Kawasaki Road Racing Championship 2017
ชือรายการแข่ งขัน : Kawasaki Road Racing Championship 2017
ผู้จัดการแข่ งขัน : Grand Prix International Public Co., Ltd. (GPI)
ผู้สนับสนุน
: บริ ษัทคาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รุ่ นการแข่ งขัน : กําหนดรุ่นการแข่งขันและรถทีใช้ สําหรับแข่งขันไว้ ดงั นี
ลงทะเบียนสมัครล่วงหน้ า ค่ าสมัครรุ่ นละ 400 บาท
§ สมัครผ่านช่องทาง www.facebook.com/KawasakiRoadRacing/
§ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มใบสมัคร (ไฟล์แนบ) กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน
§ โอนค่าสมัครมาทีบัญชี นางนภัณ ไตรรัตน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที 863-2-21647-6
§ ถ่ายรูปใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินส่งมายัง ID Line : kung272509
ลงทะเบียนสมัครหน้ างาน ค่ าสมัครรุ่ นละ 700 บาท
ค่ าสมัคร
ลําดับ
รุ่ นการแข่ งขัน
รุ่ นรถ
ล่ วงหน้ า
1
2

Mini Bike – A
Mini Bike – B

3

Ninja 250/300 – A

4

Ninja 250/300 – B

5
6
7
8

Ninja 650 Open
Ninja ZX-10R ST1
Ninja ZX- 10R ST2
Ninja ZX- 10R SB1

สนามแข่งขัน:

KSR, Z125
KSR, Z125
Z250SL, Z250, Z300, Ninja250SL
Ninja250, Ninja300
Z250SL, Z250, Z300, Ninja250SL
Ninja250, Ninja300
ER-6n, Ninja650, Z650, Versys650
Ninja ZX -10 R, Z1000, Ninja1000
Ninja ZX -10 R, Z1000, Ninja1000
Ninja ZX- 10 R

ค่ าสมัคร
หน้ างาน

400
400

700
700

400

700

400

700

400
400
400
400

700
700
700
700

หมายเหตุ

แข่งขันในสนามปิ ดโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของสนามแข่งและคํานึงถึงความปลอดภัยของนักแข่งผู้ชม
และกรรมการจัดการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขัน :
ลําดับ
สนาม
1
สนามที 1
2
สนามที 2
3
สนามที 3
4
สนามที 4

วันที
29 - 30 เมษายน 2560
24 - 25 มิถนุ ายน 2560
26 - 27 สิงหาคม 2560
21 - 21 มกราคม 2561

สนามแข่ งขัน
สนาม ไทยแลนด์ เซอร์ กิต นครชัยศรี
สนาม ไทยแลนด์ เซอร์ กิต นครชัยศรี
สนาม ช้ าง อินเตอร์ เนชันแนล เซอร์ กิตบุรีรัมย์
สนาม ช้ าง อินเตอร์ เนชันแนล เซอร์ กิตบุรีรัมย์

คุณสมบัตนิ ักแข่ ง: ผู้ทีจะสมัครเข้ าร่วมการแข่งขันในรายการ Kawasaki Road Racing Championship 2016 ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
ผู้สมัครแข่งขันจะต้ องมีอายุครบ 15 ปี บริ บรู ณ์และต้ องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อใบอนุญาตขับขีรถจักรยานยนต์ทีออกโดย
กรมการขนส่งทางบกต่อเจ้ าหน้ าทีรับสมัครในวันสมัคร
หมายเหตุ การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการและผู้จดั การแข่งขันถือว่าสินสุด

