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คู่มือการแข่งขัน
สนาม2 เทรลเฮด ไทยแลนด์ เอนดูโร่ ซีรีส์
วณอุทยานเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี 25-26 พฤศจิกายน 2560
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จดหมายจาก ไทยแลนด์ เอนดูโร ซีรีส์
สวัสดีนักแข่งทุกท่าน
ขอบคุณสาหรับการเข้าร่วมรายการ Thailand Enduro Series 2017 สนามที่ 2 ครั้งนี้เป็นสนามสุดท้ายของปี
นี้ หลังจากความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ ในสนามแรกที่ผ่านมาของ TES ในงาน International Chiang Mai Enduro
(ICE) บัดนี้เราได้วางแผนสาหรับงานที่ดียิ่งขึ้นไปอีกสาหรับปีหน้าไว้แล้ว โปรดติดตามการประกาศอย่างเป็น
ทางการในหน้า Facebook ของเรา
สาหรับสนามเขาอีโต้ครั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าที่นี่เป็นสนามบ่มเพาะ นักกีฬาจักรยานเสือภูเขาระดับประเทศ
มาแล้วหลายรุ่น และแน่นอนว่าที่นี่ยังเป็นสนามยอดนิยมของชาวเสือภูเขามาช้านาน โดยเฉพาะนักปั่นชาวกรุง
หรือแม้แต่ในจังหวัดใกล้เคียง คุณจะพบว่าสนามของที่นี่มีความท้าทายนักปั่นผู้ที่มีทักษะสูง แต่ในขณะเดียวกัน
มันก็เปิดกว้างสาหรับนักปั่นมือใหม่ด้วยเช่นกัน
เพื่อขยายฐานนักกีฬาในประเภทนี้ เราได้ทาการเพิ่มรุ่น “มือใหม่” เข้ามาอีกหนึ่งรุ่น ซึ่งจะไม่จากัดเพศหรืออายุ
ของผู้สมัคร ขอเป็นเพียงท่านที่ยังไม่เคยเข้าร่วมลงแข่งรายการ Thailand Enduro Series มาก่อนเท่านั้น เรา
หวังว่านี่จะช่วยเพิ่มกลุ่มนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาสาย Enduro ให้มากขึ้นในอนาคต ผมขอความกรุณาให้
นักกีฬาผู้มีประสบการณ์โปรดช่วยแนะนานักกีฬามือใหม่เมื่อจาเป็น เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้สนุกสนานและผ่านการ
แข่งขันครั้งนี้ไปอย่างราบรื่น และแน่นอนว่ามันคือจิตวิญาณของความเป็น Enduro ด้วยเช่นกัน
ขอให้สนุกกับการแข่งขันครับ!
หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
Race Director
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EVENT

Trailhead Thailand Enduro Series 2017, สนาม 2 วณอุทยานเขาอีโต้

LOCATION

วณอุทยานเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี

WEBSITE

http://www.thailandenduroseries.com/index.html
https://www.facebook.com/ThailandEnduroSeries

REGISTRATION

ค่าลงทะเบียนรวม 2,500 บาท
*ไม่สามารถคืน / โอนย้ายเงินค่าลงทะเบียนได้
*หากชิปจับเวลาสูญหาย หรือเสียหายต้องจ่ายค่าปรับ 2,000 บาท

CATEGORIES

Elite Men (Age : Open)
Elite Women (Age : open)
Master A (Age : 30-39)
Master B (Age : 40-49)
Master C (Age : 50 up)
Junior (Age : under 18)
Novice (First Timers Only)
**ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรุ่นได้ภายหลังลงทะเบียนแล้ว
*มีรางวัลให้นักจักรยานอันดับที่ 1 ถึง 5 ในทุกรุ่นการสมัคร

