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อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
GPS 18.536659,98.5190388
วันที่ 9-12 ธันวาคม 2564

ระเบียบการแข่งขัน
วิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand by UTMB®
1. ความเป็นมา
สืบเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาจัดการแข่งขันการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ
Trail Running) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาสนามฝึกซ้อมในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติให้เข้าถึงได้ และให้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาเป็ นงานระดับชาติ โดยเล็งเห็นว่าในอนาคตหากพัฒนาเป็น
งานท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับสากลจะสามารถเป็นแหล่งรายได้ของประเทศ จากการดึงดูดนักกีฬาจากต่างประเทศให้เข้า
มาร่วมการแข่งขัน และเป็นรายการระดับนานาชาติประจำปีตลอดจนผลักดันให้เป็นรายการสำคัญอีกรายการของวงการ
วิ่งเทรลของโลก
เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักดำเนินการจัดการ และพยายามผลักดันให้เป็นรายการระดับนานาชาติประจำปี โดยคัดเลือก
สถานที่จัดการแข่งขันที่มีจุดโดดเด่นเป็นที่สำคัญระดับประเทศ คือ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งมียอดดอยอิน
ทนนท์เป็นจุดสูงสุดของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสม มีสัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม
ภูมิประเทศที่ท้าทาย เป็นสถานที่ในการดำเนินการจัดแข่งขัน นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับองค์กรที่จัดวิ่งเทรลระดับ
นานาชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก คือ Ultra Trail Du Mont Blanc (UTMB®) ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งเทร
ลข้าม 3 ประเทศ (ฝรั่งเศส อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์) ในการยกระดับคุณภาพการจัดการการแข่งขันให้มีคุณภาพสูง
ระดับโลก และเข้าร่วมเข้าเป็นสนามในซีรีย์ ของ UTMB® เพื่อให้เป็นการจัดการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ได้โดยใช้
ระยะเวลาในการดำเนินงานสั้นลง
การทดสอบการจัดการแข่งขัน ครั้งแรก หรือ Zero Edition ดำเนินการในชื่อรายการ Ultra Trail Thailand
2020 Doi Inthanon Chiang Mai ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจาก UTMB®
International เข้าประเมินและให้คำแนะนำด้านเทคนิคเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน ซึ่งในที่สุดเมื่อได้ ผ่านการ
ประเมินและบรรลุข้อตกลงร่วมกับ UTMB International Sarl. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้
ลงนามในสั ญ ญา UTMB® INTERNATIONAL FRANCHISE AGREEMENT 2020–2025 ยกระดั บ เป็ น สนาม “BY
UTMB” และเปลี่ยนชื่อเป็น Thailand by UTMB® โดยจะต้องดำเนินการจัดการแข่งขันตามมาตรฐานการจัด การ
แข่งขัน Operation Management Manual (OMM) ตามที่ UTMBI กำหนด
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Thailand by UTMB® จัดการแข่งขันครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นห้วงเวลา
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการปิดประเทศ นักกีฬาที่สมัครประมาณ 1,800
คน โดยที่นักกีฬาทั้งหมดเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่อยู่ในไทย เนื่องจากนักกีฬาจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาร่วม
แข่งขันได้ การจัดการแข่งขันในครั้งนั้นดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้าน
การกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 (การแข่งขันกีฬาวิ่งประเภทถนนและวิ่งเทรล) ที่ประกาศโดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้รูปแบบการแข่งขันแบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการ
ศบค. ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นอย่างดี มีเงินหมุนเวียนที่เกิดจากการจัดงาน
58.53 ล้านบาท และ ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมจากการจัดงาน 135.91 ล้านบาท
Thailand by UTMB® 2021 เดิมมีกำหนดจัดการแข่งขันครั้งที่ 2 ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2564 ต่อมาได้ปรับ
เลื่อนกำหนดการจัดการแข่งขันเป็น วันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 ให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาด นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล และอัตราการฉีดวัคซีนของประชาชนในประเทศ ซึ่งการจัดการแข่งขัน
ในครั้งที่ 2 นี้ จะดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด–19 (การแข่งขันกีฬาวิ่งประเภทถนนและวิ่งเทรล) ที่ประกาศโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ผนวกกับมาตรการเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้ปลอดภัยด้วยหลักการ COVID-Free Setting สำหรับการจัดมหกรรม
การแข่งขันกีฬา (7 ตุลาคม 2564) และ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล) ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง ระเบียบวิธีการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
UTMB®

2. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งเทรลของประเทศไทย
2.
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3.
เพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงการ
ท่องเที่ยวให้กับประเทศ
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3. ประเภทการแข่งขัน
Thailand by UTMB® 2021 จำแนกการแข่งขันออกเป็น 6 ระยะทาง ดังนี้
1. Inthanon 6 ระยะทาง 168 กม.
ความสูงสะสม 7,450 เมตร
2. Inthanon 5 ระยะทาง 110 กม
ความสูงสะสม 5,480 เมตร
3. Inthanon 3 ระยะทาง 54 กม
ความสูงสะสม 2,800 เมตร
4. Inthanon 1 ระยะทาง 23 กม
ความสูงสะสม 860 เมตร
5. Inthanon 10 ระยะทาง 14 กม
ความสูงสะสม 609 เมตร
6. Warm Up Run ระยะทาง 7 กม
ความสูงสะสม 462 เมตร
4. กำหนดการ
กิจกรรมเริ่มด้วยการรับอุปกรณ์การแข่งขันในวันพฤหัสบดี และการแข่งขันใน 3 วัน คือ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
โดยที่นักกีฬาเป้าหมาย 3,000 คน จะทยอยมาถึงบริเวณงาน และทยอยปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยใน 3 วัน
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
12:00 - 20:00
รับอุปกรณ์การแข่งขัน
17:00 - 18:00
ประชุมชี้แจงนักกีฬาระยะ Inthanon 6
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
09:00 - 12:45
รับฝากสัมภาระสําหรับการแข่งขัน Inthanon 6 และ Warm Up Run
13:00
ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ Inthanon 6
13:15
ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ Warm Up Run
09:00 - 20:00
รับอุปกรณ์การแข่งขัน
17:00 - 18:00
ประชุมชี้แจงนักกีฬาระยะ Inthanon 5, Inthanon 3
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
04:00 - 05:45
รับฝากสัมภาระสําหรับการแข่งขัน Inthanon 3
06:00
ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ Inthanon 3
06:00 - 07:45
รับฝากสัมภาระสําหรับการแข่งขัน Inthanon 5
08:00
ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ Inthanon 5
09:00 - 20:00
รับอุปกรณ์การแข่งขัน
17:00 - 18:00
ประชุมชี้แจงนักกีฬาระยะ Inthanon 1
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วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
04:00 - 05:45
รับฝากสัมภาระสําหรับการแข่งขัน Inthanon 1
06:00
ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ Inthanon 1
06:00 - 08:45
รับฝากสัมภาระสําหรับการแข่งขัน Inthanon 10K
09:00
ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ Inthanon 10K
11:00
พิธีมอบรางวัล
14:00
ปิดเส้นชัย
17:00
รับประทานอาหารเย็น (Thank You Dinner)

5. ข้อมูลแข่งขัน
5.1 เส้นทางการแข่งขัน
1. Inthanon 6 ระยะทาง 168 กิโลเมตร ความสูงสะสม 7,450 เมตร
เป็นเส้นทางที่นักวิ่งจะได้มีโอกาสวิ่งรอบดอยอินทนนท์ โดยการแข่งขันจะเริ่มต้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ โดยใช้เส้นทางจักรยาน ผ่านบ้านขุนกลาง-ดอยชัวร์ญ่า ลัดเลาะตามแนวลาดตระเวนของผู้พิทักษ์ไปยังบ้านผา
หมอนเก่า บ้านขุนวาง ขึ้นเขาสู่ผาแง่ม หรือผา 2 ฤดู ตัดลงบ้านป่ากล้วย วิ่งตามทางชาวบ้าน ผสมกันทั้งลูกรังและ
คอนกรีตไปยังบ้านโป่งน้อยใหม่ บ้านโป่งน้อยเก่า บ้านป๋วย เมืองอาง วิ่งบนทรายตามลำน้ำแม่ตืน-แม่แตง จนถึงด่าน
1 ชื่นชมความงามของน้ำตกแม่กลาง จากนั้นใช้เส้นทางธุดงค์หลวงพ่อวิริยังค์ผ่านป่าเต็งรัง จนมาถึงบ้านแม่แอบใน
ต่อไปจนถึงบ้านแม่กลางหลวง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาชนเผ่า ปกาเกอะญอ จากนั้นขึ้นผาตั้งเพื่อชมวิวดอย
หัวเสือ โครงการหลวงขุนแม่ยะ ผ่านไปจนถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมที่เป็นป่าสนสลับกับต้นกล้วยที่แปลกตา จากนั้น
ลงไปสู่บ้านสามสบ บ้านแม่แรก บ้านป่าบงเปียง และตัดขึ้นตามสันเขาขึ้นสู่พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ที่ซึ่ง
เป็นจุดสูงสุดของการแข่งขัน จากนั้นลงตามถนนและตัดเข้าเส้นทาง Jeep Track เพื่อกลับมาสู่เส้นชัย ณ ที่ทำการ
อุทยานฯ
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2. Inthanon 5 ระยะทาง 110 กิโลเมตร ความสูงสะสม 5,480 เมตร
เริ่มต้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยใช้เส้นทางจักรยาน ผ่านบ้านขุนกลาง-ดอยชัวร์ญ่า ลัดเลาะตาม
แนวลาดตระเวนของผู้พิทักษ์ไปยังบ้านผาหมอนเก่า บ้านขุนวาง ขึ้นเขาสู่ผาแง่ม หรือผา 2 ฤดู ตัดลงบ้านป่ากล้วย วิ่ง
ตามทางชาวบ้านผสมกันทั้งลูกรังและคอนกรีต ไปยังบ้านโป่งน้อยใหม่ บ้านโป่งน้อยเก่า แล้วจึงกลับมาบ้านผาหมอน
ใหม่ บ้านแม่กลางหลวง ขึ้นผาตั้งเพื่อชมวิวดอยหัวเสือ ผ่านไปจนถึง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมที่เป็นป่าสนสลับกับต้น
กล้วยที่แปลกตา จากนั้นวิ่งลงไปยังบ้านสามสบ บ้านแม่แรก บ้านป่าบงเปียง และตัดขึ้นตามสันเขาขึ้นสู่พระมหาธาตุ
นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ที่ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการแข่งขัน จากนั้นลงตามถนนและตัดเข้าเส้นทาง Jeep Track เพื่อ
กลับมาสู่เส้นชัย ณ ที่ทำการอุทยานฯ
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3. Inthanon 3 ระยะทาง 54 กิโลเมตร ความสูงสะสม 2,800 เมตร
เริ่มต้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ขึ้นผาตั้งเพื่อชมวิวดอยหัวเสือ โครงการหลวงขุนแม่ยะ ผ่านไปจนถึง
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมที่เป็นป่าสนสลับกับต้นกล้วยที่แปลกตา จากนั้นวิ่งลงไปยังบ้านสามสบ บ้านแม่แรก บ้านป่า
บงเปียง และตัดขึ้นตามสันเขาขึ้นสู่พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ที่ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการแข่งขัน จากนั้นลง
ตามถนนและตัดเข้าเส้นทาง Jeep Track เพื่อกลับมาสู่เส้นชัย ณ ที่ทำการอุทยานฯ
4. Inthanon 1 ระยะทาง 23 กิโลเมตร ความสูงสะสม 860 เมตร
เริ่มต้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยใช้เส้นทางจักรยาน ผ่านบ้านขุนกลาง-ดอยชัวร์ญ่า ลัดเลาะตาม
แนวลาดตระเวนของผู้พิทักษ์ ไปยังบ้านผาหมอนเก่า เลี้ยวตามทางลูกรังมาบ้านผาหมอนใหม่ วิ่งผ่านทุ่งนามายังบ้าน
แม่กลางหลวง และกลับเข้าเส้นชัย ณ ที่ทำการอุทยานฯ
5. Inthanon 10 ระยะทาง 14 กิโลเมตร ความสูงสะสม 609 เมตร
เริ่มต้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยใช้เส้นทางจักรยาน ผ่านบ้านขุนกลาง-ดอยชัวร์ญ่า ลัดเลาะตาม
แนวลาดตระเวนของผู้พิทักษ์ ไปทางอ่างกาน้อย วิ่งผ่านทุ่งนามายังบ้านแม่กลางหลวง และกลับเข้าเส้นชัย ณ ที่ทำการ
อุทยานฯ ด้วยเส้นทางผาดอกเสี้ยว
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6. Warm Up Run ระยะทาง 7 กม ความสูงสะสม 462 เมตร
เริ่มต้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ใช้เส้นทางสู่หน่วยพิทักษ์ผาตั้ง และวกกลับที่ทำการอุทยานฯ
ประเภทนี้จะไม่มีการแข่งขัน และเป็นการวิ่งฟรี สำหรับชุมชน ครอบครัว และอาสาสมัคร (Community, Family and
Volunteer)
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5.2 ประเภทการแข่งขันและรางวัล
การแข่งขันแบ่งเป็นประเภททั่วไป (Overall) และประเภทกลุ่มอายุ (Age Group) โดยที่ Wake up Run ไม่
มีการแข่งขัน
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5.3 เวลาการแข่งขัน