กติกาในการเตรี ยมรถสําหรั บการแข่ งขัน

Mini Bike - A / B
รุ่ น Mini Bike
รถทีใช้ ทําการแข่งขันรถรุ่น KSR, Z125
รถรุ่ น KSR
ผู้จดั การแข่งขันกําหนดให้ รถทีเข้ าแข่งขันในรุ่น KSR ทุกคันจะต้ องคงชินส่วนตามมาตรฐานเดิมทีติดรถมาจากโรงงานโดยห้ าม
เปลียนแปลงแก้ ไขหรื อถอดออกหรื อใส่เพิมเติมชินส่วนอืนใดดัง 4 รายการต่อไปนีรวมทังห้ ามติดตังอุปกรณ์เกียวกับไนตรัสออกไซค์ใดๆ
ทังสิน
1. แคร๊ งเครื องยนต์ (ในกรณีรถทีทําการขยายแคร๊ งแล้ วสามารถนํามาใช้ ในการแข่งขันได้ )
2. ฝาสูบ, วาวล์, เสือสูบ, ปะเก็น, ระยะชักเดิม (ยกเว้ นการเปลียนแปลงขนาดความจุซงกํ
ึ าหนดให้ ใช้ ร่วมกับลูกสูบ
มาตรฐานของรถคาวาซากิรุ่น KL110 หรื อ AN112 หรื อ AN125 ไซด์ไม่เกิน 100 เท่านัน)
3. โช้ คอัพหน้ า (ยกเว้ นการติดตังตัวปรับสปริ ง)
4. เฟรมตัวถัง (ยกเว้ นการติดตังโช้ คกันสะบัด, หรื อกลไกเปลียนเกียร์ ,หรื อแฟริ ง)
รถรุ่ น Z125
ผู้จดั การแข่งขันกําหนดให้ รถทีเข้ าแข่งขันในรุ่น Z125 ทุกคันจะต้ องคงชินส่วนตามมาตรฐานเดิมทีติดรถมาจากโรงงานโดยห้ าม
เปลียนแปลงแก้ ไขหรื อถอดออกหรื อใส่เพิมเติมชินส่วนอืนใดดัง 3 รายการต่อไปนีรวมทังห้ ามติดตังอุปกรณ์เกียวกับไนตรัสออกไซค์ใดๆ
ทังสิน
1. เครื องยนต์ (ยกเว้ นการเปลียนแปลง ECU, หัวฉีด และเรื อนลินเร่ง)
2. ฝาสูบ, วาวล์, เสือสูบ, ปะเก็น, ระยะชักเดิม (ยกเว้ นการเปลียนแปลงขนาดความจุซงกํ
ึ าหนดให้ ใช้ ร่วมกับลูกสูบ
มาตรฐานของรถคาวาซากิรุ่นKL110 หรื อ AN112 หรื อAN125 ไซด์ไม่เกิน 100 เท่านัน)
3. โช้ คอัพหน้ า(ยกเว้ นการติดตังตัวปรับสปริ ง)
4. เฟรมตัวถัง (ยกเว้ นการติดตังโช้ คกันสะบัด, หรื อกลไกเปลียนเกียร์ (ติดตัง Quick Shift ได้ ), หรื อแฟริ ง)
หมายเหตุ: รถทีลงทําการแข่ง รุ่น Mini Bikeทุกคันต้ องร้ อยลวดน็อตเติม, น๊ อตถ่ายนํามันเครื องและน๊ อตยึดคาลิปเปอร์ เบรกหน้ า และ
ติดตังถาดรองเครื องยนต์ มิฉะนันจะถือว่าไม่ผา่ นการตรวจสภาพรถ

Ninja 250/300- A /B
รุ่ น Ninja 250/300 A / B
รถทีใช้ ทําการแข่งขันกําหนดให้ เป็ นรถรุ่น Z250SL, Z250, Z300, Ninja250SL, Ninja250, Ninja300
ผู้จดั การแข่งขันกําหนดให้ รถทีเข้ าแข่งขันในรุ่น Ninja250/300 - A / B ทุกคันจะต้ องคงชินส่วนมาตรฐานเดิมตาม 5 รายการ
ต่อไปนี โดยห้ ามเปลียนแปลงแก้ ไขหรื อถอดออกหรื อใส่เพิมเติมชินส่วนอืนใดรวมทังห้ ามติดตังอุปกรณ์เกียวกับไนตรัสออกไซค์หรื อ
ระบบอัดอากาศใดๆ ทังสิน
1. แคร้ งเครื องยนต์
2. เฟรมตัวถัง (ยกเว้ นการติดตังโช้ คกันสะบัดหรื อกลไกเปลียนเกียร์ (ติดตัง Quick Shift ได้ ))
3. ระบบหัวฉีด (ยกเว้ น ECU)
4. ต้ องติดตังถังดักไอนํามันเครื อง
5. รถรุ่น Z250SL, Z250, Ninja250SL, Ninja 250 สามารถเปลียนแปลงขนาดความจุกระบอกสูบได้ ไม่เกิน 300 CC.
หมายเหตุ: รถทีลงทําการแข่ง รุ่น Ninja 250/300 - A / Bทุกคันต้ องร้ อยลวดน็อตเติมน๊ อตถ่ายนํามันเครื องน๊ อตยึดคาลิปเปอร์ เบรค
หน้ าและแค้ มป์รัดกรองนํามันเครื องและติดตังถาดรองเครื องยนต์มฉิ ะนันจะถือว่าไม่ผา่ นการตรวจสภาพรถในกรณีทีเป็ นรถ Ninja 250
ปี 2009 – 2012 จะต้ องร้ อยน๊ อตถ่ายนํามันเครื องทัง 3 ตัวและรถทีทําการแข่งขันใน Class B ทุกคันจะต้ องใช้ ยาง IRC ทีผลิตใน
ประเทศไทยเท่านัน

