THAI LPGA TOUR 2019
กฎสนามและขอกำหนดการแขงขัน

กฎสนามและขอกำหนดการแขงขันนี้ รวมกับกฎสนามเพ�ม� เติมหร�อแกไขทีจ่ ะประกาศโดย THAI LPGA ณ สนาม
แขงขัน เพ�อ่ ใชกบั การแขงขันของ THAI LPGA ทุกรายการ ขอความฉบับสมบูรณของกฎสนามทีน่ ำมาอางอิงไว
ดานลางนี้ สามารถดูไดจาก Official Guide to the Rules of Golf ทีป่ ระกาศใชตง้ ั แตเดือนมกราคม 2562
นอกจากจะแจงเปนอยางอื่น โทษของการฝาฝนกฎสนามคือ ปรับโทษทั่วไป
(ปรับแพหลุมในแมทชเพลย หร�อ ปรับโทษสองสโตรคในสโตรคเพลย)
1. เขตนอกสนาม (Out of Bounds) - กฎขอ 18.2
ก) ลูกออกนอกสนามเมื่อลูกอยูนอกกำแพงที่แสดงอาณาเขตของสนาม
ข) ลูกที่เลนจากฝงหนึ่งของถนนสาธารณะซึ่งกำหนดเขตนอกสนามและมาหยุดอยูในอีกฝงหนึ่งของถนน
ถือวาลูกนั้นอยูนอกสนาม ถึงแมวาลูกนั้นจะมาอยูในอีกสวนของสนามของหลุมอื่น
2. บร�เวณปรับโทษ (Penalty Area) - กฎขอ 17
ก) เมือ่ บร�เวณปรับโทษไดกำหนดไวเพ�ยงดานเดียว ใหถอื วา บร�เวณนัน้ ตอเนือ่ งไปไมมที ส่ี ดุ เมือ่ บร�เวณปรับโทษ
ติดกับอาณาเขตสนาม บร�เวณปรับโทษนั้นตอเนื่องไปตอกับขอบเขตสนามนั้น
ข) เมือ่ พบลูกของผูเ ลนใน หร�อรูห ร�อแนใจวาลูกมาอยูใ นบร�เวณปรับโทษและทีซ่ ง่ึ ลูกผานเขามาครัง้ สุดทาย ในบร�เวณ
ปรับโทษคือจ�ดเชื่อมตอกับขอบเขตสนามอนุญาตใหผอนปรนฝงตรงขามไดตาม Model Local Rule B-2.1
ดรอปโซนสำหรับบร�เวณปรับโทษ (Dropping Zones for Penalty Areas)
เมือ่ มีดรอปโซนสำหรับบร�เวณปรับโทษ ถือเปนทางเลือกเพ�ม� สำหรับการผอนปรนของการปรับโทษหนึง่ สโตรค
พ�้นที่ดรอปโซนเปนพ�้นที่ผอนปรนตามกฎขอ 14.3 ตองดรอปลูกใน และตองมาหยุดในพ�้นที่ผอนปรนนั้น
3. สภาพสนามผิดปกติ (Abnormal Course Conditions) - กฎขอ 16.1
ก. พ�้นที่ซอม (Ground Under Repair)
(1) บร�เวณที่ลอมรอบดวยเสนสีขาว รวมถึงบร�เวณทางขามของผูเขาชมตามที่กำหนดไว
(2) พ�้นที่เสียหาย (เชน เกิดจากการเคลื่อนที่ของฝูงชนหร�อพาหนะ) ที่กรรมการเห็นวาผิดปกติ
(3) รอยตอหญา ใหใช Model Local Rules F-7
(4) หญาที่คลุมรองสายเคเบิ�ล
(5) จำกัดการผอนปรนจากการยืนในหลุมสัตว ปรับเปลี่ยนกฎขอ 16.3 ดังนี้
“ถือวาไมมีการติดขัดจากหลุมสัตว ถาหลุมสัตวนั้นเพ�ยงติดขัดการยืนของผูเลน”
(6) เสนหร�อจ�ดบอกระยะ (รวมจ�ดอางอิงบนกร�นและสีแสดงระยะไดรฟ) ในบร�เวณทั่วไปที่ตัดหญาเทา
