สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ งประเทศไทย
การแข่ งขันกอล์ฟ Singha Senior Tour 2016 by Thailand PGA ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2559
ชื่อรายการแข่งขัน: 5th Singha Senior Tour 2016 by Thailand PGA
ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภท Grand Senior Pro อายุต้ งั แต่ 68 ปี บริ บูรณ์ เมื่อถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท (ได้รับเงินรางวัลทุกตาแหน่ง)
2. ประเภท Super Senior Pro อายุต้ งั แต่ 68 ปี บริ บูรณ์ เมื่อถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท (อันดับที่ 1-40 และเสมอ)
3. ประเภท Senior Pro อายุต้ งั แต่ 68 ปี บริ บูรณ์ เมื่อถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท (อันดับที่ 1-60 และเสมอ)
หมายเหตุ เงินรางวัลจะถูกหักภาษี 5% และค่าดาเนินการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 5% รวมเป็ น 10%
สถานที่แข่งขัน สนามกอล์ฟ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รี สอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
การแข่งขัน
1. ประเภท Grand Senior Pro และ Super Senior Pro
 แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ จานวน 18 หลุม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
2. ประเภท Senior Pro
 แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ จานวน 54 หลุม จานวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559
 หลังจบการแข่งขัน 36 หลุม จะคัดนักกอล์ฟให้เหลือ 60 คน และเสมอ
 รอบสุ ดท้าย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เริ่ มขันเวลา 7.00 น. เสร็ จสิ้ นการแข่งขัน เรี ยนเชิ ญทุกท่าน ร่ วมพิธี
มอบรางวัล
หมายเหตุ นักกอล์ฟที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป สามารถใช้รถกอล์ฟได้
คุณสมบัติผรู ้ ่ วมแข่งขัน
รับสมัครผูร้ ่ วมแข่งขัน จานวนทั้งหมด 180 คน ประกอบด้วย
1. สมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
2. นักกอล์ฟอาชีพที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ เข้าแข่งขัน ผูท้ ี่จะได้เข้าแข่งขัน
คือผูท้ ี่คณะกรรมการบริ หารการแข่งขันรายการ Singha Senior Tour 2016 by Thailand PGA เชิญให้ร่วมแข่งขัน
เท่านั้น

การสมัครและชาระค่าสมัครแข่งขัน
ปิ ดรับสมัครวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ค่าสมัคร ประเภท Grand Senior Pro
ประเภท Super Senior Pro
ประเภท Senior Pro

1,200 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท

วันฝึ กซ้อมเป็ นทางการ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ค่ากรี นฟี 400 บาท
วันแข่งขันชาระเฉพาะ ค่าแคดดี้ 350 บาท และค่ารถกอล์ฟ 800 บาท (นัง่ คู่)
ค่าบริ การสนาม แสดงบัตรสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย หรื อบัตรสมาชิกสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโส
ไทย
ค่ากรี นฟี วันธรรมดา
400 บาท
ค่ากรี นฟี วันหยุด
700 บาท
ค่าแคดดี้
350 บาท
ค่ารถกอล์ฟนัง่ เดี่ยว/นัง่ คู่
600/800 บาท
สมัครแข่ งขันโปรดติดต่ อ คุณศิริลกั ษณ์ สนแย้ ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996

