ข้อมูล เดิน วิ่ง ปั่น
1.ชื่อโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น โรงพยาบาลชะอํา Mini Marathon 2018
2.วันที่จัดงาน

1 กรกฎาคม 2561

3.วันวิ่งก่อนวันงาน : วิ่งระดมทุนเพื่อการกุศล ก่อนวันงาน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561
4.วัตถุประสงค์ของการจัด :
1. เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์และสมทบทุนต่อเติมอาคารเอกซเรย์
ของโรงพยาบาลชะอํา โดยมีเจ้าภาพใน การจัดงาน คือ พระครูภาวนาวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง(พระราชดํารัส)
และนายอําเภอชะอํา นายทรงรัฐ รัฐปัตย์
2.ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีจิตใจแจ่มใสและห่างไกล
ยาเสพติด
3.ส่งเสริมให้หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นําศาสนา และประชนทั่วไปเกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมใจในช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน
4.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่เขตอําเภอชะอํา

-สถานที่ในการ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 2018 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 04.30 น.

6.ประเภทการแข่งขัน(พร้อมราคา)
เดิน walk

300

บาท

ระยะทาง

3

วิ่ง Minimarathon

400

บาท

ระยะทาง

10.2 km.

Funrun

400

บาท

ระยะทาง

4.5 km.

VIP

1,000

บาท

ถ้วยรางวัล ดังนี้
1.ถ้วยรางวัล Over All ประเภทมินิ ทั้ง ชายและหญิง ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ
2.ถ้วยรางวัล Over All ประเภทฟันรัน ทั้งชายและหญิง ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ
3.ถ้วยรางวัล Over All ของกลุ่มอายุทุกกลุ่มอายุ
4.ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ ตามรายละเอียดข้างต้น
5.ถ้วยรางวัลแฟนซีทุกคน

km.

มินิมาราธอน(ค่าสมัคร 400บาท)
ชาย(ถ้วยรางวัล 10 รางวัล)
หญิง(ถ้วยรางวัล 7 รางวัล)
ไม่เกิน 15ปี
รุ่นทั่วไป
16-24
20-29
25-29
30-34
30-34
35-39
35-39
40-44
40-44
45-49
45-49
50-54
50-54
55-59
55-59
60-99
60-64
65-69
70-74
75-79
80-99(ถ้วย5)

ฟันรัน(ค่าสมัคร 400 บาท)
ชาย(ถ้วยรางวัล 7 รางวัล) หญิง(ถ้วยรางวัล 7 รางวัล)
16-29
16-29
30-39
30-39
40-49
40-49
50-59
50-59
60-69
60-99
70-99

ในส่วนของการ ปั่นจักรยาน
กําหนดการ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561
จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ใช้งบประมาณ 10 -15 ล้านบาท ในงานจะมีงานปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว ประมาณการ
1000 คน และเดิน วิ่ง ประมาณ 2000 คน
ชมรมจักรยานชะอํา ไบค์ รับผิดชอบในส่วนของการปั่นจักรยาน
1. เปิดรับสมัคร ทางเวป www.thaimtb.com จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2561 รับไม่จํากัดจํานวน
(ประมาณการ 1000 คน) สามารถมารับเสื้องาน ก่อนได้ 1 วัน
2. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อ , เหรียญ (เงินค่าสมัครทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลชะอํา)
3. ระยะทางปั่น ประมาณ 41 กิโลเมตร จะปัน่ เป็นลักษณะท่องเที่ยว ไปเป็นขบวน มีจุดพัก 2 จุด(จุดที่ 1 ระยะทางที่ 15 กม. อบต.หนองศาลา
จุดที่ 2 ระยะทางที่ 32 กม. อุทยานเขานางพันธุรัต) เริ่มปั่นเวลา 8.00 น. (จากการประมาณการ ใช้ความเร็วเฉลี่ย 25 กม/ชม และพักจุดละ 30
นาที่) จะใช้เวลาปั่นทั้งหมด 2 ชั่วโมง 30 นาที กําหนดการปั่นจบที่ เวลา 10.30 น.
4 มีถ้วยรางวัล จาก พณฯพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