Ninja 650 Open
รุ่ น Ninja 650 Open
รถทีใช้ ทําการแข่งขันกําหนดให้ เป็ นรถรุ่น Ninja 650, Er-6n, Z650, Versys 650
ผู้จดั การแข่งขันกําหนดให้ รถทีเข้ าแข่งขันในรุ่น Ninja 650 Open ทุกคันจะต้ องคงชินส่วนมาตรฐานเดิมตาม 3 รายการ
ต่อไปนี โดยห้ ามเปลียนแปลงแก้ ไขหรื อถอดออกหรื อใส่เพิมเติมชินส่วนอืนใดรวมทังห้ ามติดตังอุปกรณ์เกียวกับไนตรัสออกไซด์
หรื อระบบอัดอากาศใดๆ ทังสิน
1. แคร้ งเครื องยนต์
2. เฟรมตัวถัง (ยกเว้ นการติดตังโช้ คกันสะบัดหรื อกลไกเปลียนเกียร์ (ติดตัง Quick Shift ได้ ))
3. ระบบหัวฉีด (ยกเว้ น ECU)
หมายเหตุ: รุ่น Ninja 650 Open ทุกคันต้ องร้ อยลวดน็อตเติมน๊ อตถ่ายนํามันเครื องน๊ อตยึดคาลิปเปอร์ เบรคหน้ าและแค้ มป์รัดกรอง
นํามันเครื องและติดตังถาดรองเครื องยนต์มิฉะนันจะถือว่าไม่ผา่ นการตรวจสภาพรถ

Ninja ZX-10R
รุ่ น Ninja ZX-10R ST1 และ ZX-10R ST2
รถทีใช้ ทําการแข่งขันกําหนดให้ เป็ นรถรุ่น Ninja ZX -10 R, Z1000, Ninja1000
ผู้จดั การแข่งขันกําหนดให้ รถทีเข้ าแข่งขันในรุ่น Ninja ZX-10R ST1 และ ZX-10R ST2 ให้ ใช้ กติกาเดียวกันกับ FMSCT All
Thailand SuperBike – Technical Regulations

รุ่ น Ninja ZX -10R SB1
รถทีใช้ ทําการแข่งขันกําหนดให้ เป็ นรถรุ่น Ninja ZX-10R (All Model)
ผู้จดั การแข่งขันกําหนดให้ รถทีเข้ าแข่งขันในรุ่น Ninja ZX-10R SB1 ให้ ใช้ กติกาเดียวกันกับ FMSCT All Thailand
SuperBike – Technical Regulations ยกเว้ นการชังนําหนักรถ

