยกชิ้นสวนรถแขงเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของรถที่เขาแขงขันแรลลี่

5.1.28.8. สั่งการใหผูสมัครแขงขันดําเนินการรื้อแยก และทําการใดๆเพื่อจัดหาชิ้นสวนหรือตัวอยาง
ตางๆ มาเทียบเคียงตามความจําเปน
5.1.28.9. ยกเลิกการรวมแขงขันของรถแขงคันใดที่ไมพรอมจะใหตรวจสอบสภาพเมื่อแจงแลว หรือ
ผูสมัครละเลยไมปฏิบัติในการสั่งรื้อแยกชิ้นสวน
5.1.28.10. สั่งการผูสมัครแขงขันจัดทําในแจงราคาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติรถแขง

5.1.28. การเก็บคะแนนสะสม และตําแหนงนักแขงแชมปประเทศไทย
ตําแหนงนักแขงแรลลี่แชมปประเทศไทยประจําป มี 2 ตําแหนง โดยแยกประเภท ดังนี้
5.1.28.1. นักแขงแรลลี่แชมปประเทศไทยประจําป ประเภทรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ (ผูขับ และผูนํา
ทาง) เก็บคะแนนสะสม 5 สนาม จากผูจัดการแขงขัน ที่จัดใหมีการแขงขันรถยนตประเภทรถยนต
ขับเคลื่อน 4 ลอในรายการ THAILAND RALLY CHAMPIONSHIP
5.1.28.2. นักแขงแรลลี่แชมปประเทศไทยประจําป ประเภทรถยนตขับเคลื่อน 2 ลอ (ผูขับ และผูนํา
ทาง) เก็บคะแนนสะสม 5 สนาม จากผูจัดการแขงขัน ที่จัดใหมีการแขงขันรถยนตประเภทรถยนต
ขับเคลื่อน 2 ลอในรายการ THAILAND F2 RALLY CHAMPIONSHIP
สําหรับการแขงขันแรลลี่ชิงแชมปประเทศไทย ประเภทรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ และขับเคลื่อน 2 ลอ
(ผูขับและผูนําทาง) จะทําการแขงขันเก็บคะแนนสะสมจากผูจัดการแขงขันในขอ 5.1.28.1 และ
5.1.28.2 โดยจะใหทําการแขงขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมตําแหนงละ 4 สนาม

กติกากําหนดลักษณะรถแขง (Technical Regulations)
5.2.1. รถแขงกรุป N
5.2.1.1. ตองเปนรถยนตที่ขึ้นทะเบียนไวใน FIA Group N หรือ JAF Group N
5.2.1.2. ตองมียอดผลิต/ประกอบไมนอยกวา 500 คัน ภายใน 12 เดือนติดตอกัน (การพิสูจนจํานวน
ของรถที่ผลิตออกจําหนายเปนความรับผิดชอบของผูสมัคร)
5.2.1.3. ผูสมัครตองมีเอกสาร Homologation หนังสือคูมือชาง (Workshop Manual) แคตาล็อก
(Catalog) โบรชัวร (Brochure) เพื่อประกอบการสมัครแขงของรถรุนตามขอมูลจําเพาะ (Model)
นั้นๆ การนําเอกสารรุนอื่นๆ ที่มีจําหนายในโลกมาแสดง ไมสามารถยอมรับเปนการพิสูจนคุณสมบัติ
การปรับแตง ตาม Homologation ของรุนนั้นๆ ได
5.2.1.4. ชุดเบรกจะตองเปนไปตาม Homologation
5.2.1.5. ชุดเกียรจะตองเปนไปตาม Homologation

