CHANG Thailand Juniors Golf Circuit 2020
สนาม # 6
Venue:
Date /
Closing date:
Organizer:
Eligibility:

Fields:
Format of Play:
Conditions:

เอเวอร์กรีน ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท
152 หมู่ 5 ตำบลรำงสำลี่ อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี 71110
081-9215664, 083-0868964
วันที่ 30 - 31 พฤษภำคม 2563
(ปิดรับสมัครวันที่ 22 พฤษภำคม 2563 หรือครบตำมจำนวนที่กำหนด และต้องชาระเงินค่าสมัครให้
เรียบร้อยก่อนวันปิดรับสมัคร)
แจ้งถอนตัวได้ก่อนวันที่ 22 พฤษภำคม 2563
บริษัท ทศภำค จำกัด
- นักกอล์ฟเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 8-18 ปี สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ โดยกำรแข่งขันจะแบ่งเป็น
ประเภทชำย และประเภทหญิง
- นักกอล์ฟเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 19-22 ปี สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ โดยกำรแข่งขันจะแบ่งเป็น
ประเภทชำย และประเภทหญิง (U - Team)
ไม่เกิน 144 คน (หรือตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร)
เป็นกำรแข่งขัน Stroke Play คิดคะแนน Gross Score จำนวน 36 หลุม
1. เป็นกำรแข่งขันรอบสะสมคะแนนเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟเยำวชนเข้ำแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน
100 คน จำกตำรำงคะแนนสะสมเมื่อสิ้นสุดกำรแข่งขันในรอบสะสมคะแนน จำนวน 8 สนำม ดังนี้
(30 คน) Super Juniors (Boy)
(30 คน) Super Juniors (Girl)
(20 คน) Juniors (Boy)
(20 คน) Juniors (Girl)
2. ในประเภท Super Juniors (Boy & Girl) หำกมีกำรเสมอกันในอันดับที่หนึ่ง จะใช้วิธีให้เปรียบเทียบ
คะแนนรวม 18 หลุมสุดท้ำย (1-18), คะแนนรวม 9 หลุมสุดท้ำย (10-18), 6 หลุมสุดท้ำย (13-18), 3
หลุมสุดท้ำย (16-18) ตำมลำดับจนกว่ำจะปรำกฏผลแพ้ชนะ หำกยังคงเสมอกันให้เปรียบเทียบคะแนน
เป็นรำยหลุมย้อนหลังตั้งแต่หลุม 18 จนกว่ำจะปรำกฏผลแพ้ชนะ
3. ในประเภท Juniors (Boy & Girl) หำกมีกำรเสมอกันในอันดับที่หนึ่ง จะใช้วิธี ให้เปรียบเทียบ คะแนน
รวม 18 หลุมสุดท้ำย (1-18), คะแนนรวม 9 หลุมสุดท้ำย (10-18), 6 หลุมสุดท้ำย (13-18), 3 หลุม
สุดท้ำย (16-18) ตำมลำดับจนกว่ำจะปรำกฏผลแพ้ชนะ หำกยังคงเสมอกันให้เปรียบเทียบคะแนนเป็น
รำยหลุมย้อนหลังตั้งแต่หลุม 18 จนกว่ำจะปรำกฏผลแพ้ชนะ
4. ในประเภท U - Team (Boy & Girl) หำกมีกำรเสมอกันในอันดับที่หนึ่ง จะใช้วิธี ให้เปรียบเทียบ
คะแนนรวม 18 หลุมสุดท้ำย (1-18), คะแนนรวม 9 หลุมสุดท้ำย (10-18), 6 หลุมสุดท้ำย (13-18), 3
หลุมสุดท้ำย (16-18) ตำมลำดับจนกว่ำจะปรำกฏผลแพ้ชนะ หำกยังคงเสมอกันให้เปรียบเทียบคะแนน
เป็นรำยหลุมย้อนหลังตั้งแต่หลุม 18 จนกว่ำจะปรำกฏผลแพ้ชนะ
5. นักกอล์ฟที่ทาคะแนนเกิน 18 โอเวอร์พาร์ ในประเภท Super Junior และเกิน 20 โอเวอร์พาร์ ใน
ประเภท Junior ของการแข่งขันวันแรกจะถูกตัดสิทธิจ์ ากการแข่งขันในวันทีส่ อง
6. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันอำจพิจำรณำยกเลิกกำรแข่งขัน หำกเกิดปัจจัยที่ไม่สำมำรถดำเนินกำร
จัดกำรแข่งขันได้ (สภำพอำกำศ, เหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้) โดยจะแจ้งถึงวิธีกำรดำเนินกำรให้
ทรำบเมื่อเกิดเหตุขึ้น
7. ไม่อนุญำตให้ผู้ติดตำมใช้ยำนพำหนะใด ๆในกำรติดตำมชมนักกอล์ฟในวันที่มีกำรแข่งขัน