ข้อตกลง

นักจักรยานทุกท่านต้องเข้าใจ และยอมรับว่ามาร่วมกิจกรรมเองโดยสมัครใจ ท่านต้อง
รับผิดชอบตนเองต่อการร่วมกิจกรรม ความบาดเจ็บหรือความเสียหายจากการขี่นี้ หรือ
จากการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ต้องรับทราบและเข้าใจว่าการขี่จักรยานเมา
เทนไบค์และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานนี้อาจเป็นอันตราย ซึ่งท่านจะเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยการยอมรับความเสี่ยงเอง และรับผิดชอบด้วยตนเองทุกประการต่อการบาดเจ็บ
และเสียหายใดๆ ก็ตามที่จะเกิดขึ้น ต้องทราบว่าระหว่างการขี่จะมีหลายช่วงของเส้นทาง
ที่ยากลาบาก และต้องขี่ด้วยความเร็วสูง จึงขอแนะนาให้นักขี่จักรยานแต่ละท่านโปรด
ทาประกันอุบัติเหตุไว้เพื่อให้คุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุ
นักขี่จักรยานทุกท่านต้องมั่นใจว่าตนมีสุขภาพดี ต้องแสดงตนได้ว่ามีสุขภาพสมบูรณ์
พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่านต้องเข้าใจว่าจะเป็นการขี่ที่ยากลาบากอันประกอบด้วย
การขี่จักรยานขึ้นเส้นทางชันและระยะทางอันยาวไกลสลับกันจนจบการขี่ ต้องยอมรับว่า
ตนได้อ่านข้อตกลงนี้แล้วอย่างละเอียดและเข้าใจตลอดจนยอมรับและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
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ใบอนุญาตการขี่
จักรยาน

ไม่ต้องใช้

กาหนดการ

เวลาทาการกองอานวยการ

เสาร์ 25 พฤศจิกายน : 0800-1700
อาทิตย์ 26 พฤศจิกายน: 0700-1700

รับอุปกรณ์

รับได้ที่กองอานวยการวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน

กาหนดแจกแผนที่เส้นทาง

บนเว็บไซต์
http://www.thailandenduroseries.com/ro
und2017-02.html

บรรยายสรุปกิจกรรม

ที่กองอานวยการ เขาอีโต้
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น.
โปรดตรงเวลา

วันซ้อม

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน : 0800-1430

รอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน : 1500-1700

วันแข่ง

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน
0800 บรรยายสรุปกิจกรรม (กรุณาตรงเวลา)
0840 ปล่อยตัวเวฟ 1
0920 ปล่อยตัวเวฟ 2
1000 ปล่อยตัวเวฟ 3
1040 ปล่อยตัวเวฟ 4

พิธีมอบรางวัล

วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน เวลาประมาณ
16.00 น.

COURSE
DESCRIPTION AND
MAPS

ไต่ระดับความสูงประมาณ 500เมตร , ระยะทางการแข่งขันทั้งหมดโดยประมาณ 20
กิโลเมตร ระยะทางการแข่งขันทั้งหมดโดยประมาณ 25 นาทีหรือมากกว่าเล็กน้อย
จานวนครั้งของการขี่ขึ้น: มีรถขนจักรยาน และนักแข่งขึ้นจุดสตาร์ทของสเตจเดินทางที่
1 ส่วนสเตจเดินทางที่เหลือต้องขี่ขึ้นไปเอง สภาพเส้นทาง: เป็นซิงเกิลแทรคแคบในป่า
ดินแข็งผสมโขดหิน มีข้ามลาธารในบางช่วง และแผนที่จะประกาศให้ทราบในเฟซบุคเพจ
ของเรา Facebook page.
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การคัดเลือกและจัด
อันดับ

ลาดับการปล่อยตัวจะประกาศหลังจากเวลา 1800 น. ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน
ผู้ที่ทาเวลาได้ในลาดับต้นๆ จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสตาร์ทลาดับแรก ผู้ที่ทาเวลาได้ใน
ลาดับท้ายหรือไม่มีเวลาจะต้องออกสตาร์ทในกลุ่มสุดท้าย

