สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ งประเทศไทย
การแข่ งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Singha Senior Tour 2017 by Thailand PGA ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560
1. ชื่ อรายการแข่ งขัน : 1st Singha Senior Tour 2017 by Thailand PGA
2. ประเภทการแข่ งขัน: ประเภท Senior Pro อายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป โดยมีอายุครบ 50 ปี บริ บูรณ์ ในวันก่อนวันเริ่ ม
การแข่งขัน
3. เงินรางวัล:
ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท (อันดับที่ 1-60 และเสมอ)
หมายเหตุ เงินรางวัลจะถูกหักภาษี 5% และค่าดาเนินการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ง
ประเทศไทย 5% รวมเป็ น 10%
4. สถานทีแ่ ข่ งขัน:
สนามกอล์ฟบางปู คันทรี คลับ จ.สมุทรปราการ
5. ประเภทการแข่ งขัน: ประเภท Senior Pro (อายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไปประเภทเดียว ไม่มีการแบ่งประเภทอายุ และ
TEE OFF จากแท่นเดียวกัน)
 แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ จานวน 3 วันๆละ 18 หลุม รวม 54 หลุม ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560
 หลังจบการแข่งขัน 36 หลุม จะคัดนักกอล์ฟให้เหลือ 60 คน และเสมอ
 รอบสุ ดท้าย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่ มแข่งขันเวลา 7.00 น. เสร็ จสิ้ นการแข่งขัน เรี ยนเชิญทุกท่าน ร่ วมพิธี
มอบรางวัล
หมายเหตุ นักกอล์ฟที่มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์หรื อมากกว่า สามารถใช้รถกอล์ฟได้
6. คุณสมบัติผ้ รู ่ วมแข่ งขัน: รับสมัครผูร้ ่ วมแข่งขัน จานวนไม่เกิน 180 คน ประกอบด้วย
6.1 สมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
6.2 นักกอล์ฟอาชีพที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมการแข่งขัน ผูท้ ี่จะ
ได้เข้าแข่งขันคือผูท้ ี่คณะกรรมการบริ หารการแข่งขันรายการ Singha Senior Tour 2017 by Thailand PGA เชิญ
ให้ร่วมแข่งขันเท่านั้น
7. การสมัครและชาระค่ าสมัครแข่ งขัน: เปิ ดรับสมัครวันที่ 6 มกราคม 2560 ปิ ดรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2560
8. ค่ าสมัคร:
2,200 บาท
9. วันฝึ กซ้ อมเป็ นทางการ: วันที่ 31 มกราคม 2560 ค่ากรี นฟี รวมแคดดี้ 1,000 บาท
วันแข่งขันชาระเฉพาะ ค่าแคดดี้ 350 บาท และค่ารถกอล์ฟ 800 บาท (นัง่ คู่)
10. การจ่ ายเงินรางวัล:
จ่ายโดยวิธีโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยกาหนดให้นกั กอล์ฟที่เข้าแข่งขัน
เปิ ดบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาใดก็ได้ และส่ งข้อมูลบัญชีให้กบั ฝ่ ายจัดการแข่งขัน
โดยชื่อบัญชีและผูร้ ับเงินรางวัลต้องเป็ นชื่อเดียวกัน ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะไม่โอนเงินรางวัล
ให้กบั นักกอล์ฟจนกว่าจะได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารดังกล่าว
11. ค่ าบริการสนาม:
แสดงบัตรสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย หรื อบัตรสมาชิกสมาคม
นักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย โดยทางสมาคมฯ อนุญาตให้เข้าซ้อมเฉพาะวันธรรมดา โดยมี
ค่ากรี นฟี รวมแคดดี้ 1,000 บาทต่อท่าน
สมัครแข่ งขันโปรดติดต่ อ คุณศิริลกั ษณ์ สนแย้ ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996

ระเบียบการแข่ งขันของ Singha Senior Tour 2017 by Thailand PGA
กฎสนามและข้อกาหนดการแข่งขันที่จะใช้ดงั ต่อไปนี้ ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของ R&A Rules
Limited ในกรณี ที่เกิดการขัดแย้งเรื่ องการตีความ ให้ยดึ ถือฉบับภาษาอังกฤษของกฎข้อบังคับ ของ R&A Rules Limited
หรื อกฎสนามและข้อกาหนดการแข่งขันของ Thailand PGA Tour
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. การเล่นโดยใช้ วธิ ีทไี่ ม่ สุจริต (โกง)
 การเล่นโดยใช้วธิ ี ที่ไม่สุจริ ต (โกง) ทุกรู ปแบบ กรรมการผูต้ ดั สิ นจะสอบสวนหาข้อสรุ ป และส่ งให้กบั
คณะกรรมการบริ 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
************************************