5.4 ข้อมูลเชิงเทคนิคของการแข่งขัน
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5.5 จุดบริการระหว่างเส้นทาง
ชื่อจุดบริการ

GPS Location

A1 - บ้านผาหมอน

18.56577, 98.55373

A2 - โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

18.6223, 98.52086

A3 - จุดชมวิวห้วยปลากับ

18.64957, 98.49402

A4 - บ้านโป่งน้อย

18.63459, 98.55057

A5 - ร.ร.บ้านขุนป๋วย

18.60291, 98.60803

A6 - บ้านห้วยน้ำอุ่น

18.5881, 98.63222

A7 - อุทยานฯ แม่วาง

18.54157, 98.70522

A8 - วัดเทพเจติยาจารย์

18.49155, 98.6682

A9 - บ้านแม่แอบใน

18.5077, 98.58797

A10 - บ้านแม่กลางหลวง

18.53997, 98.54521

A11 - หน่วยพิทักษ์ผาตั้ง

18.51954, 98.53118

A12 - โครงการหลวงแม่ยะน้อย

18.46943, 98.51803

A13 - หน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวม

18.50712, 98.49963

A14 - หน่วยพิทักษ์แม่แจ่ม

18.52463, 98.4553

A15 - พระมหาธาตุ

18.55287, 98.47998

A16 - บ้านอ่างกาน้อย

18.55485, 98.54217

ระเบียบการการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ
THAILAND BY UTMB® 2021

12

5.6 ผังงาน
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5.7 กติกา
ข้อตกลง กฎ กติกา และจรรยาบรรณของการแข่งขัน
การเข้าร่วม Thailand by UTMB® นับเป็นการยอมรับกฎ กติกา และคำแนะนำที่ผู้จัดเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยไม่มีข้อยกเว้น
คำจำกัดความของกิจกรรม
Thailand by UTMB® เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นในเส้นทางเดินป่าที่สวยงามในพื้นที่ของดอยอินทนนท์ แต่ละการ
แข่งขันเป็นแบบการวิ่งแบบต่อเนื่องในหนึ่งช่วง (single stage) โดยไม่กำหนดความเร็วในการวิ่ง แต่จะต้องวิ่งภายใน
ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
• อิน ทนนท์ 6 : ระยะทางประมาณ 169 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 8,234 เมตร เริ่มจากที่ทำการ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) ใน
เวลามากที่สุด 48 ชั่วโมง ผู้จบการแข่งขันจะได้รับคะแนน iTRA 6 คะแนน และ 9 Running Stones
• อินทนนท์ 5 : ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 5,926 เมตร เมตร เริ่มจากที่ทำ
การอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy)
ในเวลามากที่สุด 30 ชั่วโมง ผู้จบการแข่งขันจะได้รับคะแนน iTRA 5 คะแนน และ 9 Running Stones
• อินทนนท์ 3 : ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 3,038 เมตร เมตร เริ่มจากที่ทำการ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) ใน
เวลามากที่สุด 14 ชั่วโมง ผู้จบการแข่งขันจะได้รับคะแนน iTRA 3 คะแนน และ 9 Running Stones
• อินทนนท์ 1 : ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 880 เมตร เมตร เริ่มจากที่ทำการ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) ใน
เวลามากที่สุด 7 ชั่วโมง ผู้จบการแข่งขันจะได้รับคะแนน iTRA 1 คะแนน
• อินทนนท์ 10K : ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 400 เมตร เริ่มจากที่ทำการอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ ในเวลามากที่สุด 5 ชั่วโมง

เงื่อนไขการเข้าร่วมและการลงทะเบียน
เงื่อนไขการลงทะเบียน
ผู้จัด Thailand by UTMB® ได้กำหนดคุณสมบัติการเข้าร่วม Thailand by UTMB® 2021 ในแต่ละระยะการ
แข่งขัน การแข่งขันแต่ละรายการมีค่าคะแนน ITRA ระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน (ยกเว้นอินทนนท์ 10K) ผู้เข้าแข่งขัน
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จะต้องมีคะแนนสะสมขณะลงทะเบียนตามที่กำหนด โดยคะแนนสะสมดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง
01/01/2018 - 31/08/2021 (*)
• อินทนนท์ 6 : คะแนนขั้นต่ำ 4 แต้ม จาก 1 สนาม
• อินทนนท์ 5 : คะแนนขั้นต่ำ 3 แต้ม จาก 1 สนาม
• อินทนนท์ 3 : คะแนนขั้นต่ำ 1 แต้ม จาก 1 สนาม
• อินทนนท์ 1 : 0 คะแนน
• อินทนนท์ 10K : 0 คะแนน
ผู้เข้าแข่งขันสามารถศึกษากฎระเบียบในการลงทะเบียนสำหรับสนามแข่งขันที่ใช้คุณสมบัติได้ (qualifying races) ได้ที่
www.utmbmontblanc.com ที่หน้า "Qualifying races" ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จ ไม่ตรงตามกฎข้อบังคับ ไม่
ตรงไปตรงมา ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ : ในกรณีที่สนามแข่งขันที่ใช้คุณสมบัติได้ มีระยะทางสั้นลง มีการยกเลิกก่อนระยะทางจริง หรือมีการยกเลิก
จะมีการคำนวณคะแนนของสนามนั้นๆ ใหม่ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติจริง
ผู้ที่สนใจทั้งชายและหญิงที่เกิดก่อนปี 2544 สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยจะเป็นนักวิ่ง ที่ได้รับการรับรองจาก
สมาพันธ์/องค์กร/สมาคมใดๆ หรือ นักวิ่งทั่วไปก็ได้
กลุ่มอายุของผู้เข้าร่วมแข่งขัน (ชายและหญิง)
กลุ่มอายุ*
อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Senior

