


รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไขการสมคัรเขา้รว่มแข่งขนั

1. ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์รบัสมคัร พรอ้มส่งใบประวตัสิายพนัธุ ์(Pedigree) 

ใหก้บัผูจ้ดัการแข่งขนั

2. หากเจา้ของนก ใหบ้คุคลอืน่เป็นผูส้่งนกเขา้ร่วมแข่งขนั จะตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจจากเจา้ของนก

3. ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัท ัง้ภายในและต่างประเทศ สามารถส่งนกเขา้ร่วมแข่งขนัได ้โดยตอ้งยอมรบัเงือ่นไข

และกฎ กตกิาของผูจ้ดั

4. นกทีส่่งเขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งมอีายุ ประมาณ 45 – 60 วนั และจะตอ้งใส่ห่วงขานกพริาบทีถู่กตอ้ง

ของแต่ละประเทศ ประจ าปี 2020 ส าหรบัผูแ้ข่งขนัทีป่ระสงคจ์ะส่งนกเขา้แข่งขนัเพือ่เก็บคะแนน FCI 

จะตอ้งใส่ห่วงขาทีถู่กตอ้งตามมาตรฐานที ่FCI รบัรองเท่านัน้ (ผูท้ีไ่ม่ประสงคเ์ก็บคะแนน สามารถใส่

ห่วงขาอืน่ๆ ได)้

5. ส าหรบัประเทศหรอืพื้นทีท่ีม่โีรคระบาด ผูจ้ดัจะไม่รบันกเขา้ร่วมแข่งขนั

6. ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งก าหนดช่ือทมีที่ใชใ้นการแข่งขนั ต ัง้แต่วนัสง่นกตวัแรกเขา้ร่วมแข่งขนั และ

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงชื่อทมีทีใ่ชใ้นการแข่งขนัไดอ้กีโดยเดด็ขาด

ค่าสมคัรเขา้รว่มการแข่งขนั

1. ค่าสมคัรส่งนกเขา้ร่วมแข่งขนั ตวัละ 20,000 บาท

2. ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั ตอ้งช าระค่าสมคัรนกตวัแรกเป็นจ านวนเงนิ 20,000 บาท ในวนัที่สง่นกตวัแรก

ใหแ้ก่ผูจ้ดั โดยค่าสมคัรนกตวัแรกจะเรยีกเกบ็ตามรายช่ือทมีที่ใชใ้นการแข่งขนั เช่น ทมี A ส่งนก

เขา้ร่วมแข่งขนั 20 ตวั ทมี A จะช าระค่าสมคัรนกตวัแรกเพยีงแค่ 20,000 บาท (ชื่อทมีในการแข่งขนั

ทีไ่ดแ้จง้ไวต้ ัง้แต่วนัส่งนกตวัแรก ไม่สามารถเปลีย่นแปลงไดอ้กีโดยเดด็ขาด!!)

3. กรณีมนีกตาย ผูจ้ดัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมแข่งขนัทราบ ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัสามารถส่งนกตวัใหม่มาทดแทน

นกทีต่ายได ้ภายในระยะเวลาการรบัสมคัรนก (วนัที ่1 มนีาคม – 31 กรกฎาคม 2563) ท ัง้น้ี ผูจ้ดัจะ

ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากกรณีนกป่วย ตาย หรอืสูญหาย

4. หากนกของผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัทมีใด ตายหรอืสูญหายท ัง้หมด ไม่มีนก Basket รอบคดัเลอืก 120 กม. 

ผูจ้ดัจะคนืค่าสมคัรนกตวัแรกใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั 



ค่าสมคัรเขา้รว่มการแข่งขนั (ต่อ)

5. หลงัผ่านรอบคดัเลอืก 120 กม. ผูจ้ดัจะเรยีกเก็บเงนิค่าสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัท ัง้หมด โดยหกัค่าสมคัร

นกตวัแรกทีไ่ดช้  าระไวแ้ลว้ออก เพือ่เป็นการ Activate ใหน้กมสีทิธ์ิเขา้ร่วมแข่งขนั ท ัง้ 3 จดุการ

แข่งขนัต่อไป ตวัอย่างเช่น ส่งนกเขา้ร่วมแข่งขนั 20 ตวั หลงัผ่านรอบคดัเลอืก 120 กม. มนีกกลบั  

