หมวดที่ 6
กติกาการแขงรถครอสคันทรีแรลลี่
(CROSSCOUNTRY RALLY SPORTING REGULATIONS)
กติกากําหนดรูปแบบการแขง (Sporting Regulations)
6.1. รูปแบบการแขงครอสคันทรีแรลลี่
6.1.1. ครอสคันทรีแรลลี่เปนการแขงขันรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอในระบบสากลตามแนวทางของ
FIA ในเสนทางทั่วไปและทางวิบากตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับการแขงขันเพื่อเปนการพิสูจน
สมรรถนะของรถแขง และความสามารถของผูข บั -ผูน าํ ทางโดยใชสมุดนําทาง (ROAD-BOOK)
แบงเปนชวงเดินทาง (ROAD SECTIONS) ที่มีกําหนดเวลา TARGET TIMES และชวงแขงขัน
( SELECTIVE SECTIONS) มีกาํ หนดเวลา MAX TIMES มีเครื่องหมายบอกทาง (ARROWS) ใหไว
พอสมควรเทานัน้
6.1.2. ระยะทางในการแขงขัน SS แตละสนามประมาณ 120 กม. (+บวก – ลบ 20 %) จัดแขง 2 วัน
ไมมกี ารแขงขันในชวงกลางคืน ระยะทางแตละ SS ตองไมนอยกวา 2 กม.และตองมีความเร็วเฉลี่ย
ไมเกิน 80 กม. ตอ ชม. หากมีการยกเลิกหรือตัดทอนบางสวนของเสนทาง SS ใหถือวาการแขงขันใน
สนามนัน้ เก็บคะแนนสะสมไดตามอัตราปกติ
6.1.3. ผูจัดแขงขันตองมีความรอบคอบกําหนดเสนทางแขงขัน SS โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปน
หลัก และตองมีเจาหนาทีค่ วบคุมเสนทาง (SAFETY MARSHALS) ดูแลในจุดอันตรายในทางแยก
และทางรวม โดยเครงครัด ตองจัดใหมีทั้งมีรถเปดทาง (OPENING CARS) เพื่อตรวจสอบเสนทาง
กอนการแขงขัน และรถปดทาย (SWEEPER CARS) หลังการแขงขัน และรถพยาบาลจอดสแตนด
บาย ณ จุดสิน้ สุดเสนทางแขงขัน SS
6.1.4. นักแขงตองมีน้ําใจและมารยาทในการแขงขัน ในการเปดเสนทางใหรถที่เร็วกวาแซงผานไป
ในทํานองเดียวกัน ผูจ ะแซงตองใหสญ
ั ญาณแตรหรือสัญญาณไฟจนแนใจวานักแขงคันหนารูต วั
6.1.5. รถแขงที่วิ่งลัดเสนทางไมวาจะมีเจตนาหรือไมก็ตาม โดยไมผานจุดตรวจ (MANNED ROUTE
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CHECK) จะตองถูกปรับเวลาจุดละ 15 นาที แตเมื่อรวมทุกจุดแลวจะปรับไมเกินเวลา MAX TIME
ของ SS นั้น
6.1.6. ในเสนทางแขงขัน SS หามนักแขงหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับนักแขงเขาไปสํารวจเสนทาง
หรือทํา PACE NOTE การฝาฝนจะถูกปรับโทษใหออกจากการแขงขัน
6.1.7. รถแขงสามารถชวยเหลือรถแขงดวยกันได แตหามรับความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกและ
รถกรรมการ เวนแตการชวยเหลือในกรณีติดขวางทางแขงหรือหลุดออกนอกทาง และเกิดอุบัติเหตุ
เทานั้น การฝาฝนอาจมีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน
6.1.8. นายสนามสงวนสิทธิ์ในการแกไขหรือเปลี่ยนเวลาการแขงขัน หากเห็นวาเสนทางหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของเสนทางทําการแขงขันตอไปไมได และ/หรือขอเสนอยกเลิก SS ที่แขงขันไปแลวแตมีปญหา
กับการแขงขันมาก โดยไดรบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมการแขงขัน เทานั้น
6.1.9. นายสนามอาจตัดสินใจเลือ่ นจุดสิน้ สุด SS (ถามีเวลาเพียงพอ) เพื่อตัดเสนทางแขงขันใหสั้น
ลงไดตามความเหมาะสม (ดวยความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน) โดยกระทําดวตน
เองหรือสัง่ การไปยังรถ OPENING CAR และ/หรือกรรมการผูรับผิดชอบที่เสนชัยของ SS นัน้ โดยนัก
แขงทีอ่ อกสตารทไปแลวอาจไมทราบลวงหนาได ใหถอื วามีการแขงขัน SS อยางสมบูรณเชนกัน