20-39

Masters 1

40-49

Masters 2

50-59

Masters 3

60-69

Masters 4

70+

เพื่อให้การสมัครสมบูรณ์ นักวิ่งแต่ละรายต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (**) และอัพโหลดใบรับรองแพทย์เข้าสู่ระบบก่อน
วันที่ 30 กันยายน 2021 (ผู้จัดไม่รับการส่งใบรับรองแพทย์ทางอีเมลหรือจดหมาย) หากไม่มีใบรับรองแพทย์ในระบบ
ก่อนวันที่กำหนด การสมัครจะถูกยกเลิกโดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ :
* ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอายุได้ หากมีผู้สมัครในแต่ละกลุ่มอายุน้อยกว่าจำนวนรางวัล
** ผู้จัดแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้รูปแบบใบรับรองแพทย์ทางการของผู้จัดที่ให้ไว้ในขั้นสุดท้ายของการสมัคร นักวิ่งแต่ละคน
จะได้รับอีเมลยืนยัน ซึ่งแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์ในรูปแบบทางการไว้
ระเบียบการการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ
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ค่าธรรมเนียม
การสมัครสามารถทำได้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น และชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิต สำหรับการสมัครใน
ประเทศไทยผ่านช่องทาง www.runningconnect.com ช่องทางชำระเพิ่มเติมคือ จุดชำระเงิน สำหรับการสมัครใน
ประเทศอื่นๆ จะทำผ่านทางแพลตฟอร์ม LiveTrail
ค่าสมัคร:
อินทนนท์ 6 : 8,000 บาท หรือ 230 €
อินทนนท์ 5 : 6,000 บาท หรือ 180 €
อินทนนท์ 3 : 3,500 บาท หรือ 105 €
อินทนนท์ 1 : 1,800 บาท หรือ 55 €
อินทนนท์ 10K : 800 บาท หรือ 23 €
ค่าธรรมเนียมครอบคลุมบริการทั้งหมดที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายธนาคารและค่า
ระบบร้อยละ 6 ที่ต้องชำระเมื่อลงทะเบียนสมัคร
การลงทะเบียนสามารถทำได้เฉพาะรายบุคคล จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อบังคับ และไม่
อนุญาตให้ถ่ายโอนการสมัครจากการแข่งขันประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง หรือจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ไม่ว่า
เหตุผลใดก็ตาม
คำมั่นในการเข้าร่วมการแข่งขัน
การเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand by UTMB® โดยเฉพาะอินทนนท์ 6 และอินทนนท์ 5 จำเป็นว่าผู้เข้าแข่งขัน
จะต้อง:
• ตระหนักถึงระยะทาง และข้อมูลจำเพาะของสนามนี้ และเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์ต่อเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
• จากการที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสามารถวิ่งแข่งขันได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากภายนอกในระหว่าง
เส้นทางที่ป่าเขาได้ นักวิ่งจึงต้องตระหนักว่าจะสามารถจัดการกับปัญหา* และสถานการณ์ดังต่อไปนี้ได้ :
o รู้วิธีเผชิญหน้า โดยไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่คาดเดาได้ยาก รวมไปถึง
ระดับความสูง (กลางคืน ลม อากาศหนาว หมอก ฝน)
o รู้วิธีการจัดการปัญหาทางร่างกายและจิตใจที่เกิดมาจากความเหนื่อยล้าอย่างมาก ปัญหาทางเดินอาหาร
และความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ หรือบาดแผลขนาดเล็กต่างๆ รวมถึงเมื่อต้องอยู่คนเดียว
o รับรู้อยู่เสมอว่าผู้จัดไม่ได้มีบทบาทความรับผิดชอบที่จะเข้าไปช่วยในการจัดการปัญหาต่างๆ ในเหล่านี้;
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o ตระหนักอย่างสมบูรณ์ว่ากิจกรรมการวิ่งผ่านเส้นทางภูเขาเหล่านี้ ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับสมรรถภาพ
ร่างกายของนักวิ่งในการปรับตัวให้เข้ากับปัญหาที่พบ หรือคาดการณ์
o สร้างจิตสำนึกของตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเคารพ ต่อ ธรรมชาติ ผู้คน และกฎกติกาของการ
แข่งขัน
o ตอบรับจดหมายข่าวสารที่ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
หมายเหตุ (*) : ประสบการณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันได้จากการแข่งขันรายการอื่นเพื่อสะสมคะแนนในการลงทะเบียน (ดูหัวข้อ
เงื่อนไขการลงทะเบียน) มีประโยชน์เพื่อให้มีประสบการณ์ แต่อาจไม่เพียงพอ
การแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy)
กฎของการแข่งขันคือ ใช้หลักการของการวิ่งคนเดียวโดยมีความช่วยเหลือแบบบางส่วน (semi-autonomy)
Thailand by UTMB® เป็นแบบการวิ่งต่อเนื่องในหนึ่งช่วง (single stage) โดยไม่กำหนดความเร็วในการวิ่ง แต่จะต้อง
วิ่งภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเวลาเหล่านี้กำหนดต่างกันไปตามระยะการแข่งขัน การแข่งขันแบบมีการให้
ความช่วยเหลือบางส่วน คือ การที่นักวิ่งจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอกในระหว่าง
การวิ่งจากตามเส้นทาง นอกจุดบริการ รวมไปถึง การจัดการเรื่องอาหาร เสื้อผ้า และความปลอดภัยของตนเอง ที่ต้อง
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (สภาพอากาศที่เลวร้าย ปัญหาทางร่างกาย อาการ
บาดเจ็บ เป็นต้น)
หลักการนี้หมายถึงกฎต่อไปนี้ :
1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องมีอุปกรณ์บังคับให้ครบตลอดระยะการแข่งขัน (ดูหัวข้อ อุปกรณ์) บรรจุใน
กระเป๋า นำไปตรวจและติดป้าย (tag) ระหว่างขั้นตอนการรับหมายเลขการแข่งขัน ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ของการแข่งขันสามารถเรียกตรวจกระเป๋าอุปกรณ์บังคับและสิ่งที่อยู่ด้านใน
เมื่อใดก็ได้ ผู้เข้าแข่งขันต้องอนุญาตให้ตรวจอย่างเต็มใจ และยอมรับความเสี่ยงที่จะตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
2. ที่จุดบริการจะจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารเพื่อให้บริโภคในจุดที่กำหนด ผู้จัดจะเตรียมน้ำดื่มหรือเครื่องดื่ม
ให้พลังงานเพื่อเติมใส่ขวดหรือภาชนะบรรจุ (hydration pack) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดูแลให้มั่นใจว่าตนเองมี
ปริมาณน้ำดื่มและอาหารที่เพียงพอเมื่อออกจากแต่ละจุดบริการ จนกว่าจะถึงจุดบริการถัดไป สำหรับผู้เข้า
แข่งขันที่วิ่งช้า อาจต้องใช้เวลาระหว่างจุด บริการในจุดที่ยาวที่สุด มากกว่า 4ชั่วโมงสำหรับอินทนนท์ 6 อิน
ทนนท์ 5 และอินทนนท์ 3
3. สำหรับอินทนนท์ 6 อินทนนท์ 5 และอินทนนท์ 3 มีจุดสำหรับ ให้ความช่ว ยเหลือส่วนบุคคล (personal
assistance) เพียงบางแห่งเท่านั้น (*) ซึ่งการอนุญาตเข้าในแต่ละจุด ขึ้นอยู่กับหัวหน้าจุดบริการ ณ จุด
เหล่านั้น อนุญาตให้นักวิ่งได้รับความช่วยเหลือ ได้จากเพียงบุคคลภายนอกเพียงคนเดียว และสิ่งของในการ
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ช่วยเหลือจะต้องมีขนาดกระเป๋าความจุไม่เกิน 30 ลิตร และนอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้มีทีมช่วยเหลือวิชาชีพ
หรือแพทย์ หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ส่วนตัวได้
ส่วนจุดบริการอื่นๆ จะสงวนให้เฉพาะนักวิ่งเท่านั้น

ในระยะอินทนนท์ 1 และอินทนนท์ 10K ไม่อนุญาตให้มีการช่วยเหลือใดๆ ตลอดเส้นทาง

4. ไม่อนุญาตให้มีการติดตามหรือวิ่งโดยที่ไม่ได้สมัครการแข่งขัน เข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน นอกเหนือจากพื้นที่ที่
ได้ทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่าเป็นจุดบริการ
หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันที่ยอมรับการถูกถ่ายภาพวีดิโอ และถูกพบว่ามีการร่วมวิ่งกับผู้ติดตามนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด
ถือเป็นการฝ่าฝืนหลักของการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) เมื่อเจ้าหน้าที่การแข่งขันสังเกตเห็น
ความผิดปกตินี้จะสามารถลงโทษผู้เข้าแข่งขันได้ เพื่อคงสปิริตของการแข่งขันวิ่งเทรล
(*) จุดสำหรับให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล (personal assistance) สำหรับแต่ละระยะมีดังนี้:
• อินทนนท์ 6 : A2 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง A8 วัดเทพเจติยาจารย์ A10 บ้านแม่กลางหลวง A14
หน่วยพิทักษ์แม่แจ่ม A15 พระมหาธาตุ
• อินทนนท์ 5 : A2 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง A10 บ้านแม่กลางหลวง A14 หน่วยพิทักษ์แม่แจ่ม
A15 พระมหาธาตุ
• อินทนนท์ 3 : A14 หน่วยพิทักษ์แม่แจ่ม A15 พระมหาธาตุ
ไม่อนุญาตให้มีการช่วยเหลือในจุดบริการอื่นๆ และตลอดเส้นทางการแข่งขัน
• อินทนนท์ 1 และ 10K : ไม่อนุญาตให้มีการช่วยเหลือในจุดใดๆ ตลอดเส้นทางการแข่งขัน
อุปกรณ์
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์บังคับตามรายการที่กำหนดต่อไปนี้พร้อมใช้ตลอดเวลา เพื่อความ
ปลอดภัยและเพื่อความสะดวกราบรื่นของการแข่งขัน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายต้องนำอุปกรณ์บังคับ รวมถึง
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อุปกรณ์ที่ผู้จัดเตรียมให้ มาตรวจสอบเพื่อรับหมายเลขการแข่งขัน และตกลงว่าจะเก็บรักษาอุปกรณ์บังคับเหล่านั้น
ตลอดการแข่งขัน
จำเป็นที่ต้องกล่าวว่า รายการอุปกรณ์บังคับที่ผู้จัดกำหนดเป็นเพียงขั้นต่ำที่จำเป็นที่นักวิ่งแต่ละคนจะต้องปรับตาม
สมรรถภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรเลือกเสื้อผ้าที่น้ำหนักเบาที่สุดเพียงเพราะน้ำหนักในการพกพา แต่
ควรเลือกจากคุณสมบัติการใช้งานที่สามารถป้องกันความหนาว ลม และฝนได้ดี ซึง่ จะให้ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยที่ดีกว่า
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดอาจกำหนดให้มีอุปกรณ์บังคับเพิ่มเติมได้ก่อนการรับอุปกรณ์การแข่งขันได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
อุปกรณ์บังคับสำหรับอินทนนท์ 6 อินทนนท์ 5 และอินทนนท์ 3
• กระเป๋าเป้ที่สามารถพกพาอุปกรณ์บังคับได้ตลอดทั้งการแข่งขัน
• โทรศัพท์มือถือ (แนะนำอย่างยิ่งให้เป็นสมาร์ทโฟน) เพื่อให้สามารถโทรหาผู้เข้าแข่งขันได้ไม่ว่าเวลาใดๆ ทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน :
o จะต้องมีการเปิด international roaming ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศ (บันทึกหมายเลขฉุกเฉิน
ของผู้จัดไว้ในเครื่อง อย่าปิดบังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และอย่าลืมเข้าแข่งขันพร้อมแบตเตอรี่
ที่ชาร์จเต็ม
o เปิดโทรศัพท์ และไม่อนุญาตให้เปิด Airplane mode และมีบทลงโทษ
o สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LiveRun และเปิดพร้อมใช้งาน
o แนะนำให้พกแบตเตอรี่สำรอง
• แก้วน้ำส่วนตัว ขั้นต่ำ 150 มิลลิลิตร (ไม่อนุญาตให้ใช้ขวด หรือขวดนิ่มที่มีฝา)
• ปริมาณน้ำขั้นต่ำ = 1 ลิตร
• ไฟส่องทางหรือไฟคาดศีรษะ (eadlamp) จำนวน 2 อัน และถ่านไฟสำรอง 2 ชุด แนะนำขั้นต่ำ 200 ลูเมน
สำหรับไฟส่องที่ใช้อันหลัก
• ผ้าห่มฉุกเฉิน ขนาดขั้นต่ำ 1.40เมตร x 2เมตร
• นกหวีด
• ผ้ายืดแบบติดผนึกได้ในตัว (Self adhesive elasticated bandage) ซึ่งสามารถใช้เป็นผ้าพันแผลหรือผ้ารัด
ได้ ขนาดขั้นต่ำ 100 ซม x 6 ซม
• อาหารสำรอง แนะนำ 800 Kcal (เจล 2 อัน และพาวเวอร์บาร์ขนาด 50-65 กรัม 2 ชิ้น)
• เสื้อแจ็คเก็ตที่มีหมวกในตัว (hood) สำหรับสภาพอากาศที่ เลวร้ายบนภูเขา ทำจากวัสดุกันน้ำ *และระบาย
อากาศได้** (เช่น Outdry)
ระเบียบการการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ
THAILAND BY UTMB® 2021

