ระเบียบการแข่ งขันกีฬากอล์ฟ (Regulations)
การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 38
วันที่ 18-19 มกราคม 2554
ณ สนามกอล์ฟวอลเตอร์ มลิ ล์
ข้ อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่ า “ระเบียบแข่งขันกีฬากอล์ฟ”
ข้ อ 2. บรรดาระเบียบทีข่ ดั หรือแย้ งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้ ระเบียบนีแ้ ทน
ข้ อ 3. ข้ อบังคับและกฎการแข่ งขัน
3.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
3.2 ให้ใช้กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟของ R&A Rules Limited
ข้ อ 4. ประเภทการแข่ งขัน
4.1 ทีมชาย 4 คน
4.2 ทีมหญิง 3 คน
4.3 บุคคลชาย
4.4 บุคคลหญิง
ข้ อ 5. คุณสมบัติของผู้แข่ งขัน
5.1 ให้เป็ นไปตามหมวด 3 และหมวด 4 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
ข้ อ 6. จํานวนผู้แข่ งขัน
6.1 ประเภททีม
6.1.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่ งเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม โดยทีมชาย
ประกอบด้วยนักกีฬาไม่เกิน 4 คน และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ในประเภททีมหญิงประกอบด้วยนักกีฬา
ไม่เกิน 3 คน และไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
6.2.1 กรณี นกั กีฬาในทีมมีคุณสมบัติตาม หมวด 3 ข้อ 10.4 แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย พ.ศ.
2544 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ โดยมีนกั กีฬา ชายไม่เกิน 1 คน และ หญิงไม่เกิน
1 คน