การตรวจสภาพ
ก่อนการแข่งขัน : นักแข่งต้ องนํารถแข่งพร้ อมชุดแข่งแสดงต่อกรรมการตรวจสภาพตามเวลาและสถานทีทีระบุไว้ ในโปรแกรมแข่งขัน
หลังการแข่งขัน : ให้ นกั แข่งนํารถทีเข้ าอันดับที 1-5 ในแต่ละรุ่นเข้ าจอดอยูท่ ีตรวจสภาพเป็ นระยะเวลา 30 นาทีหากมีการยืนประท้ วง
รถคันดังกล่าวจะต้ องให้ กรรมการเทคนิคทําการเปิ ดเครื องหากต้ องใช้ รถในการแข่งขันในรุ่นถัดไปต้ องได้ รับอนุญาตจากกรรมการ
เทคนิคตรวจสภาพรถ
การประชุมนักแข่ ง ผู้จดั การทีมและนักแข่งต้ องเข้ าร่วมประชุมทุกครัง หากนักแข่งทีไม่มาประชุมจะไม่อนุญาตให้ ร่วมแข่งขันผลการ
ประชุมถือเป็ นส่วนหนึงของกติกาแข่งขันผู้ฝ่ าฝื นจะโดยตังใจหรื อไม่จะถูกลงโทษตามประกาศทังทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อแจ้ งด้ วย
วาจาของคณะกรรมการทีเกียวข้ อง
การฝึ กซ้ อม : ผู้จดั การแข่งขันจะอนุญาตให้ เฉพาะนักแข่งและรถแข่งทีใช้ สําหรับการแข่งขันลงทําการฝึ กซ้ อมเท่านันและจะต้ องทํา
การฝึ กซ้ อมในวันและเวลาทีกรรมการจัดการแข่งขันกําหนดไว้ เท่านันซึงจะประกาศให้ ทราบเป็ นครังๆ ไปรถทุกคันต้ องสมัครและผ่าน
การตรวจสภาพก่อนลงซ้ อมทุกคัน
ตําแหน่ งสตาร์ ท ลําดับการออกสตาร์ ทจัดตามผลการจับเวลาในรอบคัดเลือกซึงจะประกาศให้ ทราบเป็ นครังๆ ไป
การสตาร์ ท
การแข่งขันแบบ Grid start : นักแข่งประจํา Grid start ตามลําดับการออกสตาร์ ท
1. นักแข่งจะต้ องนํารถเข้ าประจํา Grid start ก่อนเริมการแข่งขัน 5 นาที
2. กรรมการปล่อยนักแข่งเพือ Warm-up lap 1 รอบสนามโดยปล่อยทีละแถวเริมต้ นจากแถวหน้ าไปจนถึงแถวสุดท้ าย
3. นักแข่งนํารถเข้ าประจํา Grid start ตําแหน่งเดิม
4. กรรมการสตาร์ ทจะให้ สญ
ั ญาณด้ วยการชูป้าย 5 นาทีและนับเวลาถอยหลัง 5 – 4 – 3 – 2 – 1นาที
ป้าย 1 นาทีผ้ ไู ม่เกียวข้ องออกนอกสนาม
ป้าย 30 วินาทีนกั แข่งรอสัญญาณไฟเริ มการแข่งขัน
รู ปแบบการแข่ งขัน
กําหนดให้ ทีมแข่งหนึงทีมใช้ รถแข่งขัน 1 คันและขับขีด้ วยนักแข่ง 1 คนโดยกําหนดรอบและรุ่นแข่งไว้ ดงั นี
รุ่ นการแข่ งขัน
รุ่ นรถ
รอบ
ลําดับ
1 Mini Bike - A / B
KSR, Z125
10
2 Ninja 250 / 300 - A / B
Z250SL, Z250, Z300, Ninja250SL, Ninja250, Ninja300
10
3 Ninja 650 Open
ER-6n, Ninja650, Z650, Versys650
10
4 Ninja ZX- 10R ST1 / ST2 Ninja ZX -10 R, Z1000, Ninja1000
12
5 Ninja ZX- 10R SB1
Ninja ZX -10 R
12
รอบการแข่ งขันอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

กําหนดเวลาตามรุ่ นทีแข่ งขัน
ลําดับที

สนาม ไทยแลนด์ เซอร์ กิต
นครชัยศรี
N/A
1
Mini Bike – A
1.47.999
2
Mini Bike – B
N/A
3
Ninja 250/300 – A
1.37.999
4
Ninja 250/300 – B
N/A
5
Ninja 650 Open
N/A
6
Ninja ZX-10R ST1
1.26.000
7
Ninja ZX -10R ST2
N/A
8
Ninja ZX -10R SB1
เวลา Time Ranking สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
รุ่ นการแข่ งขัน

