รายการ

3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2020

วันที่

22 - 24 กรกฎาคม 2563

วันฝึ กซ ้อม

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ: 1. นักกอล์ฟต ้องจ่ายค่ากรีนฟี 500 บาท และค่าแคดดี้ 350 บาท / 18 หลุม
ในรอบฝึ กซ ้อม (ไม่ต ้องจ่ายในรอบแข่งขัน)
้ ได ้ใน
2. นักกอล์ฟต ้องแต่งกายตามระเบียบในวันฝึ กซ ้อม (สามารถใส่ขาสัน
รอบฝึ กซ ้อมเท่านัน
้ รอบแข่งขันต ้องใส่กางเกงขายาวตามระเบียบ)
3. นักกอล์ฟทุกคนสามารถใช ้รถกอล์ฟได ้
(ค่ารถกอล์ฟ เดีย
่ ว 700 บาท / 18 หลุม)

สนามแข่งขัน

สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน
ถนนเลียบทางรถไฟ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77110
โทร. 032 512 475 แฟกซ์ 032 513 038

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท Senior Pro อายุตงั ้ แต่ 50 ปี ขน
ึ้ ไปประเภทเดียว ไม่มก
ี ารแบ่งประเภทอายุ และ
TEE OFF จากแท่นเดียวกัน
• แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ จํานวน 3 วันๆละ 18 หลุม รวม 54 หลุม
• หลังจบการแข่งขัน 36 หลุม จะคัดนักกอล์ฟให ้เหลือ 60 คน และเสมอ
้ การแข่งขัน เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธม
• รอบสุดท ้าย เริม
่ แข่งขันเวลา 7.00 น. เสร็จสิน
ี อบ
รางวัล
หมายเหตุ: นักกอล์ฟทุกคนสามารถใช ้รถกอล์ฟได ้ โดยนักกอล์ฟเป็ นผู ้จ่ายค่ารถกอล์ฟเอง

คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าแข่งขัน

รับสมัครผู ้ร่วมแข่งขัน จํานวนไม่เกิน 180 คน ประกอบด ้วย
- สมาชิกของ Thailand Champions Tour
ิ ธิเ์ ข ้า
- นักกอล์ฟอาชีพทีไ่ ม่ได ้เป็ นสมาชิกของ Thailand Champions Tour ไม่มส
ี ท
ร่วมการแข่งขัน ยกเว ้นได ้รับเชิญจากกรรมการบริหารการแข่งขันรายการ Thailand
Champions Tour

เงินรางวัล

1,100,000 บาท (ตัดตัวผู ้เล่น 60 คนและเสมอ)
หมายเหตุ: เงินรางวัลทีไ่ ด ้รับ จะถูกหักภาษี 5% และเงินสนับสนุน Thailand Champions
Tour 5% รวมเป็ น 10%

การสมัคร / ชําระค่าสมัคร

เปิ ดรับสมัคร 8 กรกฎาคม 2563 / ปิ ดรับสมัครวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ค่าสมัคร

จํานวน 2,200 บาท

วันลงทะเบียน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

แคดดี้ / รถกอล์ฟ

ค่าแคดดี้ 350 บาทต่อ 18 หลุม และค่ารถกอล์ฟ เดีย
่ ว 700 บาท / 18 หลุม
หมายเหตุ: นักกอล์ฟสามารถใช ้รถกอล์ฟในทุกรอบการแข่งขัน โดยต ้องจ่ายค่ารถกอล์ฟเอง
จ่ายโดยวิธโี อนเงินรางวัลเข ้าบัญชีธนาคารเท่านัน
้ โดยกําหนดให ้นักกอล์ฟทีเ่ ข ้าแข่งขัน
เปิ ดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใดก็ได ้ และส่งข ้อมูลบัญชีให ้กับ Thailand
่ บัญชีและผู ้รับเงินรางวัลต ้องเป็ นชือ
่ เดียวกัน Thailand
Champions Tour โดยชือ
Champions Tour จะไม่โอนเงินรางวัลให ้กับนักกอล์ฟจนกว่าจะได ้รับข ้อมูลบัญชีธนาคาร
ดังกล่าว

การจ่ายเงินรางวัล

ค่าบริการสนาม

แสดงบัตรสมาชิก Thailand Champions Tour เข ้าซ ้อมวันธรรมดา ค่ากรีนฟี รวมแคดดี้ 850
บาทต่อคน วันเสาร์-อาทิตย์ 850 บาทต่อคน (ค่ารถกอล์ฟ เดีย
่ ว 700 บาท /18 หลุม)

