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SPORTING REGULATION (กฎกติกาการแข่ งขัน)
1. ผู้จดั การแข่ งขัน
CTG 2002 Co.,Ltd จะเป็ นผู้จดั การแข่งขัน Rok Cup Thailand โดยจะใช้ กฎกติกาการแข่งขันตาม
- ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.)
- กฎกติกาการแข่งขันรถคาร์ ทสากลปี 2020 โดย CIK/FIA (International Karting Regulation of CIK/FIA
2020)
- กฎกติกาเพิhมเติม (Supplementary Regulation) ปี lmlm ของ Rok Cup Thailand รับรองโดย
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.)
- กฎกติกาเทคนิคของ Rok Cup Thailand 2020
- กฎกติกาเสริ มอืhนๆ และประกาศเพิhมเติม (Bulletins) ทีhทางผู้จดั เขียนขึ tนหรื อประกาศขึ tน โดยมีเนื tอความ
ทีhไปในทิศเดียวกันกับกฎกติกาการแข่งขัน
2. การดําเนินงานทั7วไป
นักแข่ง ผู้จดั การทีม ผู้ทีhมีสว่ นร่วมกับการแข่งขัน รวมถึงลูกจ้ าง และผู้แทนทุกท่าน ต้ องปฏิบตั ติ ามกฎกติกา
รถคาร์ ทสากล (FIA-CIK International Sporting Code) , กฎกติกาการแข่งขันและกฎกติกาเทคนิคของ Rok Cup
, CIK-FIA General Prescriptions , ตามกติกาการแข่งขันรถยนต์แห่งชาติของ รยสท. และกฎกติกาการแข่งขันนี t
การแข่งขันนี tจะอยูภ่ ายใต้ กฎกติกาการแข่งขันรถคาร์ ทสากลปี 2020 โดย CIK/FIA (International Karting
Regulation of CIK/FIA 2020) , กฎกติกาการแข่งขันและกฎกติกาเทคนิคนี t
ผู้จดั การแข่งขันของสงวนสิทธิ| การใช้ ชืhอ หรื อการโฆษณา การจัดการแข่งขัน
ผู้จดั การแข่งขันเท่านันที
t hมีสทิ ธิยกเลิกหรื อสละสิทธิ|กฎกติกา
ของ รยสท.

ภายใต้ กฏกติกาการแข่งขันรถยนต์แห่งชาติ

3. เจ้ าหน้ าที7 (Officials)
Rok Cup Thailand ได้ รับการอนุมตั จิ าก สมาคมรถคาร์ ทแห่งประเทศไทย (KAT) โดย KAT จะให้ นายสนาม
หัวหน้ ากรรมการตรวจสภาพ , หัวหน้ าจับเวลา และ Steward โดยรายชืhอทังหมดจะถู
t
กคัดกรองจากกฎกติกาเสริ ม
(Supplementary Regulation)
โดยทีhรายชืhอของ นายสนาม , หัวหน้ ากรรมการตรวจสภาพ , หัวหน้ าจับเวลา และ Steward จะประกาศก่อน
ปิ ดลงทะเบียน (Sporting Check) 1 ชัวh โมง
ซึงh นายสนามจะต้ องอยูท่ ีh Race Control และติดต่อกับ Marshal ตลอดเวลาทีhมีรถแข่งทําการวิhงอยูใ่ นสนาม
Steward , นายสนาม และ หัวหน้ ากรรมการตรวจสภาพ ต้ องมีการติดต่อสือh สารกันโดยใช้ วิทยุอยูต่ ลอดเวลาทีhอยู่
ในสนาม

4. วันและสถานที7
สนามทีh … : 26 กรกฎาคม lmlm , Bira Circuit พัทยา (จัดร่วมกับ KAT)
สนามทีh l : 22 สิงหาคม lmlm , Bira Circuit พัทยา
สนามทีh ˆ : 23 สิงหาคม lmlm , Bira Circuit พัทยา
สนามทีh Š : 22 พฤศจิกายน lmlm , Bira Circuit พัทยา (จัดร่วมกับ KAT)
วันและสถานทีhอาจะเปลียh นแปลงได้
5. รุ่ นการแข่ งขัน
รุ่ น

อายุ

เครื7 องยนต์

นําT หนัก

หมายเหตุ

Rookie Rok

7-10 ปี

Mini Rok

110 กก.

หรื อ นักแข่งไม่เคยมีใบขับแข่ง
ก่อนปี 2019

Mini Rok

7-13 ปี

Mini Rok

110 กก.

Junior Rok GP

11-15 ปี

Rok GP*

145 กก.

ใช้ คอท่อเล็ก (exhaust manifold)

Rookies Junior
Rok GP

11-15 ปี

Rok GP*

145 กก.

ใช้ คอท่อเล็ก (exhaust manifold)
นักแข่งทีhไม่เคยแข่งรุ่น Junior มา
ก่อนปี 2020

Senior Rok GP

14 ปี ขึ tนไป

Rok GP

160 กก.

Master

32 ปี ขึ tนไป

Rok GP

165 กก.

Novice A/B

14 ปี ขึ tนไป

Rok GP

165 กก.

นักแข่งมือใหม่

นักแข่งในแต่ละรุ่น จะต้ องมีจํานวนนักแข่งร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ˆ คน
รุ่น Rookie Rok (นักแข่งทีhมีอายุระหว่าง 7-10 ปี โดยจะนับสนามแรกเป็ นเกณฑ์) หรื อ นักแข่งทีhไม่มีใบขับแข่ง
ก่อนปี 2019 จะเก็บคะแนนรวมถึงมอบถ้ วยรางวัลแยกรุ่นกันกับรุ่น Mini Rok แต่จะทําการแข่งขันร่วมกัน
รุ่น Rookie Junior Rok GP สําหรับนักแข่งทีhไม่เคยแข่งรุ่น Junior มาก่อนปี 2020 จะเก็บคะแนนรวมถึงมอบ
ถ้ วยรางวัลแยกรุ่นกันกับรุ่น Junior Rok GP แต่จะทําการแข่งขันร่วมกัน
รุ่น Master รุ่น Novice คลาส A และ รุ่น Novice คลาส B จะทําการแข่งขันร่วมกัน แต่จะเก็บคะแนนรวมถึง
มอบถ้ วยรางวัลแยกกัน

