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ระเบยีบการแข่งขันจักรยาน 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 

******************** 
 
1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
      ประธานกรรมการ    อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา   นายพีระพงษ์ สุวรรณราช 
      สถานที่ติดต่อ    154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

        โทร. 02 – 2140120 ต่อ 3030 ,02-2142256  โทรสาร   02-2141807-8   
www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
     ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง    

ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง    
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    ผู้แทนกรมพลศึกษา   
กรรมการ           บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง           
กรรมการและเลขานุการ         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง    
3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 
3.2  ให้เป็นไปตามกติกาบทบัญญัติของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ(UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
4. ประเภทการแข่งขัน 
            4.1  ประเภทถนน 

    4.1.1  ไทม์ไทรอัลชาย ระยะทางในการแข่งขัน 30 กิโลเมตร แต่ละเขตสามารถส่งนักกีฬา         
ได้ไม่เกิน 3  คน 

    4.1.2  ไทม์ไทรอัลหญิง ระยะทางในการแข่งขัน 15 กิโลเมตร แต่ละเขตสามารถส่งนักกีฬา          
ได้ไม่เกิน 3  คน 

      4.2  ประเภทเสือภูเขา 
4.2.1  ครอสคันทรีชาย ใช้เวลาการแข่งขันไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 45 นาที  

ไม่เกิน  4  คน 
     4.2.2  ครอสคันทรีหญิง ใช้เวลาการแข่งขันไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 15 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
ไม่เกิน  4  คน 
     4.2.3  ดาวน์ฮิลส์ชาย ระยะทางในการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลเมตร  ใช้เวลาการแข่งขัน 
ไม่เกิน 3 - 5 นาที ไม่เกิน  3  คน          

4.2.4  ดาวน์ฮิลส์หญิง ระยะทางในการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาการแข่งขัน 
ไม่เกิน 3 - 5 นาที  ไม่เกิน  3  คน  
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5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่   
จํานวนนักกีฬาจักรยานที่ส่งเข้าแข่งขันของแต่ละเขตไม่เกิน  20  คน เจ้าหน้าที่ไม่เกิน  5 คน โดยใช้สัดส่วน

เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน ต่อจํานวนนักกีฬา 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ทั้งน้ีหากเขตใดมีนักกีฬาผ่าน เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติน้อยกว่า 4  คน อนุญาตให้มีผู้ควบคุมทีม  1 คน  
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1   ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553         
6.2   นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ.2537  ขึ้นไป) 

7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
             จัดการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ  (UCI)และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8. การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับของ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 
9. การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย  หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างไม่มี
เง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ   
10. รางวัลการแข่งขัน 
         ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2553  ข้อที่  32  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
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