ข้ อ 7. วิธจี ดั การแข่ งขัน
7.1 แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ดงั นี้
7.1.1 ประเภททีมชายและบุคคลชายให้แข่ง 2 วัน วันละ 18 หลุม รวม 36 หลุม
7.1.2 ประเภททีมหญิงและบุคคลหญิงให้แข่ง 2 วัน วันละ 18 หลุม รวม 36 หลุม
7.2 การคิดสกอร์แบบกรอสสอร์ (Gross Score)
7.3 ประเภททีมชาย ให้คิดสกอร์รวมจากผูแ้ ข่งขัน 3 คน ที่มีสกอร์ดีที่สุด และประเภท
ทีมหญิงให้คิดสกอร์รวมจากผูแ้ ข่งขัน 2 คนที่มีสกอร์ดีที่สุด
7.4 รางวัลประเภทบุคคล ให้ใช้สกอร์ของแต่ละคนในการแข่งขันประเภททีม ให้
ถือเป็ นสกอร์บุคคลโดยอัตโนมัติ
สําหรับสถาบันที่ส่งผูเ้ ล่นประเภททีมไม่ครบ ตามข้อ 6.1 ให้ถือว่าเป็ นนักกอล์แข่งขัน
อยูใ่ นประเภทบุคคล ผูท้ าํ สกอร์ต่าํ สุ ดเป็ นผูช้ นะ
7.5 เมื่อการแข่งขันครบตามข้อ 7.1 แล้ว หากปรากฎว่า ผูเ้ ล่นประเภททีม หรื อผูเ้ ล่น
ประเภทบุคคลทําสกอร์รวมตํ่าสุ ดเท่ากัน ให้ตดั สิ นโดยการเปรี ยบเทียบสกอร์ของทีมที่เท่ากัน โดยใช้
ผูเ้ ล่น 3 คนที่ใช้คิดสกอร์ของประเภทชาย และผูเ้ ล่น 2 คนที่ใช้คิดสกอร์ของประเภทหญิง (ไม่นาํ ผูเ้ ล่น
ที่ถูกตัดมาคิด) ตามขั้นตอน ดังนี้
7.5.1 ทีมที่ทาํ สกอร์รวมตํ่ากว่า ในวันที่สองเป็ นทีมชนะ หากยังเสมอกัน
7.5.2 ทีมที่ทาํ สกอร์รวมตํ่ากว่า 9 หลุมหลัง (หลุม 10-18) ในวันที่สองเป็ น
ทีมชนะ หากยังเสมอกัน
7.5.3 ทีมที่ทาํ สกอร์รวมตํ่ากว่า 6 หลุมหลัง (หลุม 13-18) ในวันที่สองเป็ น
ทีมชนะ หากยังเสมอกัน
7.5.4 ทีมที่ทาํ สกอร์รวมตํ่ากว่า 3 หลุมหลัง (หลุม 16-18) ในวันที่สองเป็ น
ทีมชนะหากยังเสมอกัน
7.5.4 ให้เปรี ยบเทียบสกอร์รวมของทีมถอยหลัง ตามลําดับจากหลุม 18..17 … 1
ของวันที่สอง หากสกอร์รวมของทีมตํ่ากว่าหลุมใดตามลําดับ ให้ถือว่าทีมนั้นชนะ
7.6 สําหรับทีมลําดับอื่นๆ หรื อผูเ้ ล่นประเภทบุคคลที่มีสกอร์เสมอกัน ให้เปรี ยบเทียบ
สกอร์ของทีมหรื อสกอร์บุคคล ตามขั้นตอนของ 7.5.1 ถึง 7.5.4
7.7 ในการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาที่มีโทษตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน ยังคงมีสิทธิ์
แข่งขันประเภททีมในวันต่อไป แต่ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลประเภทบุคคล
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ข้ อ 8. กําหนดการแข่ งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเป็ นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ ายเทคนิค
การกีฬา ในคณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็ นผูก้ าํ หนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถา้ มีเหตุจาํ เป็ น
ข้ อ 9 ชุดแข่ งขันและอุปกรณ์ แข่ งขัน
9.1 ชุดแข่งขันชาย ผูแ้ ข่งขันทุกคนต้องแต่งกาย (เสื้ อ) เหมือนกันทั้งทีม ไม่อนุญาต
กางเกงยีนส์ กางเกงทรงยีนส์ กางเกงกีฬา กางเกงที่ใช้เชือกรัด กางเกงที่มีกระเป๋ าข้าง กางเกงขาสั้น
เสื้ อคอกลมไม่มีปก รองเท้าแตะหรื อรองเท้าไม่มีส้น ในบริ เวณสนาม สนามซ้อม หรื อคลับเฮ้าส์
9.1 ชุดแข่งขันหญิง ผูแ้ ข่งขันทุกคนต้องแต่งกาย (เสื้ อ) เหมือนกันทั้งทีม ไม่อนุญาต
กางเกงยีนส์ กางเกงทรงยีนส์ กางเกงกีฬา กางเกงที่ใช้เชือกรัด กางเกงที่มีกระเป๋ าข้าง เสื้ อคอกลมไม่มี
ปก รองเท้าแตะ หรื อรองเท้าไม่มีส้น ในบริ เวณสนาม สนามซ้อม หรื อคลับเฮ้าส์
