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GIẢI GOLF CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF  

CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC MIỀN BẮC LẦN 4  

SWING FOR EDUCATION 2022 
Ngày 25 tháng 11 năm 2022 

SÂN GOLF SKY LAKE RESORT & GOLF CLUB, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 

 

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 

1. ĐIỀU HÀNH GIẢI 

1.1 Hội Đồng Giải 

Giải đấu “Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Cựu sinh viên Đại học miền 
Bắc lần 4 – Swing For Education 2022.” (Sau đây gọi tắt là Giải Đấu) được 
điều hành bởi Hội Đồng Giải (Sau đây gọi tắt là Hội Đồng) và mọi quyết định 
của Hội Đồng là quyết định cuối cùng.  

 

Danh sách Hội Đồng Giải: 

STT Họ và Tên Chức danh Chức vụ 

1 Ông Phan Minh Chính 
Chủ tịch Hội đồng sáng lập giải Swing for 

Education 
Chủ tịch Hội đồng 

2 Ông Nguyễn Hồng Vinh 
Thành viên Hội đồng sáng lập giải Swing 

for Education 
PCT Hội đồng 

3 Ông Dương Quốc Tuấn Chủ tịch CLB golf BKHN Thành viên  

  4 Ông Nguyễn Tuấn Lương Chủ tịch CLB Golf NEU Thành viên 

  5 Ông Trần Nhật Thành Chủ tịch CLB golf NUCE Thành viên 

6 Ông Kiều Văn Cường Chủ tịch CLB golf AOF Thành viên 

7 Ông Đỗ Trung Hiếu Chủ tịch CLB golf HUP Thành viên 

8 Ông Phan Trường Sơn Chủ tịch CLB golf VNU Thành viên 

9 Ông Phạm Minh Phúc Chủ tịch CLB golf UTC Thành viên 

10 Ông Đào Chiến Thắng Chủ tịch CLB golf FTU Thành viên 

11 Ông Nguyễn Hoàng Hải Chủ tịch CLB golf HLU Thành viên 

12 Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch CLB golf TMU Thành viên 
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13 Ông Nguyễn Văn Hải     Chủ tịch CLB Golf ĐH Kiến Trúc Thành viên 

14 Ông Lê Văn Thọ      Chủ tịch CLB Golf HANU Thành viên 

 

1.2 Ban Tổ chức: 

1. Ông Phan Minh Chính, Trưởng ban  

2. Ông Nguyễn Hồng Vinh, Giám đốc giải 

3. Bà Trịnh Thị Thuý Giang, Trưởng ban hậu cần 

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban tài chính 

5. Ông Trần Tuấn Cường, Trường Ban truyền thông 

6. Ông Lê Khả Tuyên, Trưởng Ban kỹ thuật 

7. Ông Nguyễn Đức Ninh, Phó Ban kỹ thuật 

8. Ông Vũ Nguyên, Phó ban kỹ thuật 

9. Ông Bạch Cường Khang, Trưởng Ban trọng tài 

10.  Đỗ Thu Hà, Phó ban hậu cần 

11.  Nguyễn Thị Phương, Thư Ký Giải 

12.  Nguyễn Thanh Huyền, Thư Ký Giải 

1.3 Mục đích, ý nghĩa 

• Tăng cường giao lưu, kết nối giữa các học viên, cựu học viên các trường đại 
học miền Bắc. Tạo sân chơi golf văn minh, trung thực, hào hoa và đầy tính 
cạnh tranh của giới trí thức miền Bắc. 

• Góp phần gây quỹ hỗ trợ giáo dục cho vùng sâu, vùng xa và học sinh, sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn. 

• Góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của phong trào golf. 

 

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

2.1 Địa điểm:  Sân golf Sky Lake Resort & Golf Club, Chương Mỹ, Hà Nội 

2.2 Thời gian:  Shotgun 11h30 ngày 25 tháng 11 năm 2022 

Thứ Hai (08/08/2022)  Chốt Handicap các thành viên tham dự 

Thứ Năm 
(03/11/2022) 

14:00 

 

Họp báo Công bố giải đấu và bốc thăm thi đấu. 

Địa điểm: VGS Building, 20 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. 

16:30 Họp kỹ thuật 

Thứ Hai (21/11/2022) 16:00 Các đội gửi danh sách 32 thành viên. 