รุ่น Novice ผู้สมัครต้ องเป็ นนักแข่งมือใหม่เท่านันt โดยทีh รุ่น Novice คลาส A สําหรับนักแข่งมือใหม่ทีhทํา
ความเร็วต่อรอบค่อนข้ างเร็ว หรื อมีประสบการณ์ในการแข่งขันรถโกคาร์ ทมาบ้ าง และ รุ่น Novice คลาส B สําหรับ
นักแข่งมือใหม่ทีhเป็ นนักแข่งมือใหม่จริ งๆ หรื อทําเวลาต่อรอบค่อนข้ างช้ า โดยการแบ่งคลาสจะอยูท่ ีhดลุ ยพินิจของ
ผู้จดั การแข่งขัน
นักแข่งทุกท่านจะต้ องมีใบขับแข่งทีhถกู ต้ องรับรองโดย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (RAAT) หรื อ
ใบขับแข่งจาก ASN อืhนๆ ทีhรับรองโดย CIK-FIA (นักแข่งต่างชาติ) ซึงh นักแข่งผู้ทีhถือใบขับแข่งทีhรับรองโดย ASN อืhน
จะต้ องให้ ASN ของท่านออก Visa เผืhอใช้ ในการสมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน
6. ค่ ามัคร
ทังฤดู
t กาล (Full Season)
Mini Rok และ Rookies Rok : 40,000 บาท
Novice A/B : 40,000 บาท
Master : 50,000 บาท
Junior ROK GP , Junior Rookies , Senior ROK GP : 60,000 บาท
(ราคานี tรวม ค่าสมัคร , ยางแข่ง และนํ tามันแข่ง)
โดยทีhผ้ สู มัครจะต้ องจ่ายก่อนทีhสนามแรกจะเริh มขึ tน
ต่อสนาม
Mini Rok และ Rookies Rok : 14,000 บาท
Novice : 14,000 บาท
Master : 16,000 บาท
Junior ROK GP , Junior Rookies , Senior ROK GP : 18,000 บาท
(ราคานี tรวม ค่าสมัคร , ยางแข่ง และนํ tามันแข่ง)
7. เครื7 องยนต์
เครืh องยนต์ทงหมดที
ัt
hใช้ ในการแข่งขันทังหมดจะต้
t
องมาจาก RaceConnectionCo.,LTD ตัวแทนจําหน่าย
เครืh องยนต์ Vortex Rok แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เท่านันt ติดต่อสอบถาม raceconnectionth@gmail.com
เครื7 องยนต์ ท7 สี ามารถใช้ แข่ งขันได้ ในรุ่ น Rookie Rok และ Mini Rok
- เครืh องยนต์ของตัวเองทีhซื tอจาก Race Connection หรื อ ทําการลงทะเบียนกับทาง Race Connection ไว้
แล้ ว Connection ( เฉพาะสนามทีhเป็ น Asia Zone ทางผู้จดั อนุญาตเครืh องส่วนตัวทีhมาจาก Rok Cup
Singapore สามารถใช้ ทําการแข่งขันได้ )
- เครืh องยนต์ทีhเช่าจาก Race Connection (มีการซีลเครืh องยนต์แล้ ว) : ราคา Š,000 บาท ต่อ … วัน
และมีเงินมัดจําเครืh องยนต์ Š,mmm บาท (หากเครืh องยนต์ไม่เสียหาย สามารถรับเงินมัดจําคืนเมืhอคืน
เครืh องยนต์ )

เครืh องยนต์จะมาพร้ อมกับ สายไฟ , ท่อไอเสีย , แบตเตอรีh
เครื7 องยนต์ ท7 สี ามารถใช้ ได้ ในรุ่ น Junior Rok GP , Junior Rookies , Senior Rok GP , Master และ
Novice A/B
- เครืh องยนต์ของตัวเองทีhซื tอกับ Race Connection ( เฉพาะสนามทีhเป็ น Asia Zone ทางผู้จดั อนุญาตเครืh อง
ส่วนตัวทีhมาจาก Rok Cup Singapore สามารถใช้ ทําการแข่งขันได้ )
- เครืh องยนต์ทีhเช่าจาก Race Connection (มีการซีลเครืh องยนต์แล้ ว) : ราคา Ÿ,mmm บาท ต่อ … วัน และมีเงิน
มัดจําเครืh องยนต์ Ÿ,mmm บาท (หากเครืh องยนต์ไม่เสียหาย สามารถรับเงินมัดจําคืนเมืhอคืนเครืh องยนต์)
เครืh องยนต์จะมาพร้ อมกับ สายไฟ , ท่อไอเสีย , หม้ อนํ tา , แบตเตอรีh
การเปลี7ยนเครื7 องยนต์
สําหรับนักแข่งหรื อผู้สมัครทีhเช่าเครืh องจาก Race Connection Co.,LTD สามารถเปลียh นเครืh องยนต์ในระหว่าง
การแข่งขันได้ โดยมีคา่ ใช้ จา่ ย ,mmm บาท สําหรับเครืh องยนต์ Mini Rok และ ¡,mmm บาท สําหรับเครืh องยนต์
Junior Rok GP / Senior Rok GP ต่อการเปลียh นเครืh องยนต์ … ครังt ซึงh จะอนุญาตให้ เปลียh นเครืh องยนต์ก็ตอ่ เมืhอมี
รายงานจากกรรมการตรวจสภาพว่าเครืh องยนต์
มีความเสียหายหรื อผิดปกติจริ งเท่านันt
หลังจากการแข่งขัน เครืh องยนต์และอุปกรณ์ตา่ งๆ จะต้ องนํามาคืนทีh Race Connection Co.,LTD ในสภาพ
ทีhดี ถ้ าเครืh องยนต์หรื ออุปกรณ์ใดเกิดความเสียหาย นักแข่งหรื อผู้สมัครจะต้ องรับผิดชอบ
8. ยาง
- อนุญาตให้ ใช้ ยางทีhซื tอจากผู้จดั การแข่งขันเท่านันt
รุ่น Mini Rok , Rookies Rok , Master , Novice A/B
- อนุญาตให้ ใช้ ยางสลิค (Dry) … ชุด และ ยางฝน (Wet) 1 ชุด ต่อ … สนาม
รุ่น Junior Rok GP , Junior Rookies , Senior Rok GP
- อนุญาตให้ ใช้ ยางสลิค (Dry) หน้ า ˆ เส้ น หลัง ˆ เส้ น และ ยางฝน (Wet) 1 ชุด ต่อ … สนาม
นักแข่งหรื อผู้สมัครจําเป็ นต้ องซื tอยางฝน (Wet) ชุดใหม่ … ชุด ในการลงทําการแข่งขันครังt แรก แต่ในครังt ต่อไป
นักแข่งหรื อผู้สมัครสามารถนํายางฝน (Wet) ทีhซื tอไว้ ในครังt แรกมาใช้ แข่งในครังt ต่อไปได้ หรื อนักแข่งจะเลือกใช้
ยางฝน (Wet) ใหม่ก็ได้