9.3 อุปกรณ์การแข่งขัน ผูแ้ ข่งขัน ต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
ข้ อ 10 ข้ อปฏิบตั ใิ นการแข่ งขัน
10.1 ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันต้องยอมรับคําตัดสิ น และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสิ นและเจ้าหน้าที่ซ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่ งครัด
10.2 นักกีฬาทุกประเภทควรไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่ มทํา
การแข่งขันของตนไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที และควรรายงานตัวต่อคณะกรรมการปล่อยตัว ณ หลุมที่
กําหนดก่อนเวลาเริ่ มการแข่งขันของตนไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
10.3 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผูแ้ ข่งขัน ต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็ นนักกีฬาที่ดี
ไม่สูบบุหรี่ หรื อของมึนเมาในสนามแข่งขัน และสโมสร และต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ และกฎ
ข้อบังคับกีฬากอล์ฟ
10.4 ผูแ้ ข่งขันประเภทใดหรื อทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อไม่ลงทําการแข่งขันตามคําสั่งของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อคําสั่ง
กรรมการผูต้ ดั สิ น ให้มีโทษตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน ในกรณี ดงั กล่าว ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
หรื อคณะกรรมการบริ หารพิจารณาโทษตามข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544
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ข้ อ 11 ผู้ตัดสิ นและเจ้ าหน้ าที่
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝ่ ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้ อ 12 การประท้ วงและการอุทธรณ์
ให้เป็ นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ให้ทาํ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ยืน่ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้ อ 13 บัตรประจําตัว
ผูแ้ ข่งขันต้องแสดงบัตรประจําตัว (ID Card) ต่อสตารท์เตอร์ก่อนทําการแข่งขัน หากไม่
มีบัตรประจําตัวถือว่ าไม่ มสี ิ ทธิ์ลงแข่ งขัน
ข้ อ 14 ในกรณี ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัย เป็ นผู ้
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้ อ 15 ในพิธีการมอบรางวัล ให้นกั กีฬาทุกทีม ใส่ ชุดกีฬาเข้าร่ วมแสดงความยินดีต่อนักกีฬา
ห้ามใส่ รองเท้าแตะ
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เงือ่ นไขการแข่ งขัน (Conditions of Competition)
ข้อกําหนดการแข่งขัน และกฎสนามที่จะใช้ดงั ต่อไปนี้ ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับกฎ
ข้อบังคับของ R&A Rules Limited ในกรณี ที่เกิดการขัดแย้งเรื่ องการตีความ ให้ยดึ ถือฉบับ
ภาษาอังกฤษของกฎข้อบังคับของ R&A Rules Limited หรื อข้อกําหนดการแข่งขัน และกฎสนาม
ส่ วนที่ 1 ข้ อกําหนดการแข่ งขัน
ข้อกําหนดต่อไปนี้บงั คับใช้ตามกฎข้อ 33-1 ในทุกการแข่งขันที่จดั ขึ้นภายใต้การรับรองของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จนกว่าจะมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลง
1. รายชื่อหัวไม้ ทสี่ อดคล้องกับกฎข้ อบังคับ (List of Conforming Driver Heads)
หัวไม้ (Driver) ที่ผเู ้ ล่นนํามาใช้แข่งขัน ส่ วนของหัวไม้กอล์ฟ (Club Head) ต้องเป็ นรุ่ น
(Model) และมุมองศาหน้าไม้ (Loft) ที่ปรากฏอยูใ่ นรายชื่อหัวไม้ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of
Conforming Driver Heads) จัดทําโดย R&A Rules Limited ฉบับปัจจุบนั (สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ได้ท่ีwww.randa.org หรื อ สํานักงานจัดการแข่งขัน)
(http://www.randa.org/~/media/RandA/Equipment%20Documents/ConformingClubList_P.ashx?dat
e=22%2bNov%2b2010)
ยกเว้ น หัวไม้ท่ีผลิตก่อนปี ค.ศ. 1999 ใช้ได้
การปรับโทษสํ าหรับการนําไม้ ออกไป แต่ ไม่ ใช้ สโตรคด้ วยไม้ กอล์ฟทีล่ ะเมิดข้ อกําหนด
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสําหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิด ปรับโทษสู งสุ ดสี่ สโตรคต่อรอบ
กรณี มีการละเมิด ระหว่างช่วงต่อเนื่องของสองหลุม ให้ปรับโทษในหลุมต่อไป
ขั้นตอนการปฏิบัติเมือ่ พบว่ าละเมิด
ไม้กอล์ฟหนึ่งอันหรื อหลายอันที่ได้นาํ ออกไปที่เป็ นการละเมิดข้อกําหนด ทันทีที่พบว่ามีการละเมิด
เกิดขึ้น ผูเ้ ล่นต้องแจ้งไม่ใช้ไม้น้ นั ในการเล่นต่อมาร์คเกอร์ของตน หรื อผูร้ ่ วมแข่งขันคนใดคนหนึ่ง
ในสโตรคเพลย์ ถ้าผูเ้ ล่นนั้นไม่ปฏิบตั ิตามนี้ผเู ้ ล่นมีโทษตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน
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การปรับโทษสํ าหรับการสโตรคด้ วยไม้ กอล์ฟทีล่ ะเมิดข้ อกําหนด
ตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน
2. ข้ อมูลจําเพาะของลูกกอล์ฟ (Specification of the ball) หมายเหตุของ กฎข้ อ 5-1
2.1 รายชื่อลูกกอล์ฟทีส่ อดคล้องกับกฎข้ อบังคับ (List of Conforming Golf Balls)
ลูกกอล์ฟที่ผเู ้ ล่นใช้เล่นต้องปรากฏอยูใ่ นรายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of
Conforming Golf Balls) จัดทําโดย R&A Rules Limited ฉบับปัจจุบนั (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ท่ี
www.randa.org หรื อ สํานักงานจัดการแข่งขัน)
(http://www.randa.org/~/media/RandA/Equipment%20Documents/Conforming%20Ball.ashx?date=
03%2bNov%2b2010)
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดข้ อกําหนด ตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน
2.2 ลูกกอล์ฟประเภทเดียวกัน (One Ball Condition)
ลูกกอล์ฟที่ผเู ้ ล่นใช้เล่นในระหว่างรอบที่กาํ หนดต้องมียหี่ อ้ และแบบเดียวกันตามรายชื่อหนึ่งชื่อที่
ปรากฏอยูใ่ นรายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Golf Balls) จัดทําโดย
R&A Rules Limited ฉบับปัจจุบนั
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดข้ อกําหนด
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสําหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิด ปรับโทษสู งสุ ด สี่ สโตรคต่อรอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติเมือ่ พบว่ าละเมิด
เมื่อผูเ้ ล่นพบว่าได้เล่นลูกกอล์ฟที่ละเมิดข้อกําหนดนี้ ผูเ้ ล่นต้องยกเลิกลูกนั้นก่อนเล่นบนแท่นตั้งที