6.1.10. กรรมการควบคุมการแขงขัน จะใหความเปนกลางในสวนหนึ่งหรือหลายสวนในการปรับสวน
ตางๆ ในการจัดอันดับ การใหเวลาใหม ตามคําปรึกษาของนายสนาม
6.1.11. ถามีเหตุการณผิดปกติของเสนทาง ที่สงผลทําใหเวลาของรถแขงจํานวนอยางต่ํา 15 คัน มี
ความผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบ MAX TIME นายสนามอาจเสนอตอกรรมการควบคุมการแขงขันเพื่อขอ
ขยายเวลา MAX TIME
6.1.12. หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําใหการแขงขันหยุดลง เนื่องมาจากเหตุภัยทางธรรมชาติ เหตุอันอาจ
เกิดอันตรายตอนักแขงหรือประชาชนที่สัญจรในเสนทาง เชน ชาวบานกอการประทวง เจาหนาที่ตํารวจ
สั่งหยุดการแขงขัน หรือรถแขงติดขวางทางจนไมสามารถจะออกมาไดแมแตคันเดียว
ใหยกเลิกการแขงขัน
SS นั้นทั้งหมด หรือสวนใดสวนหนึ่ง
6.1.13. รถแขงอันเปนตนเหตุติดขวางในเสนทางแขงจนรถแขงไมสามารถจะผานไปไดเลยอันเปน
เหตุใหยกเลิก SS นั้น ใหปรับรถคันดังกลาวออกจากการแขงขัน แตถาติดขวางคันอื่นบางสวนจนทํา
ใหรถที่ตามมาขางหลังเสียโอกาส ใหปรับเวลาเสียเต็ม MAX TIME ของ SS นั้น ถานักแขงที่
ตามมาคันหลังๆ ไมชวยเหลือ ก็ใหหาทางเบี่ยงไปทางอื่นได แตตองคํานึงถึงอุบัติเหตุที่จะชนกับรถ
คันอื่นไดและตองไปผานจุดปองกันลัดทาง (MANNED ROUTE CHECK) ตามลําดับทีก่ าํ หนด
6.1.14 การจัดสรรเวลาใหรถแขงกลุมที่เสียโอกาส อันเนื่องมาจากสาเหตุการติดขวางทางแขง หรือ
เสนทางแขงขันมีปญ
 หา (ทางขาด น้าํ ทวม การปดขวางเสนทาง ฯลฯ) ใหกรรมการควบคุมการ
แขงขัน (STEWARDS) เปนผูพิจารณาจัดสรรเวลาใหรถแขงกลุมที่เสียโอกาสตามความเหมาะสม
แตทั้งนี้ตองเปนเวลาที่ชากวารถแขงที่ผาน SS นัน้ มาไดตามปกติ
6.1.15. รถแขงที่ลากจูงกันเขาเสนจับเวลา (FLYING FINISH) ทั้งคันถูกลากจูงและคันที่ทําการ
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ลากจูง ตองถูกปรับคันละ 30 นาที (นําเวลาไปรวมกับชวง SS นั้น)
6.1.16 รถแขงที่ผานเสนจับเวลา (FLYING FINISH) ดวยกําลังเครื่องยนตแลวแตไปจุด STOP ไมได
ในเวลา 2 นาที หากเกินกวากําหนดจะถูกปรับนาทีละ 1 นาที (นําเวลาไปรวมกับชวง SS นั้น)
ถาเกิน 30 นาที ใหออกจากการแขงขัน
6.2 สํานักงานแรลลี่ (Rally HQ)
6.2.1. ผูจัดแขงขัน จะกําหนดจุดที่ตั้งสํานักงานแรลลี่ (RALLY HEAD-QUARTER) แตละสนาม
พรอมมีคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ มีบอรดติดประกาศ ซึ่งนักแขงหรือผูจัดการทีมสามารถติดตอหรือ
ตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ :-รายชื่อผูสมัครเขาแขงขัน ( ENTRY LIST), จํานวนรถแตละรุนการ
แขงขัน , รายชื่อทีมแขงขัน , กําหนดเวลาลําดับสตารท (STARTING LIST) ของแตละชวง LEG,
BULLETINS, ประกาศแกไข -เพิ่มเติม , ประกาศของกรรมการควบคุมการแขงขัน , ประกาศทัว่ ไป ,
ใบอนุญาตจัดแขง, กรมธรรมประกันภัย, ผลการแขงขันชวง SS, ผลการแขงขันชวง LEG, และผลการ
แขงขันอยางเปนทางการ
6.2.2. นักแขง หรือ ผูจัดการทีม ที่มีความประสงคจะติดตอหรือยื่นหนังสือถึงนายสนามขณะที่ไมอยูที่
สํานักงานแรลลี่ ใหติดตอกับเลขาธิการหรือตัวแทนนักแขงดวยตนเอง หรือโทรศัพทแจงเรื่องราวไว
ในชวงเวลาทําการของสํานักงานแรลลี่ หากไมสามารถติดตอเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของได สามารถสง
เรือ่ งโดยตรงตอกรรมการควบคุมการแขงขัน