18 ตวั ผูจ้ดัจะเรยีกเก็บค่าสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัส่วนทีเ่หลอือกี 17 ตวั

6. ค่าใชจ่้ายในการส่งนกจากต่างประเทศท ัง้หมด ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ

7. ค่าสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั สามารถช าระดว้ยสกุลเงนิบาท และดอลลา่สหรฐัเท่านัน้ หากผูเ้ขา้ร่วม

แข่งขนัช าระค่าสมคัรนกตวัแรกดว้ยสกุลเงนิใด จะตอ้งช าระค่าสมคัรส่วนทีเ่หลอืดว้ยสกุลเงนินัน้

8. ผูจ้ดัจะจ่ายเงนิตามสกุลเงนิทีผู่เ้ขา้ร่วมแข่งขนัไดช้ าระไว ้

9. ผูจ้ดัใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์

กฎ กติกาการแข่งขนั

1. เมือ่ผูเ้ขา้แข่งขนัส่งนกเขา้ร่วมแข่งขนัแลว้ ผูจ้ดัจะเป็นผูดู้แลและฝึกซอ้ม ผูเ้ขา้แข่งขนัไม่สามารถเขา้

ไปในกรงแข่งเพือ่ขอดูหรอืจบันก ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น

2. ผูจ้ดัจะท าการหุม้ห่วงขาของนกทกุตวัทีเ่ขา้ร่วมแข่งขนั เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

3. ในการแข่งขนัแต่ละรอบ ผูจ้ดัจะเปลีย่นสหีุม้ห่วงขาทกุคร ัง้ โดยในรอบชงิชนะเลิศ จะเปิดห่วงขา

4. นกทีไ่ม่พรอ้มเขา้แข่งขนัรอบคดัเลอืก 120 กม. หรอืรอบชงิเงนิรางวลัทกุจดุการแข่งขนั ถอืดุลยพนิิจ

ของกรรมการเป็นทีส่ิ้นสุด

5. FCI Racing Pigeons Grand Prix รบัรองผลการแข่งขนั ณ จดุแข่งขนัที ่2 ระยะทาง 430 กม.

6. นกทีไ่ดข้ึ้นแข่งขนัรอบคดัเลอืก 120 กม. หากกลบัมาภายหลงัปิดระบบนาฬกิา แต่ก่อนการแข่งขนั

รอบแรก ระยะทาง 330 กม.  ยงัไม่ถอืว่า ตกรอบ ผูจ้ดัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัทราบ ซึ่งผูเ้ขา้แข่งขนั

สามารถช าระเงนิเพือ่ Activate ใหน้กตวันัน้ไดเ้ขา้สู่การแข่งขนัต่อไปได ้หากผูเ้ขา้แข่งขนัเลอืกทีจ่ะ

ไม่ช าระเงนิ นกตวันัน้ๆ จะถอืเป็นโมฆะ (ผูจ้ดัจะน าออกจากการแข่งขนั) และเป็นกรรมสทิธ์ิของผูจ้ดั 

และผูจ้ดัมสีทิธ์ิด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงได ้ตามแต่เหน็สมควร

7. แต่ละจดุการแข่งขนั ไดแ้ก่ ระยะทาง 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. ผูจ้ดัจะเปิดระบบนาฬกิา

เพือ่บนัทกึอนัดบั เป็นเวลา 2 วนั นบัต ัง้แต่วนัทีป่ลอ่ยนก ณ จดุแข่งขนันัน้ๆ (ปิดระบบนาฬกิา เวลา 

18.00 น. ในวนัถดัไปนบัจากวนัทีป่ลอ่ยนกแข่งขนั)



รางวลั

แข่งขนัคร ัง้ที่ 1 ระยะทาง 330 กม. 70 รางวลั

แข่งขนัคร ัง้ที่ 2 ระยะทาง 430 กม. 100 รางวลั

แข่งขนัรอบชิงชนะเลศิ ระยะทาง 530 กม. 256 รางวลั

รางวลัพเิศษ

นกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon) 6 รางวลั

ประเภททมีใหญ่ 10 รางวลั

ประเภททมีเลก็ 10 รางวลั

THAILAND

จุดปล่อยนกที่ 1 ระยะทาง 330 กม. 

