2021 ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ กฎสนามและข้ อกําหนดการแข่ งขัน

ภาษาไทย

กฎข้อบังคับของ R&A รวมถึงกฎสนามและข้อกําหนดการแข่งขันตามที่ปรากฎในเอกสารนี้ใช้บงั คับในการแข่งขัน
รายละเอียดของกฎสนาม โปรดอ้างอิงในหนังสือกฎกอล์ฟ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 และคําอธิบายที่มี
การปรับปรุ งที่ประกาศออกมา โดย R&A Rules Limited
นอกจากมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่น บทลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นกฎสนาม คือ โทษทัว่ ไป:
แมทซ์ เพลย์ - แพ้หลุม สโตรค เพลย์ – สองสโตรค

กฎสนาม

กฎสนามต่อไปนี้ รวมถึงกฎสนามเพิ่มเติมที่ประกาศในแต่ละรายการแข่งขัน จะมีผลบังคับในทุกรายการแข่งขันจนกว่าจะ
มีประกาศเปลี่ยนแปลง ภายใต้การรับรองของไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์
1.

โอบี (Out of Bounds) - กฎข้อ 18.2
(ก) ลูกโอบี เมื่อข้ามพ้นกําแพง ซึ่งเป็ นสิ่งกําหนดเขตสนาม
(ข) ลูกที่หยุดข้ามพ้นถนนที่เป็ นสิ่งกําหนดโอบี เป็ นลูกโอบี ถึงแม้ว่าลูกอาจไปหยุดอยู่ในส่วนอื่นของสนาม

2.

พื้นที่ปรับโทษ (Penalty Area) - กฎข้อ 17
(ก) การผ่อนปรนฝัง่ ตรงข้ามระยะทางเท่ากันสําหรับพืน้ ที่ปรับโทษสีแดง
กฎสนามเพิ่มเติมจะระบุว่าพื้นทีป่ รับโทษสีแดงใด (ถ้ามี) ที่มีทางเลือกในฝั่งตรงข้ามที่มีระยะทางเท่ากัน
รู ปแบบกฎสนาม B-2.1 จะมีผลบังคับต่อพื้นทีป่ รับโทษที่ระบุไว้เท่านั้น
(ข) ผ่อนปรนฝั่งตรงข้าม ในตําแหน่ งที่ลูกผ่านขอบของพื้นทีป่ รับโทษ ซึ่งตําแหน่งที่ขอบของพื้นที่ปรับโทษและ
เขตสนามอยู่ตดิ กัน
เมื่อลูกของผูเ้ ล่นผ่านขอบสุดท้ายของพื้นที่ปรับโทษ โดยมีขอบของพื้นที่ปรับโทษและขอบเขตของสนามอยู่
ติดกัน จะถือว่าขอบของพื้นที่ปรับโทษนั้นเป็ นขอบพื้นที่ปรับโทษสีแดง และสามารถผ่อนปรนในฝั่งตรงข้าม
ได้ ภายใต้รูปแบบกฎสนาม
B-2.1
(ค) ดรอปโซนสําหรับพื้นที่ปรับโทษ
เมื่อมีการกําหนดดรอปโซนสําหรับพื้นทีป่ รับโทษ เป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่งภายใต้โทษปรับหนึ่งสโตรค ดร
อปโซนคือพื้นทีผ่ ่อนปรนภายใต้กฎ 14.3 โดยต้องดรอปลูกในและลูกต้องหยุดอยู่ในพื้นทีผ่ ่อนปรนนั้น

3.

การผ่อนปรนแบบด้านหลังบนเส้ น เล่นจากนอกพื้นทีผ่ ่อนปรน(Back-On-The-Line Relief. Playing from Outside
the Relief Area)
รู ปแบบกฎสนาม E-12 มีผลใช้บงั คับ เมื่อผ่อนปรนภายใต้กฎที่เป็ นการผ่อนปรนแบบด้านหลังบนเส้น ให้ดทู างเลือก
การผ่อนปรนแบบด้านหลังบนเส้นในกฎ 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b และ 19.3b. สามารถเล่นลูกจากนอกพื้นที่ผ่อน
ปรนถ้าหากลูกอยู่ภายใน 1 ช่วงไม้กอล์ฟจากตําแหน่งที่ลูกกระทบพื้นเมื่อทําการดรอปในพื้นที่ผ่อนปรน

4.