ของหลุมต่อไป และเล่นต่อให้จบรอบด้วยลูกกอล์ฟที่ถกู ต้อง มิฉะนั้น ผูเ้ ล่นมีโทษตัดสิ ทธิ์จากการ
แข่งขัน หากพบการละเมิดในระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง และผูเ้ ล่นเลือกที่จะนําลูกที่ถูกต้อง
มาใช้แทนที่ก่อนเล่นจบหลุมนั้น ผูเ้ ล่นต้องวางลูกที่ถูกต้องตรงจุดที่ได้เล่นลูกที่ละเมิดไปหยุดอยู่
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3. เวลาเริ่มทําการแข่ งขัน (Time of Starting) หมายเหตุของกฎข้ อ 6-3 a
ถ้าผูเ้ ล่นมาถึงจุดเริ่ มเล่น พร้อมเล่นภายในห้านาทีหลังจากเวลาเริ่ มต้นเล่นของตน ในกรณี ไม่มี
เหตุอนั ควรในสถานการณ์ที่เชื่อถือได้ ที่จะละเว้นการปรับโทษตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน ตามที่กาํ หนด
ไว้ในกฎข้อ 33-7 ให้ปรับโทษที่ไม่มาเริ่ มเล่นตามกําหนดเวลาคือ ปรับสองสโตรคในหลุมแรกใน
สโตรคเพลย์ แทนการตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน สําหรับการปรับโทษในการมาสายเกินเวลาห้านาที
คือ การตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน
4. เวลาทีใ่ ช้ ควบคุมการแข่ งขัน (Pace of Play) หมายเหตุ 2 ของ กฎข้ อ 6-7
ในกรณี ไม่มีเหตุที่สมควรลดหย่อนผ่อนโทษ กรรมการจะทําการจับเวลา ถ้าพบว่าผูเ้ ล่น
กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเล่นช้ากว่าเวลาที่ใช้ในการเล่นที่กาํ หนดและในกรณี กลุ่มที่สองหรื อกลุ่มต่อมาออก
นอกตําแหน่งในการจับเวลาถ้าผูเ้ ล่นคนใดเล่นเป็ นคนแรกใช้เวลาเกิน 50 วินาที หรื อผูเ้ ล่นคนต่อไป
ใช้เวลาเกิน 40 วินาที จะถือว่าผูเ้ ล่นเล่นช้า (Bad Time)
ผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันจะกําหนดเวลาที่ใช้ในการเล่นที่กาํ หนดและติดประกาศที่บอร์ด
ประกาศเป็ นทางการของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กลุ่มออกนอกตําแหน่ งเมือ่ มีช่วงระหว่ างกลุ่มมากกว่ าตอนเริ่มต้ น
ผูเ้ ล่นที่กลุ่มถูกจับเวลาจะมีโทษเล่นช้า (Bad Time) สะสมไปตลอดรอบการแข่งขัน ถึงแม้วา่ ในเวลา
ต่อมากลุ่มของผูเ้ ล่นกลับไปอยูใ่ นตําแหน่งหรื อเล่นอยูใ่ นเวลาที่ใช้ในการเล่นที่กาํ หนดไว้แล้วก็ตาม
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดเงือ่ นไข
ครั้งที่ 1 เตือน
ครั้งที่ 2 ปรับ 1 สโตรค
ครั้งที่ 3 ปรับ 2 สโตรค
ครั้งที่ 4 ตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน
หมายเหตุ 1) ไม่มีการแจ้งให้ผเู ้ ล่นทราบว่ามีการจับเวลา
2) เวลาที่ใช้จะเริ่ มทันทีท่ีกรรมการพิจารณาว่าถึงลําดับการเล่นของผูเ้ ล่น
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5. การหยุดการเล่นชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ อนั ตราย
(Suspension of Play Due to a Dangerous Situation) หมายเหตุ ของกฎ 6-8 b
5.1 เสี ยงสัญญาณให้หยุดการเล่นชัว่ คราวเนื่องจากสถานการณ์อนั ตราย (เสี ยงสัญญาณยาว)
ถ้าผูเ้ ล่นไม่หยุดเล่นทันทีผเู ้ ล่นมีโทษตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน นอกจากมีสถานการณ์ที่เห็นควรให้
ละเว้นการปรับโทษนั้นตามที่ กําหนดไว้ในกฎข้อ 33-7
5.2 เสี ยงสัญญาณให้หยุดการเล่นชัว่ คราว (เสี ยงสัญญาณสั้นติดต่อกัน 3 ครั้ง)
5.2 เสี ยงสัญญาณให้กลับเข้าไปเล่นต่อ (เสี ยงสัญญาณสั้นติดต่อ กัน 2 ครั้ง)