5.2.2. รถแขง 2000 CC. ขับเคลื่อน 2 ลอ กรุป A หรือ N
5.2.2.1. ตองเปนรถยนตที่ขึ้นทะเบียนไวใน FIA Group A หรือ N หรือ JAF Group A หรือ N
5.2.2.2. ตองมียอดผลิต/ประกอบไมนอยกวา 500 คัน ภายใน 12 เดือนติดตอกัน (การพิสูจนจํานวน
ของรถที่ผลิตออกจําหนายเปนความรับผิดชอบของผูสมัคร)
5.2.2.3. ผูสมัครตองมีเอกสาร Homologation หนังสือคูมือชาง (Workshop Manual) แคตาล็อค
(Catalog) โบรชัวร (Brochure) เพื่อประกอบการสมัครแขงขันของรุนตามขอมูลจําเพาะ (Model)
นั้นๆ การนําเอกสารรุนอื่นๆ ที่มีจําหนายในโลกมาแสดง ไมสามารถยอมรับเปนการพิสูจนคุณสมบัติ
การปรับแตงตาม Homologation ของรุนนั้นๆ ได
5.2.2.4. อนุญาตใหใชเฉพาะอัตราทดเกียรตามที่ระบุในแคตาล็อคของรุนนั้น
5.2.2.5. อนุญาตใหใส Limited-slip Differential ตามเอกสาร Homologation

5.2.3. รถแขงประเภท F-2 Rally
5.2.3.1. ลักษณะสังเขป: “รถเกง 4 ที่นั่งขนาดกลาง วางเครื่องยนตไวใตฝากระโปรงหนา”
รถขับลอหนา (FWD) ที่มีการผลิตและจําหนายในประเทศไทยไมนอยกวา 500 คัน/ป อนุญาตให
เปลี่ยนเครื่องยนตเปนขนาดความจุไมเกิน 2000 ซีซีได แตตองอยูภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน
กับตัวถัง
รถขับลอหลัง (RWD) ที่มีจําหนายในประเทศไทยไมนอยกวา 500 คัน/ป อนุญาตใหเปลี่ยนเครื่องยนต
เปนขนาดความจุไมเกิน 2000 ซีซีได แตตองอยูภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวถัง
รถขับลอหนา (FWD) หรือรถขับลอหลัง (RWD) รถแขงทุกคันตองจดทะเบียนใชบนถนนสาธารณะ
ทัว่ ไป ภายใตกฎหมายกรมการขนสงทางบก
5.2.3.2. รุนของรถแขง F-2 Rally สําหรับชิงแชมปประเทศไทย
5.2.3.2.1. F-2/2000 CC.
5.2.3.2.2. F-2/1600 CC.
5.2.3.3. โครงสรางและตัวถัง
5.2.3.3.1. ตองติดตั้งโครงทอเหล็กเสริมโครงสราง (Roll-cage) ที่สรางขึ้นจากทอเหล็ก
เหนียวขนาดขั้นต่ํา 1.5”-ODx0.083”-WALL
5.2.3.3.2. ผนังลอมหองเครื่อง ฝงซาย ฝงขวา และ แผงกั้นหองโดยสาร ตองรักษาไวใน
สภาพเดิม ชิ้นสวนตัวถัง ฝากระโปรงหนา-หลัง ประตู กันชนหนา-หลัง ตองเปนของเดิม
จากโรงงานผูผ ลิตเทานัน้ พืน้ โครงสรางหองโดยสาร ตองรักษาไวในสภาพเดิม (ยกเวน
โครงทอเหล็กเสริมความมัน่ คง)
5.2.3.3.3. กระจกบังลม หนาตองเปน Laminated-glass สวนกระจกบานอื่นเปนชิ้นสวน
มาตรฐานเหมือนโรงงานผูผ ลิต
5.2.3.3.4. กติกาความปลอดภัยรถแขงและอุปกรณ ใหยึดถือ Article-253 ของ FIA
Appendix-J โดยอนุโลม