แฟรเวยหร�อสั้นกวา ถือเปนพ�้นที่ซอม ซึ่งอาจผอนปรนไดตามกฎขอ 16.1
แตสิ�งเหลานี้ ถาเพ�ยงติดขัดการยืนของผูเลน ไมสามารถผอนปรนได
ข. สิ�งกีดขวางเคลื่อนยายไมได (Immovable Obstruction)
(1) เสนสีขาวและสิ�งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดที่เชื่อมตอกัน ใหถือเปนสภาพสนามผิดปกติชิ�นเดียวกัน
(2) พ�้นที่สวนตกแตงและทุกสิ�งที่งอกภายในซึ่งลอมรอบดวยสิ�งกีดขวางเคลื่อนยายไมได
ถือเปนสภาพสนามผิดปกติชิ�นเดียวกัน
(3) แผนและวัสดุที่ปกคลุมสายเคเบิ�ล
(4) ถนนและทางที่ปูดวยเศษไมสับหร�อสิ�งคลายกัน
(5) สะพานชั่วคราวที่สรางข�้นสำหรับผูเลนและผูชม นอกจากจะกำกับไวเปนอยางอื่นในกฎสนาม
(6) รองระบายน้ำทีส่ รางดวยวัสดุประดิษฐทต่ี ดิ กับทางรถว�ง� ถือเปนสิง� กีดขวางเคลือ่ นยายไมไดในบร�เวณ
ทั่วไป และเปนสวนหนึ่งของทางรถ
หมายเหตุ: วัสดุใด (หิน อิฐ ทอ หร�อสิ�งคลายกัน) ที่สรางติดกับทางรถหร�อทางระบายน้ำเพ�่อการดูแล
รักษาสนามถือเปนสวนหนึ่งของทางรถ
ค. ลูกจม (Embedded Ball) - กฎขอ 16.3
ใหใช Model Local Rule F-2.2 และกฎขอ 16.3 ปรับเปลี่ยนดังนี้ :
ไมอนุญาตใหผอนปรน ถาลูกจมในผนังหญาชั้นบังเกอร
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4. สิ�งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดใกลกร�น (Immovable Obstruction Close to Putting Greens)
ใหใช Model Local Rule F-5 แตปรับเปลี่ยนดังนี้ :
สำหรับลูกที่อยูในบร�เวณทั่วไป อนุญาตใหผอนปรนเมื่อลูกและสิ�งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดนั้นอยูในพ�้นที่หญา
ตัดสั้นเทาแฟรเวยหร�อสั้นกวานั้นเทานั้น
5. วัตถุรวม (Integral Objects)
ก) แผนบุในบังเกอรที่อยูในตำแหนงเดิม
ข) ลวด สายเคเบิ�ล วัสดุหร�อสิ�งอื่นที่ติดกับตนไมหร�อวัสดุถาวรอื่น
ค) กำแพงเข�่อนและเสาค้ำที่อยูภายในบร�เวณปรับโทษ
ง) ปายโฆษณาที่ลอยอยู / แผนปายในบร�เวณปรับโทษ (ไมอนุญาตผอนปรนสำหรับการกีดขวางเสนทางเลน)
ลวด หร�อสายเคเบิ�ลที่ตร�งสิ�งเหลานี้ คือสายเคเบิ�ลชั่วคราว
6. เศษไมสับ (Wood Chips)
เศษไมสับรอบโคนตนไมเปน loose impediments
7. ขอบของกร�น / ขอบของบังเกอร (Edges of Putting Green/Bunkers Defined)
ถาจำเปน จะฉีดดวยสีเข�ยวหร�อสีฟา ใหถือวาเสนนั้นอยูในกร�นหร�ออยูในบังเกอร