อ.กาบเชิง จ.สุรนิทร ์

จุดปล่อยนกที่ 2 ระยะทาง 430 กม. 

อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ

จุดปล่อยนกที่ 3 ระยะทาง 530 กม. 

อ.สรินิธร จ.อบุลราชธานี

PATTAYA
ONE LOFT RACE

โปรแกรมการแข่งขนั

รอบคดัเลอืก 120 กม. (พฤศจกิายน 2563) อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุี

คร ัง้ที่ 1 ระยะทาง 330 กม. วนัจนัทรท์ี ่21 ธนัวาคม 2563 อ.กาบเชงิ จ.สุรนิทร์

คร ัง้ที่ 2 ระยะทาง 430 กม. วนัพธุที ่30 ธนัวาคม 2563 อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ

รอบชิงชนะเลศิ ระยะทาง 530 กม. วนัเสารท์ี ่9 มกราคม 2564 อ.สรินิธร จ.อบุลราชธานี

* จบันก (Basket Bird) ลว่งหนา้ 1 วนั ก่อนการแข่งขนั

** จดุที ่2 ระยะทาง 430 กม. รบัรองผลการแข่งขนัโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix

1
2

3
ทศิทางลม



ระยะแข่งขนั รางวลั จ านวนอนัดบั รางวลั (บาท)

การแข่งขนั คร ัง้ที่ 3 1 ถว้ยพระราชทาน + ประกาศนียบตัร 1 5,000,000

(รอบชิงชนะเลศิ) 2 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 2,500,000

ระยะทาง 530 กม. 3 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 1,250,000

4 – 10 ประกาศนียบตัร 7 480,000

11 – 50 ประกาศนียบตัร 40 96,000

51 – 256 ประกาศนียบตัร 206 48,000

256

การแข่งขนั คร ัง้ที่ 2 1 ถว้ยพระราชทาน + ประกาศนียบตัร 1 500,000

ระยะทาง 430 กม. 2 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 250,000

(รบัรองผลโดย FCI) 3 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 125,000

4 – 100 ประกาศนียบตัร 97 20,000

100

การแข่งขนั คร ัง้ที่ 1 1 ถว้ยพระราชทาน + ประกาศนียบตัร 1 350,000

ระยะทาง 330 กม. 2 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 180,000

3 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 100,000

4 – 70 ประกาศนียบตัร 67 18,000

70

นกยอดเยี่ยม 1 ถว้ยพระราชทาน + ประกาศนียบตัร 1 640,000

(ACE PIGEON) 2 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 480,000

330 + 430 + 530 กม. 3 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 320,000

4 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 256,000

5 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 160,000

6 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 96,000

6

ทมีใหญ่ 1 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 640,000

2 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 320,000

3 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 192,000

4 – 10 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 7 96,000

10

ทมีเลก็ 1 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 320,000

2 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 160,000

3 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 1 96,000

4 – 10 ถว้ยรางวลั + ประกาศนียบตัร 7 64,000

10

รางวลั



รอบคดัเลอืก 120 กม.

1. รอบคดัเลอืก 120 กม. ผูจ้ดัจะเปิดระบบนาฬกิาเป็นเวลา 5 วนั โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ปลอ่ยนกรอบ

คดัเลอืก 120 กม. (ปิดระบบนาฬกิา ในวนัที ่5 ของรอบคดัเลอืก 120 กม. เวลา 18.00 น.)

2. ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถดูผลการแข่งขนัรอบคดัเลอืกไดท้ีเ่วบ็ไซต์ www.oneloftrace.live และสามารถ

ดูรูปถ่ายนกทีผ่่านการคดัเลอืกไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.pattayaoneloftrace.com/participant.php 

ผูจ้ดัจะส่งใบแจง้หน้ี ซึง่ระบเุบอรห่์วงขานกทีผ่่านรอบคดัเลอืก 120 กม. ใหแ้ก่ผูเ้ขา้แข่งขนั

3. นกที่กลบัภายใน 3 วนั นบัต ัง้แต่วนัปลอ่ยนกรอบคดัเลอืก 120 กม. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งช าระเงนิค่า