สภาพสนามผิดปกติ รวมถึงสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (Abnormal Course Conditions Including Immovable
Obstructions)) - กฎข้อ 16.1
(ก) พื้นที่ซ่อม (Ground Under Repair)
(1) พื้นที่ที่ลอ้ มรอบด้วยเส้นสีขาว รวมทั้งบริ เวณทีก่ าํ หนดให้ผชู ้ มเดินข้ามซึ่งมีการตีเส้นไว้ดว้ ยเส้นสีขาว
(2) รอยตะเข็บของแผ่นหญ้า: รู ปแบบกฎสนาม F-7 มีผลใช้บงั คับ
(3) เฟร้นช์เดรน (ร่ องระบายนํ้าที่ใส่หินไว้ในร่ อง)
(4) หลุมที่เกิดจากสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของพื้นทีท่ วั่ ไปที่ตดั หญ้าสั้น
เท่าแฟร์เวย์หรื อสั้นกว่า ได้รับการผ่อนปรนโดยไม่มีโทษปรับสําหรับตําแหน่งที่ลูกอยู่หรื อพื้นทีต่ ้งั ใจ
สวิง แต่ไม่ได้รับการผ่อนปรนจากการติดขัดจากการยืน
(ข) สิ่งกีดขวางทีเ่ คลือ่ นย้ายไม่ได้ (Immovable Obstructions)
(1) บริ เวณเส้นขาวและสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่เชื่อมติดกัน ให้ถือว่าเป็ นสภาพสนามผิดปกติอนั
เดียวกัน
(2) พื้นทีต่ กแต่งภูมิทศั น์ (และทุกอย่างที่งอกเงยในนั้น) ซึ่งล้อมรอบโดยสิ่งกีดขวางทีเ่ คลื่อนย้ายไม่ได้ ให้
ถือว่าเป็ นสภาพสนามผิดปกติอนั เดียวกัน
(3) แผ่นพรมที่มีสภาพมัน่ คงและอุปกรณ์ทางลาดที่คลุมสายไฟ (สิ่ งใดที่มนั่ คงและยึดแน่น จะไม่ถือว่า
“เคลื่อนย้ายได้โดยง่าย” ถ้าจะต้องมีการแก้ไขโดยการคลายออกสิ่งทีย่ ึดแน่น เพื่อการเคลื่อนย้าย)
(4) พื้นผิวถนนที่ปกคลุมด้วยเศษไม้หรื อใบไม้ ชิ้นเศษไม้แต่ละชิ้นเป็ นลูสอิมเพดิเม้นท์
(5) สะพานที่มีสภาพไม่ถาวรที่สร้างขึ้นสําหรับผูเ้ ล่นหรื อผูช้ ม นอกจากกําหนดให้เป็ นอย่างอื่นในกฎ
สนามเพิ่มเติม
(ค) นํ้าชั่วคราว (Temporary Water)
นโยบายการรี ดนํ้าชัว่ คราว
ถ้าลูกผูเ้ ล่นอยู่บนกรี นและกีดขวางโดยนํ้าชัว่ คราวซึ่งอยู่บนกรี น ผูเ้ ล่นสามารถผ่อนปรนตามกฎ 16.1d หรื อ
รี ดนํ้าในเส้นทางเล่น คณะกรรมการสามารถรี ดนํ้าจนเมื่อผูเ้ ล่นใกล้มาถึง และหากมีสภาพแย่ลง เพื่อให้การ
เล่นดําเนินต่อไปได้ คณะกรรมการสามารถอนุญาตให้รวมวิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น

5.

สิ่งกีดขวางทีเ่ คลือ่ นย้ายไม่ได้ที่อยู่ใกล้กรีน (Immovable Obstructions Close to Putting Greens)
รู ปแบบกฎสนาม F-5 มีผลใช้บงั คับแต่แก้ไขดังนี้
สําหรับลูกที่อยู่ในพื้นทีท่ วั่ ไป อนุญาตให้ผ่อนปรนได้เมื่อ (i) ทั้งลูกและสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้อยู่ในพื้นทีต่ ดั
หญ้าสั้นเท่าแฟร์เวย์หรื อสั้นกว่า (ii) สิ่ งกีดขวางนั้นต้องอยู่ภายใน 2 ช่วงไม้กอล์ฟจากกรี นของหลุมที่เล่น (iii) อยู่บน
เส้นทางเล่นของผูเ้ ล่น และ (iv) ลูกต้องอยู่ภายใน 2 ช่วงไม้กอล์ฟจากสิ่งกีดขวางนั้น

6.