6.2.3. นักแขง หรือ ผูจัดการทีม ที่ตองการความชัดเจนในเรื่องใดๆ ใหกรอกแบบคํารอง (ENQUIRY
SHEET) ที่แนบอยูทายสมุดนําทาง สงใหเลขาธิการหรือตัวแทนนักแขง ณ สํานักงานแรลลี่
6.2.4. ใหนักแขง หรือ ผูจัดการทีมของรถแขงที่ออกจากการแขงขัน กรอกแบบฟอรมใบลาออก
สงใหเลขาธิการหรือตัวแทนนักแขงเมือ่ จบชวง LEG ทันที หรือโทรศัพทแจงสํานักงานแรลลี่ การไม
สงใบลาออกหรือไมแจงลาออก นักแขงจะไดรบั โทษถูกตัดคะแนนหรือปรับเปนเงินตามมติของ
คณะกรรมการควบคุมการแขงขัน
6.3. การใชกติกาการแขงขัน
6.3.1. นายสนาม เปนผูมีหนาที่ใชกติกาการแขงขันและบทบัญญัติที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแขงขัน
ผูไมปฏิบัติตามคําสั่งนายสนามหรือกรรมการผูรับผิดชอบในหนาที่อาจมีผลถึงใหออกจากการแขงขัน
6.3.2. คณะกรรมการควบคุมการแขงขัน (STEWARDS) เปนผูทรงอํานาจการตัดสินในทุกกรณี
รวมทั้ง การพิจารณาเรื่องที่ไมมีกติการะบุไว หรือระบุไวไมชัดเจน
6.3.3. กติกาการแขงขันอาจเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโดยทําเปนประกาศ (BULLETIN) ฉบับที่
ลงวันที่ และติดประกาศไวที่บอรดสํานักงานแรลลี่ และ/หรือ สงใหนักแขงเซ็นรับทราบกอนมีผล
บังคับใชในการแขงขันตามลําดับ
6.3.4. ในกรณีเรงดวน ซึ่งเปนที่ยอมรับวาเกิดขึ้นไดเสมอกับการแขงขันครอสคันทรีแรลลี่ นายสนาม
อาจสั่งการดวยวาจาหรือมีหนังสือติดไวที่จุด TC เพื่อแจงใหนักแขงทราบ
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6.4. การเซอรวิสในชวงเดินทาง (ROAD SECTION)
6.4.1. ระหวางชวงเดินทาง (RS) ตั้งแตออกจากซุม START จนถึงลอดซุม FINISH หรือ MAIN
TIME CONTROLสุดทาย รถแขงทุกคันจะตองขับเคลื่อนดวยกําลังเครื่องยนตของรถนั้นเทานั้น
ยกเวนการเข็น ลาก จูง กระตุกเพื่อใหเครื่องยนตติดเทานั้น หากมีผูแจงและพิสูจนไดวามีการ ลาก จูง
บรรทุก ดวยรถอื่นๆ หรือรถเซอรวิส หรือรถแขงดวยกัน ใหปรับเปนเวลา 30 นาที
6.4.2. ระหวางชวงเดินทาง (RS) ไมอนุญาตใหรับการชวยเหลือซอมรถแขงจากบุคคลภายนอก หรืออู
ภายนอก แตอนุญาตใหมกี ารการเติมน้าํ มันจากสถานีบริการในเสนทางของชวงเดินทาง ( RS) เทานั้น
การซอมบํารุงรถแขง (SERVICE) อนุญาตใหซอ มไดเฉพาะในจุดเซอรวสิ (SERVICE AREA) ที่กําหนดไว
โดยทีมงานและรถเซอรวิสที่ติดเครื่องหมาย “SERVICE” ในสังกัดทีมของตนเทานั้น เวลาที่ใชไปในจุด
เซอรวิสใหนับรวมกับเวลา TARGET TIME ของชวงเดินทางชวงนั้น หากพิสูจนไดวามีการฝาฝนโดยมีการ
ชวยเหลือซอมบํารุงรถแขงจากบุคคลภายนอกหรือทีมเซอรวิสนอกจุดเซอรวิส (SERVICE AREA) ใหปรับ
เปนเวลา 30 นาที
6.4.3. การเซอรวสิ ตามปกติชว งจบ LEG (OVERNIGHT HALT) รถแขงทุกคันตองอยูในเขต SERVICE
PARK เทานั้น ถารถแขงคันใดมีความจําเปนตองนําออกไปซอมแซมภายนอก จะตองทําหนังสือถึงนาย
สนามเพื่อขออนุมัติกอน จึงจะนํารถออกไปได และตองกลับมาในเวลาที่กําหนด การใชเวลาเกินกําหนดให
ปรับเปนเวลา 30 นาที
6.4.4. รถเซอรวิสทุกคัน ตองสมัครและติดตั้งเครื่องหมาย “SERVICE” จึงจะมีสิทธิ์อยูในเขต SERVICE
PARK และ SERVICE AREA ตามเสนทางที่ระบุไวเพื่อปฏิบัติงานโดยทีมงานเซอรวิส รถแขงในสังกัด
การฝาฝนใหรถหรือทีมงานที่ไมไดสมัครเซอรวิสไว ใหปรับรถแขงคันนั้น 30 นาที
6.4.5. หามรถเซอรวิส เขาในเสนทางแขงขัน SS กอนรถปดทาย (SWEEPER) จะเคลียรเสนทางนั้นแลว
เวนแตจุดที่อนุญาตเพื่อเขาชมการแขงขัน การฝาฝนเขาไปวิ่งในเสนทางแขงขัน SS ใหปรับรถแขงใน
