กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับ – ฟาร์ มโชคชัย ทัวร์ เดอ ฟาร์ ม 6
1. นักกีฬาจะต้องปฎิบตั ิตามข้อกาหนดของการแข่งขันและหน่วยงานในพื้นที่
2. เจ้าหน้าที่บนเส้นทางการแข่งขันสามารถตัดสิ ทธินกั กีฬาออกจากการแข่งขันได้
3. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถตัดสิ นใจนานักกีฬาออกจากพื้นที่การแข่งขันได้ หากนักกีฬาได้รับบาดเจ็บหรื ออุบตั ิเหตุจาก
การแข่งขันซึ่งเป็ นเหตุให้ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ เพื่อหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ ยงของการบาดเจ็บหรื อเหตุที่นาไปสู่การสูญเสี ยชีวติ
นักกีฬาที่ได้รับการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์จะได้รับผลการแข่งขัน DNF (Did not finish ไม่จบการแข่งขัน)
4. นักกีฬาจะต้องไม่ใช้ยาหรื อสารกระตุน้ ในรู ปแบบต่างๆ ตามข้อกาหนดของ UCI
5. การโกง ขโมย หรื อการกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผเู ้ ข้าร่ วม จะถูกตัดสิ ทธิออกจากการแข่งขันทันที และอาจะมีผลต่อ
รายการแข่งขันในอนาคตของ ฟาร์มโชคชัย ทัวร์ เดอ ฟาร์ม หรื อ ฟาร์มโชคชัย เอ้าท์ดอร์ สปอร์ต
6. ผูเ้ ข้าร่ วมสามารถออกจากการแข่งขันได้ตลอดเวลาการแข่งขัน และถือเป็ นหน้าที่ของนักกีฬาที่ตอ้ งแจ้งผูจ้ ดั การแข่งขัน ณ
กองอานวยการ บริ เวณเส้นชัย ท่านจะไม่ได้รับการจัดอันดับการแข่งขัน
7. ผูจ้ ดั มีสิทธิที่จะจากัดจานวนผูเ้ ข้าร่ วม หรื อปฎิเสธการสมัครเข้าร่ วมแข่งขัน
8. ผูจ้ ดั สามารถแก้ไขระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆของการแข่งขันโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ผูจ้ ดั สามารถแก้ไขเส้นทางการแข่งขันโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผูเ้ ข้าร่ วมที่อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมและลงชื่อรับทราบเงื่อนไขการเข้าร่ วมจากผูป้ กครองที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
11. ผูเ้ ข้าร่ วมต้องมีความพร้อมทางร่ างกาย และสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่ วมได้
12. กรณี ที่สภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการแข่งขัน ผูจ้ ดั สามารถเลื่อนเวลาการปล่อยตัว ปรับเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขัน หรื อ
ยกเลิกการแข่งขันหากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยยาวนานหลังเลื่อนเวลาการปล่อยตัว โดยผูจ้ ดั ไม่ตอ้ งคืนเงินค่าสมัครแต่อย่างใด
13. จักรยานของผูเ้ ข้าร่ วมต้องอยูใ่ นสภาพที่พร้อมต่อการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย

14. ผูเ้ ข้าร่ วมงาน ฟาร์มโชคชัย ทัวร์ เดอ ฟาร์ม 6 จะต้องมีจกั รยานสาหรับการแข่งขันถนน และหมวกกันน็อก (‘Going Greener’
ระยะทาง 63 กม. สามารถใช้จกั รยานเสื อภูเขาได้)
15. ท่านจะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดระยะเวลา ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด หากผูจ้ ดั พบผูเ้ ข้าร่ วมไม่สวมหมวก
กันน็อกขณะขับขี่ จะถูกตัดสิ ทธิออกจากการแข่งขันทันที
16. อุปกรณ์/จักรยาน ดังต่อไปนี้ ไม่อนุญาตให้เข้าร่ วม
จักรยานที่มีแฮนด์ไตรบาร์แบบจักรยานไตรกีฬา หรื อแฮนด์ที่มีการต่อเติมอื่นๆ
ขวดน้ า/กระป๋ อง ที่อาจแตกได้ระหว่างการขับขี่ (เช่น ขวดแก้ว) หรื อแบบอลูมิเนียมที่เสี่ ยงให้เกิดอันตรายแก่ผแู ้ ข่งขันท่านอื่นๆ
จักรยานแบบนอน จักรยานล้อเดียว จักรยานแบบขับขี่มากกว่า 1 คน
17. ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันตลอดเวลาขณะอยูบ่ นเส้นทางการแข่งขัน หมายเลขการแข่งขันเป็ นการแสดงว่าท่าน