สนาม ช้าง อินเตอร์ เนชันแนล
เซอร์ กิต บุรีรัมย์
N/A
2.44.999
N/A
2.06.999
N/A
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ : การกําหนดเวลาในการแข่งขันในแต่ละ่ รุ่น ทีมี A / B นัน คือการแบ่งความสามารถของนักแข่งด้ วยเวลาในรุ่นนัน เพือ
คัดแยกระดับในการแข่งขันเพือเปิ ดโอกาสให้ นกั แข่งรุ่นใหม่ได้ มีโอกาสพัฒนาฝี มือให้ สงู ขึนโดยมีรายละเอียดเงือนไงดังนี
1. สนามที1 เนืองจากนักแข่งหลายท่านยังไม่ร้ ูเวลาในการขับขีของตนเองเพือใช้ ในการสมัครเลือกรุ่ นในการแข่งขัน ดังนัน
ผู้จดั การแข่งขันจะแจ้ งเวลาในการซ้ อมของนักแข่งให้ ทราบหลังการซ้ อม เพือให้ นกั แข่งนําไปใช้ สมัครตามรุ่นการแข่งขัน
2. หากนักแข่งสมัครตามรุ่นการแข่งขันแล้ ว และทําการ Qualify เพือกําหนดจุดสตาร์ ทในรุ่นนันๆ หากเวลา Qualify เกินกว่า
เวลาทีกําหนด นักแข่งต้ องไปอยู่ ณ จุดสตาร์ ทในตําแหน่งท้ ายสุดตามลําดับ
3. หากนักแข่งทําการแข่งขันในรุ่นนันๆ แล้ วผู้แข่งขันได้ ตําแหน่งในอันดับ 1 - 5 แต่เวลาทีขับขีต่อรอบเกินกว่าเวลาทีกําหนด ผล
การแข่งขันจะถือเป็ นโมฆะ นักแข่งจะไม่ได้ รับถ้ วยรางวัล เงินรางวัล และไม่คะแนนสะสมในสนามนัน และเลือนลําดับ
ตําแหน่งให้ นกั แข่งคนต่อไปขึนตามลําดับ
4. นักแข่งทีทําการแข่งขันแล้ ว แต่เวลาต่อรอบเกินกว่าเวลาทีกําหนดนัน ยังสามามรถลงทําการแข่งขันในรุ่นนันได้ ในสนาม
ถัดไป
เจ้ าหน้ าทีทีมแข่ ง: ทีมแข่งแต่ละทีมจะประกอบด้ วยช่างประจําทีมไม่เกิน 2คนเจ้ าหน้ าทีทีมแข่งไม่เกิน 2คนต่อทีม
การแข่ งขันจับเวลา: กําหนดรอบการแข่งขันและระยะทางของแต่ละสนาม
อุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยของนักแข่ ง
1. หมวกกันน็อคคลุมคางทีมีมาตรฐานปลอดภัย
2. เสือคลุมอย่างหนาหรื อชุดหนังสําหรับแข่งขัน
3. ถุงมือคลุมนิว
4. รองเท้ าหนังหรื อผ้ าใบหุ้มส้ น
5. สนับเข่า – ศอก

เงือนไขการเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
1. ก่อนการแข่งขันแต่ละสนามนักแข่งและทีมแข่งแต่ละทีมจะต้ องยืนใบสมัครก่อนทําการแข่งขันอย่างน้ อย 2 ชัวโมง
2. ในวันทําการแข่งขันนักแข่งและทีมแข่งแต่ละทีมต้ องไปรายงานตัวพร้ อมติดตังเครื องจับเวลาก่อนการแข่งขันทุกครัง
3. ความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนในสนามแข่งไม่วา่ จะเป็ นด้ านชีวิตหรื อทรัพย์สนิ ผู้เข้ าแข่งขันหรื อทีมแข่งไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายหรื อสินไหมทดแทนใดๆ ทังสินจากบริ ษัทผู้จดั คณะกรรมการหรื อผู้เกียวข้ องอืน
4. ภาพ-ข่าวการแข่งขันถือเป็ นกรรมสิทธิของบริ ษัทฯ โดยสามารถเผยแพร่ตอ่ สือต่างๆ ได้
5. ผู้เข้ าแข่งขันทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขและกติกาการแข่งขันของผู้จดั การแข่งขันทุกประการ
6. การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการผู้จดั การแข่งขันถือว่าสินสุด
การยืนประท้ วง
1. การยืนประท้ วงจะต้ องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและยืนต่อนายสนามพร้ อมแนบเงินค่าประท้ วงหนึงคําร้ องต่อหนึงคัน
เท่านันโดยจําแนกตามรุ่นดังต่อไปนี
ลําดับ
รุ่ นการแข่ งขัน
รุ่ นรถ
ค่ าประท้ วง/ หมายเหตุ
บาท
1 Mini Bike – A / B
KSR , Z125
5,000
2 Ninja 250/300 – A / B
Z250SL, Z250, Z300, Ninja250SL, Ninja250,
5,000
Ninja300
3 Ninja 650 Open
ER-6n,Ninja650, Z650, Versys650
5,000
4 Ninja ZX -10R ST1 / ST2 Ninja ZX -10 R, Z1000, Ninja1000
5,000
5 Ninja ZX- 10R SB1
Ninja ZX- 10 R
5,000
2. การยืนประท้ วงผลการแข่งขันให้ ยืนประท้ วงภายใน 30 นาทีหลังจากจบการแข่งขันในรุ่นนันๆ
3. ถ้ าการประท้ วงเป็ นผลตามทีประท้ วงผู้ประท้ วงจะได้ รับคืนเงินค่าประท้ วงให้ ครบ 100%
4. ถ้ าการประท้ วงไม่เป็ นผลตามทีประท้ วงกรรมการจะยึดเงินประท้ วงและโอนจ่ายให้ กบั ผู้ถกู ประท้ วง 100% ของเงินประท้ วงใน
รุ่นนันๆ เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการประกอบกลับหรื อกรณีเกิดความเสียหายของชินส่วนอะไหล่
5. ผู้ยืนประท้ วงต้ องมีรถเข้ าร่วมการแข่งขันในรุ่นนันๆ เท่านันและจะต้ องมีตําแหน่งหลังจบการแข่งขัน 1 – 6 เท่านัน
6. การยืนประท้ วงคุณสมบัตินกั แข่งให้ ยืนประท้ วงพร้ อมเงินค่าประท้ วงต่อนายสนาม 1 ชัวโมงก่อนการแข่งขันหรื อภายใน 30
นาทีหลังการแข่งขันในรุ่นนันๆ
7. การยืนประท้ วงผู้เข้ าแข่งขันนอกเหนือจากคุณสมบัตินกั แข่งเช่นการขับขีกลันแกล้ งการจงใจขับขีเพือให้ คแู่ ข่งเกิดอันตรายใดๆ
หรื อการยืนอวัยวะออกจากการบังคับรถเช่นแขนขาเพือจงใจให้ คแู่ ข่งเสียสมาธิหรื อเกิดอันตรายและอยูน่ อกเหนือสายตา
กรรมการผู้ประท้ วงต้ องมีหลักฐานเป็ นวีดีทศั น์สือภาพภาพเคลือนไหวต่างๆ ยืนต่อนายสนามเพือพิจารณาเท่านัน
8. ในรุ่น MiniBike ผู้ทีได้ รับรางวัล 1 – 5 ในคลาส A และ B จะต้ องทําการเปิ ดเครื องยนต์ตรวจสภาพทุกครังหลังจบการแข่งขัน
ทันที