19

หมายเหตุ (*) : ขั้นต่ำที่แนะนำ ชั้นเมมเบรนหนา 10,000 มม. Schmerber
(**) : กันลมและระบายอากาศได้ดี แนะนำ RET ต่ำกว่า 13
- เป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่จะต้องมีหมวก (hood) ออกแบบติดมากับเสื้อจากโรงงานผลิต
- ตะเข็บเสื้อจะต้องปิดผนึกเพื่อกันน้ำ (seal)
- เสื้อแจ็คเก็ตจะต้องไม่มีส่วนที่ทำจากผ้าที่ไม่กันน้ำ แต่มีการระบายอากาศมาจากผู้ผลิต (ใต้แขน หรือ
ด้านหลัง) เนื่องจากไม่เสียหายอย่างชัดเจน จึงเป็นข้อยกเว้นที่รับได้
- เป็นความรับผิดชอบของนักวิ่งที่ต้องพิจารณาว่าอุปกรณ์ของตนเป็นไปตามกฎที่ระบุ และเหมาะสมสำหรับ
สภาพอากาศที่แปรปรวนในภูเขาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการตรวจเช็คอุ ปกรณ์บังคับ คำตัดสิน
ของเจ้าหน้าทีถ่ ือเป็นที่สิ้นสุด
• กางเกงผ้า/กางเกงวิ่งผ้ายืด (legging) ขายาว หรือถุงเท้าใส่ร่วมกับกางเกงวิ่งผ้ายืดที่สามารถปกคลุมขาได้
ทั้งหมด (ไม่บังคับสำหรับ อินทนนท์ 5 และอินทนนท์ 3)
• หมวกแก๊ป หรือผ้าพันคอ หรือหมวกมีผ้ากันแดด หรือผ้าบัพ
• เสื้อชั้นที่สอง : เสื้อแขนยาวชั้นที่สองเพื่อความอบอุ่น (ไม่บังคับสำหรับ อินทนนท์ 5 และอินทนนท์ 3) (ไม่นับ
รวมผ้าฝ้าย) น้ำหนักอย่างน้อย 180 กรัม (ไซส์ M ผู้ชาย) หรือเลือกเพื่อสวมใส่ร่วมกันระหว่างเสื้อแขนยาว
ตัวใน (แต่ไม่นับ รวมผ้า ฝ้ายชั้นที่ห นึ่งและชั้นที่ส อง) น้ำหนักอย่างน้อย 110 กรัม (ไซส์ M ผู้ชาย) และ
ร่วมกับแจ็คเก็ตกันลมที่มีสารเคลือบกันน้ำ (DWR Protection)*
หมายเหตุ (*) : แจ็คเก็ตกันลมนี้ไม่สามารถใช้ทดแทนแจ็คเก็ตกันน้ำที่เป็นอุปกรณ์บังคับได้ และในทางกลับกัน
ด้วย
• ถุงมือเพื่อความอบอุ่น (ไม่บังคับสำหรับ อินทนนท์ 5 และอินทนนท์ 3)
• พาสปอร์ต/บัตรประชาชน หรือสำเนา
เสื้อผ้าทั้งหมดต้องเป็นขนาดสำหรับผู้เข้าแข่งขัน และจะต้องไม่มีการดัดแปลงใดๆ หลังจากออกจากโรงงาน
อุปกรณ์บังคับจะต้องบรรจุในกระเป๋าซึ่งต้องติดป้ายในระหว่างช่วงการรับหมายเลขการแข่งขัน ซึ่งไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างการแข่งขันได้
อุปกรณ์แนะนำอื่นๆ (ไม่บังคับ)
• หมวก
• กางเกงกันน้ำ
• เสื้อผ้าสำรองที่ช่วยให้อบอุ่น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่หนาวหรือฝนตก หรือในกรณีที่บาดเจ็บ
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• ไม้ค้ำ (pole) กรณีที่ฝนตก ใช้สำหรับความปลอดภัยบนพื้นทีล่ ื่น
• วาสลีนและครีมทากันผิวแพ้แดด
• ควรพกเงินสดอย่างน้อย 500 บาท (สำหรับกรณีฉุกเฉิน)
• ชามแบบใช้ซ้ำได้
• นาฬิกาแบบมี GPS
• มีดหรือกรรไกร สำหรับตัดผ้ายืดพันเคล็ด
• อุปกรณ์ซ่อมแซมผ้า (ชุดเข็มด้าย)
กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันใช้ไม้ค้ำ (pole) จะต้องพกตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน ไม่สามารถออกจากจุดปล่อยตัวโดยไม่มีไม้
ค้ำ และนำมาใช้ระหว่างเส้นทางการแข่งขันได้
ไม่สามารถฝากไม้ค้ำไว้ที่จุดบริการได้
ในการแข่งขัน จะมีบางจุดที่ห้ามการใช้ไม้ค้ำเนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีสัญลักษณ์
บ่งบอกไว้
อุปกรณ์บังคับสำหรับอินทนนท์ 1
• กระเป๋าเป้ที่สามารถพกพาอุปกรณ์บังคับได้ตลอดทั้งการแข่งขัน
• โทรศัพท์มือถือ (แนะนำอย่างยิ่งให้เป็นสมาร์ทโฟน) เพื่อให้สามารถโทรหาผู้เข้าแข่งขันได้ไม่ว่าเวลาใดๆ ทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน :
o จะต้องมีการเปิด international roaming ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศ (บันทึกหมายเลขฉุกเฉิน
ของผู้จัดไว้ในเครื่อง อย่าปิดบังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และอย่าลืมเข้าแข่งขันพร้อมแบตเตอรี่
ที่ชาร์จเต็ม
o เปิดโทรศัพท์ และไม่อนุญาตให้เปิด airplane mode และมีบทลงโทษ
o แนะนำให้พกแบตเตอรี่สำรอง
• แก้วน้ำส่วนตัว ขั้นต่ำ 150 มิลลิลิตร (ไม่อนุญาตให้ใช้ขวด หรือขวดนิ่มที่มีฝา)
• ปริมาณน้ำขั้นต่ำ = 1 ลิตร
• ไฟส่องทาง หรือไฟคาดศีรษะ (Headlamp) จำนวน 1 อัน และถ่านไฟสำรอง 1 ชุด แนะนำขั้นต่ำ 200 ลูเมน
• ผ้าห่มฉุกเฉิน ขนาดขั้นต่ำ 1.40เมตร x 2เมตร
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• นกหวีด
• อาหารสำรอง แนะนำ 800 Kcal (เจล 2 อัน และพาวเวอบาร์ขนาด 50-65 กรัม 2ชิ้น)
• เสื้อแจ็คเก็ตที่มีหมวกในตัว (hood) สำหรับสภาพอากาศที่เลวร้ายบนภูเขา ทำจากวัสดุกันน้ำ*และระบาย
อากาศได้** (เช่น Outdry)
หมายเหตุ (*) : ขั้นต่ำที่แนะนำ ชั้นเมมเบรนหนา 10,000 มม. Schmerber
(**) : กันลมและระบายอากาศได้ดี แนะนำ RET ต่ำกว่า 13
- เป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่จะต้องมีหมวก (hood) ออกแบบติดมากับเสื้อจากโรงงานผลิต
- เป็นความรับผิดชอบของนักวิ่งที่ต้องพิจารณาว่าอุปกรณ์ของตนเป็นไปตามกฎที่ระบุ และเหมาะสมสำหรับ
สภาพอากาศที่แปรปรวนในภูเขาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการตรวจเช็คอุปกรณ์บังคับ คำตัดสิน
ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด
• หมวกแก๊ป หรือผ้าพันคอ หรือผ้าบัพ
เสื้อผ้าทั้งหมดต้องเป็นขนาดสำหรับผู้เข้าแข่งขัน และจะต้องไม่มีการดัดแปลงใดๆ หลังจากออกจากโรงงาน
อุปกรณ์บังคับจะต้องบรรจุในกระเป๋าซึ่งต้องติดป้ายในระหว่างช่วงการรับหมายเลขการแข่งขัน ซึ่งไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างการแข่งขันได้ จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์บังคับที่หน้างานก่อนและระหว่างการแข่งขัน
อุปกรณ์แนะนำอื่นๆ (ไม่บังคับ)
• สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LiveRun และเปิดพร้อมใช้งาน
• เสื้อผ้าสำรองที่ช่วยให้อบอุ่น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่หนาวหรือฝนตก หรือในกรณีที่บาดเจ็บ
• เสื้อชั้นที่สอง : เสื้อแขนยาวชั้นที่สองเพื่อความอบอุ่น (ไม่บังคับสำหรับ อินทนนท์ 5 และอินทนนท์ 4) (ไม่นับ
รวมผ้าฝ้าย) น้ำหนักอย่างน้อย 180 กรัม (ไซส์ M ผู้ชาย) หรือเลือกเพื่อสวมใส่ร่วมกันระหว่างเสื้อแขนยาว
ตัวใน (แต่ไม่นับรวมผ้า ฝ้ายชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง) น้ำหนักอย่างน้อย 110 กรัม (ไซส์ M ผู้ชาย) และ
ร่วมกับแจ็คเก็ตกันลมที่มีสารเคลือบกันน้ำ (DWR Protection)*
หมายเหตุ (*) : แจ็คเก็ตกันลมนี้ไม่สามารถใช้ทดแทนแจ็คเก็ตกันน้ำที่เป็นอุปกรณ์บังคับได้ และในทางกลับกัน
ด้วย
• ไม้ค้ำ (pole) กรณีที่ฝนตก ใช้สำหรับความปลอดภัยบนพื้นที่ลื่น
• หมวก
• ถุงมือเพื่อความอบอุ่นและกันน้ำ..
• กางเกงกันน้ำ
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• วาสลีนและครีมทากันผิวแพ้แดด
• ควรพกเงินสดอย่างน้อย 500 บาท (สำหรับกรณีฉุกเฉิน)
• ชามแบบใช้ซ้ำได้
• นาฬิกาแบบมี GPS
• มีดหรือกรรไกร สำหรับตัดผ้ายืดพันเคล็ด
• อุปกรณ์ซ่อมแซมผ้า (ชุดเข็มด้าย)
กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันใช้ไม้ค้ำ (pole) จะต้องพกตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน ไม่สามารถออกจากจุดปล่อยตัวโดยไม่มีไม้
ค้ำ และนำมาใช้ระหว่างเส้นทางการแข่งขันได้
ไม่สามารถฝากไม้ค้ำไว้ที่จุดบริการได้
ในการแข่งขัน จะมีบางจุดที่ห้ามการใช้ไม้ค้ำเนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีสัญลักษณ์
บ่งบอกไว้และแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบก่อนวันแข่ง
QUARTZ Event Program
ทีมผู้จัดได้ตัดสินใจมีโครงการ QUARTZ เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และมีส่วนร่วมในโครงการการ
กีฬาที่ไม่ใช้สารกระตุ้น (“doping-free sport”) โครงการ QUARTZ นี้เปิดรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ไม่ได้มีขึ้นเพื่อ
ทดแทนกฎต่อต้านการใช้สารกระตุ้น (anti-doping rules) แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลทางการ
แพทย์ ทั้งก่อนการวิ่งและระหว่างการแข่งขัน
โครงการ QUARTZ Event Program นี้จัดการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยแพทย์เท่านั้น คณะกรรมการทาง
การแพทย์นี้สามารถรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เลือกสรรมา เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการการแข่งขันถึงสภาพ
ทางการแพทย์ของผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการนี้อาจให้คำแนะนำแก่ผู้อำนวยการการแข่งขันได้จนถึงขั้นว่าไม่ให้
นักกีฬาร่วมเข้าแข่งขันด้วยเหตุผลทางสุขภาพ
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายยอมรับเงื่อนไขดังนี้ :
โครงการ QUARTZ Event Program นี้สำหรับผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายทีย่ อมรับเงื่อนไขดังนี้ :
1. เปิดเผยข้อมูลต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ :
• ประวัติทางการแพทย์และ/หรือข้อมูลทางพยาธิวิทยาในบริบทที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้เข้า
แข่งขันในระหว่างการแข่งขัน
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• การเข้ารับการรักษาหรือการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในระยะ 30 วันก่อนการแข่งขัน
• คำร้องการขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา (Therapeutic Use Exemption :TUE)
การเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ต่อคณะผู้เชี่ยวชาญจะกระทำผ่าน QUARTZ Health Space ซึ่งผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน
สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ https://quartzprogram.org คณะผู้เชี่ยวชาญจะเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันได้
เท่านั้น รวมถึงสมาชิกในทีม Quartz Program ตลอดจนทีมแพทย์ที่ดูแลในระหว่างการแข่งขัน
2. จัดเตรียมตัวอย่างปัสสาวะ และหรือเลือด และหรือเส้นผม และหรือน้ำลาย ใน 30 วันก่อนการแข่งขัน หรือ
15 วันหลังจากการแข่งขัน และยินยอมให้ทดสอบตัวอย่างเหล่านี้ โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการ
ทดสอบและวิเคราะห์ผล
3. ยอมรับรายการต้องห้ามสำหรับปี 2021 จาก World Anti-Doping Code และไม่เข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่
มีการใช้ :
ภายใน 60 วันก่อนเริ่มการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน
•