สมคัรทกุตวั ไม่สามารถเลอืกได้

4. นกทีก่ลบัหลงัจาก 3 วนัแรก ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถเลอืกได ้ว่าจะช าระเงนิค่าสมคัรเพือ่ Activate ให ้

นกมสีทิธ์ิเขา้ร่วมแข่งขนัต่อไปหรอืไม่ หากผูเ้ขา้แข่งขนัเลอืกทีจ่ะไม่ช าระเงนิค่าสมคัร นกตวันัน้ๆจะ

ถอืเป็นโมฆะ (ผูจ้ดัจะน าออกจากการแข่งขนั) และเป็นกรรมสทิธ์ิของผูจ้ดั และผูจ้ดัมสีทิธ์ิด าเนินการ

อย่างใดอย่างหน่ึงได ้ตามแต่เหน็สมควร

5. ผูเ้ขา้แข่งขนั ตอ้งช าระเงนิค่าสมคัร ภายใน 5 วนั นบัต ัง้แต่วนัทีน่กกลบัจากการแข่งขนัรอบคดัเลอืก 

120 กม. หากผูเ้ขา้แข่งขนัไม่ช าระเงนิภายในเวลาทีก่  าหนด หรอืช าระเงนิค่าสมคัรไม่ครบตามใบแจง้

หน้ีทีผู่จ้ดัเรยีกเก็บ นกทีผ่่านการแข่งขนัรอบคดัเลอืกในทมีนัน้ๆ ทกุตวัจะถอืเป็นโมฆะ (ผูจ้ดัจะน า

ออกจากการแข่งขนั) และเป็นกรรมสทิธ์ิของผูจ้ดั และผูจ้ดัมสีทิธ์ิด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงได ้

ตามแต่เหน็สมควร

6. หลงัจากรอบคดัเลอืก 120 กม. หากมกีารสูญหายหรอืสูญเสยีใดๆ ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไม่สามารถเรยีก

คืนเงนิค่าสมคัร ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น



รางวลันกยอดเยี่ยม (ACE PIGEON)

นกทีจ่ะมสีทิธ์ิชงิรางวลันกยอดเยีย่ม ตอ้งเป็นนกทีเ่ขา้แข่งขนัและไดร้บัการบนัทกึอนัดบั ท ัง้ 3 จดุ

การแข่งขนั ไดแ้ก่ ระยะทาง 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. โดยผูจ้ดัจะเปิดระบบนาฬกิาเพือ่บนัทกึ

อนัดบัแต่ละจดุการแข่งขนัเป็นเวลา 2 วนั นบัต ัง้แต่วนัทีป่ลอ่ยนก ณ จดุแข่งขนันัน้ๆ (ปิดระบบนาฬกิา 

เวลา 18.00 น. ในวนัถดัไปนบัจากวนัทีป่ลอ่ยนกแข่งขนั)

วธิคีดิรางวลันกยอดเยี่ยม

รางวลันกยอดเยีย่ม พจิารณาจากนกทีม่อีนัดบั ท ัง้ 3 จดุการแข่งขนั ไดแ้ก่ ระยะทาง 330 กม., 

430 กม. และ 530 กม. โดยน าคะแนนแต่ละจดุการแข่งขนัมารวมกนั นกที่มีคะแนนรวมนอ้ยที่สุดเป็น  

นกชนะเลศิรางวลันกยอดเยี่ยม ซึง่คะแนนแต่ละจดุการแข่งขนั ค านวณจากสูตร

อนัดบั x 1,000

จ านวนนก Basketed x ระยะทาง

รางวลัประเภททีม (TEAM PRIZE)

ประเภททีมใหญ่

1. นกทีส่่งเขา้ร่วมแข่งขนั ภายใตช่ื้อแข่งขนัเดียวกนั จ านวน 10 ตวั ถอืเป็น 1 ทมี มีสทิธิ์ชิงรางวลั

ประเภททมีใหญ่ได ้ ถงึแมภ้ายหลงัรอบคดัเลอืก 120 กม. จะมนีกกลบัไม่ครบ 10 ตวั ก็ใหถ้อืว่า มสีทิธ์ิ