สังกัดทีมนัน้ ออกจากการแขงขัน
6.4.6. รถแขงที่ออกจากการแขงขันแลว ตองลอกหมายเลขออกหรือคาดเทปดําที่หมายเลข และหาม
เซอรวิสหรือชวยเหลือรถแขงที่ยังคงทําการแขงขันอยู การฝาฝนจะทําใหรถคันที่ไดรับการเซอรวิสออก
จากการแขงขัน
6.5. การลงเวลา
6.5.1. การเทียบเวลาแรลลี่อยางเปนทางการทุกสนามใหเทียบเวลาจาก GPS ณ จุดสตารทแรลลี่
6.5.2. จุดควบคุมเวลาสตารทแรลลี่ MTC (MAIN TIME CONTROL) ผูขับ ผูนําทาง ตองนํารถเขาเรียง
ลําดับกอนเวลาสตารทของตน 15 นาที เขตพื้นที่สตารทถือเปนเขตหวงหาม (PARC FERME) แหงหนึ่ง
6.5.3. MTC จุดสตารทของการแขงขันแตละชวง LEG รถแขงทีม่ ารายงานตัวลาชากวากําหนดเวลา
สตารทของตน ใหปรับในอัตราเวลาจริง (นาทีละ 1 นาที) ที่ลาชา รถแขงที่มารายงานตัวลาชากวา
กําหนดเวลาสตารทของตนเกิน 30 นาที ใหออกจากการแขงขัน
6.5.4. จุดควบคุมเวลา TC (TIME CONTROL) และจุดสตารทของ SS และเสนชัยของ SS มีเครื่อง
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หมายแสดงขอบเขตปริมณฑล ตามแบบสากลของ FIA (จุดควบคุมเวลามีกําหนด เปด-ปดไวใน TIME
SCHEDULE)
6.5.5. ชวงเดินทาง RS มีเวลาเปาหมาย (TARGET TIME) กําหนดให รถแขงที่เขา TC ชาหรือเร็วกวา
เวลาของตนใหปรับโทษตามเวลาจริงทีล่ า ชาหรือเร็ว
6.5.6. รถแขงที่เขา TC สตารท SS ลาชากวา TARGET TIME เกิน 30 นาที ใหออกจากการแขงขัน
6.5.7. ชวงแขงขัน SS มีกาํ หนดเวลาอยางมาก (MAX TIME) จับเวลาเปนชัว่ โมง นาที วินาที และ
1/100 ของวินาที (00:00:00.00 ชม.) รถแขงที่ออกสตารท SS ไปแลวแตไมสามารถไปถึงปลายทาง
ไดโดยใชเวลาเกิน MAX TIME จะถูกบันทึกเวลาดังนี้
6.5.7.1. () จากเวลาสตารท + เวลา MAX TIME + ไมเกิน 30 นาที
ใหเสียเวลา เต็ม MAX TIME นั้น
6.5.7.2. () จากเวลาสตารท + เวลา MAX TIME + เกินกวา 30 นาที
ใหออกจากการแขงขัน
6.5.8. MTC ปลายชวง LEG หรือชวง RC (RE-GROUPING) รถแขงเขากอนเวลาได รถแขงที่ไมสงใบ
ลงเวลา (TIME CARD) MTC สุดทายของวันเมื่อจบชวง LEG ของเวลา TARGET TIME + 30 นาที ให
ออกจากการแขงขัน (ออกผลแขงรถคันนั้นเปน DNF ไดทันที)
6.5.9. นักแขงที่ทําใบลงเวลา (TIME CARD) สูญหาย หรือไมมีใหกรรมการลงเวลา ณ จุด ใดจุดหนึ่ง ให
ออกจากการแขงขัน
6.5.10. จุดควบคุมเวลา TC สตารท SS, TC ปลายทาง SS และจุดเก็บรถ (PARC FERME) ถือเปน
เขตปริมณฑลหวงหาม หามบุคคลภายนอกเขาเขต และหามทีมงานเซอรวสิ เขาไปซอมแซมรถแขง หาก
ฝาฝน ใหออกจากการแขงขัน
6.5.11. เมื่อรถแขงเขา TC (CHECK-IN) แลว กรรมการที่จุด TC จะใหเวลาอยางนอย 3 นาที เพื่อใหนัก
แขงมีเวลาเตรียมตัวและเดินทางไปยังจุดสตารท SS เมือ่ ถึงเวลาสตารทของตนและไดรบั สัญญาณสตารท
จากกรรมการแลว ไมสามารถออกสตารทหรือนํารถแขงวิง่ ผานพนจุดปริมณฑลไดภายในเวลา 20 วินาที
ใหปรับเวลา 5 นาทีแลวนําไปรวมกับผลการแขงขันในวันนั้น และใหกรรมการปรับอันดับสตารทใหมใหไป
อยูต าํ แหนงสุดทาย หลังจากไดเวลาสตารทใหมแลว ไมสามารถออกสตารทตามเวลาสตารทใหมไดอกี
ภายใน 20 วินาที ใหออกจากการแขงขัน (กรณีเชนนี้ นักแขงตองแกไขปญหาดวยตนเอง ภายในเขต
ปริมณฑลนั้น)
6.5.12. ถารถแขงคันใดออกสตารทกอนกรรมการใหสัญญาณสิ้นสุดลง(Jump start) ใหปรับเปนเวลา
1 นาที ตอการ Jump Start ทุก1 วินาที
6.5.13. รถแขงทีไ่ มสามารถออกจากจุดสตารท SS ไดใหออกจากการแขงขัน

การลงโทษผูกระทําผิดกติกา (Penalty)
