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สวัสดีนักขี่ ICE ทุกท่าน,
เป็นครั้งแรกที่งาน International Chiang Mai Enduro 2017 ได้ถูกจัดขึ้นที่เชียง ใหม่ และเป็นครั้งแรกที่
เป็นหนึ่งในสนามของรายการ Asian Enduro Series ในงานนีพ้ วกเราจะได้พบปะกับนักขี่เอนดูโรจากนานาประเทศ
อย่างพร้อมเพรียง
ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ICE จะได้คะแนนสะสมของรายการ Asian Enduro Series และ Thailand Enduro
Series สาหรับหลายๆท่านครั้งนี้จะเป็นสนามที่สองของรายการ AES และจะเป็นสนามแรกของ TES ประจาปี 2017
สาหรับงาน ICE ในครั้งนี้เราได้รับอนุญาตจัดงานในพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ในเชียงใหม่ ซึ่งถือ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งสาหรับวงการเอนดูโร เส้นทางในภูเขาแห่งนี้เป็นเส้นทางที่มีอยู่แล้ว และเป็นเส้นทางที่ธรรมชาติ
เป็นผู้ดูแลรักษา ท่านจะได้ขี่ในเส้นทางธรรมชาติที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเซีย เส้นทางจะเริ่มจากชัน้ ความสูงที่
ท่านจะได้ขี่ผ่านป่าดิบชื้นจนไปถึงพื้นที่บริเวณตีนเขาที่เป็นป่าผลัดใบ โดยระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิถชี ีวิตของ
ชาวเขาเผ่าม้ง และผ่านพื้นที่เกษตรของชาวเขา
ผมขอให้นักขี่ทุกท่านโชคดี ปลอดภัย และสนุกกับการขี่ในครั้งนี้ ผมขอความกรุณานักขี่ทุกท่านพึงระลึก
เสมอว่าเราขี่อยู่ในอุทยานแห่งชาติที่เราทุกคนมีหน้าที่รักษาไว้อย่างดีที่สุด กรุณาใช้สติ รักษากฎของอุทยานแห่งชาติ
และกติกาของ ICE อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา สาหรับท่านที่จะไปขี่ซ้อมกันเองท่านต้องชาระค่าบริการ และค่าบารุง
ให้กับสานักงานของอุทยาน
ป.ล. สาหรับนักขี่ที่ซื้อบริการ ICE Package กรุณาดูข้อมูลการเดินทาง และตารางวันซ้อมที่ส่งไปให้ทางอีเมล
We made history, ICE 2017.

ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล
ICE Director
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ชื่องาน

สถานที่
เว็บไซต์

การลงทะเบียน

รุ่น

ข้อตกลง

ใบอนุญาตการขี่จักรยาน

International Chiang Mai Enduro, 2017
Asian Enduro Series สนาม 2
Thailand Enduro Seriesสนาม 1
โรงแรมคุ้มภูคา จังหวัดเชียงใหม่
https://enduro.asia
http://www.thailandenduroseries.com/index.html
https://www.facebook.com/ThailandEnduroSeries
ค่าลงทะเบียนรวม 3,500 บาท
*ไม่สามารถคืน / โอนย้ายเงินค่าลงทะเบียนได้
*หากชิปจับเวลาสูญหาย หรือเสียหายต้องจ่ายค่าปรับ 2,000 บาท
Elite Men (อายุ : ไม่จากัด)
Elite Women (อายุ : ไม่จากัด)
Master A (อายุ : 30-39 ปี)
Master B (อายุ : 40-49 ปี)
Master C (อายุ : 50 ขึ้นไป)
Junior (อายุ : ต่ากว่า 18 ปี)
**ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรุ่นได้ภายหลังลงทะเบียนแล้ว
*มีรางวัลให้นักจักรยานอันดับที่ 1 ถึง 5 ในทุกรุ่นการสมัคร และรางวัล
ประเภททีมอันดับที่ 1 - 3
นักจักรยานทุกท่านต้องเข้าใจ และยอมรับว่ามาร่วมกิจกรรมเองโดยสมัครใจ
ท่านต้องรับผิดชอบตนเองต่อการร่วมกิจกรรม ความบาดเจ็บหรือความ
เสียหายจากการขี่นี้ หรือจากการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ต้อง
รับทราบและเข้าใจว่าการขี่จักรยานเมาเทนไบค์และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับงานนี้อาจเป็นอันตราย ซึ่งท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการยอมรับความ
เสี่ยงเอง และรับผิดชอบด้วยตนเองทุกประการต่อการบาดเจ็บ และเสียหาย
ใดๆ ก็ตามที่จะเกิดขึ้น ต้องทราบว่าระหว่างการขี่จะมีหลายช่วงของเส้นทาง
ที่ยากลาบาก และต้องขี่ด้วยความเร็วสูง จึงขอแนะนาให้นักขี่จักรยานแต่ละ
ท่านโปรดทาประกันอุบัติเหตุไว้เพื่อให้คุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุ
นักขี่จักรยานทุกท่านต้องมั่นใจว่าตนมีสุขภาพดี ต้องแสดงตนได้ว่ามีสุขภาพ
สมบูรณ์ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่านต้องเข้าใจว่าจะเป็นการขี่ที่
ยากลาบากอันประกอบด้วยการขี่จักรยานขึ้นเส้นทางชันและระยะทางอัน
ยาวไกลสลับกันจนจบการขี่ ต้องยอมรับว่าตนได้อ่านข้อตกลงนี้แล้วอย่าง
ละเอียดและเข้าใจตลอดจนยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ไม่ต้องใช้
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กาหนดการ