แข่งขนัชงิรางวลัประเภททมีใหญ่ได ้

2. นกทีส่่งเขา้ร่วมแข่งขนั ภายใตช้ื่อแข่งขนัเดยีวกนั จ านวนมากกว่า 10 ตวั เมือ่ผ่านรอบคดัเลอืก 

120 กม. แลว้ ผูเ้ขา้แข่งขนัมสีทิธ์ิคดัเลอืกนกทีเ่หลอืเพือ่จดัเขา้ทมีใหญ่ ทมีละ 10 ตวัได ้โดยเบอรห่์วงขานก

ในแต่ละทมีใหญ่จะตอ้งไม่ซ  า้กนั และใหใ้ส่ค าว่า (L-TEAM A), (L-TEAM B), (… เรยีงล  าดบัไปเรื่อยๆ)

ต่อทา้ยชื่อแข่งขนัดว้ย

3. ผูเ้ขา้แข่งขนัชงิรางวลัประเภททมีใหญ่ ตอ้งแจง้เบอรห่์วงขานกทีจ่ะจดัทมีเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

และตอ้งจดัทมีใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนั นบัต ัง้แต่วนัทีแ่ข่งขนัรอบคดัเลอืก 120 กม.

4. หากผูเ้ขา้แข่งขนัชงิรางวลัประเภททมีใหญ่ ไม่แจง้ยนืยนัการจดัทมี ภายในเวลาที่ก าหนด ผูจ้ดัจะ

ด าเนินการจดัทมีให ้โดยเรยีงตามล าดบัเบอรห่์วงขานกทีก่ลบัจากการแข่งขนัรอบคดัเลอืก 120 กม.

5. เมือ่การจดัทมีเสรจ็สิ้นเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถท าการเปลีย่นแปลงใดๆ ในภายหลงัได ้

คะแนน     = ----------------------------------------



ประเภททีมเลก็

1. นกทีส่่งเขา้ร่วมแข่งขนั ภายใตช่ื้อแข่งขนัเดียวกนั จ านวน 6 ตวั ถอืเป็น 1 ทมี มีสทิธิ์ชิงรางวลั

ประเภททมีเลก็ได ้ ถงึแมภ้ายหลงัรอบคดัเลอืก 120 กม. จะมนีกกลบัไม่ครบ 6 ตวั ก็ใหถ้อืว่า มสีทิธ์ิแข่งขนั

ชงิรางวลัประเภททมีเลก็ได ้

2. นกทีส่่งเขา้ร่วมแข่งขนั ภายใตช้ื่อแข่งขนัเดยีวกนั จ านวนมากกว่า 6 ตวั เมือ่ผ่านรอบคดัเลอืก 

120 กม. แลว้ ผูเ้ขา้แข่งขนัมสีทิธ์ิคดัเลอืกนกทีเ่หลอืเพือ่จดัเขา้ทมีเลก็ ทมีละ 6 ตวัได ้โดยเบอรห่์วงขานก

ในแต่ละทมีเลก็จะตอ้งไม่ซ  า้กนั และใหใ้ส่ค าว่า (S-TEAM A), (S-TEAM B), (… เรยีงล  าดบัไปเรื่อยๆ)

ต่อทา้ยชื่อแข่งขนัดว้ย

3. ผูเ้ขา้แข่งขนัชงิรางวลัประเภททมีเลก็ ตอ้งแจง้เบอรห่์วงขานกทีจ่ะจดัทมีเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

และตอ้งจดัทมีใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนั นบัต ัง้แต่วนัทีแ่ข่งขนัรอบคดัเลอืก 120 กม.

4. หากผูเ้ขา้แข่งขนัชงิรางวลัประเภททมีเลก็ ไม่แจง้ยนืยนัการจดัทมี ภายในเวลาที่ก าหนด ผูจ้ดัจะ

ด าเนินการจดัทมีให ้โดยเรยีงตามล าดบัเบอรห่์วงขานกทีก่ลบัจากการแข่งขนัรอบคดัเลอืก 120 กม.