ฝ่ ายจัดการแข่งขัน

Tournament Director: ธนกร ภูมวิ งศ์
Referees: นิทัศน์ ขันกสิกรรม / เกริกชัย บุญประเสริฐ / สมชาย อ่อนอิม
่ สิน /
วราพงศ์ หรีรักษ์ / สุทศ
ั น์ วงษ์บัวทอง

สมัครแข่งขัน ติดต่อ

ั
คุณศิรล
ิ ักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศพท์
089-956-6996

TOURNAMENT
DATE

3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2020
22 - 24 July 2020

PRACTICE ROUND

Tuesday 21 July 2020
1. Players must pay green fee: 500 Baht & caddie fee 350 Baht / 18 holes on
practice round (no green fee on tournament rounds)
2. Players must proceed under dress code (short is allowed)
3. All players may use golf cart on practice round
(Golf cart fee Single 700 Baht / player / 18 holes)

HOST VENUE

Royal Hua-Hin Golf Course
Liap Thang RotFai Rd., Hua Hin, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand 77110
Tel: 032 512 475 Fax: 032 513 038
Senior Pro, 50 years of age or above, determined to the date before the starting of
the tournament. Only one category of age and play from the same teeing grounds
• Stroke Play, 18 holes per day, 3 consecutive rounds, total 54 holes.
• Cut after 36 holes: 60 and ties.
• Final round starting time approx. 7:00 a.m. All players and officials are invited
to attend the prize presentation ceremony after completion of the tournament.
Note: All players may use golf cart all round

FORMAT

FIELD SIZE &
ELIGIBILITY

PRIZE MONEY
ENTRY OPEN &
CLOSING DATE

Total not exceeding 180 players as follows
• Members of Thailand Champions Tour
• Players who are not a member of Thailand Champions Tour are eligible to
play in the tournament only through the invitation from Thailand
Champions Tour Committee
1,100,000 Baht
Note: Withholding tax 5 % and Levy 5 % make it total 10% will be deducted from
the prize money.
Open: 8 July 2020 / Closing Date: 17 July 2020

ENTRY FEE
REGISTRATION

2,200 Baht
21 July 2020. Players may register at the tournament venue.

CADDIE FEE & GOLF
CART FEE

Caddie fee: 350 Baht per 18 holes / Golf cart fee Single 700 Baht / player / 18
holes.
Note: Player may also use golf cart on tournament rounds under the conditions:
owned expense
The prize money will be paid through bank transfer only. Players are required to
open a Siam Commercial Bank (SCB) account at any branch and submit to the
Thailand Champions Tour. The name in the bank account and the player name
who receive the prize money must be the same name. The prize money will not
able to transfer until the player have submitted the bank details
For a special rate green fee, please show your Thailand Champions Tour card to
the golf club. Weekday: The green fee and Caddie fee 850 Baht per 1 golfer,
Weekend: The green fee and Caddie fee 850 Baht per 1 golfer, Golf cart: 700 Baht
(Single) per 18 holes.
Tournament Director: Thanakorn Bhumwong
Referees: Nitas Khankasikam / Krirkchai Boonprasert / Somchai Onimsin /
Varapong Harirak / Suthat Wongbourthong