รุ่ น

ยางสลิค (Dry)

ยางฝน (Wet)

Mini Rok
Rookies Rok

Bridestone YJL
ขนาดยางหน้ า Šmx100 -5
ขนาดยางหลัง Ÿmx110 -5
Bridestone YNC
ขนาดยางหน้ า ŠŸx100 -5
ขนาดยางหลัง ¤…x110 -5
Bridestone YLR
ขนาดยางหน้ า ŠŸx100 -5
ขนาดยางหลัง ¤…x110 -5

Bridestone YFD
ขนาดยางหน้ า Šmx100 -5
ขนาดยางหลัง Ÿmx110 -5
Bridestone YLP
ขนาดยางหน้ า ŠŸx100 -5
ขนาดยางหลัง mx110 -5
Bridestone YLP
ขนาดยางหน้ า ŠŸx100 -5
ขนาดยางหลัง mx110 -5

Master
Novice A/B
Junior Rok GP
Junior Rookies
Senior Rok GP

ยางจะอยูท่ ีh Servicing Park สามารถนําคูปองทีhซื tอจากผู้จดั การแข่งขัน ไปแลกกับยางทีh Servicing Park ได้
การ Mark ยาง (Tyres Register) จะกระทําในช่วงเวลาตรวจสภาพ (Scrutineering)
ในกรณียางรัhว นักแข่งสามารถนํายางทีhใช้ แล้ วของตนเองลงทําการแข่งขันได้
ตรวจสอบกับกรรมการตรวจสภาพก่อน จึงจะสามารถใช้ ทําการแข่งขันได้

แต่ต้องนํายางทีhจะใช้ ไป

ในกรณี Wet Race สิทธิในการเลือกใช้ ยางสลิค (Dry) หรื อยางฝน (Wet) ขึ tนอยูก่ บั นักแข่งจะใช้ ยางสลิค (Dry)
หรื อ ยางฝน (Wet) ก็ได้ แต่ถ้านักแข่งท่านใดทีhเลือกใช้ ยางผิดประเภทจนทําให้ เวลาต่อรอบช้ าเกินไป นายสนาม
มีสทิ ธิทีhจะให้ ธงดํากับนักแข่งคนนันt เพราะอาจจะทําให้ เกิดอันตรายต่อนักแข่งคนอืhนได้
9. นําT มัน และ นําT มันผสม
นํ tามันทีhใช้ ในการแข่งขัน อนุญาต ให้ ใช้ เฉพาะนํ tามันทีhผ้ จู ดั การแข่งขันจัดให้ เท่านันt โดยนํ tามันจะอยูท่ ีh
Parc ferme สําหรับข้ อมูลอืhน ๆ เกีhยวกับนํ tามันและนํ tามันผสม ทางผู้จดั จะแจ้ งให้ ทราบผ่านทางกฎกติกาเสริ ม
(Supplementary Regulation) ของแต่ละสนาม
10. หมายเลขรถแข่ ง
หมายเลขรถแข่งจะปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ อง CIK Technical Regulation ข้ อ l.lŠ
นักแข่งทุกท่านจะต้ องติดหมายเลขทีhเห็นได้ ชดั ทีh ด้ านหน้ า , ด้ านข้ าง , ด้ านหลัง ของรถแข่ง ถ้ าไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดนี tได้ นักแข่งจะไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้

รุ่ น

หมายเลขรถแข่ ง

หมายเหตุ

Mini Rok , Rookies Rok

1-99

Junior Rok GP , Junior
Rookies Rok GP
Senior Rok GP

100-199

Rookies Rok ใช้ ตวั เลขสีขาว
พื tนหลังสีแดง
Rookies Junior Rok GP ใช้
ตัวเลขสีขาว พื tนหลังสีแดง

Master

300-399

Novice A/B

400-499

200-299

Novice B ใช้ ตวั เลขสีขาวพื tน
หลังสีแดง

11. การลงทะเบียน (Sporting Check) และการตรวจสภาพ
สถานทีhและเวลาในการลงทะเบียน (Sporting Check) และการตรวจสภาพ จะระบุไว้ ในกติกาเสริ ม
(Supplementary Regulation) ของแต่ละสนาม โดยทีhนกั แข่งทุกท่านจะต้ องมีเอกสารทีhจําเป็ นและข้ อมูลทังหมด
t
พร้ อมในการลงทะเบียน (Sporting Check) และการตรวจสภาพ
นายสนาม หรื อหัวหน้ าแพทย์ อาจจะขอให้ นกั แข่งได้ รับการตรวจร่างกายได้ ทกุ เมืhอระหว่างการแข่งขัน
ไม่อนุญาตให้ นกั แข่งทีhไม่ได้ รับการตรวจสภาพลงทําการแข่งขัน
ในระหว่างการแข่งขัน กรรมการตรวจสภาพอาจจะ
- ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องรถแข่ง และอุปกรณ์ของนักแข่ง
- ระหว่างตรวจสภาพนักแข่งจะต้ องลงจากรถ เพืhอให้ กรรมการตรวจสภาพตรวจสอบคุณสมบัตขิ องรถแข่ง
ได้ อย่างเต็มทีh
- นักแข่งจะต้ องจัดหา Part ของรถแข่ง หากกรรมการตรวจสภาพลงความเห็นว่าจําเป็ น และรถแข่งคันไหน
ทีhผา่ นการตรวจสภาพแล้ ว มีการรื อt ปรับแต่ง ซ่อมแซม หรื อเกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการแข่งขัน จนทําให้
รถแข่งมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่สมบูรณ์ จะต้ องทําการตรวจสภาพรถแข่งอีกครังt
ซีลเครืh องยนต์จะต้ องอยูใ่ นสภาพทีhดีตลอดเวลา หากตัดซีล หรื อนําซีลออกจากเครืh องยนต์ นักแข่งจะถูกให้ ออก
จากการแข่งขันทันที แต่หากซีลเครืh องยนต์เสียหาย หรื อขาด โดยไม่ได้ ตงใจ
ั t จะต้ องแจ้ งกับกรรมการตรวจสภาพ
ทันที ห้ าม rebuild เครืh องยนต์ หรื อเปลียh นเครืh องยนต์โดยเด็ดขาด เว้ นแต่วา่ จะได้ รับอนุญาตจากผู้จดั การแข่งขัน
หรื อกรรมการตรวจสภาพเท่านันt