************************************

ระเบียบการแข่ งขันของ Singh Senior Tour 2016 by Thailand PGA
(ใช้ เฉพาะการแข่ งขัน ณ สนามกอล์ฟรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปาร์ )
1. รายชื่ อหัวไม้ ทสี่ อดคล้องกับกฎข้ อบังคับ (List of Conforming Driver Heads) หมายเหตุของกฎข้ อ 4-1
หัวไม้ (Driver) ที่ผเู ้ ล่นนามาใช้แข่งขัน ส่ วนของหัวไม้กอล์ฟ (Club Head) ต้องเป็ นรุ่ น (model) และมุมองศาหน้าไม้
(loft) ที่ปรากฏอยูใ่ นรายชื่อหัวไม้ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Driver Heads) จัดทาโดย R&A
ฉบับปัจจุบนั (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สานักงานจัดการแข่งขัน)
การปรับโทษสาหรับการสโตรคด้ วยไม้ กอล์ฟทีฝ่ ่ าฝื นข้ อกาหนด ตัดสิ ทธิ์ จากการแข่งขัน
2. ลูกกอล์ ฟสอดคล้ องรายชื่ อ R&A(www.randa.org)
ลูกกอล์ ฟทีผ่ ้ เู ล่ นใช้ เล่ น ต้ องมีชื่ออยู่ในรายชื่ อลูกกอล์ ฟทีส่ อดคล้ องกับกฏข้ อบังคับฉบับปัจจุบันตามทีอ่ อกไว้ โดย อาร์
แอนด์ เอ
การปรับโทษสาหรับการละเมิดเงื่อนไข ตัดสิ ทธิ์การแข่ งขัน
3. แคดดี้
 ไม่อนุญาต นักกอล์ฟใช้แคดดี้ส่วนตัว
4. ห้ ามเล่ นการพนันทุกชนิดบน คลับ เฮ้ าส์ และในสนามแข่ งขัน
 ฝ่ าฝื นมีโทษตัดสิ ทธิ์ การแข่งขันและลงโทษตามมติของคณะกรรมการบริ หารการแข่งขัน
5. มารยาทในการแข่ งขัน
 ไม่กล่าววาจาหยาบคาย ส่ อเสี ยด ก้าวร้าวต่อผูอ้ ื่น หรื อให้ให้ร้ายต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทั้งระหว่าง
การแข่งขัน และภายนอกสนามแข่งขัน
 ฝ่ าฝื นมีโทษตัดสิ ทธิ์ การแข่งขัน และลงโทษตามมติคณะกรรมการบริ หารการแข่งขัน
6. สกอร์ การ์ ด
 ผูเ้ ล่นทุกคน ต้องทาหน้าที่การเป็ นมาร์ คเกอร์ อย่างเคร่ งครัด ระมัดระวัง และจดสกอร์ ทุกครั้งเมื่อเล่นจบหลุม
 การส่ งสกอร์ ควรส่ งพร้อมกันทั้งกลุ่มต่อกรรมการที่ทาหน้าที่รับสกอร์
7. การดรอป
 การดรอปทุกครั้ง ควรปรึ กษามาร์ คเกอร์ เพื่อทาให้ไม่มีขอ้ สงสัย

8. เครื่ องมือสื่ อสาร
 ขอความร่ วมมือ งดใช้เครื่ องมือสื่ อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในระหว่างการแข่งขัน
9. การเล่นด้ วยวิธีโกง
 การเล่นโดยใช้วธิ ี โกงทุกรู ปแบบ กรรมการผูต้ ดั สิ นจะสอบสวนหาข้อสรุ ป และส่ งให้กบั คณะกรรมการ
บริ หารการแข่งขัน เป็ นผูด้ าเนินการพิจารณา
 ฝ่ าฝื น ถือว่าผิดระเบียบการแข่งขันอย่างร้ายแรง และจะลงโทษตามมติคณะกรรมการบริ หารการแข่งขัน
การพิจารณาโทษและความผิดต่ างๆ จะมีคณะกรรมการบริหารการแข่ งขัน ดาเนินการสอบสวนผู้เล่ นทีก่ ระทา
ความผิด และ/หรื อผู้ตัดสิ นที่กระทาความผิด เพื่อตัดสิ นชี้ขาด โดยคาตัดสิ นของ คณะกรรมการบริหารการแข่ งขัน
ถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด
หมายเหตุ ขอให้ นักกอล์ ฟทุกท่ านศึกษาระเบียบการแข่ งขันอย่างละเอียด
************************************

สารจากนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ งประเทศไทย
การแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็ นการปรับภาพลักษณ์เรื่ องการเล่นไม่ถูกกฎ สมาคมฯ จาเป็ นต้องออกระเบียบการแข่งขัน
ที่ผดิ ไปจากปกติเพิ่มเติมขึ้น จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากสมาชิกทุกท่าน กรุ ณาปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ และมารยาทเพื่อให้การ
จัดการแข่งขันเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บรรลุภาพลักษณ์ ความซื่ อตรง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของกอล์ฟที่ทุกคนต้องการ
ทราบดีวา่ เป็ นการเพิม่ ภาระแก่ผเู ้ ล่น แต่เมื่อพิจารณาแล้ว กรณี ที่เล่นผิดกฎเช่นนี้ หากไม่ได้รับความร่ วมมือจากผู ้
เล่นด้วยกัน ก็ยากที่จะแก้ปัญหาได้
ขอให้คิดเสี ยว่านี่คือการสอน การเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ ล่นด้วยกันที่มีประสบการณ์กบั โปรฯ หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามา ขอให้
ทุกคนมีจิตอาสาที่จะเป็ นผูร้ ับและผูใ้ ห้เพื่อพัฒนาและแก้ภาพลักษณ์วงการไปด้วยกัน

........................................................
( เมธี สุ ทศั น์ ณ อยุธยา)
นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

