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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐƠN VỊ BẢO TRỢ 

 
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HÀ NỘI MỞ RỘNG       

PING CUP 2022 
Sân golf Skylake | 07 – 08 | 10 | 2022 

 
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT 

 
1. ĐIỀU HÀNH GIẢI: 
1.1. Hội Đồng Giải và Ban Tổ Chức: 

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 5” (Sau đây gọi tắt là Giải 
Đấu)  được điều hành bởi Hội Đồng Giải (Sau đây gọi tắt là Hội đồng). Quyết định của Hội đồng là quyết định 
cuối cùng. 

1.2. Tên giải: 
• Tên tiếng Việt: Giải Vô Địch các Câu lạc bộ Golf Hà Nội Mở Rộng Lần Thứ 5. 
• Tên tiếng Anh: The 5th Hanoi’ Golf Clubs Open Championship 2022. 

1.3. Đơn vị bảo trợ: Hiệp Hội Golf Việt Nam. 
1.4. Đơn vị tổ chức Hội Golf Thành Phố Hà Nội. 
1.5. Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần dịch vụ Golf Việt Nam (VGS). 
1.6. Mục đích, ý nghĩa: 

• Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". 
• Kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Thủ Đô 10/10/1954 - 10/10/2022. 
• Góp phần tạo sân chơi và mang đến cơ hội cọ sát chuyên nghiệp, giao lưu và nâng cao tình đoàn kết, thúc đẩy 

tinh thần phát triển phong trào chung của các Câu lạc bộ golf trên địa bàn Hà Nội và các Hội golf Miền Bắc. 
1.7. Các thành viên Hội đồng giải: 

STT Họ và Tên Chức Danh Liên Hệ Chức Vụ 

1 Ông Nguyễn Tô Ninh Chủ tịch HNGA 0903433375 Trưởng Ban Tổ chức 

2 Ông Đặng Xuân Hưởng PGĐ Trung tâm huấn luyện TDTT Hà Nội 0988161161 Phó Trưởng ban tổ chức 

3 Ông Nguyễn Tuấn Việt Phó chủ tịch HNGA 0935688888 Phó Trưởng ban tổ chức 

4 Ông Đặng Tất Thành Phó Chủ tịch kiêm TTK HNGA 0345792279 Giám đốc giải 

5 Ông Nguyễn Danh Minh Phó Tổng Thư ký HNGA 0983255689 Phó Giám đốc giải 

6 Bà Nguyễn Anh Thư Phó Tổng Thư ký HNGA 0913512351 Phó Giám đốc giải 

7 Bà Nguyễn Thị Minh Sân golf Skylake 0974512368 Phó Giám đốc giải 

8 Ông Vũ Nguyên Phó TTK Hiệp hội golf Việt Nam  
Cố vấn cấp cao Hội đồng trọng tài quốc gia 0946921618 Trưởng Ban trọng tài 

9 Ông Nguyễn Đức Ninh Phó Tổng Thư ký HNGA 0903403346 Trưởng Ban Kỹ thuật 

10 Bà Lê Huyền Trang Thư ký văn phòng 0903091994 Trưởng Ban Thư ký 
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2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 
2.1. Thời gian: Ngày 07 & 08 tháng 10 năm 2022. 
2.2. Địa điểm: Sân golf Skylake, Xã Vân Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 
3. LỊCH TRÌNH GIẢI ĐẤU: 

Giải đấu sẽ diễn ra theo lịch trình dự kiến như sau: 

Yêu cầu bắt buộc: 
• Tối thiểu 12 VĐV đối với đội nam và 8 VĐV đối với đội nữ và lãnh đạo đội tuyển có mặt tại Lễ Khai mạc. 
• Quý khách mời/cổ động viên tham dự vui lòng lựa chọn trang phục lịch sự, trang trọng. 

4. ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU:  
4.1. Thành phần và số lượng Đội tuyển tham dự: 

a) Thành phần: Các Câu lạc bộ Golf là thành viên chính thức của Hội golf Thành phố Hà Nội và Hội golf địa 
phương khu vực Miền Bắc được đặc cách và vượt qua Vòng loại từ ngày 12 – 14/7/2022. 

b) Số lượng: 
- Bảng Nam gồm 36 CLB 
- Bảng Nữ gồm 12 CLB 

4.2. Quy định thành viên các Đội tuyển: 
a) Mỗi đội Nam bao gồm tối thiểu 12 vận động viên (VĐV) và tối đa 18 VĐV với 6 bảng đấu. 
b) Mỗi đội Nữ bao gồm tối thiểu 8 VĐV và tối đa 12 VĐV với 4 bảng đấu.  
c) Vận động viên của các câu lạc bộ phải có quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài sinh sống và làm việc hợp 

pháp tại Việt Nam, là VĐV nghiệp dư theo Luật Tình Trạng Nghiệp Dư 2022 được quy định bởi The R&A và 
USGA. 