8. สายเคเบิ�ลถาวรยกระดับ (Permanent Elevated Power Cables)
ใหใช Model Local Rule E-11 (ยกเลิกสโตรคนั้นและตองเลนใหม)
9. สิ�งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดชั่วคราว (Temporary Immovable Obstructions - TIO)
ใหใช Model Local Rule F-22 เกี่ยวกับสายไฟฟาชั่วคราวและสายเคเบิ�ล และใช F-23 เกี่ยวกับ TIO
สิ�งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดชั่วคราว - คำจำกัดความ
ดังตัวอยางตอไปนี้ แตมิไดจำกัดเพ�ยงเทานี้ : นาิกา ปายโฆษณาติดกับสิ�งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดชั่วคราว หร�อ
ปายโฆษณา และปายแสดงหมายเลขหลุม สิ�งบอกระยะที่อยูรอบบร�เวณตั้งที
สิ�งกีดขวางเคลื่อนยายได - คำจำกัดความ
ดังตัวอยางตอไปนี้ แตมิไดจำกัดเพ�ยงเทานี้ : ปายโฆษณาที่ตั้งเดี่ยวหางจากบร�เวณตั้งที ถังหร�อจ�ดรับเคร�่องดื่ม
กลองและขาตั้งกลองทุกชนิด ไมโครโฟน เสาว�ทยุสำหรับรายงานผลคะแนน และสิ�งชี้ทางขาม
ก) แนวทางดรอปโซน : ในบร�เวณทัว่ ไป เมือ่ ลูกของผูเ ลนอยูใ น หร�อบน หร�อใกลกบั TIO ซึง่ TIO นัน้ กีดขวางการยืน
หร�อบร�เวณตั้งใจสว�ง และตองการผอนปรน ผูเลนอาจเลือกทางเลือกที่อนุญาตตามกฎสนามเร�่อง TIO หร�อ
กฎขอ 16.1 หร�อถามีดรอปโซน อันเปนทางเลือกอีกทางหนึง่ ผูเ ลนอาจดรอปลูกเดิมหร�อลูกอืน่ โดยไมมโี ทษปรับ
ที่ดรอปโซนที่ใกลที่สุด แมวาดรอปโซนนั้นจะใกลหลุมกวา ดรอปโซนถือวาเปนพ�้นที่ผอนปรนและลูกตองมาอยู
ภายในพ�้นที่ และเลนจากพ�้นที่นั้น
ข) ผอนปรนขางใดขางหนึ่ง : TIO ทั้งหมดสามารถผอนปรนดานใดดานหนึ่งได แตทั้งนี้ไมอนุญาตใหผอนปรนจาก
line of sight เมื่อผูเลนเลือกที่จะดำเนินการตามกฎขอ 16.1
ค) เชือ่ มดวยเสนทีข่ ด� เชือ่ ม : เมือ่ TIO สองหร�อสามชิน� ตอเนือ่ งกันดวยเสนทีข่ ด� เชือ่ ม ใหถอื วา TIO นัน้ เปนชิน� เดียวกัน
10. ไมกอลฟและลูกกอลฟ (Clubs and Balls)
ก) รายชือ่ หัวไมกอลฟทีส่ อดคลองตามกฎ : ใหใช Model Local Rule G-1 โทษปรับเมือ่ ใชไมทฝ่ี า ฝนกฎสนามขอนี้ :
ตัดสิทธิ์แขงขัน
ข) ขอกำหนดรองและเคร�อ่ งหมาย : ใหใช Model Local Rule G-2 โทษปรับเมือ่ ใชไมทฝ่ี า ฝนกฎสนามนี:้ ตัดสิทธิแ์ ขงขัน
ค) รายชื่อลูกกอลฟที่สอดคลองกับกฎ : ใหใช Model Local Rule G-3 โทษปรับกฎสนามขอนี้ : ตัดสิทธิ์แขงขัน