8. ไม่อนุญำตให้ใช้แค้ดดี้ส่วนตัว
9. ไม่อนุญำตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสำร
Age
U - Team (Boy & Girl)
อำยุระหว่ำง 19 - 22 ปี
Categories:
Super Juniors (Boy & Girl)
อำยุระหว่ำง 13 - 18 ปี
Juniors (Boy & Girl)
อำยุระหว่ำง 8 - 12 ปี
Teeing Ground: Super Junior (Boy)
ระยะ 6,800 - 7,200 หลำ
Super Junior (Girl)
ระยะ 6,000 - 6,400 หลำ
Junior (Boy)
ระยะ 5,400 - 6,000 หลำ
Junior (Girl)
ระยะ 5,100 - 5,600 หลำ
Prize:
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง, อันดับสอง และอันดับสำมของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรำงวัลและใบประกำศนียบัตร
ส่วนอันดับที่สี่ถึงอันดับที่สิบ ได้รับใบประกำศนียบัตร
Entry Fee:
ค่ำสมัครแข่งขัน 2,500 บำท รับของที่ระลึก และร่วมรับประทำนอำหำร ในงำนเลี้ยงพิธีมอบรำงวัล ชำระค่ำ
สมัครโดยโอนเงินเข้ำบัญชี บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์เนชั่ลแนล สปอร์ต จำกัด ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำ
เทพำรักษ์ กม.16 เลขที่บัญชี 390-3-00374-9 และ นักกอล์ฟที่สมัครแข่งขันและส่งเอกสำรครบถ้วนแล้ว
จะต้องตรวจสอบสถำนภำพกำรสมัครของตนเอง หำกฝ่ำยจัดกำรแข่งขันไม่ได้รับเอกสำรครบถ้วน ทำง
ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
Caddie Fee:
300 บำท
Green Fee:
นักกอล์ฟที่จะฝึกซ้อมก่อนวันแข่งขัน นักกอล์ฟต้องมีรำยชื่อในรำยกำรแข่งขันของสนำมที่นักกอล์ฟลง
สมัครทำงสนำมจะคิดค่ำกรีนฟีรำคำพิเศษ วันธรรมดำและวันหยุด 300 บำท รถกอล์ฟนั่งเดี่ยวรำคำ 500
บำท, นั่งคู่รำคำ 700 บำท
Accommodation: ค่ำห้องพัก 900 บำท ห้องเดี่ยว(พักได้ 2 ท่ำน) รวมอำหำรเช้ำ
Entry Form:
นักกอล์ฟที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำแข่งขัน กรอกเอกสำรใบสมัครได้ที่
www.changjuniorgolf.com โดยนักกอล์ฟจะต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนทำงผู้สมัคร
จะต้องสมัครก่อนเวลำปิดรับสมัคร (กำหนดวันปิดรับสมัคร ก่อนกำรแข่งขันล่วงหน้ำ 7 วัน)
Itinerary:
วันที่ 29 พฤษภำคม 2563
12:00 - 16:00
ลงทะเบียนแข่งขัน
06:00 – 14:00
ฝึกซ้อม (ติดต่อทำงสนำม)
วันที่ 30 พฤษภำคม 2563
06:00 – 08:00
รำยงำนตัวทีแ่ ท่นทีออฟ ก่อนเวลำทีออฟของตัวเอง 15 นำที
07:00 – 17:30
Tournament Round – Round 1
วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
06:00 – 08:00
รำยงำนตัวทีแ่ ท่นทีออฟ ก่อนเวลำทีออฟของตัวเอง 15 นำที
07:00 – 17:30
Tournament Round – Final Round
18:00
งำนเลี้ยงและพิธีมอบรำงวัล
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 064 6987541
Facebook.com/Chang golf club และที่ Line ID: peungz
และที่ www.changjuniorgolf.com