d) Vận động viên phải có chứng nhận handicap hợp lệ từ vHandicap. 
e) Mỗi vận động viên chỉ được tham dự giải cho 1 câu lạc bộ trong suốt quá trình thi đấu từ Vòng loại đến Vòng 

Chung kết. Các VĐV đã đăng ký danh sách các Đội tuyển tham dự Vòng loại (kể cả với tư cách dự bị, chưa 
thi đấu) nhưng không giành được quyền tham dự VCK sẽ không được tham gia thi đấu cho Đội tuyển khác tại 
VCK. Lãnh đạo các CLB/Đội trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của từng thành viên của đội 
tuyển mình. 

 
 
 

Ngày Thời gian Hoạt động Địa điểm 

10/09/2022 Trước 15h00 
Các đội gửi danh sách, thông tin và ảnh VĐV tham 
dự;                                hình ảnh/video giới thiệu đội về cho Hội đồng 

 

28/09/2022 09:00 – 11:00 Họp báo và bốc thăm thi đấu Khách sạn vàng HN 

07/10/2022 
Thứ Sáu 

09:00 – 11:00 Đăng ký thi đấu và ăn trưa Nhà hàng sân golf 

11:00 – 11:30 Các đội chụp ảnh lưu niệm  
Khu vực khai mạc 11:30 – 12:00 Lễ khai mạc 

12:00 – 17:30 Shotgun - Vòng 1 Sân golf SkyLake 

08/10/2022 
Thứ Bảy 

10:00 – 11:30 Check-in Khu vực nhà hàng 

11:45 – 12:00 Các vận động viên di chuyển ra hố Khu vực khai mạc 

12:00 – 17:30 Shotgun - Vòng 2 Sân golf Skylake 

18:00 – 20:00 
Tiệc trao giải “Vô Địch Các Câu Lạc Bộ Golf Hà 
Nội       Mở Rộng Lần Thứ 5” 

Khu vực sân golf 
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4.3. Các bảng đấu dựa vào handicap index như sau: 

BẢNG 
HANDICAP 

INDEX 
SỐ LƯỢNG 

VĐV THI ĐẤU 
THỂ THỨC THI ĐẤU SÂN THI ĐẤU 

BẢNG NAM 

A ≤ 8.0 2 Singles Match SKY 

B 8.1 – 11.0 2 Singles Match SKY 
C 11.1 – 14.0 2 Singles Match SKY 
D 14.1 – 17.0 2 Singles Match LAKE 
E 17.1 – 20.0 2 Four-ball LAKE 
F 20.1 – 23.0 2 Four-ball LAKE 

BẢNG NỮ 

A ≤ 12.0 2 Singles Match SKY 

B 12.1 – 18.0 2 Singles Match SKY 
C 18.1 – 24.0 2 Singles Match LAKE 
D 24.1 – 30.0 2 Singles Match LAKE 

 
a) VĐV được đăng ký vào các bảng đấu dựa vào handicap index của VĐV ở thời điểm chốt Handicap ngày 

08/06/2022. (VĐV bắt buộc phải cung cấp Mã VGA Handicap). Các đội có thể đăng ký các VĐV có handicap 
index cao hơn thi đấu ở các bảng handicap index thấp hơn. Ví dụ: VĐV X có handicap index 14.8 có thể được 
đăng ký và thi đấu ở bảng C (handicap index 11.1 – 14.0). 

b) Một bảng đấu phải có tối thiểu 2 VĐV và tối đa 3 VĐV. 
c) Danh sách Đội tuyển với cơ cấu VĐV mỗi bảng phải được nộp kèm mã VGA Handicap và Bảng đấu trước 

15h00 ngày 10/09/2022. BTC sẽ công bố danh sách các đội tuyển và các đội có quyền khiếu nại về tính hợp lệ 
của các VĐV cho đến 17h00 ngày 25/09/2022. Sau thời hạn trên, mọi khiếu kiện về các thành viên của các 
đội tuyển sẽ không được giải quyết. 

d) Cho đến ngày thi đấu, các đội không được phép bổ sung hay thay đổi bất kỳ thành viên hay bảng đấu nào trừ 
trường hợp bất khả kháng do Hội đồng quyết định. Các trường hợp bất khả kháng bao gồm:  
- Do tình trạng sức khỏe của VĐV hoặc tứ thân phụ mẫu/vợ/chồng/con dẫn tới việc không thể tham gia thi 

đấu (Có giấy xác nhận của bệnh viện nơi tiếp nhận điều trị). 
- Gia đình có việc hiếu của tứ thân phụ mẫu/vợ/chồng/con. 

e) Đội trưởng phải nộp danh sách thành viên chính thức thi đấu theo mẫu đăng ký của BTC trước 17h00 ngày 
02/10/2022. Các cặp đấu sẽ được công bố theo kết quả bốc cặp đã được xác định tại buổi lễ bốc thăm.  