12. รู ปแบบการแข่ งขัน
Rok Cup Thailand 2018 จะจัดขึ tนทังหมด
t
Š สนาม
โดยแต่ละสนามประกอบด้ วย
-

Free Practice
Warm Up
Qualifying
Heat
Pre-Final
Final

นักแข่งทังหมดจะต้
t
องผ่านการลงทะเบียน (Sporting Check) และมีหมายเลขรถแข่งทีhรถแข่งก่อนจะลงสนาม
ทุกครังt
ตารางเวลา (Time Schedule) จะประกาศอย่างช้ าทีhสดุ … อาทิตย์ ก่อนการแข่งขัน
Free Practice
Free Practice จะมีขึ tนก่อนวันแข่ง และ Free Practice ของแต่ละรุ่นจะถูกกําหนดในตารางเวลา (Time
Schedule) โดยค่าใช้ จา่ ยในการ Free Practice จะไม่รวมกับค่าสมัคร
Warm Up
นักแข่งทุกท่านจะต้ องติด Transponder ตังแต่
t รอบ Warm Up จนจบรอบ Final โดยทีhตําแหน่งการติด
Transponder จะอยูด่ ้ านหลังของเบาะบริ เวณด้ านล่าง
Qualifying
อนุญาตให้ เฉพาะนักแข่งทีhผา่ นการตรวจสภาพรถแข่งแล้ วลงทําการ Qualify ได้
สําหรับยางทีhใช้ ในการ Qualify จะต้ องเป็ นยางทีhผ้ จู ดั การแข่งขันจัดหาให้ และผ่านการตรวจสภาพแล้ วเท่านันt
เราจะเรี ยงตําแหน่ง Start ในรอบ Heat จากเวลาทีhนกั แข่งทําได้ ในรอบ Qualifying โดยเรี ยงจากนักแข่งทีh
ทําเวลาต่อรอบได้ เร็วทีhสดุ ไปหานักแข่งทีhทําเวลาต่อรอบได้ ช้าทีhสดุ กรณีทีhนกั แข่งมีเวลาต่อรอบเท่ากัน จะใช้ เวลาทีh
เร็ วทีhสดุ ของรอบรองลงมา
ถ้ านักแข่งเข้ ามาทีh Pit ระหว่างการ Qualify จะไม่สามารถออกจาก Pit ได้ อีก

เว้ นแต่วา่ Transponder ของนักแข่งไม่ทํางาน อนุญาตให้ นกั แข่งสามารถเข้ า Pit เพืhอแก้ ไข Transponder
และออกจาก Pit ตามสัญญาณของ Marshals โดยทีhจะไม่มีการต่อเวลาในช่วง Qualify ให้
ถ้ านักแข่งทีhไม่มีเวลา Record เนืhองจาก Transponder มีปัญหา จะต้ องไปต่อท้ ายในการแข่งขันรอบ Heat
นักแข่งทุกท่านทีhทําการ Qualify เสร็จแล้ ว จะต้ องทําการชังh นํ tาหนักโดยทันที ไม่วา่ จะเป็ นนักแข่งทีhเข้ า Pit ก่อน
หมดช่วงเวลาการ Qualify ก็ตาม ให้ เฉพาะนักแข่งทีhทําการชังh นํ tาหนักเสร็จแล้ วเท่านันสามารถออกจาก
t
Servicing
Park ได้
ไม่อนุญาต ให้ ชา่ งจับรถแข่งก่อนทีhจะชังh นํ tาหนัก
Heat
ผลการ Qualify จะนํามาเป็ นตําแหน่งการออก Start ในการแข่งขันรอบ Heat
ผลการแข่งขันในรอบ Heat จะนําไปเป็ นตําแหน่ง Start ในการแข่งขันรอบ Pre-Final
Pre-Final และ Final
ธงตราหมากรุก จะโชว์ให้ กบั รถแข่งคันแรกทีhผา่ นเส้ น Finish เมืhอครบกําหนดรอบการแข่งขันแล้ ว
ผลการแข่งขันรอบ Heat จะนํามาเป็ นตําแหน่ง Start ในรอบ Pre-Final
รอบการแข่งขัน
(Time Schedule)

Pre-Final

และ

Final

จะคํานวณตามระยะทาง

และจะประกาศในตารางเวลา

ผลการแข่งขันรอบ Pre-Final จะนํามาเป็ นตําแหน่งออก Start ในรอบ Final
13. คะแนนเก็บสะสม
อันดับทีh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คะแนนรอบ Heat
6
5
4
3
2
1