ช่วงเวลาปล่อยตัว

นักขี่ทุกคนจะถูกปล่อยตัวห่างกัน ช่วงละ 60 วินาที

ผลเวลา

ผลเวลาจะถูกประกาศไว้ที่กองอานวยการเขาอีโต้

การเรียกร้อง /
ประท้วง

ต้องประท้วงด้วยตนเองที่กองอานวยการเขาอีโต้ ภายใน 15 นาที หลังประกาศผลแล้ว
ทุกการประท้วงต้องวางเงินมัดจาไว้ 2,000 บาท ผู้ประท้วงจะรับเงินคืนได้ถ้าหากตนเอง
เป็นฝ่ายถูกต้องเท่านั้น
ผู้อานวยการแข่งขัน: หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

งานเลี้ยง

วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน อาหารพร้อมเสิร์ฟเวลา 1100-1800 น.

กฎเกณฑ์

ดูจากกติกาการแข่งขัน

สถานีให้น้า

สถานีให้น้าจะตั้งอยู่ด้านบนของ LS1 และ2, และบริเวณงาน Festival Ground. โดยจะ
มีเครื่องหมายระบุไว้ในแผนที่ที่กองอานวยการ

การสนับสนุนด้าน
เทคนิค

ห้ามไม่ให้ช่าง/เจ้าหน้าที่ในทีมช่วยซ่อมจักรยานระหว่างวันที่ทากิจกรรมแข่งขัน นักขี่
จักรยานต้องพร้อมดูแลตัวเองโดยลาพัง จะมีช่างจักรยานกลาง และอะไหล่บางชิ้นไว้
บริการสามารถซื้อได้หากเกิดเหตุ (เช่นยางในจักรยาน) นักจักรยานทุกท่านควรนา
อะไหล่เฉพาะรุ่นของจักรยานของท่านมาเอง เช่น Drop out, ตลับลูกปืน, ฯลฯ

การปฐมพยาบาล
ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โรงพยาบาล

ระหว่างกิจกรรม –
กองอานวยการ 086-557-6895
โปรดดูแลเพื่อนนักแข่งด้วยกัน และแจ้งกับผู้ควบคุม ICE คนต่อไปเมื่อผ่านไปพบ
อุบัติเหตุนอกเวลา ICE –
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในการขี่จักรยานโปรดโทรฯหมายเลข 062 263 2355 เพื่อเรียก
หน่วยกู้ภัย เราขอแนะนาท่านว่าควรดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแผนที่จีพีเอสไว้ เพื่อการ
เข้าหาจุดเกิดเหตุได้ง่ายและรวดเร็ว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 037-211-088
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กฎเพื่อความปลอดภัย

นักขี่จักรยานทุกคนต้องมีหมวกนิรภัยและสนับเข่า และสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลา
อนุญาตให้ใช้หมวกนิรภัยได้ทั้งแบบเปิดและปิดคาง แต่ขอแนะนาให้ใช้แบบปิดคาง

การเดินทาง / พาหนะ หากท่านต้องการความช่วยเหลือด้านยานพาหนะ โปรดแจ้งโดยเร็วที่สุดที่คุณฝน หรือ
คุณขนุน 02-259-6428 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ที่จอดรถ

กรุณาจอดรถในที่ที่กาหนดไว้

ที่พัก

หากท่านต้องการความช่วยเหลือด้านที่พัก โปรดแจ้งโดยเร็วที่สุดที่คุณฝนหรือคุณขนุน
02-259-6428 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

สื่อสังคมออนไลน์

Facebook: https://www.facebook.com/ThailandEnduroSeries
Instagram: @ThailandEnduroSeries
#thailandenduroseries

กรุณาติดต่อ

คุณอมรรัตน์ จันทร์แต่งผล (ฝน), เจ้าหน้าที่ธุรการ: support1@tank299.com หรือ
โทร. 02-259-6428 จันทร์-ศุกร์เวลา 10.00-18.00 น.