เวลาทาการกองอานวยการ

รับอุปกรณ์

กาหนดแจกแผนที่เส้นทาง
บรรยายสรุปกิจกรรม ICE

วันซ้อม
(ไม่มีเจ้าหน้าที่ในทาง)
รอบคัดเลือก
ICE วันแรก

ICE วันสุดท้าย

พฤหัส 17 สิงหาคม 0700-1700
ศุกร์ 18 สิงหาคม 0700-1700
เสาร์ 19 สิงหาคม 0700-1700
อาทิตย์ 20 สิงหาคม 0700-1700
รับได้ที่กองอานวยการ ICE โรงแรมคุ้มภูคา
17-18 สิงหาคม (พฤหัส-ศุกร์): 1700-1900
17 สิงหาคม 2017 บนเว็บไซต์ Thailand
Enduro Series website. และ Facebook
ที่กองอานวยการ ICE โรงแรมคุ้มภูคา
พุธที่ 16 สิงหาคม เวลา 1800 และวัน
พฤหัสที่ 17 สิงหาคม เวลา 1800 สาหรับ
นักขี่ที่จะซ้อมในวันรุ่งขึ้น
ที่กองอานวยการ ICE โรงแรมคุ้มภูคา
ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 1800*
และวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 1800*
(โปรดตรงเวลา)
*นักขี่ทุกคนต้องมา
พฤหัส 17 สิงหาคม 0800-1700*
ศุกร์ 18 สิงหาคม 0800-1700*
*บริการรับ-ส่ง เฉพาะผู้ที่สมัครแพคเกจซ้อม
ไม่มี, จัดลาดับตามผลคะแนนของไทยแลนด์
เอนดูโรซีรี่ย์และเอเชี่ยนเอนดูโรซีรี่ย์
เสาร์ 19 สิงหาคม
0745 เดินทางโดยรถขนส่ง
0845 ปล่อยตัว LS1 (นักขี่ทุกคน)
0945 นักขี่ทุกคนประจาที่กองอานวยการ
บ้านม้ง
1045 ปล่อยตัวเวฟ 1 SS1
อาทิตย์ 20 สิงหาคม
0745 เดินทางโดยรถขนส่ง
0845 ปล่อยตัว LS5 (นักขี่ทุกคน)
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พิธีมอบรางวัล
สภาพสนามและแผนที่

0945 นักขี่ทุกคนประจาที่กองอานวยการ
บ้านม้ง
1000 ปล่อยตัวเวฟ 1 SS5
อาทิตย์ 20 สิงหาคม เวลาประมาณ 1630

ความสูงทั้งหมดที่ขี่ขึ้นโดยประมาณ 2,000ม.
ความสูงทั้งหมดที่ขี่ลงประมาณ 4,000ม.
ระยะทางโดยรวมประมาณ 44 ก.ม.
เวลาทดสอบรวมโดยประมาณ: 70นาที+
ลักษณะโดยประมาณของทางขึ้นเขา: บรรทุกรถ เพื่อเดินทางขึ้นไปปล่อยตัว
ที่ LS1 และ LS5 ส่วน LS ที่เหลือนักขี่ต้องปั่นเดินทางเอง
ลักษณะภูมิประเทศ: เป็นเส้นทางแบบทางเดี่ยวที่แคบในป่าที่ต้องใช้ทักษะ
สูง มีรากไม้และหินที่เปียกและลืน่ มีร่องน้ากัดเซาะบนทาง และมีลาน้าที่
ต้องข้าม