6.6. สรุปโทษที่ทําใหออกจากกการแขงขัน
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6.6.1. ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายหรือทําผิดกติกาอยางรายแรง
6.6.2. รถแขงขาดมาตรฐานหรือมีสภาพไมเหมาะสมกับการแขงขัน
6.6.3. รถเซอรวิสเขาไปวิ่งในเสนทางแขงขัน
6.6.4. ไดรับการเซอรวิสหรือการชวยเหลือจากรถแขงที่ออกจากการแขงขันแลว
6.6.5. เขาสํารวจเสนทางหรือผูมีสวนไดสวนเสียสํารวจเสนทาง SS
6.6.6. รับความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกในชวงแขงขัน SS ยกเวนการเกิดอุบัติเหตุ หรือกีด
ขวางทางแขง
6.6.7. ติดขวางรถแขงคันอื่นจนเปนเหตุใหยกเลิก SS
6.6.8. ไมออกสตารท MTC เมื่อเริ่มตนการแขงขันของแตละ LEG เกิน 30 นาที
6.6.9. ใชเวลา MAX TIME + 30 นาทีขึ้นไป ของแตละ SS
6.6.10. ไมสงใบลงเวลา MTC สุดทายของ LEG เกินเวลา TARGET TIME + 30 นาที
6.6.11. ออกสตารท SS ไมไดหลังจากปรับเปลี่ยนเวลาสตารท SS ใหมแลว
6.6.12. ไมออกสตารท SS แหงใดแหงหนึ่ง
6.6.13. การถูกประทวงเปนผล รถแขงหรือนักแขงผิดคุณสมบัติ
6.6.14. กลาวหาใหรายกับรถแขงของผูอื่นโดยมีพยานรูเห็น 2 รายขึน้ ไป
6.6.15. แสดงกิริยาหรือวาจาขูเข็ญหรือหยาบคายตอกรรมการ
6.6.16. ฝาฝนคําสั่งนายสนามหรือกรรมการผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
6.7. การประทวงและการอุทธรณ
6.7.1. นักแขง หรือ ผูจัดการทีม เทานั้นที่มีสิทธิ์ประทวง (PROTEST) โดยยืน่ หนังสือเปนลาย
ลักษณอกั ษรตอนายสนาม และแนบเงินคาธรรมเนียมการประทวงเรือ่ งละ 5,000 บาท หากคํา
ประทวงเปนผลจะไดรบั เงินคาธรรมเนียมคืน หากคําประทวงไมเปนผลจะถูกริบเงินคาธรรมเนียม
6.7.2. การประทวงคุณสมบัติรถแขงหรือคุณสมบัตินักแขง ใหประทวงกอนออกสตารทไมนอย
กวา 30 นาที
6.7.2. การประทวงผลการแขงขัน ใหประทวงภายใน 30 นาที หลังติดประกาศผลการแขงขัน
6.7.4. การประทวงเรื่องอื่นๆ ใหยื่นประทวงไดทันที (ในชวงเวลาการแขงขันของวันนั้น)
6.7.5. ผูเขาแขงขันไมมีสิทธิ์ประทวง การตัดสินของคณะกรรมการควบคุมการแขงขัน แตยังคง
มีสทิ ธิใ์ นการยืน่ อุทธรณถงึ คณะกรรมการกีฬายานยนตของ ร.ย.ส.ท. ภายใน 2 วันทําการ นับจาก
วันแขงขันเสร็จสิน้ ลง คาธรรมเนียมการอุทธรณ 10,000 บาท คณะกรรมการกีฬายานยนต
ร.ย.ส.ท. จะแตงตั้งคณะทํางานผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูเรื่องครอสคันทรีแรลลี่ ขึ้นมาสอบสวนหา
ขอเท็จจริงเพื่อใหความเปนธรรมตอผูเกี่ยวของทุกฝาย
6.8. คะแนนสะสมประจําปเพื่อชิงตําแหนงชนะเลิศแหงประเทศไทย
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6.8.1. ร.ย.ส.ท. อาจจะกําหนดใหมีผูจัดแขงมากกวาหนึ่งรายเปนผูจัดแขงเพื่อชิงตําแหนงชนะเลิศแหงประเทศไทยใน
แตละป โดยผูจัดแขงทุกรายตองใช Sporting Regulations และ Technical Regulations ที่ ร.ย.ส.ท. กําหนดขึ้น
อยางเครงครัด
6.8.2. ในกรณีที่ ร.ย.ส.ท. กําหนดใหมีผูจัดแขงหลายรายในประเภทรถแขงเดียวกัน ใหนับคะแนนสะสมของนักแขง
แตละคนจากการแขงของผูจัดแขงทุกรายรวมกัน
6.9. การนับคะแนนสะสม
6.9.1. อัตราคะแนนสะสมตอสนามสําหรับนักแขงทุกรุนการแขงขัน
อันดับ 1
12 คะแนน
อันดับ 6
5 คะแนน
อันดับ 2
10 คะแนน
อันดับ 7
4 คะแนน
อันดับ 3
8 คะแนน
อันดับ 8
3 คะแนน
อันดับ 4
7 คะแนน
อันดับ 9
2 คะแนน
อันดับ 5
6 คะแนน
อันดับ 10
1 คะแนน
6.9.2. อัตราคะแนนสะสมตอสนามสําหรับทีมแขง และ ผูผลิตรถแขง