ข้อจํากัดในการต้องเล่นใหม่เมื่อสโตรคลูกจากกรีน
รู ปแบบกฎสนาม D-7 ใช้บงั คับและแก้ไขข้อยกเว้น 2 ของกฎ 11.1b

7.

วัตถุรวมเป็ นส่ วนเดียวกับสนาม (Integral Objects)
(ก) วัสดุรองพื้นใต้ทรายในบังเกอร์ที่อยู่ในตําแหน่งตามปกติตามที่กาํ หนด
(ข) ลวด สายเคเบิล วัสดุที่ใช้ห่อ หรื อ วัสดุอื่นใดที่นาํ มาแนบติดกับต้นไม้ หรื อถาวรวัตถุต่างๆของสนาม
(ค) กําแพงเขื่อน และเสาที่อยู่ในพื้นทีป่ รับโทษ
(ง) ป้ายผูส้ นับสนุนหรื อป้ายอื่นที่อยู่ในพื้นทีป่ รับโทษ ไม่ได้รบั การผ่อนปรนแบบเส้นตรงระหว่างลูกและหลุม
ลวดหรื อสายเคเบิลที่ใช้ยึดเป็ นสายเคเบิลชัว่ คราว
(จ) ประตูร้ ัวที่ปิด ที่อยู่ติดกับวัตถุแสดงขอบเขตสนาม

8.

สายไฟยกระดับถาวร (Permanent Overhead Power Line)
รู ปแบบกฎสนาม E-11 มีผลใช้บงั คับ แต่ใช้บงั คับเฉพาะในกรณีที่ลูกกระทบสายไฟที่อยู่ในสนามเท่านั้น ไม่รวมถึง
เสาไฟ ไม่นบั สโตรคนั้นและผูเ้ ล่นต้องเล่นจากที่ทาํ สโตรคครั้งที่แล้ว

9.

สิ่งกีดขวางชั่วคราวทีเ่ คลือ่ นย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions – TIO)
รู ปแบบกฎสนาม F-22 มีผลใช้บงั คับเรื่ องสายไฟและเคเบิลชัว่ คราว และ F-23 มีผลใช้บงั คับเรื่ อง TIO
(ก) ดรอปโซน (Dropping Zone)
ในพื้นทีท่ วั่ ไป เมื่อลูกผูเ้ ล่นหยุดอยู่ใน หรื อ อยู่บน TIO หรืออยู่ใกล้ทาํ ให้ TIO กีดขวางการยืนหรื อพื้นทีต่ ้งั ใจ
สวิง และหากต้องการผ่อนปรน ผูเ้ ล่นสามารถ:
• ปฏิบตั ิตามทางเลือกที่อนุญาตตามกฎสนาม TIO หรื อปฏิบตั ิตามกฎ 16.1 หรื อ
• หากมีการกําหนดดรอปโซนไว้ให้เป็ นทางเลือกเพิม่ ผูเ้ ล่นอาจดรอปโดยใช้ลูกเดิมหรื อลูกอื่นโดยไม่มีโทษ
ปรับ ในดรอปโซนที่ใกล้ที่สุด ถือว่าถูกต้องแม้ว่าดรอปโซนนั้นจะใกล้หลุมกว่าเดิม ดรอปโซนคือพื้นทีผ่ ่อน
ปรนภายใต้กฎ 14.3 ลูกต้องดรอปในและต้องหยุดอยู่ในดรอปโซน และเล่นจากดรอปโซนนั้น
(ข) การผ่อนปรนด้านข้างด้านใดก็ได้ (Either Side Relief)
กฎสนามเพิ่มเติมจะกําหนดว่า TIO ใดสามารถผ่อนปรนด้านข้างด้านใดก็ได้ การผ่อนปรนด้านข้างด้านใดก็
ได้ให้จาํ กัดสําหรับการผ่อนปรนแบบเส้นตรงระหว่างลูกและหลุมเท่านั้น และไม่อนุญาตถ้าเลือกปฏิบตั ิตาม
กฎ 16.1
(ค) สิ่งกีดขวางชัว่ คราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งกีดขวางชัว่ คราวเคลื่อนย้ายไม่ได้อื่น หรื อโยงกับ
สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ใดๆด้วยเส้นสีขาว ให้ถือว่าทั้งหมดเป็ นสิ่งกีดขวางชัว่ คราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้
อันเดียวกัน

10. ไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟ (Clubs and Balls)
(ก) การเปลี่ยนไม้กอล์ฟ รู ปแบบกฎสนาม G-9 สําหรับการเปลี่ยนไม้กอล์ฟที่แตก หรื อเสียหายมาก มีผลใช้บงั คับ
(ข) รายชื่อหัวไม้ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Driver Heads) รู ปแบบกฎสนาม G-1 มีผล
ใช้บงั คับ
บทลงโทษสําหรับการสโตรคด้วยไม้กอล์ฟที่ฝ่าฝื นกฎสนามข้อนี้: ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
(ค) ข้อมูลจําเพาะของร่ องหน้าไม้และรอยตอก (Grooves and Punch mark Specifications) รู ปแบบกฎสนาม
G-2 มีผลใช้บงั คับ

บทลงโทษสําหรับการสโตรคด้วยไม้กอล์ฟที่ฝ่าฝื นกฎสนามข้อนี้: ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
รายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (Conforming Balls List) รู ปแบบกฎสนาม G-3 มีผลใช้บงั คับ
บทลงโทษสําหรับการสโตรคที่ฝ่าฝื นกฎสนามข้อนี้: ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
(จ) กฎลูกชนิดเดียวกัน (The One Ball Rule) รู ปแบบกฎสนาม G-4 มีผลใช้บงั คับ
(ข้อยกเว้น กฎสนามข้อนี้ไม่ใช้บงั คับในการแข่งขันรอบโปร-แอม ทั้งนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟสมัครเล่น
หรื อการแข่งขันในรู ปแบบวันเดียว หรื อนักกอล์ฟสมัครเล่นที่เป็ นพาร์ทเนอร์ให้กบั นักกอล์ฟอาชีพในการ
แข่งขันซึ่งมีรูปแบบการแข่งขันแบบโปร -แอม)
บทลงโทษสําหรับการสโตรคลูกที่ฝ่าฝื นกฎสนามข้อนี้: โทษปรับทัว่ ไป สําหรับแต่ละหลุมที่ผูเ้ ล่นฝ่ าฝื น
(ง)

11. นโยบายเรื่องเวลาที่ใช้ ควบคุมการแข่งขัน (Pace of Play Policy) – Rule 5.6b (3)
นโยบายการควบคุมเวลาของ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ มีผลใช้บงั คับ การปรับเงินตาม “จํานวนครั้งการจับเวลา”
“จํานวนครั้งเล่นเกินเวลา” หรื อ “จํานวนครั้งการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป” ในปี การแข่งขัน จะมีรายละเอียดกําหนด
ไว้ รวมถึง:
• บทลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นนโยบายการควบคุมเวลาการเล่น ในการเล่นแบบสโตรค เพลย์
เกินเวลาครั้งที่ 1 ในรายการแข่งขันเดียวกัน

-

เตือนด้วยวาจาโดยผูต้ ดั สิน

เกินเวลาครั้งที่ 2 ในรายการแข่งขันเดียวกัน

-

มีโทษปรับ 1 สโตรคและปรับเงิน 2,000 บาท

เกินเวลาครั้งที่ 3 ในรายการแข่งขันเดียวกัน

-

มีโทษปรับ 2 สโตรคและปรับเงิน 4,000 บาท

เกินเวลาครั้งที่ 4 ในรายการแข่งขันเดียวกัน

-

ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันและปรับเงิน 8,000 บาท

• บทลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นนโยบายเรื่องเวลาที่ใช้ ควบคุมการแข่งขัน: แมทซ์ เพลย์
สําหรับรายการแข่งขันนี้ จะระบุโทษปรับไว้ในเอกสารกฎสนาม
12. การหยุดเล่นชั่วคราว (Play Suspensions) - กฎข้อ 5.7
เสียงสัญญาณไซเรน หรื อ แตร ต่อไปนี้ จะใช้ในการหยุดการเล่นชัว่ คราวและการเริ่ มเล่น
• หยุดเล่นทันที / สถานการณ์อนั ตราย - เสียงสัญญาณยาว 1 ครั้ง
• การหยุดเล่นแบบไม่มีสถานการณ์อนั ตราย - เสียงสัญญาณสั้นต่อเนื่อง 3 ครั้ง
• การเริ่ มเล่น - เสียงสัญญาณสั้นต่อเนื่อง 2 ครั้ง
เมื่อหยุดการเล่นจากสถานการณ์อนั ตราย บริ เวณฝึ กซ้อมทุกแห่งจะปิ ดทันที
13. การฝึ กซ้ อม (Practice) - กฎข้อ 5
(ก) ฝึ กซ้ อมก่อนหรือระหว่างรอบในสโตรค เพลย์ (Practice Before or Between Rounds
in Stroke Play) - กฎข้อ 5.2b
กฎข้อ 5.2b แก้ไข ดังนี้: ผูเ้ ล่นต้องไม่ฝึกซ้อมในสนามแข่งขันก่อนหรื อระหว่างรอบ
บทลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นกฎข้อ 5.2: ดูโทษปรับตามกฎข้อ 5.2
(ข) ห้ามฝึ กซ้ อมบนหรือใกล้กรีนในหลุมทีเ่ ล่นจบไปล่าสุด (Practice on or Near Previous
Putting Green Prohibited) - กฎข้อ 5.5b
สําหรับการเล่นแบบสโตรค เพลย์ เท่านั้น กฎข้อ 5.5b แก้ไข ดังนี้
ในระหว่างการเล่นสองหลุม ผูเ้ ล่นต้องไม่:

• ฝึ กซ้อมสโตรคบนหรื อใกล้กรี นหลุมที่เพิ่งเล่นจบ หรื อ
• ทดสอบผิวกรี นของหลุมนั้น โดยครู ดกรี นหรื อกลิ้งลูก
14. เครื่องมือวัดระยะทาง (Distance-Measuring Devices) - กฎข้อ 4.3a
กฎข้อ 4.3a (1) แก้ไข ดังนี้:
ในระหว่างรอบ ผูเ้ ล่นต้องไม่รับข้อมูลระยะทางโดยการใช้เครื่ องมือวัดระยะทางแบบอิเล็กทรอนิคในรายการแข่งขัน
ที่นบั ในการจัดอันดับเงินรางวัล
หมายเหต: ฝ่ าฝื นครั้งแรก - มีโทษปรับทัว่ ไป
การฝ่ าฝื นครั้งที่สอง (ไม่ต่อเนื่องจากการฝ่ าฝี นครั้งแรก) ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
15. นโยบายเรื่องการใช้ ยานพาหนะ (Transportation Policy)
รู ปแบบกฎสนาม G-6 มีผลใช้บงั คับ กฎข้อ 4.3a (1) แก้ไข ดังนี้
ในระหว่างรอบ ผูเ้ ล่นหรื อแคดดี้ ต้องไม่เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ ยกเว้นได้รับอนุญาต หรื อได้รับการอนุมตั ใิ น
ภายหลังจากคณะกรรมการ (ผูเ้ ล่นที่ปฏิบตั ิตามกฎโทษปรับเรื่ องสโตรคและระยะทาง จะได้รับการอนุญาตเสมอ)
บทลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นกฎสนามข้อนี้: โทษปรับทัว่ ไป สําหรับแต่ละหลุมที่ผเู ้ ล่นฝ่ าฝื น โทษปรับการฝ่ าฝื น
ระหว่างหลุมให้มีผลในหลุมต่อไป

ข้ อกําหนดการแข่ งขัน

16. การตัดสินในกรณีเสมอ (Deciding Ties)
ในกรณีเสมอกันในอันดับที่หนึ่ง จะมีการ เพลย์ออฟ ในรู ปแบบหลุมต่อหลุมเพื่อหาผูช้ นะ
17. สถานที่ส่งสกอร์ การ์ ด การส่ งคืนสกอร์ การ์ ด (Scoring Area and Scorecard Returned)
สถานที่ส่งสกอร์การ์ด จะประกาศไว้ในเอกสารกฎสนามเพิ่มเติม ถือว่าการส่งสกอร์การ์ดเรี ยบร้อยแล้วเมื่อทั้งสอง
เท้าของผูเ้ ล่นออกจากสถานที่ส่งสกอร์ เจ้าหน้าที่บนั ทึกสกอร์เป็ นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ
18. ผลการแข่งขัน – ปิ ดการแข่งขัน (Result of the Competition – Competition Closed)
ผลการแข่งขันเป็ นการประกาศอย่างเป็ นทางการ เมื่อผลการแข่งขันได้ติดประกาศเรี ยบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการ
19. ป้องกันการใช้ สารกระตุ้น(Anti-Doping)
กําหนดให้ผเู ้ ล่นต้องปฏิบตั ิและอยู่ภายใต้การควบคุม ตามนโยบายป้องกันการใช้สารกระตุน้ ของสหพันธ์กอล์ฟ
นานาชาติ(IGF) ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.igfgolf.org
หมายเหตุ: ผูเ้ ล่นควรทราบถึงนโยบายป้องกันการใช้สารกระตุน้ ถ้าพบว่าผูเ้ ล่นมีการกระทําผิด โดยฝ่ าฝื นกฎการ
ป้องกันการใช้สารกระตุน้ ผูเ้ ล่นอาจถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันในรายการทีม่ กี ารตรวจพบ (หรื อพบจากการกระทําผิด
ฝ่ าฝื น จากวิธีอื่น) และรวมถึงการแข่งขันรายการต่อมาซึ่งได้เข้าร่ วมแข่งขัน จนถึงวันที่ถกู พักการแข่งขัน หรื อ หมด
สิทธิ์เข้าแข่งขันตามนโยบายเรื่ องนี้ การตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน รวมถึงการสูญเสียผลการเล่นทั้งหมด คะแนน และ
เงินรางวัล