คะแนนรอบ Pre-Final
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

คะแนนรอบ Final
25
20
16
13
11
10
9
8
7
6
5

12
13
14
15

4
3
2
1

เมืhอจบการแข่งขันทุกสนาม นักแข่งทีhมีคะแนนเก็บสะสมมากทีhสดุ ในแต่ละรุ่นจะเป็ น Champion ของ
Rok Cup Thailand
ในกรณีทีhคะแนนเก็บสะสมเท่ากัน จะตัดสินตามจํานวนครังt ของผลการแข่งขันทีhดีทีhสดุ
ในกรณีทีhมีการยกเลิกการแข่งขัน จะไม่มีคะแนนเก็บให้ กบั นักแข่งทุกคนในสนามนันt
นักแข่งทีhไม่ผา่ นการตรวจสภาพจะไม่ได้ รับคะแนนในสนามนันt
นักแข่งทีhโดนให้ ออกจากการแข่งขันโดยธงดํา หรื อมีความประพฤติมิชอบใน Servicing Park ระหว่างการ
แข่งขัน หรื อหลังจบการแข่งขัน จะมีสทิ ธิ|แข่งขันต่อหรื อไม่ ขึ tนอยูก่ บั ดุลพินิจของ Steward
14. เงินรางวัล รางวัลพิเศษ และถ้ วยรางวัล
เงินรางวัลของแต่ละสนาม แต่ละรุ่น
Rookies Rok
ทีh … : 5,000 บาท / ทีh l : 4,000 บาท / ทีh ˆ : 3,000 บาท / ทีh Š : 2,000 บาท / ทีh Ÿ : 1,000 บาท
Mini Rok
ทีh … : 8,000 บาท / ทีh l : 6,000 บาท / ทีh ˆ : 4,000 บาท / ทีh Š : 3,000 บาท / ทีh Ÿ : 2,000 บาท
Junior Rok / Senior Rok / Master
ทีh … : 10,000 บาท / ทีh l : 7,000 บาท / ทีh ˆ : 5,000 บาท
ในกรณีทีhมีนกั แข่งไม่ถงึ ˆ ท่าน จะไม่มีการมอบเงินรางวัลของรุ่นนันt ๆ
จะมีการมอบเงินรางวัลและถ้ วยรางวัลให้ กบั นักแข่งทีhจบการแข่งขัน ˆ อันดับแรก ในช่วงสุดท้ ายของการ
จัดการแข่งขัน
รางวัลพิเศษ
Rookies Junior Rok GP
ทีh … : Race Connection Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท / ทีh l : Race Connection Gift Voucher มูลค่า
3,000 บาท/ ทีh ˆ : Race Connection Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท
Novice A/B

ทีh … : Race Connection Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท / ทีh l : Race Connection Gift Voucher มูลค่า
3,000 บาท/ ทีh ˆ : Race Connection Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท
รางวัลสําหรับ Champion ของแต่ละรุ่น
Rookie Rok : ฟรี ค่าธรรมเนียมสมัคร Rok Cup Thailand 2021
Mini Rok : ฟรี ค่าสมัคร Rok Super Final
Junior Rok GP : ฟรี ค่าสมัคร Rok Super Final
Rookies Junior Rok GP : ฟรี ค่าธรรมเนียมสมัคร Rok Cup Thailand 2021
Senior Rok GP : ฟรี ค่าสมัคร Rok Super Final
Master : ฟรี ค่าสมัคร Rok Super Final (Expert Class)
Novice A : ฟรี ค่าธรรมเนียมสมัคร Rok Cup Thailand 2021
หมายเหตุ : สําหรับตัวª ไป Rok Super Final จะเก็บคะแนนถึงสนามทีh 3 เนืhองจาก Rok Super Final จะมีขึ tน
ในวันทีh 10-18 ตุลาคม 2020
15. Starting Grid
อ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescriptions ข้ อ l.…«
นักแข่งทีh Qualify ในตําแหน่งทีh … (Pole position) สามารถเลือกได้ วา่ จะออก Start ตําแหน่งด้ านซ้ าย หรื อ
ด้ านขวาของสนาม โดยนักแข่งจะต้ องให้ คําแนะนําและแจ้ งความจํานงแก่นายสนามก่อนทีhจะทําการ Pre-Grid
โดยการเลือกนี tจะทําได้ เฉพาะรถแข่งในแถวแรกเท่านันt โดยในแถวอืhนๆ ถ้ าสนามทีhใช้ แข่งนันวิ
t hงวนตามเข็มนาฬิกา
รถแข่งในตําแหน่งเลขคีhจะ Start ในตําแหน่งด้ านขวาของสนาม ถ้ าสนามทีhใช้ แข่งวิhงทวนเข็มนาฬิกา รถแข่งใน
ตําแหน่งเลขคีhจะ Start ในตําแหน่งด้ านซ้ ายของสนาม
ประตูทางเข้ าไปทีh Grid จะปิ ดก่อนเวลาทีhระบุในตารางเวลา (Schedule) Ÿ นาที รถแข่งทีhเข้ าไม่ทนั ก่อนประตู
ปิ ด จะไม่สามารถเข้ าไปทํา Grid Start ได้ เว้ นแต่มีกรณีพิเศษ ซึงh จะอยูใ่ นดุลพินิจของ Steward
เมืhอรถแข่งอยูบ่ น Pre-Grid ไม่อนุญาตให้ กระทําการปรับแต่งรถแข่งใดๆ (ยกเว้ นการปล่อยลมยาง) ,
ไม่อนุญาตให้ รถแข่งทีhทําการ Pre-Grid อยู่ กลับเข้ าไปทีh Servicing Park เว้ นแต่จะมีกรณีพิเศษซึงh จะอยูใ่ นดุลพินิจ
ของนายสนาม
ก่อนจะปล่อยรถลงสูส่ นามช่วง Pre-Grid จะต้ องเคลียร์ ชา่ งออกจากบริ เวณรถแข่ง ถ้ ารถแข่งคันไหนทีhไม่
สามารถลงสูส่ นามได้ เพราะรถแข่งมีปัญหา หากนักแข่งต้ องการให้ ชา่ งเข้ ามาช่วยเหลือ ช่างสามารถเข้ ามาช่วยนัก
แข่งได้ แต่นกั แข่งคนนันจะต้
t อง Start จากท้ ายในรอบ Formation และสามารถเข้ าสูส่ นามเพืhอทําการแข่งขันได้ จาก
สัญญาณของ Marshal เท่านันt