อันดับ 1
5 คะแนน
อันดับ 2
4 คะแนน
อันดับ 3
3 คะแนน
อันดับ 4
2 คะแนน
อันดับ 5
1 คะแนน
6.9.3. คะแนนสะสมแชมปประเทศไทย ผูขับ ผูนําทาง นับจากอันดับ 1-10 โอเวอรออลของ
ผลการแขงขันแตละสนาม โดยนับคะแนนรวม 8 สนาม และ/หรือทุกสนามที่มีการแขงขัน
(ไมนับในรุนเหมือนปที่ผาน ๆมา)
6.9.4. คะแนนสะสมทีมแขง นับจากผลการแขงขันอันดับ 1-5 ของแตละสนาม สวนคะแนน
สะสมผูผลิตนับเปนรายยี่หอรถอันดับ 1-5 ของผลการแขงขันแตละสนาม
6.9.5. แชมปรนุ การแขงขัน นับคะแนนแยกเปนฝายละ 4 สนามของ 2 ผูจัดแขงขัน
6.9.6. ผูขับ ผูนําทาง ตองรวมแขงขันอยางนอย 75% โดยสนามสุดทายของทัง้ 2 ผูจัดแขงเปนภาค
บังคับ หากไมรวมการแขงขันจะถูกตัดสิทธิ์ไมไดรับตําแหนงแชมปใด ๆ
6.9.7 ผูขับ และ ผูนําทาง ที่ไดครองตําแหนงแชมปประเทศไทย ไมมีสิทธิ์รับแชมปรุนใด ๆ
6.9.8 ผูขับ ผูนําทาง ที่สังกัดทีมใดทีมหนึ่งแลว ถามีการยายทีมใหปรับคะแนนเปนศูนย และ
เริม่ ตนนับคะแนนใหม เวนแตนกั แขงอิสระทีย่ งั ไมไดสงั กัดทีมใดมากอนในรอบปการ
แขงขัน
6.9.9 ในกรณีมคี ะแนนสะสมเทากัน (ทุกรุนทุกประเภท) ใหดูผลการแขงขันสนามสุดทาย ผูได
ตําแหนงโอเวอรออล ( Overall classification) สูงกวาเปนผูชนะ
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กติกากําหนดลักษณะรถแขง (Technical Regulations)
6.10.1. รถแขงประเภท RAAT (T1)
6.10.1.1. เปนรถยนตที่ผลิตออกจําหนายทั่วโลก โดยไมจํากัดจํานวนการผลิตและปการผลิต เปนรถยนต
แบบขับเคลือ่ น 4 ลอ (4x4) ประเภทกระบะหรือรถสเตชั่นแวกอน (PICK-UP & SUV TYPES) ทัง้ รถใช
เครื่องยนตดีเซลหรือรถที่ใชเครื่องยนตเบนซิน
6.10.1.2. เปนรถยนตทจ่ี ดทะเบียนใชบนถนนสาธารณะทัว่ ไป ภายใต พ.ร.บ.การขนสงทางบก
6.10.1.4. ตัวถัง (BODYSHELL) และเครื่องยนต (ENGINE) ตองใชชอ่ื ในทางการคาเดียวกัน
และหามใชชิ้นสวนตัวถังทําจากไฟเบอรหรือวัสดุชนิดเบาอื่น ๆ เพื่อการลดน้ําหนัก
6.10.1.5. เครื่องยนตสูบลูกขนาดไมเกิน 8 สูบ ไมจาํ กัดการโมดิฟาย แตหา มติดตัง้ ระบบ DRY-SUMP
และ/หรือ NITROUS OXIDE
6.10.1.6. ระบบไอดีและไอเสียไมจํากัด แตปลายทอไอเสียตองออกทายรถและไมเปาลงพื้น
6.10.1.7. ระบบสงกําลัง และเกียรไมมีขอจํากัด
6.10.1.8. ชวงลาง ไมจาํ กัดการโมดิฟาย
6.10.1.9. SHOCK-ABSORBER ติดตั้งไดไมเกินขางละ 2 ตัว (รวมทั้งคันไมเกิน 8 ตัว)
6.10.1.10. ระบบหามลอไมมีขอจํากัด
6.10.1.11. ขนาดของลอและยางไมจํากัด แตตองไมยื่นล้ําเกินแนวดิ่งของตัวรถ
6.101.1.12. ภายในหองโดยสาร อุปกรณระบบควบคุมและแผงหนาปทมเรือนไมลปรับปรุงได
เบาะนั่งและแผงประตู พรมปูพื้น และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ถอดออกได
6.10.1.13. รถแขง RAAT (T1) จะตองมีความแข็งแรงทนทานตอสภาพเสนทางวิบากโดยทัว่ ไปได
และมีความปลอดภัยเพียงพอ ซึง่ หัวหนาตรวจสภาพทีไ่ ดรบั แตงตัง้ จาก ร.ย.ส.ท.เปนผูอนุมัติใหแขงได
6.10.2. รถแขงประเภท ซีรีสโปรดักชั่น RAAT (T2)
6.10.2.1. เปนรถยนตที่ผลิตออกจําหนายในประเทศไทย (CKD) ไมนอยกวา 500 คัน และปการผลิต
ไมเกิน 5 ป (นับจากวันสุดทายของการผลิตรถรุนนั้น) เปนรถแบบขับเคลื่อน 4 ลอ (4x4) ประเภทกระบะ
หรือรถสเตชั่นแวกอน (PICK-UP & SUV TYPES) ทั้งรถใชเครื่องยนตดีเซลหรือรถที่ใชเครื่องยนตเบนซิน โดย
ผูเขาแขงขันตองยื่นเอกสารแสดงขอมูลจําเพาะ เชน คูมือซอม ไวเปนหลักฐานกับ ร.ย.ส.ท.
