การควบคุมเวลาการเล่น ประจําปี 2564 – แก้ไขล่าสุ ด 4 มกราคม 2564

ไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ทัวร์ (Thailand Development Tour) มีนโยบาย เรื่ องการควบคุมเวลาการเล่น ดังนี้
1. เวลาที่อนุญาตในการเล่ น
การแข่งขันในแต่ละรายการ ผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันจะกําหนดเวลาที่ใช้ในการเล่น และติดประกาศไว้บนบอร์ ดประกาศ ณ
สนามแข่งขัน ตารางเวลานี้จะมีการพิมพ์ประกาศไว้ที่ดา้ นหลังของใบบอกตําแหน่งหลุมของผูเ้ ล่นแต่ละคน ตารางเวลานี้จะ
กําหนดเวลามากที่สุดที่อนุญาตให้กลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระยะ ความยากของหลุม และเวลารวมทั้งหมดสําหรับรอบ
การแข่งขัน
แนวทางการกําหนดเวลาที่ใช้ ต่อหลุม ดังนี้
กลุ่ม 4 คน: พาร์ 3 – 13 นาที พาร์ 4 - 16 นาที พาร์ 5 - 19 นาที
กลุ่ม 3 คน: พาร์ 3 - 11 นาที พาร์ 4 - 14 นาที พาร์ 5 - 17 นาที
กลุ่ม 2 คน: พาร์ 3 - 9 นาที พาร์ 4 - 12 นาที พาร์ 5 - 14 นาที
หมายเหตุ: บวกเวลาเพิ่มได้สาํ หรับหลุมที่มีความยากหรื อมีสิ่งที่ทาํ ให้การเล่นล่าช้า นอกจากนี้เวลาในการเดินจาก
กรี นไปยังแท่นทีอาจนํามาเพิม่ ในเวลาที่กาํ หนดได้
แนวทางการกําหนดเวลาที่ใช้ ต่อรอบ ดังนี้
กลุ่ม 4 คน: 4:45 – 5:00 ชัว่ โมง
กลุ่ม 3 คน: 4:12 - 4:35 ชัว่ โมง
กลุ่ม 2 คน: 3:32 - 3:45 ชัว่ โมง
2. ออกนอกตําแหน่ ง
ถ้ากลุ่มแรก หรื อกลุ่มแรกหลังสตาร์ทเตอร์แก็ป เล่นเกินเวลาที่กาํ หนด จะถือว่าออกนอกตําแหน่ง กลุ่มใดต่อมาจะถือ
ว่าออกนอกตําแหน่งถ้าช่วงเวลาห่างเล่นจบหลุมของกลุ่มกับกลุ่มหน้ามากกว่าช่วงห่างเวลาตอนเริ่ มต้นเล่น และเวลา
รวมการเล่นของกลุม่ เกินเวลาที่กาํ หนดสําหรับหลุมที่เล่นจบ
3. การตรวจสอบเวลา และการจับเวลา
การเริ่มตรวจสอบเวลา
• กลุ่มที่ออกนอกตําแหน่ง ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด จะมีการเข้าตรวจสอบเวลาทันที และจะมีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่
ควบคุมเวลา
• กลุ่มจะถูกตรวจสอบเวลาจนกระทัง่ เข้าตําแหน่ง หรื ออยูภ่ ายในเวลาที่กาํ หนด
การเริ่มจับเวลา

• ถ้ากลุ่มเสี ยเวลาเพิ่มขึ้น หรื อเวลาไม่ดีข้ นึ หลังจากการตรวจสอบเวลาในหลุมแรก ผูเ้ ล่นในกลุ่มต้องเล่นหลุม
ต่อๆไปทุกหลุม โดยใช้เวลาน้อยกว่าที่กาํ หนด มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่จบั เวลาอาจพิจารณาเริ่ มการจับเวลา
• กลุ่มที่ถูกตรวจสอบเวลาติดต่อกัน 4 หลุม แต่ไม่สามารถกลับเข้าสู่ ตาํ แหน่งได้ จะถูกจับเวลาตั้งแต่หลุมที่ 5 เป็ น
ต้นไป
• ในรอบการเล่น กลุ่มที่กลับเข้าตําแหน่งหลังจากมีการตรวจสอบเวลา และออกนอกตําแหน่งซํ้าอีก จะมีการจับ
