ระเบียบ ว่ าด้ วยการแข่ งขันกอล์ฟ
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ 2562
-------------------------เพื่ อให้การจัดการแข่งขัน กี ฬากอล์ฟ บุ คลากรมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจําปี 2562
ดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ฝ่ ายจัดการแข่งขัน จึ งวางระเบี ยบการจัดการ
แข่งขันไว้ ดังนี้
ข้อ 1. กติกาการแข่งขัน
ใช้กติกาการแข่งขันที่สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยกําหนดใช้ในปัจจุบนั และกฏ
เฉพาะ(Local Rules) ของสนามที่ใช้แข่งขัน รวมทั้งการเปลี่ยนลูกพัทได้และพัทเข้าวงให้มีการ Give
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน จัดการแข่งขันประเภทบุคคล โดยแบ่งเป็ น 8 ประเภท ดังนี้
- แต้มต่อ
0 – 12
- แต้มต่อ
13 – 15
- แต้มต่อ
16 - 18
- แต้มต่อ
19 - 21
- แต้มต่อ
22 - 24
- แต้มต่อ
25 – 27
- แต้มต่อ
28 - 30
- แต้มต่อ
31 – 36
ข้อ 3. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
ให้ เ ป็ นไปตามประกาศ เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 4. การสมัครเข้าแข่งขัน
ให้แต่ละคณะ/สถาบันส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน ทั้งนี้นกั กีฬา
ที่เข้าร่ วมแข่งขันทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าแค้ดดี้และค่ากรี นฟี ที่เพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยให้การ
สนับสนุ น โดยต้องแจ้งความจํานงผ่านส่ วนงานของตนเองเพื่อส่ งรายละเอียดการสมัครเข้าระบบออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ข้อ 5. วิธีการจัดการแข่งขัน
5.1 ประเภทบุคคล
นักกี ฬาจะต้ องแจ้ งแต้ มต่ อในการสมัครก่อนการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยในวันแข่งขันจะคิดคะแนน Net score ได้ไม่เกิน 3 อันเดอร์ พาร์ จากแต้มต่อที่แจ้งใน
การสมัครในแต่ละประเภท (กรรมการฝ่ ายการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาจปรับแต้มต่อให้นกั กีฬาใหม่โดยอ้างอิง
จากผลการแข่งขันเฉลี่ยย้อนหลังสองปี ) ถ้าคะแนนเท่ากันนักกีฬาที่แต้มต่อน้อยกว่าจะเป็ นผูช้ นะ และ/หรื อ
นักกีฬาที่ได้คะแนนรวม 9 หลุมหลังน้อยกว่าจะเป็ นผูช้ นะ และ/หรื อ นับย้อนหลังตั้งแต่หลุม 18 17 16 เป็ นต้น
ไป

5.2 เริ่ มแข่งขัน (T-off) ตามลําดับจากหลุมเดียวกัน
ข้อ 6. สถานที่และกําหนดการแข่งขัน
6.1 สมัครเข้าแข่งขันในระบบออนไลน์ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2562
6.2 ประกาศรายชื่อการจัดกลุ่มแข่งขันในระบบออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม 2562
6.3 แข่งขันที่ สนามกอล์ฟสามพราน (โรสการ์ เด้น) จ.นครปฐมจัดการแข่งขันใน
วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.
ข้อ 7. ผลการแข่งขันและรางวัล
นักกีฬาที่มีคะแนน Low Net ดีที่สุด 3 อันดับในแต่ละประเภทได้รับรางวัลดังนี้
คะแนนอันดับ 1
ได้รับเหรี ยญทอง
คะแนนอันดับ 2
ได้รับเหรี ยญเงิน
คะแนนอันดับ 3
ได้รับเหรี ยญทองแดง
หมายเหตุ ประเภทการแข่งขันที่มีผเู ้ ข้าแข่งขันตํ่ากว่า 4 คน จะไม่นบั คะแนนเหรี ยญรางวัล
ข้อ 8. กรรมการตัดสิ น
กรรมการฝ่ ายการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
ข้อ 9. ข้อปฏิบตั ิในการแข่งขัน
9.1 ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทุกคนเข้าแข่งขันตามลําดับกลุ่มและเวลาที่กาํ หนด
9.2 ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันนําใบลงคะแนนมอบให้ผปู ้ ระสานงานการจัดการแข่งขันภายใน
15 นาที นับจากผูเ้ ล่นเสร็ จสิ้ นการเล่นครบ 18 หลุมแล้ว โดยต้องมีการลงลายมือชื่อกํากับของ player และ
marker
ข้อ 10. ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้ผปู ้ ระสานงานการจัดการแข่งขันที่
ได้รับการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็ นผูใ้ ช้ดุลยพินิจชี้ขาดตามความเหมาะสม
ข้อ 12. ในกรณี อื่นใดที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริ หารจัดการ
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและพิจารณาชี้ขาด และให้ถือ
ผลการวินิจฉัยสัง่ การนั้นเป็ นที่สิ้นสุ ด

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)
กรรมการฝ่ ายการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
คณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