5. ผูเ้ขา้แข่งขนัชงิรางวลัประเภททมีใหญ่มสีทิธ์ิคดัเลอืกเบอรห่์วงขานกภายในทมีใหญ่ เพือ่ส่งเขา้

แข่งขนัชงิรางวลัประเภททมีเลก็ได ้แต่ตอ้งแจง้เบอรห่์วงขานกทีจ่ะจดัแข่งขนัประเภททมีเลก็ จ านวน 6 ตวั 

ใหช้ดัเจน

6 เมือ่การจดัทมีเสรจ็สิ้นเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถท าการเปลีย่นแปลงใดๆ ในภายหลงัได ้

วธิคีดิรางวลัประเภททมี

พจิารณาเฉพาะการแข่งขนัจดุสุดทา้ย รอบชิงชนะเลศิ ระยะทาง 530 กม. เท่านั้น โดยนกทีม่สีทิธ์ิชงิ

รางวลัประเภททมี ทัง้ทมีใหญ่และทมีเลก็ จะตอ้งตดิอนัดบัภายใน 256 อนัดบั เท่านั้น

ถา้นกทมีใดมจี านวนนกกลบัภายใน 256 อนัดบัมากทีสุ่ด จะเป็นทมีทีช่นะเลศิ และหากจ านวนนกที่

กลบัมาเท่ากนั ใหพ้จิารณานกทีเ่ขา้มาเป็นตวัแรกของแต่ละทมี หากนกตวัแรกของทมีใดมอีนัดบัดทีีสุ่ด ถอื

เป็นทมีชนะเลศิ ไดร้บัรางวลัประเภททมี



การประมูลและรบัเงนิรางวลั

1. การแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิ ระยะทาง 530 กม. นกทีเ่ขา้อนัดบั จ านวน 256 อนัดบั จะตอ้งถูกประมลูทกุตวั

2. นกยอดเยีย่ม (Ace Pigeon) อนัดบั 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จะตอ้งถูกประมลูทกุตวั

3. นกชนะเลศิ อนัดบั 1, 2 และ 3 ของระยะทาง 330 กม. และ 430 กม. จะตอ้งถูกประมลูทกุตวั 

4. อตัราการแบ่งเงนิประมลู จะเป็นส่วนของเจา้ของ 60% และผูจ้ดั 40%

5. นกทีเ่หลอืจากการประมลู เจา้ของนกสามารถซื้อกลบัคืนได ้ในราคา 40% ของราคาเริ่มตน้ประมลู

6. นกทีเ่หลอืจากการประมลู และเจา้ของไม่ซื้อกลบัคืน จะถอืเป็นกรรมสทิธ์ิของผูจ้ดั และผูจ้ดัมสีทิธ์ิ

ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงได ้ตามแต่เหน็สมควร

7. ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถตดิต่อขอรบัเงนิรางวลัไดใ้นวนัประมลูนก โดยน าใบสมคัรทีส่่งนกเขา้ร่วมแข่งขนัมาเป็น

หลกัฐานยนืยนั

8. เงนิรางวลั หรอืเงนิประมลูทีเ่จา้ของนกไดร้บั หากมกีารเรยีกเก็บภาษหีรอืค่าใช่จ่ายอื่นใดทีเ่กิดจากเงนิรางวลั

หรอืเงนิประมลู เจา้ของนกตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักลา่วนัน้

การรบันกคืน

1. นกแข่งขนัภายใตช้ื่อเจา้ของทมีประเทศไทย ต ัง้แต่อนัดบั 257 เป็นตน้ไป และไม่เขา้เงือ่นไขนกประมลู

ขา้งตน้ เจา้ของสามารถตดิต่อขอรบันกคืนได ้โดยน าใบสมคัรทีส่่งนกเขา้ร่วมแข่งขนัมาเป็นหลกัฐานยนืยนั 

(ไม่มค่ีาใชจ่้าย)

2. ภายใน 10 วนั หลกัจากจบการแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิ ระยะทาง 530 กม. ถา้เจา้ของนกไม่มารบันกคืน จะ

ถอืว่า สละสทิธ์ิ และนกตวันัน้ๆ จะถอืเป็นกรรมสทิธ์ิของผูจ้ดั ซึง่ผูจ้ดัมสีทิธ์ิด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงได ้

ตามแต่เหน็สมควร

*** กฎ กตกิาท ัง้หมดที่ไดก้ลา่วมา เป็นกรรมสทิธิ์ของผูจ้ดัการแข่งขนั

อาจมีการเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขได ้โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ***



ประมวลภาพการแข่งขนั
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