เวลาแทนที่การตรวจสอบเวลา
• ในระหว่างการตรวจสอบเวลา หากพบว่า ผูเ้ ล่นหนึ่งคน สองคน หรื อสามคนในกลุ่มไม่ช่วยเหลือเพื่อทําให้เวลา
ของกลุ่มดีข้ นึ อาจมีการจับเวลาผูเ้ ล่นนั้น ในขณะที่ผเู ้ ล่นอื่นยังคงเป็ นการตรวจสอบเวลา
• ในระหว่างการตรวจสอบเวลาในรอบการแข่งขัน ผูเ้ ล่นที่มีบนั ทึกการสโตรค จํานวน 2 ครั้ง ที่แต่ละครั้งเกินเวลา
ที่อนุญาต คือ 40 วินาที หรื อ 50 วินาที แต่ยงั อยูภ่ ายใน 10% ที่อนุญาตเพิ่ม เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาจะแจ้งให้ทราบ
ว่า จะเปลี่ยนจากการตรวจสอบเวลา เป็ น การจับเวลา
• ถ้าช่วงห่างระหว่างกลุ่มกับกลุ่มหน้ามีความห่างมาก เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาอาจเข้าจับเวลากลุ่มได้โดยไม่ตอ้ งมีการ
ตรวจสอบเวลาก่อน
หมายเหตุการตรวจสอบเวลาหรื อการจับเวลา
• ถ้าผูเ้ ล่นคนเดียวหรื อผูเ้ ล่นทั้งกลุ่มถูกเปลี่ยนจากการตรวจสอบเวลาเป็ นการจับเวลา จะได้รับการแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา
• ในทุกกรณี เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาจะมีการแจ้งผูเ้ ล่นทุกคนในกลุ่มก่อนทําการตรวจสอบเวลา หรื อจับเวลา แต่ไม่
ต้องแจ้งเมื่อมีการหยุดตรวจสอบเวลาหรื อจับเวลา
• เมื่อมีการตรวจสอบเวลาหรื อจับเวลากลุ่ม หรื อผูเ้ ล่นคนใด เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาจะพยายามแจ้งกลุ่มที่ตามมาให้
ทราบว่ามีการจับเวลากลุ่มด้านหน้า แต่ไม่ได้เป็ นข้อบังคับว่าจะต้องปฏิบตั ิ ผูเ้ ล่นแต่ละคนต้องรู ้ตาํ แหน่งของ
กลุ่มตนเองที่สัมพันธ์กบั กลุ่มหน้า กลุ่มที่ได้รับการแจ้งแล้ว แต่ไม่สามารถรักษาตําแหน่งจะถูกตรวจสอบเวลา
หรื อจับเวลาค่อนข้างแน่นอน
• การจับเวลาจะมีการบันทึกจํานวนครั้งการถูกจับเวลา ในขณะที่การตรวจสอบเวลาจะไม่มีการบันทึก
4. การตรวจสอบเวลา / การจับเวลารายบุคคล
การตรวจสอบเวลาหรื อการจับเวลารายบุคคล จะทําโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา กับผูเ้ ล่นหนึ่งคน สองคน
สามคน หรื อทุกคนในกลุ่ม
• สําหรับการเล่นจากแท่นที จะให้เวลาที่เพียงพอเพื่อให้ผเู ้ ล่นเดินทางไปถึงแท่นที ตั้งลูกบนที และหลังจากนั้นนับ 3วินาที
และเริ่มเวลา
• การเล่นก่อนถึงกรี น จะเริ่ มจับเวลาเมื่อผูเ้ ล่นใช้เวลาเพียงพอในการเดินทางไปถึงลูกของตนเอง ก้าวนับ
คํานวณระยะ หลังจากนั้นเริ่ มนับ 3 วินาที และเริ่ มเวลา ถ้ามีการรบกวนจากผูเ้ ล่นอื่น แคดดี้ หรื อสิ่ งกระทบ
ภายนอกระหว่างการเตรี ยมความพร้อมในการสโตรคของผูเ้ ล่น จะมีการหยุดนาฬิกาจับเวลาไว้และจะไม่เริ่ มเวลา
ใหม่จนกว่าผูเ้ ล่นได้เข้าเตรี ยมพร้อม จนถึงจุดที่ถูกรบกวนครั้งก่อน