16. ขบวนการ Start (Starting Procedure)
จะใช้ การ Start แบบ Rolling Start ในการแข่งขัน Heat , Pre-Final และ Final
สัญญาณในการปล่อย Start จะใช้ สัญญาณไฟแดงดับ หรื อ สัญญาณธง (ถ้ าสัญญาณไฟมีปัญหา)
False Start/Jump Start จะมีโทษปรับ …m วินาที หลังจากจบการแข่งขัน
อ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescriptions ข้ อ l.lma ก่อนทีhจะจบรอบ Formation ระหว่างทางทีhจะไป
Starting Line นักแข่งทุกท่านจะต้ องลดความเร็ วลงมาระหว่าง ˆm km/h – 50 km/h ด้ วยความเร็วทีhสมํhาเสมอ และ
ไม่แตกแถวของตัวเองตามแนวเส้ น Corridor ทีhทางสนามกําหนดไว้
นักแข่งทีhตดั เส้ น Corridor Steward จะเป็ นคนตัดสินบทลงโทษ โดนโทษขันพื
t tนฐานสําหรับนักแข่งทีhตดั เส้ น
Corridor โดยตัดแค่บางส่วนของรถแข่ง จะโดนโทษปรับ ˆ วินาที และสําหรับนักแข่งทีhตดั เส้ น Corridor โดยตัดทังt
คันรถแข่งจะโดนโทษปรับ …m วินาที
นักแข่งทีhมีความเร็วสูงเกินไปในระหว่างทางทีhจะไป Starting Line Steward จะเป็ นคนตัดสินบทลงโทษ โดย
บทลงโทษขันพื
t tนฐานจะลงโทษระหว่าง …-…m วินาที
เมืhอไฟแดงยังไม่ดบั นักแข่งทุกท่านจะต้ องรักษาตําแหน่งของตนเองให้ มีระยะห่างระหว่างรถแข่งคันหน้ ากับ
รถแข่งคันหลังทีhเหมาะสม จนกว่าสัญญาณไฟแดงจะดับ หรื อมีสญ
ั ญาณให้ ปล่อย Start
ถ้ านายสนามพอใจกับรอบ Formation นายสนามจะปล่อย Start ด้ วยสัญญาณไฟแดงดับ แต่ถ้านายสนามยัง
ไม่พอใจกับการทํา Formation ไฟแดงจะยังไม่ดบั และ Marshal จะให้ สญ
ั ญาณให้ นกั แข่งทํา Formation อีก … รอ
ในกรณีทีhมีการ False Start หรื อ เหตุการณ์ทีhไม่คาดคิด ระหว่างรอบ Formation นายสนามอาจจะยุติ
กระบวนการ Start ด้ วยธงแดง โดยการลงโทษนักแข่งทีhกระทําผิดจะอ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescription
ข้ อ l.lŠ และการทํากระบวนการ Start ครังt ใหม่จะกระทําทันที หรื อภายใน ˆm นาที หลังจากยุตกิ ระบวนการ Start
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึงh Grid Start จะเหมือนในตอนแรกทีhทํากระบวนการ Start โดยนักแข่งท่าน
ใดทีhอยูใ่ น Starting area หรื อ Repair area ก่อนทีhจะยุตกิ าร Start อนุญาตให้ สามารถทํากระบวนการ Start ครังt
ใหม่ได้
17. การยุตกิ ารแข่ งขัน หรื อ ระหว่ างการซ้ อม
การแข่งหรื อการซ้ อมสามารถยุตไิ ด้ โดยนายสนามจะให้ สญ
ั ญาณธงแดง หากเกิดอุบตั เิ หตุ หรื อกรณีอืhน ๆ
ทีhทําให้ เกิดความไม่ปลอดภัยในสนาม
ทันทีทีhมีการ Start จะกระทําทุกอย่างเหมือนตอนแข่งขัน หากมีรถเสียอยูใ่ นสนาม อนุญาตให้ Marshal
ช่วยเฉพาะการเคลือh นรถแข่งไปในทีhปลอดภัยเท่านันt ไม่อนุญาตให้ ชา่ งลงไปในสนามตลอดเวลา
ถ้ ามีสญ
ั ญาณธงแดงจะต้ องมาจากนายสนาม

ธงแดงระหว่ างการซ้ อม และ Qualify
นักแข่งทุกคนต้ องลดความเร็วสูงสุดลงมาทีh Ÿm km/h โดยทันที และกลับไปทีh Pit รถแข่งทีhมีปัญหาในสนาม
จะต้ องถูกยกออกจากสนาม การซ้ อมหรื อการ Qualify จะมีตอ่ หรื อไม่ ขึ tนอยูก่ บั ดุลพินิจของ Race control
ธงแดงระหว่ างการแข่ งขัน (แข่ งขันไปน้ อยกว่ า ‰ รอบ)
- นักแข่งทุกคนต้ องลดความเร็วสูงสุดลงมาทีh Ÿm km/h โดยทีhยงั คงอยูใ่ นสนาม และนํารถกลับมาจอดทีh
Start line เว้ นแต่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ให้ นกั แข่งขับรถแข่งกลับมาทีh Pit lane
- ห้ ามแตะต้ องรถแข่ง ยกเว้ นนักแข่ง กับ Marshal
- Grid Start จะเหมือนกับ Grid Start ตอนแรก โดย Grit ทีhวา่ ง ให้ เว้ นว่างเอาไว้
- ให้ รถแข่งทีhไม่ได้ ขบั เคลือh นด้ วยกําลังของเครืh องยนต์ มาทีh Grid หรื อ Pit lane ไม่สามารถกลับมาร่วมการ
แข่งขันต่อได้
- เฉพาะใน Pit lane โดยความดูแลของหัวหน้ ากรรมการตรวจสภาพ อนุญาตให้ ชา่ ง … คน สามารถซ่อม
รถแข่งทีhมีปัญหาได้ ยกเว้ นเฉพาะรุ่น Mini Rok อนุญาตให้ ใช้ ชา่ งได้ l คน
- รถแข่งทีhอยูใ่ น Pit lane ไม่วา่ จะเหตุผลใด ๆ ก็ตาม จะสามารถลงทําการแข่งขันต่อได้ โดยจะออก Start
จาก Pit lane
- รถแข่งทีh Start จาก Pit lane จะสามารถลงสนามได้ ตอ่ เมืhอรถแข่งทีhอยูใ่ นสนามทังหมดขั
t
บผ่าน Pit exit
มาแล้ ว
- ถ้ าการแข่งขันสามารถแข่งขันต่อได้ การแข่งขันครังt ใหม่จะเริh มภายใน ˆm นาที หลังจากสัญญาณธงแดง
- จํานวนรอบการแข่งขันทีhจะเริh มต่อ จะยังเป็ นจํานวนรอบการแข่งขันเดิมทีhระบุไว้ เว้ นแต่ดลุ พินิจของนาย
สนามจะตัดสิน
- โดยการ Start ในครังt แรกจะถือว่าเป็ นโมฆะ
ระหว่ างการแข่ งขัน (แข่ งขันไปมากกว่ า ‰ รอบ แต่ น้อยกว่ า Š‹% ของการแข่ งขัน)
- นักแข่งทุกท่านต้ องลดความเร็วสูงสุดลงมาทีh Ÿm km/h โดยทีhยงั คงอยูใ่ นสนาม และนํารถแข่งกลับมาจอด
ทีh Start lane เว้ นแต่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ให้ นกั แข่งขับรถแข่งกลับมาทีh Pit lane โดยจะมีสญ
ั ญาณ
ลูกศรตรง Pit entry ชี tเข้ ามาทีh Pit lane
- ห้ ามแตะต้ องรถแข่ง ยกเว้ นนักแข่ง กับ Marshal
- Grid Start จะเป็ นตําแหน่งทีhนกั แข่งขับผ่าน Finish line ในรอบก่อนทีhจะยุตกิ ารแข่งขัน
- รถแข่งทีhไม่ได้ ขบั เคลือh นด้ วยกําลังของเครืh องยนต์ มาทีh Grid หรื อ Pit ไม่สามารถกลับมาร่วมการแข่งขันต่อ
ได้
- เฉพาะใน Pit lane โดยความดูแลของหัวหน้ ากรรมการตรวจสภาพ อนุญาตให้ ชา่ ง … คน สามารถซ่อม
รถแข่งทีhมีปัญหาได้ ยกเว้ นเฉพาะรุ่น Mini Rok อนุญาตให้ ใช้ ชา่ งได้ l คน
- รถแข่งทีhอยูใ่ น Pit lane ไม่วา่ เหตุผลใด ๆ ก็ตาม จะสามารถลงทําการแข่งขันต่อได้ โดยจะออก Start จาก
Pit lane