5.2.3.4. รายชื่อตราสินคาและรุนของตัวถังที่ใชดัดแปลงเปนรถแขงได
Honda

Jazz/City/Civic/Accord ………………….…….FWD

Toyota

Yaris/Vios/Corolla/Corona/Camry ……….…...FWD/RWD

Nissan

Tiida/Sunny/Primera/Cefiro..….……………...FWD/RWD

Mitsubishi

Lancer/Cedia ………….……………………… FWD

Mazda

Mazda3/323/626/Astina.……………………….FWD

Ford

Focus/Laser ……………………….……………FWD

Chevrolet

Aveo/Optra……………………………….……..FWD

Volvo

S40………………………………………..……..FWD

BMW

3-Series………………………………………….RWD

Mercedes Benz C-Class……………..……………………………RWD
ยี่หออื่น รุนอื่น ที่ผูแขงรองขอ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกีฬายานยนต.
5.2.3.5. ขอกําหนดเกี่ยวกับเครื่องยนต
5.2.3.5.1. อนุญาตใหใชเครื่องยนต 4สูบ ระบบการทํางาน 4 จังหวะ จุดสันดาปดวย
หัวเทียน
5.2.3.5.2. ขนาดความจุของเครื่องยนตตองไมเกินกวาพิกัดรุน 1600 ซีซี และ 2000 ซีซี
5.2.3.5.3. เครื่องยนต เกียรและตัวถัง ตองควบคูกันมาจากโรงงานผูผลิต (Series
Production)
5.2.3.5.4. เครื่องยนตและเกียรตองวางอยูในตําแหนงเดิม (หามยายจุด)
5.2.3.5.5. ไมอนุญาตใหใชระบบอัดไอดีใดๆ ทั้งสิ้น
5.2.3.5.6. ปลายทอไอเสียตองออกทายรถ และไมเปาลงพื้นดิน
5.2.3.6. ยางและลอ: ไมมีขอจํากัด
5.2.3.7. ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสงกําลัง

5.2.3.7.1. อนุญาตใหใชเกียรธรรมดา 5 จังหวะ (“Manual 5-speed”) ประจําเครื่องยนต
ที่ ใชแขง
5.2.3.7.2. อัตราทดเกียรเปนไปตามมาตรฐานเดิมจากโรงงานฯ
5.2.3.7.3. ตองคงไวซึ่งกลไก Synchronizer (หามใชระบบ ”Dog”-Engagement)
5.2.3.7.4. นักแขงตองใชมือโยกคันเกียรไปตาม “ชองเกียร” H-Pattern (หามใชคันเกียร
”Sequential”)
5.2.3.7.5. นักแขงตองใชเทาซายเหยียบแปนคลัทช เพื่อตัดแรงกดบนแผนคลัทช สําหรับ
ออกรถหรือเปลี่ยนเกียร
5.2.3.7.6. แผนคลัทช: ไมมีขอจํากัด
5.2.3.7.7. ฟลายวีลตองเปนของมาตรฐานเดิมจากโรงงานฯ สําหรับเครื่องยนตนั้น
5.2.3.8. ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบหามลอ
5.2.3.8.1. ระบบเบรกหนา-หลัง เปนไปตามมาตรฐานโรงงานฯ
5.2.3.8.2. อนุญาตใหดดั แปลงหรือทดแทนจานเบรกขนาดเดิมได
5.2.3.8.3. อนุญาตใหดดั แปลงหรือทดแทนผาเบรกสําหรับ Caliper เดิมได
5.2.3.9. ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบกันสะเทือน
5.2.3.9.1. ระบบการทํางานของชวงลางใหคงไวตามมาตรฐานโรงงานฯ
5.2.3.9.2. อนุญาตใหใชคอยลสปริงรอบโชคอัพได แตหามยายจุดยึดของโชคอัพ
5.2.3.9.3. ในกรณีที่ไมเคยมีเหล็กกันโคลงมากอน อนุญาตใหออกแบบติดตั้งได (แตตอ ง
เปนระบบ กลไก)
5.2.3.9.4. อนุญาตใหเปลี่ยนวัสดุและรูปทรงของชิ้นสวนกลไกปลายเหล็กกันโคลงได
5.2.3.9.5. ไมอนุญาตใหใชระบบกันสะเทือนที่ควบคุมดวยสมองกล
5.2.3.9.6. ไมอนุญาตใหใชระบบกันสะเทือนที่นักแขงปรับเองไดในระหวางขับแขง