สําหรับการเล่นระยะสั้นรอบกรี น จะให้เวลาผูเ้ ล่นเพียงพอเพื่อเดินทางไปถึงลูกของตนเอง เคลื่อนย้ายลูส อิมเพดิเมนท์
ที่อยูบ่ นกรี น เริ่ มดูเส้นทางเล่น หลังจากนั้นเริ่ มนับ 3 วินาที และเริ่ มเวลา
• บนกรี นจะเริ่ มเวลาหลังจากผูเ้ ล่นคนแรกมีโอกาสในการวางลูก โดยที่ผเู ้ ล่นคนอื่นได้มาร์คและหยิบลูกขึ้น
แล้ว และผูเ้ ล่นได้รับเวลาเพียงพอ เพื่อมาอยูใ่ นตําแหน่งที่พร้อมสําหรับการพัตต์ หลังจากนั้นเริ่ มนับ 3 วินาที และ
เริ่ มเวลา อย่างไรก็ตาม ในการพัตต์ระยะน้อยกว่า 2 เมตร เวลาจะเริ่ มนับในทันทีที่ผเู ้ ล่นวางลูกกลับที่เดิมและยืน
ขึ้น(หรื อ ได้ใช้เวลาที่เพียงพอ) เพื่อวางลูกของตนเอง หลังจากนั้นเริ่ มนับ 3 วินาที และเริ่ มเวลา
หมายเหตุ เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการซ่อมรอยลูกตก และรอยเสี ยหายต่างๆ และการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิ
เม้นท์ จะไม่นบั เป็ นเวลาในการทําสโตรค
• การขยายเวลา: มีโอกาสใช้เพียงครั้งเดียวในแต่ละรอบการแข่งขัน ผูเ้ ล่นสามารถร้องขอการขยายเวลาพิเศษ
30 วินาที โดยจะต้องร้องขอก่อนเวลาที่กาํ หนดในการทําสโตรคหมดลง
• เวลาเพียงพอ: หมายถึง เวลาในการเดินทางตามปกติมายังลูกของตนเองหรื อแท่นที ดังนั้นหากผูเ้ ล่นเดินทาง
เร็ วก็จะมีเวลาเตรี ยมตัวมากขึ้น ในขณะที่ผเู ้ ล่นที่เดินทางช้า เวลาเตรี ยมตัวอาจน้อยลงไป เพราะนาฬิกาจับเวลา
อาจมีการเริ่ มเวลาไปแล้ว
5. เวลาตีลูกมากเกินไป (Excessive Shot Time - EST) และ การเล่ นเกินเวลา (Bad Time)
เวลาที่อนุญาต สํ าหรับแต่ ละสโตรค
• เวลาที่อนุญาตสําหรับแต่ละสโตรคคือ 40 วินาที อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ล่นลําดับที่หนึ่งที่เล่นบนแท่นที พาร์ 3, เล่น
ลูกอะโพรชไปที่กรี น หรื อ ชิพ หรื อ พัตต์ จะมีเวลาเพิ่ม 10 วินาที (รวมทั้งหมดเป็ น 50 วินาที)
• เวลาที่เกินไปแต่อยูภ่ ายใน 10% ของเวลาที่อนุญาต จะไม่ถือว่าเกินเวลา เวลาที่อนุญาตเพิม่ ขึ้น 10% หมายถึง
44 วินาที สําหรับการเล่น 40 วินาที หรื อ 55 วินาที สําหรับการเล่น 50 วินาที
โทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป (Incurring Excessive Shot Time - EST) ได้แก่
5.1 ผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่ ง ที่ถูกพบโดยผูต้ ดั สิ นหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาก่อนการตรวจสอบเวลาหรื อจับเวลาอย่างเป็ น
ทางการ ใช้เวลามากกว่า 80 วินาที สําหรับผูเ้ ล่นลําดับแรก หรื อ 70 วินาที สําหรับผูเ้ ล่นลําดับอื่น ไม่คาํ นึ งถึงว่ากลุม่