ให้ธาตุเหล็กทางเส้นเลือดดำ (Intravenous iron infusion)

ภายใน 7 วันก่อนเริ่มการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน
•

ให้สารละลายทางเส้นเลือดดำ (Intravenous infusion)

•

การสูดดมก๊าซ (Gas inhalation)

•

การใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา (Therapeutic Use Exemption :TUE) ตามกำหนดของ the WADA
(World Anti-Doping Agency) ที่เผยแพร่เป็นประจำทุกปี
การใช้ฮอร์โมนกกลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoids) ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงวิธีบริหารยา
การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ไทรอยด์ ยกเว้นในกรณีที่มีการกำจัดไทรอยด์บางส่วนหรือทั้งหมด หรือภาวะ
พร่องไทรอยด์

•
•

ภายใน 24 ชั่วโมง วันก่อนเริ่มการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน

•

การใช้ beta-2-agonist ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงวิธีใช้ยา
การใช้ยาแก้ปวดทั้งหมดรวมทั้ง Tramadol และ Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)
โดยไม่คำนึงถึงวิธีใช้ยา

•

สารทั้งหมดที่รวมอยู่ใน WADA Monitoring Program ปี 2021

•

การใช้สารที่แตกต่างกันเหล่านี้ อาจระบุได้ในบริบทของการวิเคราะห์ที่ดำเนินการก่อนและ/หรือหลังการแข่งขัน
หรือวิธีการตรวจสอบอื่นใด
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4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบรับการสัมภาษณ์โดยคณะผู้เชียวชาญ (อาจเป็นทางโทรศัพท์ หรือ Videoconference)
เพื่อประเมินความสมรรถภาพของผู้เข้าแข่งขันว่าเหมาะสมกับการแข่งขัน หรือสมควรได้รับอันดับแข่งขัน
หรือไม่
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งใบรับรองสารต้องห้ามฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วันก่อนการแข่งขัน และภายใน 15 วัน
หลังการแข่งขัน
6. ยอมรับการใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่ออย่างเคร่งครัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงแก้ไขและคัดค้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
การฝ่าฝืนใดใดก็ตามที่ไม่สมเหตุสมผล การปฏิเสธ หรือการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง อาจทำให้ผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสิทธิ์
ก่อนหรือระหว่างการแข่งขัน และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับรางวัลได้
การควบคุมสารต้องห้าม
ผู้เข้าแข่งขันใดๆ อาจถูกตรวจการใช้สารต้องห้ามก่อน ระหว่าง หรือหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ในกรณีที่ปฏิเสธหรือ
เลี่ยงการทดสอบ นักกีฬาจะถูกลงโทษเสมือนกับว่าได้ใช้สารต้องห้าม
การประกันภัย
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการค้นหา ช่วยชีวิต และการเคลื่อนย้าย
ในประเทศไทย โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกซื้อประกันภัยได้ด้วยตนเอง
สำหรับสมาชิกของ ITRA (International Trail Running Association) สามารถทำประกันภัยการช่วยเหลือ-ส่งกลับ
(Assistance–Repatriation Insurance) ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการค้นหาและช่วยชีวิตทั่วโลก ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ www.itra.run
หมายเหตุ : วิธีการเคลื่อนย้ายผู้เข้าแข่งขันในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้จัดงานจะคำนึงถึงหลักความปลอดภัยมาเป็น
อันดับหนึ่ง ในกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้เข้าแข่งขันโดยเฮลิคอปเตอร์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้เข้าแข่งขันและโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา อยู่ในดุลยพินิจของทีมช่วยชีวิต และหน่วย
แพทย์เท่านั้น หากผู้ได้รับความช่วยเหลือมีความต้องการที่จะได้รับขั้นตอนการช่วยเหลือที่นอกเหนือไปจากนี้ จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วยตนเอง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไปยังสถานที่ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือข้างต้นอีกด้วย ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมเอกสารเงื่อนไขต่างๆ และนำเสนอต่อบริษัทประกันภัยภายใน
เวลาที่กำหนด
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ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ในการลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand by UTMB® ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับที่จะเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและ
พื้นที่ธรรมชาติที่วิ่งผ่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ถังขยะจะถูกจัดวางไว้ตามจุดบริการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทิ้งขยะ (ซองเจล, ทิชชู่เปียก, ห่อพลาสติก..) ลงในถัง
ที่จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามทิ้งในเส้นทางโดยเด็ดขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสนามคอยสุ่มตรวจสอบตลอด
เส้นทาง
• ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเก็บขยะเอาไว้กับตัวจนกว่าจะเจอถั งขยะที่จัดไว้ให้ตามจุดบริการ นอกจากนี้ผู้จัด
งานยังสนับสนุนให้นักวิ่งทุกคนพกกระเป๋า หรือถุงผ้าพับได้มาไว้ใช้สำหรับจัดเก็บขยะเพื่อไว้ทิ้งในจุดทิ้ งขยะที่
จัดไว้ต่อไป รวมไปถึงถุงพลาสติกสำหรับ ขยะที่ได้รับพร้อมกับบิ๊บด้วย ต้องใช้ถุงพลาสติกนี้เพื่อเก็บ ขยะได้
เร็วๆ ตลอดเส้นทาง
• ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งในเส้นทางที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น ห้ามใช้เส้นทางลัด/เปิดเส้นทางใหม่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
การพังทลายของดิน และทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเสียหายได้
• จะไม่มีการแจกช้อนส้อม มีด ชาม ถ้วยที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อเป็นการลดการใช้พลาสติก ของนักวิ่งที่จุดบริการ
รวมถึงลดการใช้พลาสติกของอาสาสมัครของ Thailand by UTMB ด้วย ขอสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันพก
ภาชนะมาด้วยตนเอง ในกรณีที่ต้องการรับประทานอาหารจานร้อนต่างๆ ในจุดบริการ
นักวิ่งแนวหน้า
สิทธิและหน้าที่ของนักกีฬานานาชาติระดับชั้นนำ (international elites) จะมีดังนี้:

สิทธิ
•

จะมีการสำรองที่ไว้ให้แก่นักวิ่งชั้นนำ สำหรับผู้ที่ร้องขอ เพื่อให้เกียรติแก่นักวิ่งความสามารถสูงเพื่อให้การ
จั ด การลงทะเบี ย นเป็ น ไปอย่ า งเท่ า เที ย ม ทั ้ ง นี ้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องคะแนนสะสมของ ITRA
(Performance Index)

ไม่เสียค่าลงทะเบียนสำหรับ :

นักกีฬาชาย ที่มคี ะแนนสะสมมากกว่า 750 คะแนน
นักกีฬาหญิง ที่มีคะแนนสะสมมากกว่า 650 คะแนน
หรือนักวิ่ง 3 อันดับแรกของประเทศ
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นักวิ่งที่มีคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในปี 2021 อาจได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
สำหรับนักวิ่งชั้นนำทีเ่ ข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นและต้องการใช้สิทธินี้ ให้ติดต่อที่อีเมล info@thailandbyutmb.com เพื่อ
ขอรับโค้ดส่วนลด ซึง่ จะสามารถนำมาใช้ได้ตามขั้นตอนการสมัครปกติ

หน้าที่
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธิที่ได้ ดังนั้น นักวิ่งชั้นนำตกลงว่า :
• จะเข้าร่วมงานแถลงข่าวและงานเลี้ยงใดๆ ที่ได้รับเชิญ
• จะเข้าร่วมงานมอบรางวัลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
• รับที่จะพกเครื่องระบุตำแหน่ง (GPS tag) ที่จัดไว้ให้โดยผู้จัดงานที่จุด ปล่อยตัว ตลอดทั้งการแข่งขัน และคืน
อุปกรณ์ได้ที่เส้นชัย
• รายงานตัวที่จุดปล่อยตัว ก่อนการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 20 นาที
รางวัล
เงินรางวัล และ/หรือโล่รางวัลจะมอบให้แก่การแข่งขันทุกประเภท ดังนี้ :
อินทนนท์ 6
• อันดับทั่วไป สำหรับนักกีฬาชาย 10 คนแรก และหญิง 10 คนแรก จะได้รับเงินรางวัล และโล่รางวัล
• อันดับรุ่นอายุ สำหรับนักกีฬาชาย 3 คนแรก และหญิง 3 คนแรก จะได้รับโล่รางวัล
อินทนนท์ 5 และอินทนนท์ 3
• อันดับทั่วไป สำหรับนักกีฬาชาย 5 คนแรก และหญิง 5 คนแรก จะได้รับเงินรางวัล และโล่รางวัล
• อันดับรุ่นอายุ สำหรับนักกีฬาชาย 3 คนแรก และหญิง 3 คนแรก จะได้รับโล่รางวัล
อินทนนท์ 1
• อันดับทั่วไป สำหรับนักกีฬาชาย 5 คนแรก และหญิง 5 คนแรก จะได้รับโล่รางวัล
• อันดับรุ่นอายุ สำหรับนักกีฬาชาย 3 คนแรก และหญิง 3 คนแรก จะได้รับโล่รางวัล
อินทนนท์ 10K
• อันดับทั่วไป สำหรับนักกีฬาชาย 5 คนแรก และหญิง 5 คนแรก จะได้รับโล่รางวัล
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2021 เงินรางวัล
(บาท)
อันดับทั่วไป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ

อินทนนท์ 6
ชาย/หญิง
80,000
60,000
40,000
30,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

อินทนนท์ 5
ชาย/หญิง
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

อินทนนท์ 3
ชาย/หญิง
40,000
30,000
20,000
10,000
5,000

1 EURO มีค่าประมาณ 36 บาท

ผู้จัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงจำนวนของรางวัลได้สูงสุด 2 เดือนก่อนการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลเพื่อรับรางวัล จะไม่มีการแจกโล่รางวัลและเงินรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน
หลังจากพิธีมอบรางวัล
จะจ่ายเงินรางวัลภายใน 2 เดือนหลังจบการแข่งขันและหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะชะลอการจ่ายเงินรางวัล
ให้กับผู้เข้าแข่งขันจนกว่าจะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามระเบียบการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ
QUARTZ
ลิขสิทธิ์ภาพ
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสละสิทธิ์การเป็นเจ้าของภาพของตัวเองที่ถูกถ่ายในขณะที่แข่งขัน และจะไม่มีการยื่นคำร้องใดๆต่อผู้
จัดและพันธมิตรของผู้จัดในการใช้ภาพ ผู้จัดเท่านั้นทีส่ ามารถโอนสิทธิการใช้ภาพไปให้สื่อมวลชนโดยการระบุที่มา
หรือให้สิทธิ์
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Ultra-Trail®, UTMB® และ Thailand by UTMB® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การสื่อสารทุกช่องทางที่เกี่ยวกับงาน หรือมีการนำรูปภาพจากงานหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไปใช้จะต้องใช้
ด้วยความเคารพในงาน และต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงาน

ผู้ให้การสนับสนุนส่วนบุคคล
นักวิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์จะสามารถแสดงโลโก้ของสปอนเซอร์บนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ขณะแข่งขัน
เท่านั้น โดยจะไม่อนุญาตให้ใช้นำธง หรือป้ายโฆษณา หรืออื่นๆ ตลอดเส้นทางการแข่งขัน รวมไปถึงเส้นชัย หากไม่
ปฏิบัติตามกฎ อาจมีบทลงโทษตามแต่ดุลพินิจของผู้อำนวยการการแข่งขัน
การแสดงออกทางการเมือง
ตามกฎบัตรด้านจริยธรรม ห้ามมิให้มีการแสดงข้อความหรือภาพทางการเมืองในระหว่างการแข่งขัน
นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัว
ผู้จัดทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด (ที่ไม่จำกัดเฉพาะแค่เพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ เท่านั้น) ที่ให้ไว้ใน
ระหว่างการลงทะเบียน จะถูกใช้เฉพาะภายในเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้เท่านั้น
ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้เข้าแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข หากผู้เข้าแข่งขันต้องการได้รับ
สิทธิ์นั้น จะต้องอีเมลถึงผู้จัดพร้อมชื่อ-สกุลและหมายเลขการแข่งขันที่ info@thailandbyutmb.com
การดำเนินการตามคำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลจะทำโดยดร็วที่สุดและภายใน 1 เดือนเมื่อได้รับข้อมูล
ภาพรวมของการจัดการการแข่งขัน
หมายเลขการแข่งขัน (Race Bib)
จะมอบหมายเลขการแข่งขัน (bib) แก่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายเมื่อมีการแสดงหลักฐาน ดังนี้ :
- บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
- กระเป๋าและอุปกรณ์บังคับทั้งหมด
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ผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดหมายเลขแข่งขันหรือบิ๊บ บริเวณอก หรือท้อง ต้องติดอยู่อย่างแน่นสนิทและสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดการแข่งขัน นอกจากนี้ บิ๊บจะต้องอยูช่ ั้นบนสุดของเสื้อผ้าเสมอ ไม่อนุญาตให้ติดไว้
บริเวณขาหรือกระเป๋าทั้งสิ้น โดยที่ชื่อของผู้แข่งและโลโก้ของสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการจะต้องไม่ถูกปรับแต่งหรือ
ซ่อนไว้ นอกจากนี้ บิ๊บยังเป็นบัตรผ่านสำหรับการขึ้นรถรับส่ง (shuttle bus) จุดบริการ จุดพยาบาล บริเวณพัก ห้อง
อาบน้ำ จุดรับกระเป๋า จะไม่มีการยึดคืนบิ๊บ ยกเว้นในกรณีที่ปฏิเสธที่จะทำตามการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน
แต่ในกรณีที่ออกจากการแข่งขัน บิ๊บจะถูกยกเลิกการใช้งาน
ฝากสัมภาระ/ถุงสำรอง
อินทนนท์ 6 : ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายจะได้รับถุงสำหรับฝากสัมภาระขนาด 30 ลิตร 2 ถุง (มีป้ายจุดบริการที่ฝาก) พร้อม
กับหมายเลขการแข่งขัน เมื่อผู้เข้าแข่งขันบรรจุของจำเป็นที่ต้องการฝากและปิดกระเป๋าให้เรียบร้อยและ สามารถนำมา
ฝากไว้ 2 ชั่วโมงก่อนปล่อยตัว ณ จุดปล่อยตัว ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ผู้จัดจะนำถุงฝากสัมภาระ 2 ถุง
นี้ไปให้ที่จุดบริการ A8-วัดเทพเจติยาจารย์ และ A13 หน่วยจัดการน้ำแม่อวม เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงจุดบริการ A8 และ
A13 จะต้องเบิกถุงสัมภาระของตน และเมื่อจะออกจากจุดบริการ จะต้องฝากถุงสัมภาระนั้นคืนในบริเวณที่จัดสรรไว้
ผู้จัดจะนำถุงฝากสัมภาระนั้นมาให้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อินทนนท์ 5 : ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายจะได้รับถุงสำหรับฝากสัมภาระขนาด 30 ลิตร 1 ถุง (มีป้ายจุดบริการที่ฝาก) พร้อม
กับหมายเลขการแข่งขัน
เมื่อผู้เข้าแข่งขันบรรจุของจำเป็นที่ต้องการฝากและปิดกระเป๋าให้เรียบร้อยและ สามารถ
นำมาฝากไว้ 2 ชั่วโมงก่อนปล่อยตัว ณ จุดปล่อยตัว ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ผู้จัดจะนำถุงฝากสัมภาระ
นี้ไปให้ที่จุดบริการ A10-บ้านแม่กลางหลวง เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงจุดบริการ A10 จะต้องเบิกถุงสัมภาระของตน และเมื่อ
จะออกจากจุดบริการ จะต้องฝากถุงสัมภาระนั้นคืนในบริเวณที่จัดสรรไว้ ผู้จัดจะนำถุงฝากสัมภาระนั้นมาให้ที่ที่ทำการ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อินทนนท์ 3 อินทนนท์ 1 และอินทนนท์ 10K : ไม่มีบริการรับฝากสัมภาระระหว่างเส้นทาง
วิธีการรับสัมภาระที่ฝากไว้ทเี่ ส้นชัย : สัมภาระที่ฝากไว้ในเส้นทางจะถูกส่งคืนไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ให้กับผู้เข้าแข่งขัน สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนที่แสดงบิ๊บ โดยจะต้องมารับคืนภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากเสร็จ
สิ้นการแข่งขัน หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารับคืนจากผู้จัดด้วยตนเองโดยจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง
ผู้จัดรับรองว่าจะขนย้ายสัมภาระของผู้เข้าแข่งขันที่ฝากไว้ไปยังเส้นชัย ซึ่งหมายรวมถึงสัมภาระของผู้เข้าแข่งขันที่เลิก
แข่งขันและได้แจ้งการเลิกแข่งขัน แต่ผู้จัดไม่สามารถจะรับประกันได้ว่า ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับสัมภาระคืน ทันทีก่อน
การแข่งขันจบ เพราะอาจมีความล่าช้าในการขนส่งสัมภาระกลับคืน
ผู้จัดจะขนส่งเฉพาะสัมภาระที่ใส่ในถุงฝากที่แจกให้โดยผู้จัดเท่านั้น ไม่สามารถใส่ไม้ค้ำ (pole) มาให้ถุงฝากสัมภาระได้
นอกจากนี้ จะไม่มีการตรวจสอบถุงฝากสัมภาระ ดังนั้น จึงไม่รับการโต้แย้งเกี่ยวกับของสูญหายที่เส้นชัย
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แนะนำให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำและเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนที่เส้นชัย
จุดบริการน้ำและอาหาร
ผู้จัดจะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มในเส้นทางสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ที่จุดบริการจะให้บริการสำหรับเพื่อบริโภคในจุด
นั้นๆ ผู้จัดจะเตรียมน้ำเปล่าและเครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับเติม ขวด ขวดนิ่ม หรือแก้วพกพาเป็นอุปกรณ์บังคับที่ผู้
เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดูแลตัวเองก่อนออกจากจุดบริการว่าได้มีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ
จนกว่าจะถึงจุดบริการถัดไป
สำหรับนักวิ่งที่ติดหมายเลขการแข่งขัน หรือบิ๊บ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าถึงการบริการจาก
จุดบริการได้
คู่มือการแข่งขันและในเว็บไซต์หรือหน้าเพจที่เกี่ยวข้องจะมีรายการอาหารและเครื่องดื่มที่มีให้บริการ ณ จุดบริการแจ้ง
ไว้อย่างครบถ้วน
เช็คพอยต์ (Check Point)
จะมีเช็คพอยต์หรือจุดตรวจเมื่อผู้เข้าแข่งขันเข้ามาถึงยังจุดบริการและจุดตรวจสอบความปลอดภัย
และอาจจะมีจุดตรวจสอบที่นอกเหนือจากจุดบริการและจุดตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งจะไม่ได้ประกาศให้ทราบ
สัญลักษณ์บอกทาง (Way-marking)
เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นยามวิกาล จะมีการนำวัสดุสะท้อนแสงติดบนเทปสีส้มมาใช้ในการบอกทาง โดยวัสดุนี้จะสะท้อน
กับแสงไฟจากไฟส่องทาง
คำเตือน : หากมองไม่เห็นสัญลักษณ์บอกทาง ให้วิ่งกลับทางเดิม
ด้วยนโยบายใส่ใจสิ่งแวดล้อม จะไม่มีการแต้มสีใดๆ บนเส้นทาง
ระยะเวลาที่กำหนด และเวลาตัดตัว (Cut-off)
เวลาที่กำหนดสำหรับเส้นทางทั้งหมดของแต่ละระยะ กำหนดไว้ที่ :
• อินทนนท์ 6 : 48 ชั่วโมง
• อินทนนท์ 5 : 30 ชั่วโมง
• อินทนนท์ 3 : 14 ชั่วโมง
• อินทนนท์ 1 : 7 ชั่วโมง
• อินทนนท์ 10K : 5 ชั่วโมง
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เวลาตัดตัวที่กำหนดในจุดตรวจ (check point) หลักแต่ละจุด จะถูกแจ้งไว้ในคู่มือนักวิ่งและบนเว็บไซต์ ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลง เวลาการตัดตัวใหม่จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อีเมล และ/หรือข้อความ (SMS)
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าเส้นชัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นเวลาที่ทีมผู้จัดคำนวณโดยรวมเวลาพักตามจุดบริการ
แล้ว และไม่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะเข้ามาที่จุดบริการเวลาใดก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกจากจุดเช็คพอยต์ก่อนเวลาตัดตัว
ที่กำหนด
ผู้เข้าแข่งขันที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน แต่มีความประสงค์จะวิ่งต่อในเส้นทาง จะต้องคืนหมายเลขการแข่งขัน
หรือบิ๊บก่อน และจะต้องรับผิดชอบและดูแลตนเอง
ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และความปลอดภัย
มีจุดดูแลความปลอดภัย/จุดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ตั้งอยู่หลายจุดตลอดเส้นทางของการวิ่ง ซึ่งแต่ละ
จุดมีวิทยุ โทรศัพท์ ทีต่ ิดต่อกับกองอำนวยการเพื่อดูแลความปลอดภัยได้ (หมายเลข +66 62325 4122) มีทีม
การแพทย์ตลอดระยะเวลางานที่กองอำนวยการ
จุดดูแลความปลอดภัย ที่ผู้จัดตั้งขึ้นนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ตกอยู่ในอันตราย โดยให้ความ
ช่วยเหลือด้วยตัวเอง หรืออาจะต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอก
ผู้เข้าแข่งขันประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส สามารถติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อขอความช่วยหลือ :
• จุดดูแลความปลอดภัย
• ติดต่อกองอำนวยการ
• ขอความช่วยเหลือจากผู้เข้าแข่งขันอื่นเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่
• ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านทางแอพพลิเคชั่น “LiveRun”
ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าแข่งขันอื่นที่ตกอยู่ในอันตราย และขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยรักษา
ความปลอดภัย
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อกองอำนวยการได้ สามารถขอความช่วยเหลือโดยตรงไปยังบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (หาก
อยู่ในเขตพื้นที่บริการเท่านั้น) ผ่านสายด่วน 1669
ระยะเวลาในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเส้นทางของการแข่งขัน ดังนั้นผู้เข้า
แข่งขันควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอุปกรณ์บังคับที่พกติดตัวไป
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แพทย์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าหน้าที่การแข่งขันต่างๆ ที่ค้นหาและช่วยชีวิต รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ผู้
จดมอบหมาย สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ :
• สามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่ถูกตัดสินว่า ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่อได้
• สามารถบังคับให้ผู้เข้าแข่งขันใช้อุปกรณ์บังคับใดๆ ได้
• สามารถเคลื่อนย้ายผู้เข้าแข่งขันโดยวิธีการใดๆ ได้ หากผู้เข้าแข่งขันตกอยู่ในอันตราย
• ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในโครงสร้างที่ดีกว่า เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการมากกว่า
หากผู้เข้าแข่งขันแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต หมายความว่าจะยอมรับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
เหล่านั้น และหากแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ นักวิ่งจะต้องออกจากการแข่งขัน
มีโรงพยาบาลสนามอยู่ที่เส้นชัยตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่มีปัญหาทางการแพทย์ร้ายแรงอาจเข้า
พบแพทย์ได้ แพทย์จะดูแลเบื้องต้นตามการวินิจฉัยและขึ้นกับความพร้อมในขณะนั้น
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องวิ่งในเส้นทางที่กำหนด ไม่เว้นแม้กระทั่งขณะนอนพัก หากผู้เข้าแข่งขันที่สมัครใจออกนอก
เส้นทาง จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของทีมผู้จัด