หมายเหตุ กําหนดให้ปิดพื้นที่ฝึกซ้อมทั้งหมดในระหว่างหยุดการเล่นชัว่ คราวเนื่องจากสถานการณ์
อันตราย จนกว่าผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันจะประกาศเปิ ดให้ฝึกซ้อมได้ ผูเ้ ล่นที่ฝ่าฝื นจะถือว่า
ผิดระเบียบวินยั
6. การซ้ อมระหว่ างหลุม (Practice between Holes) หมายเหตุ 2 ของกฎข้ อ 7
ระหว่างการเล่นของหลุมสองหลุม ผูเ้ ล่นต้องไม่ซอ้ มสโตรคบนกรี น หรื อใกล้กบั กรี นของหลุม
ที่เพิง่ เล่นจบ (ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงการใช้ลูกกอล์ฟกลิง้ บนกรี นของหลุมที่เพิง่ เล่นจบด้วย)
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดข้ อกําหนด
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคในหลุมต่อไป ในกรณี มีการละเมิดในหลุมสุ ดท้ายของรอบที่กาํ
หด ผูเ้ ล่นมีโทษปรับในหลุมนั้น
7. การใช้ ยานพาหนะ (Transportation)
ผูเ้ ล่นต้องไม่ใช้ยานพาหนะทุกประเภทในระหว่างรอบที่กาํ หนด นอกจากได้รับอนุญาต จาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดข้ อกําหนด
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสําหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิด ปรับโทษสู งสุ ด สี่ สโตรคต่อรอบ
กรณี มีการละเมิดระหว่างช่วงต่อเนื่องของสองหลุม ให้ปรับโทษในหลุมต่อไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติเมือ่ พบว่ าละเมิด
การใช้ยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ต้องระงับใช้ทนั ทีหลังจากพบว่าเกิดการละเมิดข้อกําหนด
มิฉะนั้น ผูเ้ ล่นมีโทษตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน
8. การใช้ แคดดี้
ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องใช้แคคดี้ของสนามซึ่งคณะกรรมการจัดไว้เท่านั้น(D.6-4/2) และไม่ให้มี
ผูก้ างร่ ม (D.6-4/5)
9. กัปตันทีม (หมายเหตุของกฎข้ อ 8)
แต่ละทีมอาจจะแต่งตั้งกัปตันทีมหนึ่งคนทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาต่อสมาชิกในทีมในแต่ละวัน
โดยจะต้องแสดงตัวที่ลงทะเบียน ลงชื่อรับปลอกแขน
ขณะปฏิบตั ิหน้าที่
- กัปตันทีมจะต้องสวมปลอกแขนไว้ที่ตน้ แขนข้างซ้าย
- อนุญาตให้แนะนํา ปรึ กษาระหว่างหลังกรี น ถึงแท่นทีเท่านั้น
-ไม่อนุญาตกัปตันทีม เข้าในสนาม หรื อขึ้นไปบนกรี น
- ไม่อนุญาตให้กปั ตันทีมใช้รถกอล์ฟ
10. การต่ อต้ านการใช้ สารกระตุ้น และการตรวจสอบร่ างกาย รวมทั้งเพศ
คณะกรรมการมีขอ้ กําหนดในเงื่อนไขที่หา้ มผูเ้ ล่นใช้สารกระตุน้ ใดๆ ในการแข่งขัน หากมี
การร้องเรี ยน และสามารถพิสูจน์ได้กบั การใช้สารกระตุน้ และการตรวจสอบร่ างกาย รวมทั้งเพศ
ผูแ้ ข่งขันต้องให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบสารกระตุน้
11. ผลการแข่ งขัน (Result of the Competition)
เมื่อผลการแข่งขันได้ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประกาศเป็ นทางการของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ให้ถือว่าผลการแข่งขันได้ประกาศอย่างเป็ นทางการแล้ว
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กฎสนาม (Local Rules)
1. ลูกออกนอกเขตสนาม (Out of Bounds) กฎข้ อ 27
พ้นกําแพง รั้ว หรื อหลักสี ขาว ซึ่งเป็ นสิ่ งกําหนดแนวเขตสนาม
หมายเหตุ