นั้นจะอยู่ในตําแหน่งหรื อไม่ จะถือว่า มีโทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป หากเวลานั้นกลุ่มออกนอกตําแหน่ง จะมีการ
ตรวจสอบเวลากลุ่ม แต่จะมีการจับเวลาเฉพาะผูเ้ ล่นคนนั้น ผูเ้ ล่นสามารถมีโทษปรับเงินตามตาราง ข. แต่จะไม่มีการ
ปรับสโตรค ตามตาราง ก. ด้านล่างนี้
โทษการเล่ นเกินเวลา (Bad Time) ได้ แก่
5.2 ผูเ้ ล่นคนใดมีบนั ทึกการตรวจสอบเวลา หรื อจับเวลา ในรอบการแข่งขัน ครบ 3 ครั้ง จากการใช้เวลาแต่ละ
สโตรคเกินเวลาที่กาํ หนด คือเกิน 40 หรื อเกิน 50 วินาที แต่อยูภ่ ายใน 10% ที่อนุญาตเพิ่ม จะถือว่า เล่นเกินเวลา
5.3 ผูเ้ ล่นคนใดในระหว่างการตรวจสอบเวลา ในรอบการแข่งขัน หากมีการใช้เวลาเกิน 10% ของเวลาที่กาํ หนด จะ
ถือว่า เล่นเกินเวลา และจะเปลี่ยนเป็ นจับเวลา ตั้งแต่การเล่นช็อตต่อไป

5.4 ผูเ้ ล่นคนใดในระหว่างการจับเวลา ในรอบการแข่งขัน หากมีการใช้เวลาเกิน 10% ของเวลาที่กาํ หนด จะถือว่า
เล่นเกินเวลา
หมายเหตุ: การเล่นเกินเวลาใดก็ตาม จะมีผลต่อเนื่ องจนจบการแข่งขัน
การแจ้ งผู้เล่ นเรื่ องโทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป (EST) หรื อ การเล่ นเกินเวลา (Bad Time)
นอกจากการเล่นบนกรี น ผูต้ ดั สิ นหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาควรแจ้งผูเ้ ล่นเร็ วที่สุดที่สามารถทําได้ ว่าผูเ้ ล่นได้รับ
โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรื อ เล่นเกินเวลา ผูต้ ดั สิ นหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา อาจถามผูเ้ ล่นว่าเข้าใจเรื่ อง
ข้อกําหนดเรื่ องการควบคุมเวลาการเล่นหรื อไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้ ล่นจะระวังการเล่นเกินเวลาในครั้งต่อไปซึ่ งจะมี
การปรับโทษ 1 สโตรคมาบังคับใช้ หากโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรื อ การเล่นเกินเวลา เกิดจากการเล่น
ลูกพัตต์ หรื อ ลูกชิพสั้นๆ ควรแจ้งผูเ้ ล่นในขณะที่เดินทางไปแท่นทีหลุมถัดไป ผูเ้ ล่นจะไม่ตอ้ งรับโทษของการเล่น
เกินเวลาครั้งที่ 2 หากไม่มีการแจ้งครั้งที่ 1มาก่อน
การอุทธรณ์ โทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป หรื อ เล่ นเกินเวลา
ผูเ้ ล่นมีเวลา 30 นาทีหลังเล่นจบรอบที่จะอุทธรณ์เรื่ อง โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรื อ การเล่นเกินเวลา
ใดๆที่ได้รับในระหว่างรอบ หากเกินเวลานั้นจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้
บันทึกล่ าสุ ดของผู้เล่ นที่ถูกจับเวลาและมีโทษปรับ
รายชื่อผูเ้ ล่นที่มีบนั ทึกการถูกจับเวลาและมีโทษปรับ สามารถดูได้ที่สํานักงานจัดการแข่งขัน และจะมีการติด
ประกาศที่บอร์ ดประกาศอย่างเป็ นทางการ ณ สนามแข่งขันนั้นๆ ผูเ้ ล่นควรแน่ใจว่า ได้รับทราบถึงสถานะล่าสุ ดของ
