รายละเอียดการแข่ งขัน
รอบคัดเลือก สิงห์ แชมเปี ้ ยนชิพ
1. รอบก่ อนรอบคัดเลือก
1.1 วันที่
1.2 รูปแบบการแข่งขัน

1.3 ค่าสมัคร
1.4 การสมัคร และการชําระ

1.5 วันฝึ กซ้ อม

2. รอบคัดเลือก
2.1 วันที:่
2.2 รูปแบบการแข่งขัน:

2.3 เงินรางวัล:
การหักภาษี:
2.4 ค่าสมัคร:
2.5 การสมัคร และการชําระ:

2.6 วันฝึ กซ้ อม:

: วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561
: จํานวนผู้เล่นไม่เกิน 120 คน จากลําดับสิทธิ์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนด เป็ นการแข่งขันแบบ
สโตรคเพลย์ จํานวน 18 หลุม และจะทําการคัดนักกอล์ฟจากรอบนี ้ให้ เหลือ 30 คน เพื่อเข้ าไปเล่นใน รอบคัดเลือก
ต่อไป
การตัดสินกรณีเสมอกัน ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ทําให้ มีผ้ เู ล่นเกินจํานวนตามที่กําหนดไว้ จะใช้ วิธีการเทียบสกอร์
การ์ ด โดยเทียบคะแนนรวมที่ดีกว่า จากคะแนนรวม เก้ าหลุม( หลุม 10-18), หกหลุม (หลุม 13-18), สามหลุม (หลุม
16-18) หากผลยังเสมอกันให้ เปรี ยบเทียบคะแนนเป็ นรายหลุมย้ อนหลัง ตังแต่
้ หลุม 18 หลุมต่อหลุมไปถึงหลุม 1
จนกว่าจะได้ ลําดับที่ 30
: 1,500 บาท (ไม่ต้องชําระเพิ่มเมื่อผ่านเข้ ารอบคัดเลือก)
: ผู้สมัครจะต้ องโทรศัพท์ ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของใบสมัครที่ส่งมาที่บริษัทฯ หลังจากนัน้ จึงจะทําการ
โอนเงินเข้ าบัญชี ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ ชื่อบัญชี บ.สปอร์ ตแมนเนจเม้ นท์ กรุ๊ ป
จํากัด เลขที่ 018-2-57791-5 และต้ องส่ งหลักฐานการโอนเงินมาที่ แฟกซ์ เบอร์ 02 667 4252 และต้ อง
โทรศัพท์ ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของใบ Pay-In ที่ส่งมา
: วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 นักกอล์ฟที่สมัครเข้ าแข่งขัน และอยู่ในบัญชีรายชื่ออยู่
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สามารถฝึ กซ้ อมในราคากรีนฟี ราคาพิเศษ นักกอล์ฟที่จะเข้ าฝึ กซ้ อมในวันดังกล่าว
จะต้ องจองเวลาออกรอบกับทางสนาม
สอบถามเวลาแข่งขันได้ ในวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:00 น. ที่ คุณนันทพล 081 745 0526