- รถแข่งทีh Start จาก Pit lane จะสามารถลงสนามได้ ตอ่ เมืhอรถแข่งทีhอยูใ่ นสนามทังหมดขั
t
บผ่าน Pit exit
มาแล้ ว
- สําหรับรถแข่งทีhมีการซ่อมทีh Pit lane รถแข่งจะต้ องมีการตรวจสอบและอนุมตั จิ ากกรรมการตรวจสภาพ
ว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีhจะแข่งต่อหรื อไม่ โดยจะออก Start จาก Pit lane
- ถ้ าการแข่งขันสามารถแข่งขันต่อได้ การแข่งขันครังt ใหม่จะเริh มภายใน ˆm นาที หลังจากสัญญาณธงแดง
- จํานวนรอบการแข่งขันจะเป็ นรอบการแข่งขันทีhเหลืออยู่ เว้ นแต่ดลุ พินิจของนายสนามจะตัดสิน
ธงแดงระหว่ างการแข่ งขัน (แข่ งขันไปมากกว่ า 75% ของการแข้ งขัน)
- การแข่งขันจะถือว่าจบการแข่งขันเมืhอนักแข่งคันทีhนําขับผ่าน Finish line ในรอบทีhยตุ กิ ารแข่งขัน นักแข่ง
จะขับรถแข่งไปทีh Parc Ferme
- รับคะแนนเก็บสะสมเต็มจํานวน
18. การกลับมาทําการแข่ งขันต่ อ
อ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescriptions ข้ อ l.ll
19. จบการแข่ งขัน
อ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescriptions ข้ อ l.lˆ
20. เหตุการณ์ ท7 อี าจจะเกิดขึนT ได้
อ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescriptions ข้ อ l.lŠ
21. ความปลอดภัยทั7วไป
อ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescriptions ข้ อ l.…Š
22. ความปลอดภัยของรถแข่ ง
อ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescriptions ข้ อ ˆ.…
23. ความปลอดภัยของนักแข่ ง
อ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescriptions ข้ อ ˆ.l
24. การประชุมนักแข่ ง
อ้ างอิงจาก CIK-FIA General Prescriptions ข้ อ l.…¡
นักแข่งและผู้สมัครทุกท่านต้ องทําการเข้ าร่วมการประชุมนักแข่ง