ตนเอง
6. รูปแบบของโทษปรับสโตรคและโทษปรับเงิน
ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สํ าหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่ งขันรายการเดียวกัน
โทษปรับสโตรค จะใช้บงั คับกับผูเ้ ล่นคนเดิมที่เล่นเกินเวลา 2 ครั้ง หรื อมากกว่า ตามตาราง 5.2, 5.3 หรื อ 5.4
ด้านบน จากการตรวจสอบเวลา และ / หริ อ จับเวลา ในระหว่างการแข่งขันรายการเดียวกัน รวมถึงมีโทษปรับเงิน
ด้วยในเวลาเดียวกัน
ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สํ าหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่ งขันรายการเดียวกัน
จํานวนครั้งการเล่นเกินเวลา
โทษปรับ (สโตรค)
โทษปรับเงิน (บาท)
0
ครั้งที่ 1
0 (เตือน)
1
2,000
ครั้งที่ 2
2
4,000
ครั้งที่ 3
8,000
ครั้งที่ 4
ตัดสิ ทธิ์แข่ งขัน
หมายเหตุ: ผูเ้ ล่นที่ถูกปรับจากการฝ่ าฝื น ครั้งที่ 2 ตามตาราง ก. ด้านบน จะไม่มีการปรับโทษเพิ่มตามตาราง ค.

และ ง. ด้านล่างอีก แต่จะนับจํานวนครั้งการถูกจับเวลาและการเล่นเกินเวลาและมีการบันทึกไว้ตลอดรอบปี
การแข่งขัน
ข. โทษปรับเงินสํ าหรับโทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป และ/ หรื อการเล่ นเกินเวลา ในรอบปี การแข่ งขัน
ผูเ้ ล่นจะมีโทษปรับเงินจํานวน 2,000 บาท เมื่อมีบนั ทึกการใช้เวลาตีลูกมากเกินไปตามข้อ 5.1 ด้านบนในรอบ
ปี การแข่งขัน โทษปรับนี้ จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ผเู ้ ล่นมีโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป
ข. โทษปรับเงิน สํ าหรับโทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป ในรอบปี การแข่ งขัน
โทษปรับเงิน (บาท)
จํานวนครั้งการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 และครั้งต่ อๆไป

0
2,000
+ 2,000 จากการปรับครั้งที่ผ่านมาของการเล่นเกินเวลา

ค. โทษปรับเงินสํ าหรับการเล่ นเกินเวลา ในรอบปี การแข่ งขัน
ผูเ้ ล่นจะมีโทษปรับเงินจํานวน 2,000 บาท เมื่อมีบนั ทึกการเล่นเกินเวลา ครบ 2 ครั้ง ตามตาราง 5.2, 5.3 หรื อ
5.4 ด้านบนในรอบปี การแข่งขัน โทษปรับนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ผเู ้ ล่นมีโทษตรวจสอบ
เวลา และ/หรื อ การเล่นเกินเวลา
ค. โทษปรับเงิน สํ าหรับโทษการเล่ นเกินเวลา ในรอบปี การแข่ งขัน
โทษปรับเงิน (บาท)
จํานวนครั้งการเล่ นเกินเวลา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 และครั้งต่ อๆไป

0
2,000
+ 2,000 จากการปรับครั้งที่ผ่านมาของการเล่นเกินเวลา

ง. โทษปรับสํ าหรับจํานวนครั้งการจับเวลาของการแข่ งขันในรอบปี การแข่ งขัน