4.4. Quy định về Handicap:  
a) VĐV phải có chứng nhận Handicap hợp lệ từ hệ thống Handicap quốc gia (vHandicap). 
b) Trong trường hợp người chơi có nhiều hơn 1 mã handicap thì sẽ đăng ký mã handicap hợp lệ có index thấp 

nhất đồng thời phải thông báo các mã handicap còn lại cho Hội đồng. 
c) VÒNG CHUNG KẾT sử dụng Handicap index ngày 08.06.2022. Hệ thống vHandicap sẽ lưu trữ toàn bộ dữ 

liệu handicap index ngày 08.06.2022 để Hội đồng làm căn cứ. 
5. PHÍ THAM DỰ: 
5.1. Phí tham dự: 

• Đội Nam: 18.000.000VNĐ/Đội. 
• Đội Nữ: 12.000.000VNĐ/Đội. 
Lưu ý: Lệ phí bao gồm phí tổ chức giải đấu, truyền thông và Tiệc trao giải. 
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5.2. Thông tin nộp phí: 
• Tên tài khoản: Hội Golf Thành phố Hà Nội 
• Số tài khoản: 181856789 Tại ngân hàng VIB chi nhánh Hào Nam, Hà Nội 
• Nội dung: (Tên đội) tham gia VCK HGCOC 2022 
• Đề nghị xác nhận tham dự bằng việc chuyển khoản phí trên về tài khoản Hội trước 15h00 ngày 10/09/2022. 

5.3. Giá sân dành cho vận động viên tập luyện và thi đấu: 
 

 
 
 
 

(Bao gồm green fee, caddie fee, xe điện dành cho 2 người và 2 chai nước suối/người/ngày thường) 
Điều kiện áp dụng: 
• Áp dụng cho tất cả thành viên của Câu lạc bộ theo danh sách gửi lên Hội đồng. 
• Các đội gửi danh sách thành viên (gồm họ tên, mã VGA, số điện thoại) về cho Hội đồng khi đăng ký tham dự 

giải để Hội đồng gửi về cho sân golf làm căn cứ xác nhận ưu đãi. 
 Cách thức đặt booking: 

• Đặt qua số điện thoại hotline của đơn vị Booking 02471001088 và thanh toán theo hướng dẫn qua ứng dụng 
vHandicap. 

• Đặt trực tiếp với sân golf Skylake. Hotline: 02433711234 và xác nhận tư cách thành viên câu lạc bộ tham gia 
giải thông qua mã vHandicap và ứng dụng vHandicap tại quầy lễ tân. Thanh toán booking sau khi chơi trên 
ứng dụng vHandicap. 

6. THỂ THỨC THI ĐẤU: 
6.1. Thể thức thi đấu BẢNG NAM: 

a) Thi đấu theo thể thức đấu Đối kháng (Match Play) không áp dụng điểm chấp Handicap cho các trận đấu đối 
kháng Singles và Four-ball. 

b) Mỗi trận thắng được tính 01 điểm, hòa 0.5 điểm và thua 0 điểm. 
c) Tất cả các trận đấu đều được sắp xếp theo nguyên tắc bốc cặp ngẫu nhiên giữa các đội tham gia thi đấu với 

các cặp đấu được ghép theo bảng đấu. 
d) Mỗi đội thi đấu 8 trận Singles và 2 trận Four-ball, điểm số của đội là tổng điểm 10 trận của 12 vận động viên 

trong ngày thi đấu. 
6.2. Thể thức thi đấu BẢNG NỮ: 

a) Thi đấu theo thể thức đấu Đối kháng (Match Play) không áp dụng điểm chấp Handicap cho các trận đấu đối 
kháng Singles Match. 

b) Mỗi trận thắng được tính 01 điểm, hòa 0.5 điểm và thua 0 điểm. 
c) Tất cả các trận đấu đều được sắp xếp theo nguyên tắc bốc cặp ngẫu nhiên giữa các đội tham gia thi đấu với 

các cặp đấu được ghép theo bảng đấu. 
d) Mỗi đội thi đấu 8 trận singles match, điểm số của đội là tổng điểm 8 trận của 8 vận động viên trong ngày thi 