1.1 กรณี เขตสนามแสดงด้วยหลักสี ขาวหรื อเสารั้ว (ไม่นบั เสาคํ้ายันรั้ว) กําหนดให้แนวเชื่อม
ด้านในสุ ดของหลัก หรื อเสารั้วที่อยูร่ ะดับพื้นเป็ นแนวเขตสนาม ลูกออกนอกเขตสนามถ้าทุกส่ วนของ
ลูกกอล์ฟผ่านพ้นแนวดังกล่าว
1.2 กรณี เขตสนามแสดงด้วยเส้นสี ขาวต่อเนื่อง หรื อเส้นสี ขาวซึ่งเชื่อมระหว่างหลักสี ขาว
เส้นนั้นเป็ นแนวเขตสนาม ลูกออกนอกเขตสนามเมื่อทุกส่ วนของลูกอยูบ่ นเส้นหรื อข้ามเส้นไปแล้ว
2. เขตอุปสรรคนํา้ (รวมทั้งอุปสรรคนํา้ ด้ านข้ าง) Water Hazards (Including Lateral Water
Hazards) กฎข้ อ 26
2.1 อุปสรรคนํ้า แสดงโดยเครื่ องหมายสี เหลือง ในกรณี ที่มีเส้นสี เหลืองให้เส้นสี เหลือง
กําหนดเขตของอุปสรรคนํ้า
2.2 อุปสรรคนํ้าด้านข้าง แสดงโดยเครื่ องหมายสี แดง ในกรณี ที่มีเส้นสี แดงให้เส้นสี แดง
กําหนดเขตของอุปสรรคนํ้าด้านข้าง
หมายเหตุ: ดรอปโซนสํ าหรับอุปสรรคนํา้
เมื่อมีการกําหนดดรอปโซนสําหรับอุปสรรคนํ้า ผูเ้ ล่นสามารถปฏิบตั ิตามกฎข้อ 26 หรื อ ดรอปลูกใน
ดรอปโซนที่อยูใ่ กล้ที่สุด กับจุดที่ลูกผ่านเขตของอุปสรรคนํ้า โดยมีโทษปรับ 1 สโตรค
การดรอปลูกในดรอปโซนจะไม่มีการดรอปใหม่อีก ถ้าลูกที่ดรอปหยุดอยูห่ ่างจากจุดกระทบส่ วนของ
สนามครั้งแรกไม่เกินกว่า 2 ช่วงไม้กอล์ฟ ถึงแม้วา่ ลูกที่ดรอปจะกลิ้งออกนอกพื้นที่ดรอปโซน หรื อ
ใกล้หลุมเข้าไป
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3. พืน้ ทีซ่ ่ อม (Ground Under Repair) กฎข้ อ 25
3.1 พื้นที่ที่ลอ้ มรอบด้วยเส้นสี ขาว รวมทั้งบริ เวณที่กาํ หนดให้ผชู ้ มเดินผ่านซึ่งมีเส้นสี ขาว
ล้อมรอบไว้
3.2 ทัว่ พื้นสนาม (Through the green) ร่ องระหว่างแผ่นหญ้า (ไม่ใช่ตวั แผ่นหญ้า) ถือว่าเป็ น
พื้นที่ซ่อม อย่างไรก็ตามการติดขัดการยืนบนร่ องดังกล่าวไม่ถือเป็ นการติดขัดตามกฎข้อ 25-1 ถ้าลูก
อยูใ่ นหรื อสัมผัสร่ องดังกล่าว หรื อร่ องดังกล่าวติดขัดบริ เวณที่ต้ งั ใจสวิงของผูเ้ ล่นสามารถจะได้รับ
การผ่อนปรนตามกฎข้อ 25-1 และกําหนดให้ร่องระหว่างแผ่นหญ้าทั้งหมดมีสถานะเสมือนเป็ นร่ อง
เดียวกัน
4. ลูกจม (Embedded Ball)
ทัว่ พื้นสนาม (Through the green) ลูกจมในรอยตกของมันเองบนพื้น ผูเ้ ล่นอาจหยิบลูกขึ้น
ทําความสะอาด และดรอปลูกใกล้เท่าที่เป็ นไปได้กบั จุดที่ลูกอยู่ และไม่ใกล้หลุมเข้าไป โดยไม่มีโทษ
ปรับ เมื่อดรอปลูกลงไป ลูกต้องกระทบส่ วนของสนามในบริ เวณทัว่ พื้นสนามก่อน
ยกเว้ น
1. ผูเ้ ล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี้ ถ้าลูกจมในทราย ในพื้นที่ที่ไม่ใช่บริ เวณ
หญ้าตัดสั้น (Closely mown area)
2. ผูเ้ ล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี้ ถ้าไม่สมเหตุผลอย่างชัดเจนที่จะทําการ
สโตรคได้เพราะติดขัดกับสิ่ งอื่นนอกเหนือจากสภาพที่ครอบคลุมในกฎสนามนี้
5. สิ่ งกีดขวางทีเ่ คลือ่ นย้ ายไม่ ได้ (Immovable Obstructions) กฎข้ อ 24
5.1 พื้นที่ลอ้ มด้วยเส้นสี ขาว และอยูต่ ิดแนบกับสิ่ งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ ให้ถือว่าพื้นที่
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ่ งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้และไม่ใช่พ้นื ที่ซ่อม (Ground Under Repair)
5.2 สวนหย่อมที่ลอ้ มรอบด้วยสิ่ งกีดขวาง ให้ถือว่าสวนหย่อมดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สิ่ งกีดขวาง