6.10.2.2. เปนรถยนตที่ผลิตออกจําหนายในประเทศไทย ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวกับ FIA เปนรถแขงประเภท
SERIES CROSS-COUNTRY CARS (GROUP T2) ซึ่งผูเขาแขงขันตองยื่นเอกสาร FIA
HOMOLOGATION ไวเปนหลักฐานกับ ร.ย.ส.ท. (รถที่ผลิตในตางประเทศแมจะมี FIA HOMOLOGATIONก็
ไมไดรับอนุญาตใหรวมแขงขันในรุนนี้)
6.10.2.3. เปนรถยนตทจ่ี ดทะเบียนใชบนถนนสาธารณะทัว่ ไป ภายใตพ.ร.บ.การขนสงทางบก
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6.10.2.4. น้ําหนักรถอยางต่ํา ตองไมนอยกวาที่ระบุไวตามขอมูลจําเพาะของรถรุนนั้น ๆ
6.10.2.5. ตัวถัง (BODYSHELL) และโครงสราง (CHASSIS) ตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผลิตในรถรุน
นั้นๆ หามใชไฟเบอรหรือวัสดุอื่นๆ ทดแทน หามตัดเจาะทุกชิ้นสวนของตัวรถเพื่อการลดน้ําหนัก
(รถปกอัพหามถอดฝากระบะทาย)
6.10.2.6. เครื่องยนตตองเปนเครื่องยนตที่ควบคูมากับรถรุน MODEL นัน้ ๆ
6.10.2.7. ตัวทอรโบ (โขงไอดี โขงไอเสีย และ CENTER-SECTION) ตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผลิตซึ่ง
ตรงตามรุนและปการผลิต ที่ติดรถออกมาจําหนายทั่วไป ชิ้นสวนภายในเทอรโบปรับปรุงได
6.11.2.8. ทออากาศเทอรโบ (TURBO RESTRICTOR) จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางภายในดังนี้
เครื่องยนตเบนซิน
- 32 ม.ม. สําหรับเครื่องยนตที่มีความจุกระบอกสูบไมเกิน 4
,000 ซี.ซี.
- 35 ม.ม. สําหรับเครื่องยนตที่มีความจุกระบอกสูบเกินกวา 4,000 ซี.ซี. แตไมเกิน 6,000 ซี.ซี.
- 38 ม.ม. สําหรับเครื่องยนตที่มีความจุกระบอกสูบ 6,000 ซี.ซี. ขึน้ ไป
เครื่องยนตดีเซล
- 39 ม.ม. สําหรับเครื่องยนตที่มีความจุกระบอกสูบไมเกิน 5
,000 ซี.ซี.
- 43 ม.ม. สําหรับเครื่องยนตที่มีความจุกระบอกสูบเกินกวา 5,000 ซี.ซี. แตไมเกิน 6,000 ซี.ซี.
- 46 ม.ม. สําหรับเครื่องยนตที่มีความจุกระบอกสูบ 6,000 ซี.ซี. ขึน้ ไป
6.10.2.9. ระบบหลอเย็นอากาศ (INTERCOOLER) ตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผลิต
(รถที่ไมมีอินเตอรคูลเลอร หามติดเพิ่ม เวนแตที่มีระบุไวในรถรุนที่มี FIA HOMOLOGATION)
6.10.2.10ใ ชิ้นสวนและวัสดุขอตอทอ INTERCOOLER ทอน้ํา ทอน้ํามัน อนุญาตใหเปลี่ยนตางจาก
ของเดิมได
6.10.2.11. หามติดตั้งตัวปรับแรงดันเทอรโบภายในหองโดยสาร หรือตําแหนงที่ปรับไดในระหวางขับ
6.10.2.12. ระบบหัวฉีด ปมดีเซล ปรับแตงได แตหามเปลี่ยนแปลงระบบ
6.10.2.13. หามติดตัง้ ระบบ DRY-SUMP, SUPERCHARGER และ/หรือ NITROUS OXIDE
6.10.2.14. ระบบไอดีและไอเสียตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผลิต ปลายทอไอเสียตองออกทายรถ
6.10.2.15. อนุญาตใหเปลี่ยนหรือปรับขยายหมอน้ําได แตตองติดตั้งอยูในตําแหนงเดิม (สามารถติดตัง้
พัดลมไฟฟาเพิม่ เติมได)
6.10.2.16. ระบบสงกําลัง และเสื้อเกียรตองใชของเดิมจากโรงงานผูผลิต ปรับแตงอัตราทดเกียรไดแตหาม
ใชเฟองเกียรแบบ “DOG-ENGAGEMENT”
6.10.2.17. ตองใชเสื้อเฟองทายเดิมที่ติดรถมาจากโรงงานผูผลิต แตปรับปรุงชิ้นสวนภายในได
6.10.2.18. หามเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของชวงลาง
6.10.2.19. หามติดตั้งเหล็กกันโคลง (STABILIZER-BAR) เพิ่มเติม
6.10.2.20. อนุญาตใหเปลี่ยนขนาดของเหล็กกันโคลง แหนบ สปริงขด และทอรชั่นบารได แตตองติดตั้งที่
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จุดยึดในตําแหนงเดิม (สามารถปรับปรุงจุดยึดตางๆใหแข็งแรงขึ้นได)
6.10.2.21. อนุญาตใหเปลี่ยน SHOCK-ABSORBER หรือติดตั้งเพิ่มเติมไดไมเกินขางละ 2 ตัว
(รวมทั้งคันไมเกิน 8 ตัว)
6.10.2.22. ระบบหามลอตองคงรูปแบบเดิม คารลิเปอรตองคงเดิมจากโรงงานผูผลิต อนุญาตใหเปลี่ยนผา
เบรกและสายสงน้าํ มันเบรกได (รถที่มี ABS หรือ DYNAMIC STABILITY CONTROL เปนอุปกรณปกติ
จากโรงงาน จะตัดระบบการทํางานดังกลาวออกก็ได)