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
จํานวนผู้เล่นไม่เกิน 120 คน จากลําดับสิทธิ์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนด เป็ นการแข่งขันแบบ
สโตรคเพลย์จํานวน 18 หลุม ทําการคัดนักกอล์ฟในรอบนี ้ให้ เหลือ 30 คน เพื่อเข้ าไปเล่นใน ทัวร์ นาเมนท์ ต่อไป
การตัดสินกรณีเสมอกัน ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ทําให้ มีผ้ เู ล่นเกินจํานวนตามที่กําหนดไว้ จะใช้ วิธีการเทียบสกอร์
การ์ ด โดยเทียบคะแนนรวมที่ดีกว่า จากคะแนนรวม เก้ าหลุม( หลุม 10-18), หกหลุม (หลุม 13-18), สามหลุม (หลุม
16-18) หากผลยังเสมอกันให้ เปรี ยบเทียบคะแนนเป็ นรายหลุมย้ อนหลัง ตังแต่
้ หลุม 18 หลุมต่อหลุมไปถึงหลุม 1
จนกว่าจะได้ ลําดับที่ 30 ของนักกอล์ฟชาย
นักกอล์ฟอาชีพชาย 100,000.- บาท (จัดสรรเงินรางวัลตามข้ อกําหนดของ Singha All Thailand Golf Tour)
เงินรางวัลทุกจํานวนจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้ อยละ 5 ตามข้ อกําหนดของกรมสรรพากร (ร้ อยละ 15 สําหรับ
ชาวต่างชาติ)
1,500 บาท (นักกอล์ฟอาชีพชําระเพิ่ม 500 บาท กรณีเมื่อเข้ ารอบทัวร์ นาเมนท์)
ผู้สมัครจะต้ องได้ รับการยืนยันการสมัคร โดยการโทรศัพท์ ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของใบสมัครที่ส่งมาที่
บริษัทฯ หลังจากนัน้ จึงจะทําการโอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ ชื่อบัญชี บ.
สปอร์ ตแมนเนจเม้ นท์ กรุ๊ ป จํากัด เลขที่ 018-2-57791-5 และต้ องส่ งหลักฐานการโอนเงินมาที่ แฟกซ์ เบอร์
02 6674252 และต้ องโทรศัพท์ ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของใบ Pay-In ที่ส่งมา
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 นักกอล์ฟที่สมัครเข้ าแข่งขัน และอยู่ในบัญชีรายชื่ออยู่
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สามารถฝึ กซ้ อมในราคากรีนฟี ราคาพิเศษ นักกอล์ฟที่จะเข้ าฝึ กซ้ อมในวันดังกล่าว
จะต้ องจองเวลาออกรอบกับทางสนาม และวันฝึ กซ้ อมอย่ างเป็ นทางการ วันจันทร์ ที่ 30 ก.ค. 2561 หลังเวลา13:00

3. ปิ ดรั บสมัคร:
4. การถอนตัว:
5. ค่ าแค็ดดี:้
6. ข้ อมูลสนาม:

น. นักกอล์ฟจะต้ องจองเวลาออกรอบกับฝ่ ายจัดการแข่งขัน ทีห่ ้ องทัวร์ นาเมนท์ สามารถสอบถามเวลาแข่งขันได้ ใน
วันจันทร์ ที่ 30 ก.ค. 2561 หลังเวลา 16:00 น. ที่ คุณนันทพล 081 745 0526
วันศุกร์ ท่ ี 20 ก.ค. 2561 เวลา 16.00 น. หรื อจนกว่ ามีผ้ สู มัครครบตามจํานวนที่ทางคณะกรรมการกําหนด
กําหนดถอนตัวภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 16.00 น.
ถ้ าถอนตัวหลังจากกําหนดจะไม่สามารถรับค่าสมัครคืน
400 บาท
สนามกอล์ฟ ระยองกรี น วัลเล่ย์ คันทรี คลับ
9/36 หมู่ 7 ตําบลสํานักท้ อน อําเภอบ้ านฉาง
จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-030662-3 , 081-6395775
www.standrews2000golf.com

ข้ อมูลการแข่งขันนักกอล์ฟสามารถสอบถามข้ อมูลได้ ที่ ห้ อง Tournament Room หรื อ
ติดต่อที่ บริ ษัท สปอร์ ตแมนเนจเม้ นท์ กรุ๊ป จํากัด (SMG) อาคารสุพรี ม คอมเพล็กซ์ (ชัน้ 7) เลขที่ 1024 ถ.สามเสน ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2667-4250 ต่อ 32, โทรสาร 0-2667-4252,02-669-6508 e-mail : allthailandgolftour@gmail.com
ข้ อมูลเพิ่มเติม
*นักกอล์ ฟ โปรดทราบ : นักกอล์ฟต้ องศึกษากฎและระเบียบของ Singha All Thailand Golf Tour Tournament Regulation 2018
โดยสามารถขอรับได้ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
**Coefficient of Restitution(COR) All Thailand Golf Tour นักกอล์ฟต้ องใช้ หวั ไม้ (Driver) ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ (List of Conforming
Drivers) ของ R&A โดยนักกอล์ฟ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ www.randa.org

