ระเบียบการแข่งข ันรายการ THAILAND GRAND SENIOR TOURNAMENTS 2022
ให ้ใช ้ระบียบการแข่งขันทั่วไปของ Thailand Champions Tour มาใช ้บังคับในการแข่งขันรายการ
Thailand Grand Senior Tournament ในทุกรายการ จนกว่าจะมีประกาศเปลีย
่ นแปลง โดยมีระเบียบ
เพิม
่ เติม ดังนี้
The Terms of Competition of Thailand Champions Tour govern play in all Thailand Grand
Senior tournaments until further notice with the additional Terms as below:
1. คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร ข้อใดข้อหนึง่ ด ังนี้ / Qualification of players
1.1 เป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ทีม
่ อ
ี ายุตงั ้ แต่ 65 ปี ขน
ึ้ ไป
(นับถึงวันเกิด)
Members of Thailand PGA age 65 or above (count to date of birth)
1.2 เป็ นนักกอล์ฟอาชีพทีไ่ ด ้รับเชิญจาก Thailand Champions Tour
Invite Players from Thailand Champions Tour
2. รูปแบบการแข่งข ัน / Format of Play
• เป็ นการแข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ 18 หลุม / Stroke Play format, 18 holes.
หมายเหตุ: ในกรณีเสมอกันในอันดับที่ 1 เท่านัน
้ ให ้ทําการ เพลย์ ออฟ โดยวิธก
ี ารเปรียบเทียบ
สกอร์ การ์ด
Note: In case ties for the first position, the result will be decided by matching
scorecard.
3. ค่าสม ัคร / Entry Fee
• ไม่ต ้องจ่ายค่าสมัครในการเข ้าร่วมการแข่งขัน
There is no entry fee
4. ค่ากรีนฟี ค่ารถกอล์ฟ และค่าแคดดี้ / Green Fee, Golf Cart Fee and Caddie Fee
• นักกอล์ฟเข ้าร่วมการแข่งขันเป็ นผู ้จ่าย
Pay by Players.
หมายเหตุ: นักกอล์ฟสามารถใช ้รถกอล์ฟในการแข่งขันได ้ และกําหนดให ้นักกอล์ฟต ้องมีแคดดี้
ทุกคน
Note: All Players may use golf cart and must have a Caddie.
5. เงินรางว ัล / Prize Money
5.1 เงินรางวัลรวมในแต่ละรายการแข่งขัน คือ 100,000 บาท
Total Prize Money is 1 million Baht.
5.2 นักกอล์ฟทีเ่ ล่นจบอันดับ 1-20 จะได ้รับเงินรางวัล ตามตารางอันดับเงินรางวัลทีก
่ ําหนดไว ้
ในกรณีมน
ี ักกอล์ฟเริม
่ แข่งขันเกิน 20 คน จะมีการปรับตารางเงินรางวัลใหม่เพือ
่ ให ้ทุกคน
ได ้รับเงินรางวัล
Players finishing positions 1-20 will received prize money, in case more than 20
players have started the competition, the prize money list will be adjusted to
ensure all players will receive prize money.