6.10.2.23. ขนาดของลอและยางไมจํากัด แตตองไมยื่นล้ําเกินแนวดิ่งของตัวรถ
6.10.2.24. หมอกรองอากาศใหใชของเดิมจากโรงงานผูผลิต แตเปลี่ยนไสกรองได
6.10.2.25. ภายในหองโดยสาร อุปกรณระบบควบคุมและแผงหนาปทมเรือนไมลของโรงงานผูผลิต
ตองคงสภาพเดิมไว แตเบาะนั่งและแผงประตู พรมปูพื้น และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ถอดออกได
6.10.3 อุปกรณเพื่อความปลอดภัยและเพื่อการแขงขัน (ทุกรุนการแขงขัน RAAT T1 และ T2)
6.10.3.1. หมวกกันน็อกจะตองมีการรับรองตามมาตรฐาน FIA หรือ ร.ย.ส.ท. กําหนด
6.10.3.2. ชุดแขงจะตองมีการรับรองตามมาตรฐาน FIA หรือ ร.ย.ส.ท. กําหนด
6.10.3.3. โครงยึดเสริมความแข็งแรงภายในตัวรถ (ROLL-CAGE) ตองสรางขึ้นจากทอเหล็กเหนียวขนาด
ขัน้ ต่าํ 1.5”-OD x 0.083”-WALL ที่มีจุดยึดกับตัวรถอยางนอย 6 จุด (ใหอางอิงวิธีออกแบบและการยึดเกาะ
กับตัวถังตาม FIA APPENDIX-J ARTICLE 253.8)
6.10.3.4. รถแขงจะตองมีเครื่องดับเพลิงออโตเมติกตามกติกา FIA หรือมีถังดับเพลิงสาร HALON ไมนอย
กวา 4 กก.(หรือ 2 ถัง ถัง 2 กก.) ติดตัง้ ในรถอยางมัน่ คง แตสามารถหยิบนําออกมาใชไดสะดวกและรวดเร็ว
ทันเหตุการณ
6.10.3.5. สวิทซตัดไฟจํานวน 2 จุด ภายในหองโดยสาร และภายนอกรถดานซายมือของขอบลางกระจกบัง
ลมหนา และทําเครื่องหมายใหเห็นชัดเจน
6.10.3.6. เข็มขัดนิรภัยชนิด 4 แถบ ความกวางของแถบคาดอยางนอย 3 นิ้ว และมีจุดยึดตอชุดไมนอยกวา
4 จุด ตามขอกําหนดของ FIA APPENDIX-J ARTICLE 253.1
6.10.3.7. เบาะนั่ง ทั้งผูขับและผูนําทางจะตองเปนเบาะที่ทําขึ้นมาเพื่อใชในการแขงขันที่มีสภาพดีไมมีรอย
ชํารุด ติดยึดอยางมัน่ คงแข็งแรงตามขอกําหนดของ ร.ย.ส.ท. หรือ FIA APPENDIX-J ARTICLE 253.6
6.10.3.8. กระจกบังลมหนาตองเปนกระจกนิรภัยแบบ 2 ชั้น (LAMINATED)
6.10.3.9. รถแขงทุกคันตองติดตั้งหูลากเพิ่มเติมทั้งดานหนาและดานทายรถอยางมั่นคงแข็งแรงสามารถรับ
แรงฉุดดึงไดอยางนอย 3 ตัน พรอมทั้งทําเครื่องหมายบอกตําแหนงใหเห็นอยางเดนชัด
6.10.3.10. ตองมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน (FIRST-AID KIT) ติดตัง้ ไวในรถ เพือ่ นําออกมาใชไดสะดวกและ
มีเครือ่ งหมายบอกใหเห็นอยางชัดเจน
6.10.3.11. ตองมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมสะทอนแสง 1 อัน
6.10.3.12. ตองติดตั้งแตรที่มีเสียงดังไดยินชัดเจนไกลเกิน 200 เมตรและใชงานไดในระหวางแขงขันชวง SS
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6.10.3.13. ตองมีไฟเบรกและไฟทายเพิ่มเติมบนกระจกบานหลังหรือจุดสูงสุดของทายรถจํานวน 2 ดวง
สองแสงสีแดงใหเห็นอยางเดนชัด
6.10.3.14. ตองมีกระจกสองหลังทัง้ ดานซาย ดานขวาและภายในรถ
6.10.3.15. ตองมียางกันโคลน ติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรงที่ลอทั้ง 4 ลอ ตามขอกําหนด FIA
6.10.3.16. ตองติดตั้งเครื่องมือวัดระยะทาง (TRIP-TWIN MASTER) ทีไ่ ดมาตรฐานและใชงานได
6.10.3.17. หามติดตั้งเครื่องสื่อสาร วิทยุรับสงคลื่น UHF หรือ VHF
6.10.3.18. อนุญาตใหมีเครื่องแจงพิกัดระบบดาวเทียม GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
6.10.3.19. อนุญาตใหตดิ ตัง้ ปลองหายใจ (SNORKLE) ได
6.10.3.20. อนุญาตใหตดิ ตัง้ กวาน (WINCH) แบบไฟฟาหรือแบบเพลาขับไดทั้งดานหนา-หลัง
6.10.3.21. ตองมีสายลากจูงรถ (หรือเชือกกระตุก) แบบมาตรฐานความยาวไมนอ ยกวา 3.5 เมตร
รับน้าํ หนักไดไมนอ ยกวา 3 ตัน พรอมดวยตัว U-bolt ที่มีขนาดใหญแข็งแรงเขากับขอลากที่ติดกับตัวรถทั้ง
หนา-หลัง
6.10.3.22. ตองมีขอลากรถทั้งดานหนาและดานทายรถที่มีขนาดแข็งแรง และมีเสนผาศูนยกลางของรูหรือหู
ลากไมเล็กกวา 45 มม.
6.10.3.23. ตองมียางอะไหล จํานวน 2 เสน ขนาดของยางตองเปนขนาดเดียวกับที่ใชกับรถแขงทั้ง 4 เสน
พรอมทั้งมีแมแรงที่ติดตั้งไวอยางมั่นคง
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