เพื่อใหการจัดการแขงขันเปนไปอยางมีระเบียบ ผูเลน และ แคดดี้ พึงศึกษาระเบียบการแขงขันดังตอไปนี้ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด สมาคมกีฬา
กอลฟอาชีพสตรีไดประกาศระเบียบและขอพึงปฏิบัติในการรวมการแขงขันกีฬากอลฟอาชีพสตรีของ Thai LPGA Tour ไวเปนสาธารณะ ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สมาคมฯ ถือวานักกอลฟที่เขารวมแขงขันทุกคนไดรบั ทราบและยอมรับระเบียบฯ นี้โดยทั่วกัน
1. คาสมาชิกทัวรแขงขันรายป (TOUR MEMBER ANNUAL FEE)
นักกอลฟอาชีพสตรีที่รวมแขงขันกับ Thai LPGA Tour และไดรับเงินรางวัล จะถูกจัดอันดับเงินรางวัลสะสมประจําฤดูกาล หรือ Thai LPGA Order
of Merit Ranking
สมาคมฯ ไดกําหนดใหสมาชิกตองจายคาสมาชิกทัวรแขงขันรายป (Tour Member Annual Fee) ไวดังนี้
1.1 นักกอลฟสัญชาติไทย
3,000 บาท/คน/ฤดูกาล 2019
1.2 นักกอลฟตางชาติ
10,000 บาท/คน/ฤดูกาล 2019
2. การรับสมัคร, วิธกี ารสมัครและคาสมัครแขงขันรายการในทัวร (ENTRY REGULATIONS, PROCEDURES AND ENTRY FEE)
2.1 ในแตละรายการแขงขัน สมาคมฯ ไดกําหนดจํานวนนักกอลฟสตรีที่จะเขารวมแขงขัน รวมทั้งสิ้น 84 คน โดยแบงตามประเภทไวดังนี้
2.1.1 นักกอลฟอาชีพสตรี 60 คนแรกในอันดับเงินรางวัลสะสมประจําฤดูกาล (คะแนนปจจุบันและลาสุด)
2.1.2 นักกอลฟสตรีสมัครเลนทีมชาติไทยจากสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย 4 คน
2.1.3 นักกอลฟสตรีที่ไดรับเชิญจากผูสนับสนุน 8 คน
2.1.4 นักกอลฟสตรีจากรอบคัดเลือก 12 คน (นักกอลฟอาชีพ 8 คน และนักกอลฟสมัครเลน 4 คน)
2.2 วิธีการสมัคร
นักกอลฟที่ตองการสมัครเขาแขงขันในรายการแขงขันใดของทัวร สามารถกรอกรายละเอียดสวนตัวใน Entry Form บนเว็บไซตของ Thai
LPGA ไดดังนี้ : www.thailpga.com > การแขงขัน > ขอมูลการแขงขัน > [เลือกรายการที่ตองการสมัครแขงขัน] > Entry Form หลังจาก
กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณแลว ใหคลิกปุม Submit เพื่อยืนยันการสมัคร
หมายเหตุ : เมื่อทําการสมัครเรียบรอยแลว สามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครไดที่ ขอมูลการแขงขัน > Entry List ภายใน 1 สัปดาห
2.3 หากมีผูสมัครคัดเลือกเขาแขงขันมากกวาจํานวนที่ตองการตามที่กําหนดไว จะกําหนดใหมีการแขงขันรอบคัดเลือก หรือ Qualifier Round
โดยจะประกาศวันและเวลาใหทราบอีกครั้ง คาสมัครรอบคัดเลือก 2,500 บาท/คน (ไมรวมคาแคดดี้)
2.4 คาสมัครแขงขันรายการในทัวร
ผูสมัครที่เปนสมาชิกทัวรแขงขันของ Thai LPGA
: 2,500 บาท/คน (ไมรวมคาแคดดี้)
ผูสมัครทีไมไดเปนสมาชิกทัวรแขงขันของ Thai LPGA
: 5,000 บาท/คน (ไมรวมคาแคดดี้)
3. การลงทะเบียนรายงานตัว (REGISTRATION)
3.1 นักกอลฟรอบทัวรนาเมนท ที่อยูในประเภทที่ 2.1.1, 2.1.2 และ 2.1.3 ใหลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนในหองทัวรนาเมนท ในวัน
ฝกซอมอยางเปนทางการ ในเวลา 07:00 - 11:00 น. มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
3.2 นักกอลฟรอบคัดเลือก ใหลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนในหองทัวรนาเมนท โดยจะประกาศวันและเวลาใหทราบอีกครั้ง
หมายเหตุ : นักกอลฟที่ไมลงทะเบียนรายงานตัวตามสถานที่ วันและเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์เขาแขงขัน
4. การถอนตัว (WITHDRAWALS)
4.1 การถอนตัวกอนการแขงขัน
ผูสมัครตองแจงใหฝายจัดการแขงขันทราบกอน “วันปดรับสมัคร” ของรายการแขงขันนั้น ๆ หากไมแจงหรือแจงลาชากวากําหนด จะตองเสีย
คาปรับเทากับคาสมัครของรายการแขงขันนั้น หรือริบเงินคาสมัคร หากมีการจายคาสมัครแลว
ขอยกเวน กรณี เกิดการเจ็บปวยหรือปญหาทางดานสุขภาพใด ๆ ใหยืนยันดวยใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลเทานั้น
4.2 การถอนตัวระหวางการแขงขัน
ผูเลนที่ตองการถอนตัวจากการแขงขัน เนื่องจากกรณีเจ็บปวยหรือปญหาทางดานสุขภาพใด ๆ รวมทั้งอุบัติเหตุ ตองแจงใหฝายจัดการ
แขงขันทราบลวงหนากอนการแขงขันในวันถัดไป หรือกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยในระหวางการแขงขันใหแจงแกผูอาํ นวยการจัดการ
แขงขันทันที
5. การแตงกาย (DRESS)
อางถึงระเบียบการแตงกายมาตรฐานตามระเบียบพึงปฏิบัติในการแขงขันของ Thai LPGA Tour ผูเลน และ แคดดี้ ทุกคนพึงแตงกายใหเหมาะสมกับ
การเปนนักกอลฟอาชีพ ทั้งในสนามและบนคลับเฮาส ไมอนุญาตให ผูเ ลน และ แคดดี้ ใสกางเกงหรือกระโปรงยีนส หรือทรงยีนส กางเกงที่มีกระเปา
ขาง กางเกงวอรมหรือกางเกงยืดรัดรูป ชุดประเภทจัมพสูท และเสื้อยืดคอกลม ทั้งในวันฝกซอมและวันแขงขัน รวมถึงวันที่มีประชุมผูเลน และไม
อนุญาตสวมใสรองเทาแตะขึ้นบนคลับเฮาสและหองทัวรนาเมนทโดยเด็ดขาด
นักกอลฟอาชีพ
: ปรับเงิน 500 บาท
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:
นักกอลฟสมัครเลน
: หามลงแขงในแมทชตอไป
6. แคดดี้ (CADDIES)
ผูเลนที่ใชแคดดี้สว นตัวตองแจงตอฝายจัดการแขงขัน (ในวันสมัครหรือวันลงทะเบียน) แคดดี้ทุกคนตองนําถุงทรายสําหรับกลบรอยดิวอทและคราด
สําหรับเกลี่ยทรายติดตัวไปในการออกรอบทุกครั้ง (ในกรณีที่สนามไมไดจัดเตรียมคราดไวที่บังเกอร) มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหลงสนามแขงขัน
ไปกับนักกอลฟ
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7. การใชรถกอลฟ (GOLF CART)
หาม ผูเลน และ แคดดี้ ใชรถกอลฟในวันฝกซอมอยางเปนทางการ
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:
นักกอลฟอาชีพ
นักกอลฟสมัครเลน

: ปรับเงิน 500 บาท
: หามลงแขงในแมทชตอไป

8. ขอกําหนดการฝกซอม (PRACTICE REGULATIONS)
ผูเลนสามารถฝกซอมในวันและเวลาที่กําหนด หากนอกเหนือจากนั้น ผูเลนตองออกคาใชจายเองตามกําหนดราคาของสนาม
ผูเลนเลนลูกไดเพียงลูกเดียวเทานั้นในระหวางรอบฝกซอมอยางเปนทางการ โดยมีขอยกเวนดังนี้:
ก) หากผูเ ลนตีพลาดกรีนในช็อตทีต่ ีขึ้นกรีน ผูเลนอาจเลนเพิ่มอีกช็อตหนึ่งได
ข) เมื่อกฎกอลฟอนุญาต (เชน โพรวิชั่นนัลบอล)
ค) ผูเลนอาจซอมพัตต (แตไมใชซอมชิพ หรือซอมลูกในบังเกอร) โดยไมทําใหการเลนลาชา
: ปรับเงิน 500 บาท
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:
นักกอลฟอาชีพ
นักกอลฟสมัครเลน
: หามลงแขงในแมทชตอไป
9. การประชุมผูเ ลน (PLAYERS MEETING)
เพื่อประโยชนของผูเลนเอง และเปนการชี้แจงเกี่ยวกับกฎที่อาจเปลี่ยนแปลง หรือกฎสนามเพิ่มเติม ผูเลนที่ลงทะเบียนเขารวมการแขงขันรายการของ
Thai LPGA Tour ตองเขาประชุมผูเลนทุกคน ยกเวนในกรณีฉุกเฉิน หรือติดสอบ/ติดธุระสําคัญดวยเหตุอนั ควรอนุโลม ใหแจงลวงหนากับ
ผูอํานวยการแขงขัน
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:
นักกอลฟอาชีพ
: ปรับเงิน 500 บาท
นักกอลฟสมัครเลน
: หามลงแขงในแมทชตอไป
10. การกลบรอยไดวอท (REPAIRING DIVOT HOLE)
ผูเลนและแคดดี้ตอ งกลบรอยไดวอทใหเรียบรอยหลังการเลนในแตละชอต
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:
นักกอลฟอาชีพ
: ปรับเงิน 1,000 บาท
นักกอลฟสมัครเลน
: หามลงแขงในแมทชตอไป
11. การเกลีย่ ทรายในบังเกอร (SMOOTHING SAND IN BUNKER)
ผูเลนและแคดดี้ตอ งรับผิดชอบในการเกลี่ยทรายใหเรียบรอยหลังการเลนในบังเกอร
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:
นักกอลฟอาชีพ
: ปรับเงิน 1,000 บาท
นักกอลฟสมัครเลน
: หามลงแขงในแมทชตอไป
12. การรับเงินรางวัล (PRICE MONEY)
เมื่อผลการแขงขันไดถูกประกาศอยางเปนทางการ โดยการติดประกาศไวที่บอรดขอมูลการแขงขันเรียบรอยแลว ผูเลนที่มีรายชื่ออยูในอันดับทีม่ ีเงิน
รางวัลจากการแขงขัน ตองเตรียมสําเนาบัตรประชาชนเพื่อเปนหลักฐานใหกับผูจายเงิน และเซ็นเอกสารใบรับเงินรางวัล โดยขั้นตอนทั้งหมดตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันสุดทายของการแขงขัน กอนเวลา 15:00น. ถาดําเนินการภายหลังจากนั้น ฝายจัดการแขงขันจะถือวาผูเลนสละสิทธิ์
ในการรับเงินรางวัล
13. การรวมพิธมี อบรางวัล (PRIZE PRESENTATION)
ผูเลนที่ผานการตัดตัวและรวมแขงขันในรอบสุดทายทุกคนจะตองอยูร วมในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจะถูกจัดขึ้นทันทีหลังจากการแขงขันรอบสุดทาย
สิ้นสุดลง
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:
นักกอลฟอาชีพ
: ปรับเงิน 1,000 บาท
นักกอลฟสมัครเลน
: หามลงแขงในแมทชตอไป
หมายเหตุ
ผูเลน และ แคดดี้ พึงศึกษากฎสนามและขอกําหนดการแขงขันของ Thai LPGA Tour 2019 หรือ Tour Card ประกอบกับระเบียบและขอปฏิบัติขางตนนี้
รวมทั้งกฎและขอมูลการแขงขันที่เกีย่ วของที่ประกาศในแตละรายการแขงขัน เพื่อประโยชนในการแขงขันของผูเลนและแคดดี้เอง
**************************************
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