đấu. 
7. GIẢI QUYẾT CÁC TRẬN ĐẤU CHƯA KẾT THÚC 

Nếu có một hoặc nhiều trận đấu không thể kết thúc trong thời gian quy định điều kiện sân, thời tiết (bao gồm trời 
tối), Hội đồng có quyền quyết định kết quả của các trận đấu chưa kết thúc đó, như là:  

• Cho tiếp tục thi đấu ở các hố đủ điều kiện ánh sáng (có đèn chiếu sáng) theo sắp xếp của BTC cho đến khi 
kết thúc trận đấu, hoặc 

• Tiếp tục thi đấu ở ngày tiếp theo, hoặc 
• Tuyên bố các trận đấu chưa hoàn thành có kết quả hòa. 

Ngày Sân Sky Sân Lake Ăn trưa 

Ngày Thường 1.950.000 2.050.000 Bao gồm 1 suất ăn 

T7, CN 
(Chỉ đánh chiều) 

2.900.000 3.100.000 Không bao gồm suất ăn 
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8. PHÂN XỬ HOÀ: 
8.1. Khi các đội ở 4 vị trí dẫn đầu hoà điểm, mỗi đội cử ra 01 vận động viên đại diện thi đấu playoff theo thể thức “cái 

chết bất ngờ” không tính điểm chấp tại hố 18 sân Sky hoặc tại 1 hố khác do Hội đồng quyết định cho tới khi xác 
định được ĐỘI VÔ ĐỊCH và thứ hạng các đội tiếp theo (thứ 2, 3 và 4). VĐV đại diện phải có tên trong danh sách 
đăng ký và có thể là dự bị (chưa thi đấu).  

8.2. Kết quả hòa ở các vị trí khác sẽ được tính là đồng hạng.  
9. QUYỀN THAY NGƯỜI: 
9.1. Mỗi đội được quyền thay tối đa 03 vận động viên trong ngày thi đấu, thông báo cho Hội đồng trước giờ thi đấu 

120 phút theo mẫu thông báo thay đổi vận động viên của Hội đồng. 
9.2. Các đội chỉ được phép thay người trong danh sách VĐV đã đăng ký với Hội đồng giải. 
9.3. Các thành viên đã đăng ký theo bảng sẽ không được phép thay đổi bảng thi đấu. 
10. SCORECARD: 
10.1. Quy định ghi score: 

• Đội thắng: ghi U 
• Đội thua: ghi D 
• Đội hoà: ghi AS 

10.2. Các Vận động viên sử dụng scorecard riêng của giải, các scorecard thay thế khác sẽ không có giá trị tính điểm. 
(Vận động viên bị mất scorecard hoặc hư hỏng vui lòng liên hệ đổi scorecard mới của Hội đồng). 

10.3. Sau khi kết thúc trận thi đấu, các VĐV có trách nhiệm kiểm tra, ký xác nhận kết quả trận đấu trên scorecard; nộp 
lại và ký nhận tại bàn thu scorecard của Hội đồng. 

11. CADDIE: (Luật Địa Phương Mẫu H-1.2) 
Luật 10.3a được điều chỉnh như sau: Người chơi không được phép sử dụng caddie riêng trong vòng đấu. Người 
chơi sẽ được bố trí ngẫu nhiên một (01) caddie của sân trong vòng đấu.  

12. THIẾT BỊ ĐO KHOẢNG CÁCH:  
Được phép sử dụng như quy định của Luật 4.3a (chỉ được sử dụng để đo khoảng cách, các chức năng khác như đo 
độ dốc, gió – nếu có - phải được tắt đi và không được sử dụng). 

13. LUẬT THI ĐẤU: 
Luật Golf 2019 ban hành bởi R&A Rules Ltd và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ USGA, các giải thích Luật trong cuốn 
“Official Guide to The Rules of Golf”, Bản điều lệ thi đấu này, Bản điều lệ bổ sung (nếu có) và Luật địa phương 
ban hành bởi Hội Đồng Giải sẽ được áp dụng cho giải đấu này. 