ง) กฎใชลกู เดียว : ใหใช Model Local Rule G-4 (ขอยกเวน: กฎสนามนีจ้ ะไมใชกบั นักกอลฟอาชีพและสมัครเลนใน
การแขงขันโปร-แอม) โทษปรับเมื่อใชลูกกอลฟฝาฝนกฎสนามนี้ : ปรับโทษทั่วไปในแตละหลุมที่ผูเลนฝาฝน
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11. เวลาเร��มเลน (Time of Starting)
ผูเลนอยูที่จ�ดเร��มเลนเมื่อเขามาอยูในพ�้นที่ภายในเชือกหร�อเสนที่กำหนดที่บร�เวณตั้งที รวมถึงเต็นทปลอยตัว
หากมีทั้งเชือกกั้นและเสนกำหนดเขต ใหใชเสนกำหนดเขตเปนพ�้นที่เร��มเลน
12. ชวงจังหวะการเลน (Pace of Play) - กฎขอ 5.6b(3)
เมื่อไมมีสถานการณอันควรยกเวน กลุมใดที่ใชเวลามากกวาที่กำหนดจะถูกจับเวลา และในกรณีมีกลุมที่สองหร�อ
กลุมที่ตามมา ถือวาอยูนอกตำแหนง จากการเร��มจับเวลา ถาหากผูเลนคนใดก็ตามใชเวลาเกิน 50 ว�นาที
“ในการเปนคนแรกที่เลนช็อตแอพโพรช (รวมถึงผูเลนคนแรกที่หลุมพาร 3 ในทีช็อต) รวมทัง้ ชิพหร�อพัตต” หร�อ
เกิน 40 ว�นาที ในทีชอ็ ตและ “ช็อตของผูเ ลนลำดับที่ 2 หร�อ 3” จะถือวาผูเ ลนนัน้ มี “bad time”
หัวหนาผูตัดสินเปนผูกำหนดเวลาในการเลน และจะติดประกาศบนบอรดประกาศขอมูลการแขงขัน
กลุมแรกและกลุมตอไปจะถือวา อยูนอกตำแหนง ถาระหวางรอบ กลุมไดใชเวลามากกวาที่กำหนดในการเลนแตละ
หลุม กลุมที่ตามมาจะอยูนอกตำแหนงเมื่อใชเวลามากกวาชวงเวลาหางระหวางกลุมที่กำหนดจากกลุมขางหนา
และใชเวลามากกวากำหนดในแตละหลุม bad time ของผูเลนที่อยูในกลุมที่ถูกจับเวลาจะนับตอไปในรอบนั้น ถึงแม
วากลุมนั้นจะกลับเขาตำแหนงในเวลาตอมา
โทษปรับเมื่อฝาฝนชวงจังหวะการเลน : สโตรคเพลย และแมทชเพลย
• 1 bad time
- ไดรับการเตือนจากผูตัดสิน และแจงวา ครั้งตอไปจะถูกปรับโทษ
• 2 bad times
- ปรับ 1 สโตรค และปรับเง�น 2,000 บาท
• 3 bad times
- ปรับ 2 สโตรค หร�อปรับแพหลุมในแมทชเพลย และปรับเง�น 3,000 บาท
• 4 bad times
- ตัดสิทธิ์แขงขัน และปรับเง�น 5,000 บาท
ผูเลนใดถูกจับเวลา 6 ครั้งในหนึ่งฤดูกาลแขงขันจะถูกปรับ 2,000 บาท และปรับเพ��มอีก 1,000 บาทตอการละเมิด
ที่เพ��มข�้นแตละครั้ง
หมายเหตุ:
ก) ผูเลนจะไดรับการแจงเมื่อมีการจับเวลา
ข) การจับเวลาจะเร��มข�้น เมื่อผูตัดสินเห็นวาเปนเวลาตามลำดับที่ผูเลนตองเลน
ค) จะมีการบันทึกเวลาเมื่อยืดไปถึงหลุมที่สอง อยางไรก็ตาม ถาผูเลนคนใดถูกจับเวลาอีกครั้งในรอบนั้น จะมีการ