การประชุมนักแข่งเพิhมเติมอาจจะมีขึ tนในวันแข่ง ขึ tนอยูก่ บั ดุลพินิจของนายสนาม เป็ นหน้ าทีhของผู้สมัครและ
นักแข่งจะต้ องถามเกีhยวกับการประชุมนักแข่งเพิhมเติม
สําหรับนักแข่งและผู้สมัครท่านใดทีhไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุมนักแข่ง จะต้ องเสียค่าปรับให้ กบั ASN ทีhเป็ น
เจ้ าภาพจัดการแข่งขัน โดยค่าปรับจะระบุโดย ASN ทีhเป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขัน
นักแข่งทุกคนต้ องเซ็นชืhอเพืhอเข้ าร่วมการประชุมนักแข่ง
25. ความประพฤติของนักแข่ ง
สังเกตสัญญาณธง
นักแข่งทุกคนต้ องทําความเข้ าใจอย่างถีhถ้วน ในข้ อ l.…Ÿ CIK-FIA General Prescriptions
การแซง
(กรณีธงฟ้า) ระหว่างการแข่งขัน รถแข่งทีhอยูค่ นั เดียวในสนามสามารถใช้ พื tนทีhของสนามได้ อย่างเต็มทีh
อย่างไรก็ตามทันทีทีhมีรถแข่งคันทีhเร็วกว่าไล่เข้ ามาด้ านหลัง ต้ องให้ รถแข่งคันทีhเร็วกว่าทีhไล่มาแซงผ่านไป ถ้ า
นักแข่งทีhช้ากว่าไม่ยอมให้ นกั แข่งคันทีhเร็วกว่าแซง จะมีธงฟ้า เตือนให้ เปิ ดทางให้ รถแข่งคันทีhเร็วกว่าแซง นัก
แข่งทีhฝ่าฝื นธงฟ้า จะได้ รับโทษจาก Steward ซึงh ถ้ าในระหว่างการแข่งขันยังฝ่ าฝื นอีก นักแข่งท่านนันอาจจะถู
t
ก
ให้ ออกจากการแข่งขัน
ในทางโค้ ง การเข้ าโค้ งและเช่นเดียวกันกับการออกโค้ ง รถแข่งต้ องอยูใ่ น Track limit
การแซงกัน ตามสถานการณ์นนั t ๆ เมืhอต้ องการจะแซง นักแข่งต้ องขับไปในทางด้ านใดด้ านหนึงh ไม่
ด้ านขวาก็ด้านซ้ าย อย่างไรก็ตาม การกระทําทีhอาจจะก่อให้ เกิดอุปสรรคต่อนักแข่งคนอืhน เช่น การเปลียh น
ทิศทางของรถแข่งทีhอนั ตราย , การเปลียh นทิศทางของรถแข่งมากกว่า … ครังt , การเบียดรถแข่งอีกคันไปข้ างใน
หรื อนอกโค้ ง ต้ องห้ ามกระทําอย่างเคร่งครัด ถ้ านักแข่งท่านใดฝ่ าฝื น จะถูกลงโทษตามความเหมาะสมและ
ดุลพินิจของนายสนาม ซึงh ถ้ านักแข่งท่านใดทีhกระทําผิดซํ tา ๆ อยูบ่ อ่ ย ๆ อาจจะถูกให้ ออกจากการแข่งขันใน
สนามนันt
ห้ ามกระทําการขีดขวางการแข่งขันหรื อการดวลกัน ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําจากนักแข่ง … คน หรื อหลาย
คน ไม่วา่ จะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรื อไม่
การลงโทษสําหรับผู้ทีhกระทําการขีดขวางการแข่งขัน
และโยกรถจากอีกฝัhงหนึงh ไปอีกฝัhงหนึงh เพืhอการ
ป้องกันไม่ให้ รถแข่งข้ างหลังแซง จะมีบทลงโทษเดียวกันกับผู้ทีhฝ่าฝื นสัญญาณธงฟ้า โดยความรุนแรงของการ
ลงโทษจะขึ tนอยูก่ บั ดุลพินิจของนายสนาม จะมีโทษตังแต่
t สถานเบา ไปจนถึงเชิญออกจากการแข่งขัน
การกระทําผิดร้ ายแรงซํ tา ๆ บ่อย ๆ หรื อ ลักษณะการขาดการควบคุมของรถแข่ง (เช่นการหลุดออกนอก
สนาม) นักแข่งอาจจะโดนยึดใบขับแข่ง ขึ tนอยูก่ บั ดุลพินิจของนายสนาม
การสัมผัส/การประทะกัน (ระหว่างการแข่งขันและรอบทีhรถแข่งชะลอความเร็ว) นักแข่งทีhชนหรื อตังใจดั
t น
รถแข่งคันหน้ า อาจจะถูกลงโทษ ขึ tนอยูก่ บั ดุลพินิจของนายสนาม

รถแข่งทุกคันต้ องมีล้ออย่างน้ อย … ข้ างอยูใ่ นเส้ นขาว (Track limit) ตลอดเวลา เว้ นแต่จะมีการแจ้ งอย่าง
อืhนจากนายสนาม ในช่วงประชุมนักแข่ง
26. ความประพฤติของทีมงาน
ความรับผิดชอบของทีมงานเซอร์ วิส (Service crew) จะอยูก่ บั ผู้สมัครตลอดเวลา
ความประพฤติมิชอบใด ๆ ของทีมงานเซอร์ วิส (Service crew) ไม่วา่ จะเป็ นการฝ่ าฝื นกฎใด ๆ หรื อ ปฏิเสธทีhจะ
ไม่เชืhอฟั งเจ้ าหน้ าทีh นักแข่งจะต้ องรับผิดชอบโดยการออกจากการแข่งขัน
ไม่อนุญาตให้ ทีมงานเซอร์ วิส (Service crew) ลงไปในสนามแข่งเมืhอเริh มปล่อยรถแข่งสูส่ นามแข่งแล้ ว ทีมงาน
เซอร์ วิส (Service crew) ทุกท่านต้ องกลับไปทีh Pit หรื อ Paddock เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากนายสนาม
ผู้จดั การแข่งขันขอสงวนสิทธิ|ในการปฏิเสธทีมงานทุกท่านเข้ าไปในสนามแข่ง , Pit , Paddock และทุกพื tนทีh
ภายใต้ อํานาจโดยไม่ระบุเหตุผล หากไม่ปฏิบตั ติ าม นักแข่งจะต้ องรับผิดชอบโดยการออกจากการแข่งขัน
ห้ ามดืhมเครืh องดืhมทีhมีแอลกอฮอล์ หรื อของมึนเมาอืhน ๆ ในสนามแข่งระหว่างการแข่งขัน ถ้ าหากพบนักแข่งหรื อ
ทีมงานฝ่ าฝื น จะโดนเชิญให้ ออกจากสนาม
ผู้จดั การแข่งขันขอสงวนสิทธิ|ในการตรวจการกระตุ้นตามกฎกติกา CIK medical guidelines
27. การประท้ วง และการอุทธรณ์
สิทธิ|ในการประท้ วงอยูก่ บั ผู้เข้ าการแข่งขันเท่านันt ซึงh ผู้ทีhจะประท้ วงจะต้ องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งกับ
นายสนามภายใน …m นาที หลังการประกาศผล Qualify Practice และภายใน ˆm นาที หลังการประกาศผลการ
แข่งขัน (Final) โดยการประท้ วงจะต้ องมาพร้ อมกับเงิน …m,mmm บาท
ในกรณีทีhไม่มีนายสนาม หรื อรองนายสนาม จะต้ องส่งเรืh องกับ Steward หรื อคณะกรรมการคนใดคนหนึงh
จะคืนเงินมัดจําให้ หากการประท้ วงสําเร็จ
เมืhอเกิดการประท้ วง ผู้จดั การแข่งขันจะมอบรางวัลด้ วยผลการแข่งอย่างไม่เป็ นทางการไปก่อน
คณะกรรมการมีเวลาการปรึกษาหารื อ และตัดสินอย่างมันh ใจ

เพืhอให้