PRIZE MONEY

PRACTICE PRIOR
TOURNAMENT WEEK
TOURNAMENT
OFFICIALS
CONTACT

Ms. Siriluck Sonyam (Pu), Mobile Phone 089-956-6996

ระเบียบการแขงขันรายการ GRAND SENIOR TOURNAMENT ป 2020
ใหใชระบียบการแขงขันทั่วไปของ Thailand Champions Tour มาใชบังคับในการแขงขันรายการ Grand Senior Tournament ในทุกรายการ จนกวาจะ
มีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีระเบียบเพิ่มเติม ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1.1 เปนสมาชิกสามัญของสมาคมกีฬากอลฟอาชีพแหงประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต 70 ปขึ้นไป (นับถึงวันเกิด)
1.2 เปนนักกอลฟอาชีพที่ไดรับเชิญจาก Thailand Champions Tour
2. รูปแบบการแขงขัน
• เปนการแขงขันแบบ สโตรค เพลย 18 หลุม
หมายเหตุ: ในกรณีเสมอกันในอันดับที่ 1 เทานั้น ใหทาการ เพลย ออฟ โดยวิธีการเปรียบเทียบสกอร การด
3. คาสมัคร
• ไมตองจายคาสมัครในการเขารวมการแขงขัน
4. คากรีนฟ คารถกอลฟ และคาแคดดี้
• นักกอลฟเขารวมการแขงขันเปนผูจาย
หมายเหตุ: นักกอลฟสามารถใชรถกอลฟในการแขงขันได และกําหนดใหนักกอลฟตองมีแคดดี้ทุกคน
5. เงินรางวัล
5.1 เงินรางวัลรวมในแตละรายการแขงขัน คือ 100,000 บาท 5.2 นักกอลฟที่เลนจบอันดับ 1-20 จะไดรับเงินรางวัล ตามตารางอันดับเงินรางวัลที่กําหนด
ไว โดยจะไมมีการ
ปรับตารางเงินรางวัลใหมหากมีผูแขงขันไมถึง 20 คน
6. ลาดับสิทธิ์ การเขาแขงขัน
6.1 ผูชนะ Grand Senior Order of Merit ของปที่ผานมา
6.2 ผูชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการที่ผานมา
6.3 อันดับ 1-5 จากรายการแขงขัน Grand Senior Tournament จะไดรับสิทธิ์เขารวมการแขงขันในรายการถัดไป จํานวน 1 รายการ (เสมออันดับที่ 5 ให
ตัดสินโดยวิธีเปรียบเทียบสกอร การด)
6.4 นักกอลฟที่ไดรับเชิญจาก Thailand Champions Tour
6.5 นักกอลฟที่มีคุณสมบัติตามขอ 1.1 โดยสมัครกอนไดรับสิทธิ์กอน หมายุหตุ: จะถือวาการสมัครสมบูรณเมื่อมีการยื่นใบสมัครเทานั้น จะไมรับการสมัคร
โดยวิธีการอื่น
หมายเหตุ:
1. การเปรียบเทียบ สกอร การด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอรที่ดีที่สุดของการเลน 18,9,6,3 หลุม สุดทายตามลาดับ หากยังเสมอใหเปรียบเทียบหลุมตอ
หลุม โดยนับยอนกลับจากหลุม 18
2. ลําดับสิทธินี้ อาจมีการแกไขเพื่อความเหมาะสม
3. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ถือเปนที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ใบสมัครเขารวมการแขงขันรายการ
GRAND SENIOR TOURNAMENT
วันที่_______เดือน______________พ.ศ.__________
• แขงขันวันที่___________________________________________
• ชื่อ – นามสกุล_________________________________________อายุ ________ป
• หมายเลขโทรศัพทมือถือ__________________________________
• สมาชิกสามัญของสมาคมกีฬากอลฟแหงปะเทศไทย หมายเลข______________________________
ขอสมัครเขารวมการแขงขันโดยลาดับสิทธิ์ ดังนี้ (โปรดทําเครื่องหมาย X ในชองใดชองหนึ่ง ตามขอ 1-5 ดานลางนี้)
_______1. ผูชนะ Grand Senior Order of Merit ของปทผี่ านมา
_______2. ผูชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการทีผ่ านมา
_______3. อันดับ 1-5 จากรายการแขงขัน Grand Senior Tournament จะไดรบั สิทธิ์เขารวมการ แขงขันใน
รายการถัดไป 1 รายการ
_______4. นักกอลฟที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการ Grand Senior Tournament
_______5. นักกอลฟที่เปนสมาชิกสามัญ ประเภทนักกอลฟแขงขันอาชีพ (บัตรดลอดชีพ) ของ สมาคมกีฬากอลฟ
อาชีพแหงประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต 70 ปขึ้นไป โดยสมัครกอน ไดรับสิทธิ์กอน
หมายหตุ: จะถือวาการสมัครสมบูรณเมื่อมีการยื่นใบสมัครเทานัน้ จะไมรบั การสมัครโดย วิธีการอื่น
ขอรับรองวา ไดรับทราบระเบียบการแขงขันและตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันของ Thailand Champions Tour และ
Grand Senior Tournament รวมถึงระเบียบการแขงขัน เพิ่มเดิมที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน ทุกประการ

ลงชื่อ___________________________________________ผูสมัครแขงขัน
(

)