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6. รอยปะหญ้ าบนกรีน (Turf Plugs on Putting Green)
บนกรี น รอยปะหญ้าทุกขนาดให้มีสถานะเป็ นเช่นเดียวกับรอยหลุมเก่า ผูเ้ ล่นสามารถซ่อมได้
ตามกฎข้อ16-1c
7. สิ่ งทีร่ วมเป็ นส่ วนเดียวกับสนาม (Integral Parts of the Course)
7.1 ลวด สายเคเบิล วัสดุที่ใช้ห่อ หรื อ วัสดุอื่นใดที่นาํ มาแนบติดกับต้นไม้ หรื อสิ่ งถาวรวัตถุ
ต่างๆ ของสนาม
7.2 กําแพงเขื่อน
7.3 ไม้ประดับทุกแห่ง
8. สิ่ งกีดขวางชั่วคราวทีเ่ คลือ่ นย้ ายไม่ ได้ (Temporary Immovable Obstructions)
ได้แก่ ป้ ายโฆษณาและป้ ายบอกหลุมชัว่ คราวที่ติดตั้งอยูร่ อบแท่นตั้งที ป้ ายโฆษณาที่ยดึ ติดกับ
สิ่ งกีดขวางชัว่ คราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ อื่นๆ และนาฬิกา เป็ นต้น
1.กรณี ที่ลูกของผูเ้ ล่นหยุดอยูใ่ น อยูบ่ น หรื ออยูใ่ ต้ สิ่ งกีดขวางชัว่ คราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ หรื อ
สิ่ งกีดขวางชัว่ คราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้กีดขวางการยืน หรื อบริ เวณที่ต้ งั ใจสวิงของผูเ้ ล่น ถ้าผูเ้ ล่น
ต้องการขอผ่อนปรนโดยที่คณะกรรมการได้จดั ทําดรอปโซนไว้แล้ว ผูเ้ ล่นอาจดรอปลูกในดรอปโซนที่
ใกล้ท่ ีสุด
2. สิ่ งกีดขวางชัว่ คราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่ งกีดขวางชัว่ คราวที่เคลื่อนย้าย
ไม่ได้อนั อื่น หรื อโยงกับสิ่ งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ใดๆด้วยเส้นสี ขาว ให้ถือเสมือนว่าทั้งหมดเป็ น
สิ่ งกีดขวางชัว่ คราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้อนั เดียวกัน
9. ก้อนหินในบังเกอร์ (Stones in Bunkers)
ก้อนหินในบังเกอร์กาํ หนดให้เป็ นสิ่ งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้ (ตามกฎข้อ 24-1)
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10. สภาพพืน้ ทีผ่ ดิ ปกติ (Abnormal Ground Conditions) กฎข้ อ 25-1 หมายเหตุ
10.1 ผูเ้ ล่นไม่สามารถขอผ่อนปรนจากการยืนอยูบ่ นหลุม ร่ องรอย หรื อ ทางวิง่ ของสัตว์ที่อาศัย
อยูใ่ นโพรง สัตว์เลื้อยคลาน หรื อ นก
10.2 ผูเ้ ล่นสามารถขอผ่อนปรนสําหรับ สภาพที่ลูกหยุดอยู่ หรื อ บริ เวณที่ต้ งั ใจสวิง จากจุดสี
บอกระยะในบริ เวณหญ้าตัดสั้นทัว่ พื้นสนาม

โทษละเมิดกฎสนาม
สโตรคเพลย์ โทษปรับ 2 สโตรค
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ระยะแข่ งขัน
สนามวอเตอร์ มลิ ล์กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ ท
นักกอล์ฟหญิงใช้ หมุดสี ขาว
นักกอล์ฟชายใช้ หมุดสี เหลือง

Hole

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OUT

PAR

4

4

3

5

4

4

3

5

4

36

White

368

359

148

477

351

294

149

586

348

3080

Yellow

431

418

168

497

389

310

197

606

385

3401

Hole

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IN

TOTAL

PAR

5

3

4

4

4

4

3

4

5

36

72

White

502

143

331

355

329

324

150

322

471

2927

6007

Yellow

556

157

458

444

364

409

183

396

543

3510

6911
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