การลงโทษผู้กระทําผิด
- ห้ ามรถและผู้กระทําผิดลงแข่งในทุกรุ่น 1 สนาม (ในสนามถัดไป)
- ผู้กระทําผิดตามกฏการยืนประท้ วงข้ อ 7 กรรมการหรื อนายสนามมีสทิ ธิสังคาดโทษนักแข่งเป็ นเวลาใดๆหรื อถูกตัดสิทธิ
จากการแข่งขันของรายการผู้จดั ใดๆ ทังหมดของปี แข่งขันนันๆ
- การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการผู้จดั การแข่งขันถือว่าสินสุด
เงินรางวัล
กําหนดเงินรางวัลให้ กบั นักแข่งทีชนะเลิศในอับดับที 1 – 5 ของการแข่งขันแต่ละรุ่นเท่านัน โดยจําแนกไว้ ดงั นี
เงินรางวัลตามลําดับ / บาท
ลําดับ
รุ่ นการแข่ งขัน
รุ่ นรถ
1
2
3
4
1 Mini Bike – A
KSR, Z125
4,000 3,000 2,000 1,000
2 Mini Bike – B
KSR, Z125
4,000 3,000 2,000 1,000
3 Ninja 250/300 – A
Z250SL, Z250,
Z300,Ninja250SL, Ninja250,
5,000 4,000 3,000 2,000
Ninja300
4 Ninja 250/300 – B
Z250SL, Z250,
Z300,Ninja250SL, Ninja250,
5,000 4,000 3,000 2,000
Ninja300
5 Ninja 650 Open
ER-6n,Ninja650, Z650
5,000 4,000 3,000 2,000
6 Ninja ZX- 10R ST1
Ninja ZX -10 R, Z1000,
5,000 4,000 3,000 2,000
Ninja1000
7 Ninja ZX- 10R ST2
Ninja ZX -10 R, Z1000,
5,000 4,000 3,000 2,000
Ninja1000
8 Ninja ZX -10R SB1
Ninja ZX -10 R
5,000 4,000 3,000 2,000

5
500
500
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

หมายเหตุ ในแต่ละรุ่นทีมีเงินรางวัลจะต้ องมีรถลงทําการแข่งขันตามกําหนดดังนี
- รุ่นใดมีผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 5 – 7 คันจะจ่ายเงินรางวัลให้ กบั นักแข่งทีชนะเลิศในอันดับที 1-5 จํานวน 50% ของเงิน
รางวัลทีกําหนด
- รุ่นใดมีผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันตังแต่ 8 คันขึนไปจะจ่ายเงินรางวัลให้ กบั นักแข่งทีชนะเลิศในอันดับที 1-5 เต็มจํานวนตามทีกําหนด
หากรุ่นใดมีผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันตํากว่า 5 คันจะให้ ยกเลิกการแข่งขันในรุ่นดังกล่าวและคืนค่าสมัครให้ แก่นกั แข่ง

คะแนนสะสม
สําหรับแชมป์ประจําปี ในแต่ละรุ่นจะต้ องเป็ นผู้ทีทําคะแนนสะสมประจําปี รวมสูงสุดโดยนับจากการแข่งขัน 4 สนามและ
จะต้ องเข้ าร่วมการแข่งขันอย่างน้ อย 80% ของจํานวนการแข่งขันทังหมด (3 ใน 4 สนาม) โดยบังคับให้ ลงแข่งขันสนามสุดท้ ายถ้ าทีมใด
ไม่เข้ าร่วมการแข่งขันสนามสุดท้ ายจะถือว่าสละสิทธิในการเก็บคะแนนสะสมทังหมดตลอดปี
หมายเหตุ
- ถ้ าคะแนนสะสมทีมใดเท่ากันจะพิจารณาคะแนนจากสนามสุดท้ ายทีมใดมีอนั ดับสูงกว่าจะเป็ นผู้ชนะการนับคะแนน
- การเก็บคะแนนสะสมประจําปี จะเก็บคะแนนเฉพาะรุ่นทีเสียค่าสมัครเท่านัน
ตําแหน่ งที
1
2
3
4
5

คะแนนทีได้
20
17
15
13
11

ตําแหน่ งที
6
7
8
9
10

คะแนนทีได้
10
9
8
7
6

สัญญาณธง
(Track Signals)
ธงหมากรุ กขาวดํา
:เข้ าเส้ นชัยและเสร็จสินการแข่งขัน

ธงแดง
: ยุติการแข่งขัน
ธงเหลือง
:มีอบุ ตั ิเหตุอนั ตรายชะลอรถห้ ามแซง หากสะบัดธงแรงหมายถึงอันตราย
มาก
ธงดํา
: พร้ อมเลขหมายกํากับให้ นกั แข่งนันหมายเลขนันออกจากแทรค
และรี บรายงานตัวต่อนายสนาม
ธงขาว
: มีรถวิงในแทรค
ธงนําเงิน
: รถของท่านกําลังถูกน็อครอบรี บหลบด้ านใดด้ านหนึงเพือเปิ ดทาง
ธงขาวมีกากบาท
:มีรถพยาบาลในแทรค
ธงเขียว
: ทางสะดวก

ธงเหลืองมีแถบเส้ น
: พืนถนนลืน