บันทึกเวลาอยางนอยหนึ่งครั้ง
ง) ในบางกรณี ผูเลนเพ�ยงคนเดียว หร�อสองคน อาจถูกจับเวลาไมใชทั้งกลุม
จ) การสุมจับเวลา : เมื่อไมมีเหตุอันควรใหยกเวน ผูเลนตองไดรับ bad time ถาใชเวลาเกิน 59 ว�นาทีในช็อตใด ๆ
ระหวางรอบทีม่ ไิ ดอยูใ นระหวางการจับเวลา ในกรณีเชนนี้ ตำแหนงของกลุม ผูเ ลนกับกลุม หนาไมนำมาพ�จารณา
หมายเหตุ: ผูเลนจะไมไดรับการแจงเมื่อมีการสุมจับเวลา
ฉ) ผูเลนใดตองการจะถามเร�่องการจับเวลาของตน ตองถามกับผูตัดสิน / ผูอำนวยการแขงขัน ภายใน 30 นาที
หลังจบรอบการแขงขันของตน หากหลังจากนี้ การบันทึกเวลานั้นจะคงไวตามเดิม
13. การหยุดพักการเลน (Suspension of Play) - กฎขอ 5.7
สัญญาณตอไปนี้จะใชเมื่อมีการหยุดพักการเลนและกลับมาเลน
• หยุดทันที สำหรับสถานการณอันตราย
: เสียงแตรยาวหนึ่งครั้ง
• หยุด สำหรับสถานการณ ไมอันตราย
: เสียงแตรสั้น 3 ครั้ง
• กลับมาเลน
: เสียงแตรสั้น 2 ครั้ง
หมายเหตุ : หากมีสัญญาณเตือนใหหยุดการเลนเนื่องจากมีภยันตรายอันใกล ใหงดการใชพ�้นที่ฝกซอมทุกพ�้นที่
ทันที
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กฎสนามและขอกำหนดการแขงขัน

14. การฝกซอม (Practice) - กฎขอ 5.2
ก) การฝกซอมกอนหร�อระหวางรอบในสโตรคเพลยและแมทชเพลย : กฎขอ 5.2b และ 5.2a ปรับเปลี่ยนดังนี้
กอนและระหวางรอบ ผูเลนตองไมซอมในสนามแขงขัน
โทษปรับเมื่อฝาฝนกฎขอ 5.2 : ใหดูรายละเอียดการปรับโทษในกฎขอ 5.2
ข) หามซอมบนกร�นหร�อใกลกร�นของหลุมที่พ�่งเลนเสร็จ : กฎขอ 5.5b ปรับเปลี่ยนดังนี้
เมื่อผูเลนอยูในการเลนระหวางหลุม 2 หลุม (หลุมที่เพ��งเลนจบและหลุมถัดไป) ผูเลนตองไม:
• ซอมสโตรคบนกร�นหร�อใกลกร�นของหลุมที่พ�่งเลนจบ หร�อ
• ทดสอบสภาพของกร�นนั้น โดยการลูบกร�นหร�อกลิ�งลูก
15. อุปกรณวัดระยะทาง (Distance Measure Devices)
กฎขอ 4.3a(1) ปรับเปลี่ยนดังนี้:
ระหวางรอบการเลน ผูเลนตองไมหาขอมูลใดเกี่ยวกับระยะโดยการใชอุปกรณวัดระยะอิเล็คทรอนิค
โทษปรับเมื่อฝาฝนกฎขอ 4.3 : ใหดูรายละเอียดการปรับโทษในกฎขอ 4.3
(ขอยกเวน : กฎสนามนี้ไมใชสำหรับนักกอลฟอาชีพและสมัครเลนในการแขงขันโปร-แอม)
16. การใชพาหนะ (Transportation Policy)
ระหวางรอบการเลน ผูเลนหร�อแคดดี้ตองไมนั่งหร�อขับข�่พาหนะที่มีเคร�่องยนต ยกเวนจะไดรับอนุญาตหร�อตอมา