กาลังอยูใ่ นระหว่างการแข่งขัน โดยห้ามทาการปรับแต่ง ตัด ทาให้ขนาดต่างไปจากเดิม ซึ่งมีผลต่อการมองเห็นของเจ้าหน้าที่การ
แข่งขัน อาจมีผลให้ถูกตัดสิ ทธิจากการแข่งขัน
18. ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องรับผิดชอบดูแลการซ่อมจักรยานของท่านเอง
19. สถานที่จดั การแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริ การตรวจสอบจักรยาน ณ สถานที่จดั การแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
(ไม่มีบริ การปะยาง) อย่างไรก็ตาม ท่านควรเตรี ยมพร้อมหากจักรยานของท่านพบปั ญหาที่อาจทาให้ไม่สามารถแข่งขันได้
20. ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายไทยอย่างเคร่ งครัด เคารพกฎจราจร รับผิดชอบหากมีการหลีกเลี่ยงการปฎิบตั ิ หากพบว่า
มีการฝ่ าฝื น จะถูกตัดสิ ทธิออกจากการแข่งขันทันที
ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องขับขี่อยูใ่ นช่องการจราจรฝั่งซ้ายตลอดการแข่งขัน ยกเว้นมีการแจ้งเตือนให้ปฎิบตั ิของเจ้าหน้าที่เส้นทางการ
แข่งขัน
แม้วา่ ตลอดเส้นทางการแข่งขันจะมีการควบคุมการจราจรจากเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่สามารถทาการปิ ดจราจรเพื่อการแข่งขันได้ ฉนั้น
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมตระหนักอยูเ่ สมอว่า อาจมียานพาหนะเข้ามาในเส้นทางการแข่งขันได้ตลอดเวลา และเตรี ยมพร้อมอยูเ่ สมอ ผูท้ ี่ขบั ขี่
ในช่องจราจรฝั่งขวาโดยไม่มีมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ จะถูกตัดสิ ทธิออกจากการแข่งขัน และต้องรับผิดชอบด้วยตนเองหาก
เกิดอุบตั ิเหตุ

21. ด้วยสภาพอากาศที่อาจร้อนจัด ณ วันจัดงาน ผูจ้ ดั แนะนาอย่างยิง่ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีพกขวดน้ าอย่างน้อย 2 ขวด ระหว่างการ
แข่งขัน
22. การใช้ถอ้ ยคาที่ไม่เหมาะสม หรื อ การแสดงออกที่ไม่สุภาพต่อเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตารวจ อาสาสมัคร ผูเ้ ข้าร่ วมชมการ
แข่งขัน นักกีฬาท่านอื่น ถือเป็ นสิ่งต้องห้ามที่ไม่สามารถกระทาได้
23. ไม่อนุญาตให้ใช้หูฟัง ไอพอท เครื่ องเล่นเอ็มพี3 หรื ออื่นๆ ขณะทาการแข่งขัน โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
24. ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องสวมใส่ชุดปั่นจักรยานที่เหมาะสม (ชุดที่สวมใส่จะต้องปกปิ ดลาตัว) สามารถปลดซิปได้
25. ฟาร์มโชคชัย ทัวร์ เดอ ฟาร์ม 6 มีการใช้ระบบการจับเวลาอิเล็คโทรนิค เพื่อแสดงเวลาการแข่งขันของผูเ้ ข้าร่ วม ท่านจะได้รับ
สติ๊กเกอร์หมายเลขการแข่งขันที่มีการติดตั้งชิพจับเวลา สาหรับติดด้านบนของหมวกกันน็อกจักรยานของนักกีฬา
26. การประท้วง
ผูเ้ ข้าร่ วมที่มีความประสงค์ที่จะทาการประท้วงผลการแข่งขัน ไม่วา่ จะจากการตัดสิ นของผูจ้ ดั หรื อ จากผูเ้ ข้าร่ วมท่านอื่นๆ ท่าน
จะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผูอ้ านวยการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังท่านสิ้นสุดการแข่งขัน หรื อ หลังออกจากการ
แข่งขัน และต้องชาระค่าธรรมเนียมการประท้วง 1,000 บาท โดยจะได้รับคืนหากผลการประท้วงมาจากความผิดพลาดจากผูจ้ ดั
หรื อผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันท่านอื่น
การตัดสิ นจากผูอ้ านวยการแข่งขันถือเป็ นสิ ทธิ์เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้ ผูเ้ ข้าร่ วมทาผิดระเบียบการประท้วงอาจถูกตัด
สิ ทธิ์จากการแข่งขันในอนาคตของ ฟาร์มโชคชัย ทัวร์ เดอ ฟาร์ม หรื อ ฟาร์มโชคชัย เอ้าท์ดอร์ สปอร์ต ได้
27. การปั่ นจักรยานถือเป็ นกิจกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และการทิ้งขยะในสถานที่ที่ไม่ได้จดั ไว้ถือเป็ นสิ่ งต้องห้ามเด็ดขาด