เส้นชัย
เมื่อผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและอาหารหลังการแข่งขัน

ห้องอาบน้ำ
อาจมีห้องอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นแต่เฉพาะหลังเส้นชัย ซึ่งสงวนไว้สำหรับนักวิ่งเท่านั้น สามารถเข้าใช้บริการได้โดยแสดง
หมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บ สำหรับการอาบน้ำระหว่างการแข่งขัน (เฉพาะในจุดที่มีห้องอาบน้ำ) จะเกิดขึ้นเฉพาะนัก
วิ่งทีไ่ ด้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์เท่านั้น และการใช้อาบน้ำและบริเวณพักจะต้องถอดรองเท้า (เท้าเปล่า) เท่านั้น
บริเวณพักผ่อนหลังเส้นชัย
บริเวณพักผ่อนหลังเส้นชัยสงวนสิทธิไว้สำหรับผู้เข้าแข่งขันจบการแข่งขัน โดยบริเวณพักเฉพาะผู้เพิ่งจบการแข่งขัน
เท่านั้น
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บริเวณพักชั่วคราวนี้ไม่สามารถนอนพักข้ามทั้งคืนได้ สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่จบการแข่งขันแล้วและต้องการพักต่อ
จะต้องจองที่พักเองเท่านั้น
การจัดอันดับและรางวัล
จะมีการจัดอันดับประเภททั่วไป ทั้ง-ชายและหญิง สำหรับการแข่งขันแต่ละระยะ
อินทนนท์ 6 : ผู้เข้าแข่งขันชายและหญิง 10 คนแรก สำหรับกลุ่มทั่วไป จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล รวมถึง ผู้เข้า
แข่งขันชายและหญิง 3 คนแรกในแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับโล่รางวัล
อินทนนท์ 5 และอินทนนท์ 3 : ผู้เข้าแข่งขันชายและหญิง 5 คนแรก สำหรับกลุ่มทั่วไป จะได้รับโล่รางวัลและเงิน
รางวัล รวมถึง ผู้เข้าแข่งขันชายและหญิง 3 คนแรกในแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับโล่รางวัล
อินทนนท์ 1 : ผู้เข้าแข่งขันชายและหญิง 5 คนแรก สำหรับกลุ่มทั่วไป รวมถึง ผู้เข้าแข่งขันชายและหญิง 3 คนแรกใน
แต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับโล่รางวัล
อินทนนท์ 10K : ผู้เข้าแข่งขันชายและหญิง 5 คนแรก สำหรับกลุ่มทั่วไป จะได้รับโล่รางวัล
การมอบโล่รางวัลจะมอบทีจ่ ัดงานเท่านั้น
ผลการแข่งขัน สามารถดูได้ที่ : www.thailandbyutmb.com/result

การถอนตัวจากการแข่งขันและการส่งกลับ
การถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องทำที่จุดเช็คพอยต์ (check point) เท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่บาดเจ็บ และต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือแจ้งไปที่แอพพลิเคชั่น LiveRun และติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการ
ในการถอนตัวจากการแข่งขันระหว่างเช็คพอยต์ นักวิ่งต้องไปถึงยังเช็คพอยต์ที่ใกล้ที่สุดเพื่อแจ้งการถอนตัว
นักวิ่งจะเก็บหมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บไว้ เพราะจะใช้เป็นบัตรผ่านสำหรับการใช้บริการรถรับส่ง (shuttle bus)
อาหาร และการให้บริการต่างๆ ในจุดบริการ
การส่งตัวกลับ
• รถโดยสารจะประจำอยู่ที่จุดบริการบางจุดที่มีสัญลักษณ์รถแสดงอยู่ในแผนที่ เพื่อรับผู้เข้าแข่งขันไปยังเส้นชัย
• ผู้เข้าแข่งขันที่ถอนตัวที่จุดบริการอื่น แต่ไม่ได้รับการบาดเจ็บหรือมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่าง
เร่งด่วน ต้องเดินทางไปยังจุดส่งกลับที่มีรถบริการที่ใกล้ที่สุดด้วยวิธีการของตนเอง
• สำหรับจุดบริการ หรือ จุดที่ตั้งของการให้ความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้โดยรถยนต์ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4)
o เมื่อถึงเวลาปิดจุดบริการ ผู้จัดอาจส่งนักวิ่งที่ถอนตัวและยังคงอยู่ที่จุดบริการเพื่อกลับเส้นชัย โดยวิธีการที่
สามารถทำได้
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o ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ ออำนวย ซึ่งอาจมีการยุติการแข่งขัน ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้จัดจะใช้ความ
พยายามในเคลื่อนย้ายผู้เข้าแข่งขันให้เร็วเท่าที่สามารถทำได้

การตัดสิทธิ์และบทลงโทษ
มีเจ้าหน้าที่การแข่งขันอยู่ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ที่รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการและจุดควบคุมความปลอดภัย ซึง่
สามารถบังคับใช้กฎกติกาและลงโทษนักกีฬาในกรณีที่ไม่เคารพกฎ ดังตารางต่อไปนี้ :
อินทนนท์ 6 อินทนนท์ 5 และ อินทนนท์ 3
การละเมิดกฎ กติกา
ลัดเส้นทางการแข่งขัน

การตัดสิทธิ์และบทลงโทษ**
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้อำนวยการการแข่งขัน

ไม่พกอุปกรณ์บังคับตามคำสั่ง (ภาชนะบรรจุน้ำขั้นต่ำ 1 ลิตร เสื้อมีฮู้ดแขนยาว
ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
กันน้ำ ผ้าห่มฉุกเฉิน ไฟส่องทาง/ไฟคาดศีรษะ โทรศัพท์มือถือ)
ไม่พกอุปกรณ์บังคับอื่นตามคำสั่ง เช่น กางเกงขายาว (เฉพาะอินทนนท์ 6) มีไฟ
ส่องทาง/ไฟคาดศีรษะเพียง 1 อัน หมวกแก๊ป/ผ้าพันคอ ถุงมืออบอุ่น (เฉพาะ
เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง
อินทนนท์ 6) เสื้อแขนยาวตัวนอก (เฉพาะอินทนนท์ 6) นกหวีด ผ้ายืดพันเคล็ด
อาหารสำรอง แก้วน้ำ
ปฏิเสธการตรวจสอบอุปกรณ์บังคับ
ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
ปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้โหมดเครื่องบิน
เพิ่มเวลา 15 นาที
จงใจทิ้งขยะนอกจุดที่กำหนด ทั้งโดยผู้เข้าแข่งขันเอง หรือสมาชิกของกลุ่ม
เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง
ผู้ติดตามผู้เข้าแข่งขัน
ไม่เคารพผู้อื่น (ผู้จัด เจ้าหน้าที่ หรือผู้เข้าแข่งขันอื่น)
หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันทีม่ ีผู้ติดตามที่แสดงความไม่สุภาพ และไม่เคารพ
ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
คำแนะนำของผู้จัดจะถูกลงโทษ
เพิกเฉยต่อผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการความช่วยเหลือ
ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
รับการช่วยเหลือ นอกเหนือจากบริเวณที่อนุญาต
เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง
มีผู้ติดตามในเส้นทาง นอกเหนือจากจุดให้บริการที่ระบุไว้ชัดเจน
เพิ่มเวลา 15 นาที
ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที และ
ทุจริต เช่น ใช้ยานพาหนะ หรือให้ผู้อื่นใช้หมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บของตน
ตลอดไป
ไม่ติดบิบ๊ ให้เห็นชัดเจน
เพิ่มเวลา 15 นาที
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ติดบิบ๊ ไม่สอดคล้องกับที่กำหนด
มีทัศนคติที่อันตราย เช่น ชี้ไม้ค้ำไปที่ผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ชมอื่น
ชิปสำหรับติดตามหาย
ไม่ผ่านจุดเช็คพอยต์
ปฏิเสธคำสั่งของผู้อำนวยการการแข่งขัน เจ้าหน้าที่การแข่งขัน หัวหน้าจุด
บริการ แพทย์ หรือผู้ค้นหาหรือช่วยชีวิต
ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสอบสารต้องห้าม
ออกจากจุดเช็คพอยต์ หลังจากเวลาตัดตัว (cut-off) ที่กำหนด
กระเป๋าไม่ติดป้ายที่กำหนด
ใช้ไม้ค้ำ (โพล) ซึ่งไม่ได้พกติกตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขัน

เพิ่มเวลา 15 นาที (ระหว่างการ
แข่งขันผู้เข้าแข่งขัน จนกว่าจะ
ติดบิ๊บให้สอดคล้องกับที่กำหนด)
เพิ่มเวลา 15 นาที
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการ*
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
กรรมการ*
ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันจะถูกลงโทษใน
ลักษณะเดียวกับผู้ใช้สารกระตุ้น
ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง
เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง

(*) คณะกรรมการการแข่งขันจะประกอบด้วย ผู้อำนวยการการจัดงาน ผู้อำนวยการการแข่งขัน ตัวแทน UTMB® 1
คน และผู้อำนวยการการแพทย์ (ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์)
(**) โทษเพิ่มเวลา มีผลทันทีในสนาม ซึ่งหมายความว่า นักวิ่งจะต้องหยุดวิ่งเป็นเวลาเท่ากับโทษ ถ้าพบว่าผู้เข้าแข่งขัน
ทำผิดกฎหลังการแข่งขัน คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษและเพิ่มเวลาจากเวลาที่ใช้แข่งขันแก่นักวิ่งที่พบปัญหา
การไม่เคารพอื่นๆ ในกติกา บทลงโทษจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ

อินทนนท์ 1 และอินทนนท์ 10K
การละเมิดกฎ กติกา
ลัดเส้นทางการแข่งขัน

การตัดสิทธิ์และบทลงโทษ**
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้อำนวยการการแข่งขัน