14. NGƯỜI CHO LỜI KHUYÊN/ NGƯỜI CHỈ ĐẠO: 
14.1. Luật 24.4a về “Người Cho Lời Khuyên” không được áp dụng trong giải đấu này. 
14.2. Đội Trưởng chỉ được phép đưa ra chỉ đạo trước và sau trận đấu.  
14.3. Nếu Đội trưởng hỗ trợ VĐV theo cách không được luật cho phép hoặc vi phạm Mục 14.2 trên, VĐV nhận được 

hỗ trợ sẽ nhận Hình Phạt Chung (thua hố) tại hố xảy ra vi phạm.  
15. HÌNH PHẠT TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU: 
15.1. Nếu một VĐV bị truất quyền thi đấu trong một vòng đấu, hình phạt truất quyền thi đấu sẽ chỉ được áp dụng cho 

VĐV đó ở vòng đấu đó.  
15.2. Trong các trận đấu Four-ball, tùy vào lỗi vi phạm, phe/cặp đấu có thể thua trận đấu đó (0 điểm) hoặc chỉ VĐV đó 

bị truất quyền thi đấu, VĐV còn lại sẽ tiếp tục thi đấu cho phe/cặp. 
15.3. Trong trận đấu singles match, VĐV bị truất quyền thi đấu sẽ bị xử thua trận đấu đó (0 điểm).  
15.4. Tuy nhiên, nếu VĐV bị truất quyền thi đấu do vi phạm Quy Tắc Ứng Xử theo luật 1.2b, VĐV đó sẽ bị truất quyền 

thi đấu khỏi giải đấu.  
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16. TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HIỂM: 
Bằng việc ký vào đơn đăng ký hoặc tham gia thi đấu, vận động viên/Câu lạc bộ Golf sẽ chịu hoàn toàn trách 
nhiệm cho việc tham gia giải đấu của mình. Ban Tổ Chức, Hội Đồng Giải, Các Nhà Tài Trợ và Sân Golf đăng cai 
không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát, hư hỏng đối với dụng cụ và các vật dụng cá nhân của người tham dự 
cũng như bất kỳ chấn thương hoặc nguy hại nào có thể xảy ra trong quá trình tham gia giải đấu. Ngoài ra, 
VĐV/Câu lạc bộ nhận thức và đồng ý cho Ban Tổ Chức giải sử dụng hình ảnh và video của VĐV/Câu lạc bộ vào 
mục đích quảng bá hoặc bất kì mục đích nào khác. 

17. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

THỨ HẠNG CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

BẢNG NAM 

GIẢI VÔ ĐỊCH 
Cúp luân lưu, Huy chương Vàng, bằng khen, quà tặng; 
Tài trợ 100% phí tham dự Giải Vô địch các Câu lạc bộ golf Toàn quốc 2022; 
Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 

GIẢI NHÌ 
Huy chương Bạc, bằng khen, quà tặng; 
Tài trợ 75% phí tham dự Giải Vô địch các Câu lạc bộ golf Toàn quốc 2022; 
Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 

GIẢI BA 

Huy chương Đồng, bằng khen, quà tặng; 
Tài trợ 50% phí tham dự Giải Vô địch các Câu lạc bộ golf Toàn quốc 2022; 
Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 

GIẢI TƯ 
Tài trợ 25% phí tham dự Giải Vô địch các Câu lạc bộ golf Toàn quốc 2022; 
Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 

GIẢI PHONG CÁCH Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 

BẢNG NỮ 

GIẢI VÔ ĐỊCH 
Cúp luân lưu, Huy chương Vàng, bằng khen, quà tặng; 
Tài trợ 100% phí tham dự Giải Vô địch các Câu lạc bộ golf Toàn quốc 2022; 
Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 

GIẢI NHÌ 
Huy chương Bạc, bằng khen, quà tặng; 
Tài trợ 75% phí tham dự Giải Vô địch các Câu lạc bộ golf Toàn quốc 2022; 
Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 

GIẢI BA 
Huy chương Đồng, bằng khen, quà tặng; 
Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 

GIẢI TƯ Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 

GIẢI PHONG CÁCH Đặc cách tham dự Vòng Chung Kết giải Vô địch Các Câu lạc bộ golf Hà Nội Mở Rộng 2023 
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18. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ TÀI TRỢ: 
18.1. Liên hệ đăng ký:  

Văn phòng Hội Golf Thành phố Hà Nội. 
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Viettime Holdings, Đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Ms. Lê Huyền Trang - Mobile: 089.665.9988.             Email: info@hnga.org.vn 

18.2. Liên hệ tài trợ: 
Mr. Nguyễn Minh Tuân – Mobile: 0968.251.879 

 

                        T.M HỘI ĐỒNG 
                      GIÁM ĐỐC GIẢI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                   ĐẶNG TẤT THÀNH 
               Phó chủ tịch, Tổng thư ký 
              Hội golf Thành phố Hà Nội 

 