ิ ธิ์ การเข้าแข่งข ัน / Starting Field Categories
6. ลําด ับสท
6.1
ผู ้ชนะ Grand Senior Order of Merit ของปี ทผ
ี่ า่ นมา
Order of Merit Winner of Thailand Grand Senior Tournaments in the past year.
6.2
ผู ้ชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึง่ หรือหลายรายการทีผ
่ า่ นมา
The Winner or Multiple Winner of Thailand Grand Senior Tournament in the
past.
6.3
อันดับ 1-5 จากรายการแข่งขัน Grand Senior Tournament รายการล่าสุด จะได ้รับสิทธิ์
เข ้าร่วมการแข่งขันในรายการถัดไป จํานวน 1 รายการ (เสมออันดับที่ 5 ให ้ตัดสินโดยวิธ ี
เปรียบเทียบสกอร์ การ์ด)
Any member who finishes top 5 in a latest Thailand Grand Senior Tournament
in the current season, will be exempted into the next immediate Thailand
Grand Senior Tournament in the same season. (tied for 5th position will decide
by matching score cards)
6.4
นักกอล์ฟทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามข ้อ 1.1 และ 1.2
Members on 1.1 and 1.2 above.
หมายุหตุ: จะถือว่าการสมัครสมบูรณ์เมือ
่ มีการยืน
่ ใบสมัครเท่านัน
้ จะไม่รับการสมัครโดยวิธก
ี ารอืน
่
The entry is completed by submit the application form to Thailand Champions Tour,
entry do not complete by telephone call.
หมายเหตุ:
1. การเปรียบเทียบ สกอร์ การ์ด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอร์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของการเล่น 18,9,6,3
หลุมตามลําดับ หากยังเสมอใหเปรียบเทียบหลุมต่อหลุม โดยนับย ้อนกลับจากหลุม 18
Matching Score card means matching for the better score of the last 18,9,6,3
holes respectively, if still tie, hole by hole matching count back from hole 18.
2. ลําดับสิทธิน
์ ี้ อาจมีการแก ้ไขเพือ
่ ความเหมาะสม โดยไม่มก
ี ารแจ ้งล่วงหน ้า
The above categories may be revised without prior notice.
่ จะไปอยูใ่ นลําดับสิทธิท
3. ในกรณีทน
ี่ ักกอล์ฟมี 2 ลําดับสิทธิ์ รายชือ
์ ส
ี่ งู กว่า
In case a player has 2 categories, the player’ name will be list in the higher
category
4. จํานวนนักกอล์ฟของรอบการแข่งขันประมาณ 20 คน หรือจํานวนตามทีค
่ ณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกําหนด
The estimate field size for each tournament is approx.20 or at the discretion of the
Tournament Committee.
ิ้ สุดในทุกกรณี
5. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็ นทีส
่ น
In all cases, the Tournament Committee Decision is FINAL.
_____________________________________

ใบสม ัครเข้าร่วมการแข่งข ันรายการ / APPLICATION FORM
GRAND SENIOR TOURNAMENT
•

วันที่ / Date ____ เดือน / Month _________________________ พ.ศ. / Year_____________________

•

แข่งขันวันที่ / Tournament Date________________________________________________________

•

่ / Name – นามสกุล / Last Name ____________________________________อายุ / Age______ปี /Year
ชือ

•

หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ / Mobile Number ______________________________________________

•

สมาชิกสามัญสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย หมายเลข / Thailand PGA Member Number ______________

ขอสมัครเข ้าร่วมการแข่งขันโดยลําดับสิทธิ์ ดังนี้ (โปรดทําเครือ
่ งหมาย X ในช่องใดช่องหนึง่ ตามข ้อ 1-5 ด ้านล่างนี้) /
Submit the application form with the below category (Please x in your category)
________

1.

ผู ้ชนะ Grand Senior Order of Merit ของปี ทผ
ี่ ่านมา
Order of Merit Winner of the past year

________

2.

ผู ้ชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึง่ หรือหลายรายการทีผ
่ า่ นมา
The Winner or Multiple Winner of Thailand Grand Senior Tournament in the past.

________

3.

อันดับ 1-5 จากรายการแข่งขัน Grand Senior Tournament รายการล่าสุดทีผ
่ ่านมา
Top 5 in a latest Thailand Grand Senior Tournament in the current season.

________

4.

นักกอล์ฟทีไ่ ด ้รับเชิญจากคณะกรรมการ Grand Senior Tournament
Invite from Thailand Champions Tour

________

5.

เป็ นสมาชิกสามัญ ประเภทนั กกอล์ฟแข่งขันอาชีพของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่
มีอายุครบ 65 ปี หรือมากกว่า
Members of Thailand PGA age 65 or above (count to date of birth)

หมายุหตุ: จะถือว่าการสมัครสมบูรณ์เมือ
่ มีการยืน
่ ใบสมัครเท่านัน
้ จะไม่รับการสมัครโดยวิธก
ี ารอืน
่
The entry is completed by submit the application form to Thailand Champions Tour, entry do not accept by
telephone call or any other method.
ขอรับรองว่า ได ้รับทราบระเบียบการแข่งขันและตกลงทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามระเบียบการแข่งขันของ Thailand Champions Tour
และ Grand Senior Tournament รวมถึงระเบียบการแข่งขันเพิม
่ เติมทีก
่ ําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทุกประการ
I acknowledge and accepted of the Thailand Champions Tour and Grand Senior Tournaments term of
Competition and agree to abide by these and any amendments made by them or persons acting with their
authority, that may from time to time be made.

่ ผู ้สมัคร / Applicant’s Signature
ลงชือ

_________________________________________

วันที่ / Date ___________________________________