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ผูเลนที่กำลังจะเลน หร�อไดเลนจบแลว ตามกฎสโตรคและระยะ จะไดรับอนุญาต
ใหนั่งหร�อขับข�่พาหนะที่มีเคร�่องยนต ไดเสมอ ผูเลนจะถูกปรับโทษทั่วไปในแตละหลุมที่ฝาฝน การฝาฝนระหวางหลุม
ใหปรับโทษในหลุมถัดไป (ขอยกเวน : กฎสนามนี้ไมใชสำหรับนักกอลฟอาชีพและสมัครเลนในการแขงขันโปร-แอม)
17. การตัดสินเมื่อเสมอกัน (Deciding Ties)
ถามีการเสมอกัน ในอันดับที่หนึ่ง ใหเลนเพลยออฟแบบหลุมตอหลุม (hole-by-hole play-off) ที่หลุม 18 ทันที
หลังจากที่ผูเลนทุกคนไดสงคืนสกอรการด เพ�่อหาผูชนะ ยกเวนคณะกรรมการจะประกาศเปนอยางอื่น
18. หนวยบันทึกสกอรและการสงคืนสกอรการด (Recording Area and Scorecard Returned)
ที่ตั้งของหนวยบันทึกสกอร (Recording Area) จะแจงใหทราบไวในกฏสนามหร�อบอรดประกาศขอมูลในแตละ
รายการแขงขัน ถือวาผูเลนสงสกอรการดเร�ยบรอยแลว ตอเมื่อผูเลนไดกาวออกจากพ�้นที่ของหนวยบันทึกสกอร
แลวทั้งสองเทา
19. ผลการแขงขัน – จบการแขงขัน (Results of Competition – Competition Closed)
ก) แมทชเพลย : ถึอวาผลของการแขงขันเปนที่สิ�นสุดเมื่อไดบันทึกในหองทัวรนาเมนทเร�ยบรอยแลว
ข) สโตรคเพลย : เมื่อมีการมอบถวยรางวัลชนะเลิศใหกับผูชนะการแขงขัน เมื่อนั้นถือวาไดประกาศผลการแขงขัน
อยางเปนทางการ และการแขงขันสิ�นสุดลง
ขอยกเวน: การแขงขันรอบคัดเลือกของ THAI LPGA ทุกรายการ ใหข�้นกับการตัดสินของคณะกรรมการ
20. การใชสารกระตุน (Anti-Doping)
ผูเลนตองยอมปฏิบัติตามขอกำหนดนโยบายการใชสารกระตุน
หมายเหตุ : ผูเ ลนควรทราบและตระหนักวา ภายใตนโยบายการใชสารกระตุน ถามีการพบวาผูเ ลนละเมิดกฎการใช
สารกระตุน ผูเลนจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งจากการแขงขันที่ผูเลนถูกตรวจสอบการใชกระตุน (หร�ออีกนัยหนึ่ง คือ ณ
สถานที่ที่ไดกระทำการฝาฝน) และจากการแขงขันตอไปที่จะรวมแขงขัน จนกวาจะสิ�นสุดการถูกพักการเลนชั่วคราว
และไดรับการคืนสิทธิ์ใหกลับมาเลนไดตามนโยบาย นอกจากนี้ ผูเลนอาจถูกสอบสวนตามกฎหมายของทองถิ�นที่
ซึ่งทำการแขงขัน การตัดสิทธิ์แขงขันดวยเหตุเชนนี้ หมายรวมถึงการตัดสิทธิ์ที่เกี่ยวกับผลการแขงขัน คะแนนตาง ๆ
และเง�นรางวัลดวย
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