สําหรับงานปั่นจักรยาน มีรางวัล 2 ประเภท คือ
1. ทีมสมัครเยอะ 3 รางวัล (ชมรมจักรยานชะอํา ไบค์ จะลงสมัครด้วย)
2. ปั่นสวยงาม

3 รางวัล

5 จะมีการจัดการวิ่งรับบริจาคภายในจังหวัดก่อนวันงาน โดยทีมจาก ก้าวคนละก้าว ประมาณช่วง เดือน มิถุนายน 2561
6 มีการขายเสื้องาน ราคาประมาณตัวละ 300
7 พณฯพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

เส้นทางการปั่น

เป็นประธาน

8.เสื้อที่ระลึก (รูปของ)และของทีร่ ะลึกสําหรับผู้รว่ มงาน
-Size เสื้อ รูป
Size เสื้อ
S
18*25”

M
19*26”

L
20*27”

XL
21*28”

9.เอกสารสําคัญในการรับเบอร์ประจําตัวผู้แข่งขันรับเสื้อ
9.1 กรณีรับด้วยตนเอง
1.แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง e-mail ทั่งที่เป็นเอกสาร หรือ แสดงผ่านทางโทรศัพท์ มือถือ
2.บัตรประจําตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน)

10.บริการจัดส่งเสื้อวิ่ง และเบอร์ประจําตัวผู้แข่งขันทางไปรษณีย์ อัตราค่าบริการ (สําหรับแบบพัสดุลงทะเบียน
รอรับ 4 - 7วัน)
80 บาท จํานวน 1

ชิ้น

100 บาท จํานวน 2

ชิ้น

120 บาท จํานวน 3-5

ชิ้น

150 บาท จํานวน 6-10

ชิ้น

11.ขั้นตอนการเลือกบริการ
1.สมัครผ่านทาง Website
-นักวิ่ง-เดิน สามารถเลือก จัดส่งทางไปรษณีย์ ในขัน้ ตอนการสมัคร
2สมัครทาง e-mail
-สามารถชําระโอนจัดส่ง ร่วมกับค่าสมัคร

12.กําหนดการแข่งขัน
เดิน วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561
- เวลา 04.30 น. นักกีฬาทัง้ เริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ
- เวลา 05.00 น. นักกีฬา เริ่มยืดกล้ามเนือ้ อบอุ่นร่างกาย
-เวลา 06.00 น. เดิน 3 กม. เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว

การ ปั่น วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎา คม 2561

วิ่ง วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561
- เวลา 04.30 น. นักกีฬาทัง้ เริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ

- เวลา 05.30 น. เริ่มลงทะเบียน+ รับเสื้อ

- เวลา 05.00 น. นักกีฬา เริ่มยืดกล้ามเนือ้ อบอุ่นร่างกาย

- เวลา 07.00

-เวลา 06.00 น. นักวิ่ง มินิมาราธอน ฟันรัน แฟนซี และ VIP เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว

- เวลา 08.00 น. เริ่มออกตัว ปั่น

13 การลงทะเบียน สมัคร เข้าแข่งขัน
1.ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ทาง www.thaimtb.com ของ โปรแกรมการ ปั่น
LIND ID: kr.sport27 ของโปรแกรม เดิน และ วิ่ง
2.ส่ง e-mail โดยกรอกใบสมัคร
โอนเงินเข้าบัญชี

717-0-51238-6 ธนาคารกรุงไทย

3.สมัครด้วยตนเอง ที่ (โต๊ะประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลชะอํา)

เดิน วิ่ง ปัน่ โรงพยาบาลชะอํา มินิมาราธอน 2018

น. นักกีฬาเริ่มยืดกล้ามเนื้อ