ตามตารางนี้ จะเป็ นโทษปรับเงินจากบันทึกจํานวนครั้งการจับเวลาอย่างเป็ นทางการ ไม่รวมถึงบันทึกการ
ตรวจสอบเวลา ถ้าถูกจับเวลา 5 ครั้งในระหว่างปี ผูเ้ ล่นมีค่าปรับ 2,000 บาท / ถ้าผูเ้ ล่นถูกจับเวลา 7 ครั้งจะมี
ค่าปรับ 4,000 บาท / 9 ครั้ง จะมีค่าปรับ 6,000 บาท / 11 ครั้ง จะมีค่าปรับ 8,000 บาท / 13 ครั้ง จะมีค่าปรับ
10,000 บาท / 15 ครั้ง จะมีค่าปรับ 12,000 บาท หลังจากนั้น จะมีโทษปรับเงิน 2,000 บาท มากกว่าค่าปรับของ
ครั้งที่ผา่ นมา ของแต่ละครั้งของบันทึกการจับเวลาที่เพิ่มขึ้น

ง. โทษปรับเงินสํ าหรับจํานวนครั้งการจับเวลาของการแข่ งขันในรอบปี การแข่ งขัน
จํานวนครั้งของการจับเวลา
โทษปรับเงิน (บาท)
ครั้งที่ 1 - 4
0
ครั้งที่ 5
2,000
ครั้งที่ 7
4,000
ครั้งที่ 9
6,000
ครั้งที่ 11
8,000
ครั้งที่ 13
10,000
ครั้งที่ 15
12,000
ตั้งแต่ 16 ครั้งขึ้นไป
2,000 มากกว่าค่าปรับครั้งที่ผ่านมา ของแต่ละครั้งที่เพิ่ม
หมายเหตุ:
1. ผูเ้ ล่นคนใดเคยมีโทษปรับจากการฝ่ าฝื นนโยบายการเล่นเกินเวลาที่กาํ หนดในปี ที่ผา่ นมาตามตาราง ก.ข. ค.
หรื อ ง. ด้านบน หากยังมีการฝ่ าฝื นในลักษณะเดิมอีกในปี ต่อมา โทษปรับจะเพิ่มเป็ น 2 เท่า
2. ผูเ้ ล่นที่มีบนั ทึกการเล่นเกินเวลาครบ 2 ครั้งในปี เดียวกัน ต้องเข้ารับการอบรมจากหัวหน้าผูต้ ดั สิ น
7. การใช้ เวลาเล่ นให้ น้อยที่สุด
สิ่ งที่ผ้ ูเล่ นสามารถช่ วยได้
• รู ้ตาํ แหน่งของกลุ่มตนเอง กับ ตําแหน่งของผูเ้ ล่นในกลุ่มด้านหน้า
• ถ้ารู ้สึกว่ากลุ่มตนเองออกนอกตําแหน่ง ให้แจ้งขอความร่ วมมือผูเ้ ล่นคนอื่นในกลุ่ม
• ถ้ากลุ่มตนเองออกนอกตําแหน่ง ให้พยายามเล่นเร็ วขึ้นเพื่อให้ทนั กลุ่มหน้าโดยเร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
• ถ้าได้รับแจ้งว่ามีการตรวจสอบเวลา หรื อจับเวลากลุ่มด้านหน้า ให้เล่นให้เร็ วขึ้นทันที
• เล่นโพรวิชนั่ นัลบอล เมื่อลูกเดิมอาจหายนอกพื้นที่ปรับโทษ หรื อ อาจโอบี
• อย่ารอจนถึงลําดับการเล่นของตนเองก่อน จึงสวมถุงมือ
• อย่ารอจนถึงลําดับการเล่นของตนเองก่อน จึงคํานวณระยะ
• อย่ารอจนถึงลําดับการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม
• ดูเส้นทางเล่นบนกรี น ในขณะที่ผเู ้ ล่นคนอื่นกําลังดูเส้นทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผิดมารยาทและไม่รบกวน)
• ไม่ตอ้ งห่วงถึงกลุ่มที่อยูด่ า้ นหลัง เป็ นความรับผิดชอบของผูต้ ดั สิ นหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาที่จะดูแลกลุ่มที่อยู่
ด้านหลัง
40 วินาทีเป็ นเวลาที่นานในการตีลูก 1 ครั้ง ถ้ ามีการเตรียมความพร้ อมก่ อนถึงลําดับการเล่ นของตนเอง
ผู้เล่ นจะไม่ ต้องรีบร้ อนในการเล่นอีกต่ อไป

