ระเบียบการแข่งขันกีฬาจักรยานเสื อภูเขา (ถนน)

ระเบียบการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา(ถนน)
ในกีฬาประเพณีสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 31
วันที่ 16 ธันวาคม 256 เวลา 06.00 น.
1. ผู้จัดการแข่งขันและการประสานการจัด
ผู้จัดการแข่งขัน
เครือข่ายบริการสุขภาพกันทรลักษ์
นายชัชวาล ศรีเมือง
ผู้ประสานการจัดการแข่งขัน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.ศรีสะเกษ
นายกิตติพงษ์ ระหาร โทร 0982694426
2. เส้นทางและระยะทาง
จุดเริ่มต้น(START) หน้าศูนย์ Hino ศรีสะเกษ ถนนศรีสะเกษ-อุบลฯ (ก่อนถึงศาลฮันนี่) จุดสิ้นสุด (FINISH)
ถนนหน้าประตูทางเข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางการแข่งขัน 9.1 กิโลเมตร

3.ประเภทการแข่งขัน
3.1 ประเภทบุคคล จานวน 10 รุ่น
รุ่นอายุต่ากว่า 30 ปี ชาย
รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย
รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย
รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย
รุ่นผู้บริหาร ชาย
รุ่นอายุต่ากว่า 30 ปี หญิง
รุ่นอายุ 30 – 39 ปี หญิง
รุ่นอายุ 40 – 49 ปี หญิง

รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

0
1
2
3
4
5
6
7

ระเบียบการแข่งขันกีฬาจักรยานเสื อภูเขา (ถนน)

รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป หญิง
รหัส 8
รุ่นผู้บริหาร หญิง
รหัส 9
3.2 ประเภททีม
ประเภททีม 3 คน (อายุรวมไม่น้อยกว่า 120 ปี มีหญิงอย่างน้อย 1 คน) รหัส T
หมายเหตุ ๑) สามารถสมัครได้พียงประเภทเดียวเท่านั้น เช่น สมัครประเภทบุคคลหรือสมัครประเภททีม
๒) รุ่นผู้บริหาร หมายถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 3 ท่าน,
ผู้อานวยการโรงพยาบาล/รองผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ,ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกท่าน,สาธารณสุข
อาเภอทุกทุกท่าน,ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการโรงพยาบาลประชารักษ์ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เท่านั้น
2. ประเภททีม 3 คน ส่งได้ CUP ละไม่เกิน 3 ทีม
4. กฏกติกาการแข่งขัน
1. จักรยานที่ใช้ในการแข่งขันประเภทเสือภูเขา(ถนน) ที่มีขนาดวงล้อ ไม่เกิน 29 นิ้ว และหน้าของยางรถ
ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว หรือใช้จักรยานแม่บ้านที่มีวงล้อ ไม่เกิน 29 นิ้ว และหน้ายางไม่น้อย 1.5 นิ้ว เข้าแข่งขันเท่านั้น
2. หากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขัน เช่น ยางรั่ว ยางแตก โซ่ขาด ให้ซ่อม/เปลี่ยนล้อได้โดยทีมซ่อม
ของ CUP ตนเอง ห้ามเปลี่ยนจักรยานคันใหม่โดยเด็ดขาด
3. หากผู้ใดรายงานตัวช้ากว่ากาหนดการปล่อยตัวในแต่ละรุ่น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้แต่นับเวลา
เริ่มต้น ตามที่ได้กาหนดไว้
4. การสมัครแข่งขันประเภททีม 3 คน ในแต่ละ CUP สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน CUP ละ
3 ทีม ในทีมต้องมีผู้เข้าแข่งขันเป็น เป็นหญิงอย่างน้อย 1 คน รวมอายุกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 120 ปี และต้องระบุ
ตัวผู้เล่นในแต่ละทีมให้ชัดเจน โดยจะยึดตามรายชื่อในใบสมัครเท่านั้น และหากมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นทีม สามารถ
แจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. เท่านั้น ไม่รับแจ้งเปลี่ยนหน้า
งานโดยเด็ดขาด
5. รับอุปกรณ์ป้ายหมายเลขประจาตัวผู้แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00-16.30 น.
6. ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน และไม่ได้ลงทะเบียน ห้ามเข้าร่วมในเส้นทางการแข่งขันเด็ดขาด
5. การส่งรายชื่อ/ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน
ส่งรายชื่อนักกีฬา ให้ระบุวัน เดือน ปี เกิด เลขประจาตัวประชาชน และระบุผู้ที่สมัครประเภททีม ตาม
รายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น.
ทาง E-mail : ncdssk@gmail.com และรับป้ายหมายเลขประจาตัวนักกีฬา วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 12.0016.30 น. และรายงานตัวแข่งขัน วันที่ 16 ธันวาคม 61 ก่อนเวลา 05.50 น. ณ ศูนย์ Hino ศรีสะเกษ
6. การตัดสินการแข่งขัน
ประเภทบุคคล จับเวลาผู้เข้าถึงเส้นชัยทุกคน ผู้ที่ได้เวลาน้อยที่สุดในแต่ละรุ่นที่ไม่ผิดกติกา ลาดับที่ ๑-๓
ได้รับเหรียญทอง เงิน ทองแดง ตามลาดับ
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ประเภททีม นาเวลาของผู้ที่ลงแข่งขันประเภททีมในแต่ละทีมมารวมกัน ทีมที่ได้เวลารวมน้อยที่สุด ที่ไม่ผิด
กติกา ลาดับที่ ๑-๓ ได้รับเหรียญทอง เงิน ทองแดง ตามลาดับ
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กาหนดการแข่งขันจักรยาน
ในการกีฬาประเพณีสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 31
วันที่ 16 ธันวาคม 2561
เวลา 05.00 - 05.50 น.
เวลา 05.50 น.
เวลา 06.00 น.
เวลา 06.05 น.
เวลา 06.10 น.
เวลา 06.15 น.
เวลา 06.20 น.
เวลา 06.25 น.
เวลา 07.30 น.
เวลา 07.30-08.00 น.

– รับรายงาน ณ ศูนย์ Hino ศรีสะเกษ ถนนศรีสะเกษ-อุบลฯ
- ปิดการรับรายงานตัว
- ปล่อยตัวประเภททีม
- ปล่อยตัวรุ่นอายุ ต่ากว่า 30 ปี ชาย - หญิง
- ปล่อยตัวรุ่นอายุ 30 - 39 ปี ชาย - หญิง
- ปล่อยตัวรุ่นอายุ 40 - 49 ปี ชาย - หญิง
- ปล่อยตัวรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย- หญิง
- ปล่อยตัวผู้บริหาร ชาย-หญิง
– ทุกคนถึงเส้นชัย
: มอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาจักรยาน
: เสร็จพิธี

ลาดับขั้นการรับมอบเหรียญรางวัล ในการแข่งขันจักรยาน ครั้งที่ 10
➢ รุ่นผู้บริหารหญิง
➢ รุ่นผู้บริหารชาย
➢ รุ่นอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หญิง
➢ รุ่นอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ชาย
➢ รุ่นอายุไม่เกิน 40-49 ปี หญิง
➢ รุ่นอายุไม่เกิน 40-49 ปี ชาย
➢ รุ่นอายุไม่เกิน 30-39 ปี หญิง
➢ รุ่นอายุไม่เกิน 30-39 ปี ชาย
➢ รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
➢ รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
➢ ประเภททีม