กฎสนามต่ อไปนี้บังคับใช้ เฉพาะในรายการแข่ งขันของ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ เท่ านั้น
สิ่งกีดขวางชั่วคราวทีเ่ คลือ่ นย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions) นิยามศัพท์
ตัวอย่าง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้) ได้แก่ อุปกรณ์วดั แนววิถขี องลูก เสาโทรทัศน์ทยี่ ึดแน่น (ได้รับการผ่อนปรนแบบ
ด้านข้างด้านใดก็ได้เสมอ) นาฬิกาที่ยึดแน่น ป้ายโฆษณาทีย่ ึดติดกับสิ่งกีดขวางชัว่ คราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้อื่นๆ หรื อ ป้าย
โฆษณาและป้ายบอกระยะหลุมที่ติดตั้งอยู่รอบพื้นทีต่ ้งั ที
สิ่งกีดขวางทีเ่ คลือ่ นย้ายได้ (Movable Obstructions) นิยามศัพท์
ตัวอย่าง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้) ได้แก่ ป้ายโฆษณาที่ไม่ยึดติดแน่นซึ่งติดตั้งอยู่นอกพื้นทีต่ ้ งั ที อุปกรณ์ทจี่ าํ หน่าย
เครื่ องดื่มที่มีลอ้ และง่ายต่อการยก กล้องถ่ายรู ปและขาตั้ง ไมโครโฟนสําหรับโทรทัศน์ เสารับส่งวิทยุรายงานสกอร์ที่ไม่ยึด
ติดแน่น และป้ายบอกทางข้ามในสนาม
20. ลูกจม (Embedded Ball) - กฎข้อ 16.3
รู ปแบบกฎสนาม F-2.2 มีผลใช้บงั คับ และกฎข้อ 16.3 แก้ไข ดังนี้
ผูเ้ ล่นไม่ได้รับการผ่อนปรนสําหรับลูกจมในขอบเหนือบังเกอร์ที่ปูดว้ ยชั้นหญ้า
21. สภาพสนามผิดปกติ (Abnormal Course Conditions) - กฎข้อ 16
(ก) ข้อจํากัดการผ่อนปรนจากการยืนในหลุมสัตว์
กฎข้อ 16.1 แก้ไข ดังนี้
ไม่ถือว่าเป็ นการติดขัด หากหลุมสัตว์กีดขวางการยืนของผูเ้ ล่นเท่านั้น
(ข) จุดสีบอกระยะ หรื อ เส้น
เส้นสี หรื อ จุดสีที่อยู่ในพื้นทีท่ วั่ ไปที่ตดั หญ้าสั้นเท่าแฟร์เวย์หรื อสั้นกว่า ให้ถือว่าเป็ นพื้นที่ซ่อม สามารถผ่อน
ปรนได้ตามกฎข้อ 16.1b แต่ไม่ถือว่าเป็ นการติดขัดหากเส้นสีหรื อจุดสีบอกระยะกีดขวางการยืนของผูเ้ ล่น
(ค) ต้นไม้ที่มีไม้ค้าํ ยัน เป็ นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้
22. ร่ องระบายนํ้าคอนกรีต (Concrete Drainage Channels)
รู ปแบบกฎสนาม F-20 แก้ไข ดังนี้
ร่ องระบายนํ้าทีท่ าํ จากวัสดุสังเคราะห์ ที่อยู่ตดิ กับถนนรถกอล์ฟ ให้ถือว่าเป็ นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้และเป็ น
ส่วนหนึ่งของถนนนั้น ผูเ้ ล่นอาจผ่อนปรนโดยไม่มีโทษปรับตามกฎ ข้อ 16.1b.
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์