การคัดเลือกและจัดลาดับ

ช่วงเวลาปล่อยตัว
ผลเวลา
การเรียกร้อง / ประท้วง

งานเลี้ยง
กฎเกณฑ์
สถานีให้น้า

กาหนดแจกแผนที่ 17 สิงหาคม 2017, บน Facebook page.
จัดลาดับตามผลคะแนนของไทยแลนด์เอนดูโรซีรี่ย์และเอเชี่ยนเอนดูโรซีรี่ย์
ผู้ที่มีคะแนนอันดับต้นๆ จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสตาร์ทลาดับแรก ผู้ที่มี
คะแนนต่าหรือไม่มีคะแนนจะต้องออกสตาร์ทในกลุ่มสุดท้าย
นักขี่ทุกคนจะถูกปล่อยตัวห่างกัน ช่วงละ 30 วินาที
ผลเวลาของแต่ละวันจะถูกประกาศไว้ที่กองอานวยการ ICE โรงแรมคุ้มภูคา
หลังจบกิจกรรม
ต้องประท้วงด้วยตนเองที่กองอานวยการ ICE โรงแรมคุ้มภูคา ภายใน 15
นาที หลังประกาศผลแล้ว ทุกการประท้วงต้องวางเงินมัดจาไว้ 2,000 บาท
ผู้ประท้วงจะรับเงินคืนได้ถ้าหากตนเองเป็นฝ่ายถูกต้องเท่านั้น
ผู้อานวยการแข่งขัน: หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
หลังจากจบกิจกรรม วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม อาหารพร้อมเสิร์ฟเวลา 14001800
ดูจาก ICE Rule Book.
สถานีให้นาจะตั
้ ้งอยู่บริเวณสเตจเดินทาง โดยจะมีเครื่องหมายระบุไว้ในแผน
ที่ที่กองอานวยการ ICE
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การสนับสนุนด้านเทคนิค

การปฐมพยาบาล ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

สถานพยาบาล
กฎเพื่อความปลอดภัย

การเดินทาง / พาหนะ
ที่จอดรถ
ที่พัก
สื่อสังคมออนไลน์

กรุณาติดต่อ

ห้ามไม่ให้ช่าง/เจ้าหน้าที่ในทีมช่วยซ่อมจักรยานระหว่างวันที่ทากิจกรรม ICE
นักขี่จักรยานต้องพร้อมดูแลตัวเองโดยลาพัง จะมีช่างจักรยานกลาง (จากบู
ไบค์ Buu Bike) และอะไหล่บางชิ้นไว้บริการสามารถซื้อได้หากเกิดเหตุ
(เช่นยางในจักรยาน) นักจักรยานทุกท่านควรนาอะไหล่เฉพาะรุ่นของ
จักรยานของท่านมาเอง เช่น Drop out, ตลับลูกปืน, ฯลฯ
ระหว่างกิจกรรม –
กองอานวยการ 086-557-6895
โปรดดูแลเพื่อนนักแข่งด้วยกัน และแจ้งกับผู้ควบคุม ICE คนต่อไปเมื่อผ่าน
ไปพบ
อุบัติเหตุนอกเวลา ICE –
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในการขี่จักรยานโปรดโทรฯหมายเลข 0617962627
เพื่อเรียกหน่วยกู้ภัย เราขอแนะนาท่านว่าควรดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแผน
ที่จีพีเอสไว้ เพื่อการเข้าหาจุดเกิดเหตุได้ง่ายและรวดเร็ว
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, 053 920 300 https://goo.gl/cpVgyH
นักขี่จักรยานทุกคนต้องมีหมวกนิรภัยและสนับเข่า และสวมหมวกนิรภัย
ตลอดเวลา อนุญาตให้ใช้หมวกนิรภัยได้ทั้งแบบเปิดและปิดคาง แต่ขอ
แนะนาให้ใช้แบบปิดคาง
หากท่านต้องการความช่วยเหลือด้านยานพาหนะ โปรดแจ้งโดยเร็วที่สุดที่
คุณฝน หรือคุณขนุน 02-259-6428 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
กรุณาจอดรถในที่ที่กาหนดไว้
หากท่านต้องการความช่วยเหลือด้านที่พกั โปรดแจ้งโดยเร็วที่สุดที่คุณฝน
หรือคุณขนุน 02-259-6428 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
Facebook: https://www.facebook.com/ThailandEnduroSeries
Instagram: @ThailandEnduroSeries
#InternationalChiangMaiEnduro
คุณอมรรัตน์ จันทร์แต่งผล (ฝน), เจ้าหน้าที่ธุรการ:
support1@tank299.com หรือโทร. 02-259-6428 จันทร์-ศุกร์เวลา
10.00-18.00 น.
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