ไม่พกอุปกรณ์บังคับตามคำสั่ง (ภาชนะบรรจุน้ำขั้นต่ำ 1 ลิตร เสื้อมีฮู้ดแขนยาว
ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
กันน้ำ ผ้าห่มฉุกเฉิน ไฟส่องทาง/ไฟคาดศีรษะ โทรศัพท์มือถือ)
ไม่พกอุปกรณ์บังคับอื่นตามคำสั่ง เช่น หมวกแก๊ป/ผ้าพันคอ นกหวีด ผ้ายืดพัน
เคล็ด อาหารสำรอง แก้วน้ำ
เพิม่ เวลา 30 นาที
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ปฏิเสธการตรวจสอบอุปกรณ์บังคับ
ปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้โหมดเครื่องบิน
จงใจทิ้งขยะนอกจุดที่กำหนด ทั้งโดยผู้เข้าแข่งขันเอง หรือสมาชิกของกลุ่ม
ผู้ติดตามผู้เข้าแข่งขัน
ไม่เคารพผู้อื่น (ผู้จัด เจ้าหน้าที่ หรือผู้เข้าแข่งขันอื่น)
หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันที่มีผู้ติดตามที่แสดงความไม่สุภาพ และไม่เคารพ
คำแนะนำของผู้จัดจะถูกลงโทษ
เพิกเฉยต่อผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการความช่วยเหลือ
รับการช่วยเหลือ นอกเหนือจากบริเวณที่อนุญาต
มีผู้ติดตามในเส้นทาง นอกเหนือจากจุดให้บริการที่ระบุไว้ชัดเจน

ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
เพิ่มเวลา 10 นาที
เพิ่มเวลา 30 นาที
ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
เพิ่มเวลา 30 นาที
เพิ่มเวลา 10 นาที
ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที และ
ทุจริต เช่น ใช้ยานพาหนะ หรือให้ผู้อื่นใช้หมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บของตน
ตลอดไป
ไม่ติดบิ๊บให้เห็นชัดเจน
เพิ่มเวลา 10 นาที
เพิ่มเวลา 10 นาที (ระหว่างการ
ติดบิบ๊ ไม่สอดคล้องกับที่กำหนด
แข่งขันผู้เข้าแข่งขัน จนกว่าจะ
ติดบิบ๊ ให้สอดคล้องกับที่กำหนด)
มีทัศนคติที่อันตราย เช่น ชี้ไม้ค้ำไปที่ผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ชมอื่น
เพิ่มเวลา 10 นาที
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ชิปสำหรับติดตามหาย
กรรมการ*
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ไม่ผ่านจุดเช็คพอยต์
กรรมการ*
ปฏิเสธคำสั่งของผู้อำนวยการการแข่งขัน เจ้าหน้าที่การแข่งขัน หัวหน้าจุด
ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
บริการ แพทย์ หรือผู้ค้นหาหรือช่วยชีวิต
ผู้เข้าแข่งขันจะถูกลงโทษใน
ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสอบสารต้องห้าม
ลักษณะเดียวกับผู้ใช้สารกระตุ้น
ออกจากจุดเช็คพอยต์ หลังจากเวลาตัดตัว (cut-off) ที่กำหนด
ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
กระเป๋าไม่ติดป้ายที่กำหนด
เพิ่มเวลา 30 นาที
ใช้ไม้ค้ำ (โพล) ซึ่งไม่ได้พกติกตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขัน
เพิ่มเวลา 30 นาที
(*) คณะกรรมการการแข่งขันจะประกอบด้วย ผู้อำนวยการการจัดงาน ผู้อำนวยการการแข่งขัน ตัวแทน UTMB® 1
คน และผู้อำนวยการการแพทย์ (ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์)
(**) โทษเพิ่มเวลา มีผลทันทีในสนาม ซึ่งหมายความว่า นักวิ่งจะต้องหยุดวิ่งเป็นเวลาเท่ากับโทษ ถ้าพบว่าผู้เข้าแข่งขัน
ทำผิดกฎหลังการแข่งขัน คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษและเพิ่มเวลาจากเวลาที่ใช้แข่งขันแก่นักวิ่งที่พบปัญหา
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การร้องเรียน
ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถร้องเรียน (claim) เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับการจัดลำดับและการจำแนกประเภทของนักวิ่ง ต้องทำ
ผ่านทาง e-mail ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจบการแข่งขัน สำหรับการร้องเรียนอื่นๆ ต้องทำภาย 10 วันหลังจบการ
แข่งขัน

เงื่อนไขพิเศษ
ทีมผู้จัดสามารถปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขัน เส้นทาง จุดปฐมพยาบาล จุดให้ความช่วยเหลือหรือจุดที่เกี่ยวข้องต่างๆ
เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น
หากเกิดเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศแปรปรวนหรือมีเหตุที่อาจจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันเกิดอันตราย ผู้จัดขอสวงนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ :
• เลื่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน (1-2 ชั่วโมง)
• ปรับเปลี่ยนเวลาในการตัดตัวผู้เข้าแข่งขัน (cut-off time)
• เปลี่ยนแปลงวันจัดงาน
• ปรับเส้นทาง
• ยกเลิกงาน
• ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ..
• ยุติการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่
หากการแข่งขันถูกยกเลิก หรือหากจำเป็นต้องมีการจัดการแข่งขันที่แตกต่างออกไป (เช่น การแข่งขันอย่างน้อยหนึ่ง
รายการต้องถูกยกเลิก) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
มากกว่า 30 วันก่อนเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนบางส่วน และถือว่าผู้จัดจะสามารถใช้
ส่วนต่างนั้นจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนที่เกิดขึ้น ณ วันที่ยกเลิก นักวิ่งจะได้รับเงินคืนดังนี้:
% ของค่าลงทะเบียน
ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
60%
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
50%
เดือนกันยายน
30%
เดือนตุลาคม
ไม่มีการคืนเงิน
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หากการแข่งขันถูกยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเริ่มการแข่งขัน หรือหากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ ไม่สามารถ
ดำเนินต่อได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กกท. จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
สุขอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด Covid-19
ผู้จัดสามารถใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคและอนามัยในขณะนั้น (เช่น การ
เว้นระยะห่าง) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด
• สวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือในแต่ละจุดที่มีผู้คนพลุกพล่าน (บริเวณรับอุปกรณ์แข่งขัน , จุด
ปล่อยตัว จุดบริการ หลังเส้นชัย จุดฝากสัมภาระ เป็นต้น)ปล่อยตัวเป็นกลุ่ม (อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
กำหนดการเวลาปล่อยตัว)
• ปรับเปลี่ยน หรือย้ายจุดบริการไม่มีจุดบริการตนเองที่จุดบริการ (บริการโดยเจ้าหน้าที่อาสามสมัคร)
• จัดส่งอุปกรณ์แข่งขันทางไปรษณีย์ หรือปรับเปลี่ยนการรรับอุปกรณ์การแข่งขัน
• ไม่มีพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขัน
• จำกัดจำนวนของผู้ชม หรือไม่อนุญาตให้มีผู้ชม
• ควบคุมการแออัดและเส้นทางของผู้ฝูงชน
ผู้จัดจะดำเนินมาตรการเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกฎระเบียบในประเทศไทย
ข้อยกเว้นจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หากนักกีฬาไม่สามารถเข้าร่วมงานได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องจาก (a) การปิดประเทศหรือ
พรมแดน หรือห้ามเดินทางข้ามจังหวัด (b) มีข้อกำหนดในการเฝ้าระวังในสถานที่กักตัว (Quarantine) (c) มีผลตรวจ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก* นักกีฬามีทางเลือกดังนี้:
a. ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน 100%
b. เลื่อนการเข้าร่วมการแข่งขันไปยังการแข่งขัน Thailand by UTMB® ถัดไป
* นักกีฬาต้องส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี ATK หรือ RT PCR หรือใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือ
รับรองการมีถิ่นที่อยู่
บริการอื่นๆ
คู่มือนักกีฬา
มีคู่มือนักกีฬาซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.thailandbyutmb.com/download ตัง้ แต่เดือนกันยายน
เป็นต้นไป ซึ่งรวมถึงแผนที่เส้นทางการวิ่ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น เวลาตัดตัว (cut-off) ตำแหน่งของจุด
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ให้บริการ จุดความรักษาความปลอดภัย จุดเช็คพอยต์ รวมถึงบริเวณที่อนุญาตให้ผู้ติดตามสามารถเข้าช่วยเหลือนักวิ่ง
ได้
ประกันภัย
ผู้จัดทำประกันภัยการแข่งขันเพื่อคุ้มครองบุคคลที่สาม (บุคคลภายนอก) ในระหว่างการจัดการแข่งขัน ประกันนี้จะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกอันเกิดจากผู้เข้าแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ของการแข่งขัน
การยกเลิกการลงทะเบียน
ผู้เข้าแข่งขันที่มีความประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ต้องยกเลิกผ่านทางอีเมล์หรือจดหมายเท่านั้น ไม่สามารถ
ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ได้
การคืนเงินค่าธรรมเนียมจะทำโดยคืนเงินบางส่วนโดยการโอนผ่านธนาคารไปยังบัญชีเลขบัญชีของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้จัดไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินคืนนี้
ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน แต่ไม่ได้ซื้อประกันการยกเลิกการลงทะเบียน จะได้รับเงินคืนดังนี้:
% ของค่าลงทะเบียน (ไม่รวมค่าบริการ)
ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
60%
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
50%
เดือนกันยายน
30%
เดือนตุลาคม
ไม่มีการคืนเงิน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนด้วยชื่อและนามสกุลจริงเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนระยะการแข่งขันหรือ เปลี่ยนตัวผู้
เข้าแข่งขันได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
การรับประกันการยกเลิกการลงทะเบียน
ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครการรับประกันการยกเลิกการลงทะเบียนเพิ่มได้ โดยจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายจำนวน 500 บาท
หรือ 15€ ต่อคน ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร
วัตถุประสงค์ของการประกันนี้คือ การคืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียม
ระบบ) ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันขอยกเลิกการลงทะเบียน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ :
o ประสบอุบัติเหตุรุนแรง ได้รับการบาดเจ็บหนัก หรือถึงแก่ชีวิตของผู้เข้าแข่งขัน หรือคนในครอบครัว
o ผู้เข้าแข่งขันตั้งครรภ์
o ผู้เข้าแข่งขันหรือคนในครอบครัว ตรวจพบเชื้อ Covid-19 ภายใน 30 วันก่อนการแข่งขัน
o ผูเ้ ข้าแข่งขันถูกปฏิเสธการเดินทางข้ามประเทศ
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ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่รุนแรง จำเป็นแสดงใบรับรองแพทย์ที่ลงนามและประทับตรา
โดยแพทย์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่สามารถร่วมการแข่งขันได้ นอกเหนือจากสาเหตุนี้ จะต้องมีเอกสารรับรองที่ลงนาม
และประทับตราจากผู้มีอำนาจทางกฎหมายเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
เงื่อนไขในการคืนเงิน : ผู้สมัครที่ยกเลิกการลงทะเบียนขอคืนเงินทุกกรณี จะต้องส่งใบรับรองแพทย์ ภายใน 10 วันหลัง
จบการแข่งขัน และผู้จัดจะพิจารณาดำเนินการภายใน 2 เดือนหลังจากจบการแข่งขัน
การขอยกเลิกการแข่งขัน และการไม่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ได้หมายความว่านักวิ่งจะได้รับสิทธิพิเศษในการลงทะเบียน
ก่อนในปีต่อไป
กฎ กติกาต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ดุลยพินิจของ Thailand by UTMB® และ UTMB®
International
คำแปลกฎ กติกา เป็นภาษาไทยนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาเท่านั้น หากมีคำแปลใดขัดแย้งกับ
ต้นฉบับฉาษาอังกฤษ ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม
• เว็บไซต์ www.thailandbyutmb.com
• เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/THbyUTMB
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