Thứ Sáu 

(25/11/2022) 

8:30 Check in giải đấu 

Ăn nhẹ tại nhà hàng Sân Golf Skylake 
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10:00 Chụp ảnh lưu niệm 

11:00 Lễ Khai Mạc 

11:30 Thi đấu chính thức 

Shotgun lúc 11:30 trên hai sân Sky và Lake 

19:00 Tiệc trao giải 

Tổ chức tại Trung Tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình 

 

3. ĐỘI TUYỂN THI ĐẤU VÀ ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU 

3.1  Giải đấu CHỈ NHẬN đăng ký theo đội với 12 đội tuyển đã được BTC chấp nhận: 

• Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

• Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

• Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

• Học viện Tài chính 

• Trường Đại học Dược Hà Nội 

• Đại học Quốc gia Hà Nội 

• Trường Đại học Giao thông Vận tải 

• Trường Đại học Ngoại thương 

• Trường Đại học Luật Hà Nội 

• Trường Đại học Thương Mại 

• Đại học Hà Nội 

• Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

 

3.2  Mỗi đội tham dự phải hoàn thiện đơn đăng ký với đầy đủ danh sách và thông tin của 

mỗi thành viên cả chính thức và dự bị 

3.3  Mỗi đội được phép đăng ký thi đấu 20 golfer chính thức và 12 dự bị là các thành viên 

NAM/NỮ Nghiệp Dư theo Luật về Tình Trạng Nghiệp Dư 2022 của R&A và USGA.  

 

Các thành viên phải: 

• Là học viên, cựu học viên của các trường đại học tham gia giải đấu. 

• Có VHandicap Index hợp lệ theo cơ cấu bảng thi đấu tại ngày chốt Handicap 
8/08/2022. (VĐV bắt buộc phải cung cấp Mã VGA Handicap khi đăng ký).  

• Các VĐV không có Handicap chính thức chỉ được phép thi đấu tại bảng A. 
• Danh Sách toàn bộ 32 thành viên với cơ cấu theo bảng phải được nộp kèm mã 

VGA Handicap và Bảng Đấu trước 16:00 ngày chốt đăng ký 21/11/2022. BTC 
sẽ kiểm tra danh sách kèm Handicap Index cũng như bảng đấu và thông báo đến 
các đội để chỉnh sửa trong vòng 24 giờ nếu có sai sót trong việc đăng ký. 

• Các VĐV chính thức được đăng ký thi đấu tại 01 bảng đấu duy nhất và không 
được phép thay đổi bảng sau đó. 

• Sau khi đã chốt danh sách, các đội không được phép bổ sung hay thay 
đổi bất kỳ thành viên nào ngoài danh sách. 
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3.4  Bảng thi đấu: 

Bảng thi đấu VGA Handicap  
Số lượng 

chính thức 

Số lượng  

dự bị  
Thể thức thi đấu 

Sân thi 

đấu 

Bảng A Từ 8.0 trở xuống 2 2 1 Fourballs Lake 

Bảng B 8.1 – 11.0 4 2 
1 Fourballs 

1 Foursomes 
Lake 

Bảng C 11.1 – 14.0 4 2 
1 Fourballs 

1 Foursomes 
Lake 

Bảng D 14.1 – 17.0 4 2 
1 Fourballs 

1 Foursomes 
Sky 

Bảng E 17.1– 20.0 4 2 
1 Fourballs 

1 Foursomes 
Sky 

Bảng F Từ 20.1 trở lên 2 2 1 Fourballs Sky 

Lưu ý: Nếu một đội không có thành viên ở các Bảng Handicap thấp thì có thể sử dụng một 

thành viên có Handicap Index (ngày 8/8) cao hơn Handicap Index tối đa của Bảng đấu đó 

để thi đấu nhưng phải đăng ký thành viên chính thức này tại ngày chốt đăng ký và không 

được phép thay đổi sau đó. 

 

Ví dụ: Đội CLB Y không có thành viên nào Handicap bằng hoặc dưới 8.0 có thể đăng ký 

Golfer X có Handicap Index 9.8 (trên 8.0) để tham dự Bảng đấu A.  

 

Các Đội trưởng chịu trách nhiệm về Handicap index của vận động viên đội mình. Các phát 

sinh khiếu nại về handicap index chia bảng, các tranh chấp trong thi đấu sẽ không được 

giải quyết sau khi trao giải. Quyết định của Hội đồng là quyết định cuối cùng. 

 

4. THỂ THỨC THI ĐẤU 

4.1. Giải đấu sẽ thi đấu theo thể thức đấu Đối kháng (Matchplay) không áp dụng điểm chấp 

Handicap với mỗi đội thi đấu 06 trận fourball và 04 trận Foursome (lịch và cơ cấu bảng 

thi đấu tại Điều 3.4) 

4.2. Mỗi trận thắng được tính 01 điểm, hòa ½ điểm và thua 0 điểm. 

4.3. Mỗi đội sẽ tham dự thi đấu 10 trận đấu theo quy định Bảng tại Điều 3.4 

4.4. 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.  

4.5. Đội nào có nhiều điểm nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ là đội chiến thắng.  

 

5. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ THAY NGƯỜI 

5.1. Các đội phải nộp danh sách thành viên thi đấu chính thức theo form đăng ký cho từng 

trận đấu vào 16h00 ngày 23/11/2022. 
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5.2. Trong ngày thi đấu, mỗi đội được phép thay người dự bị muộn nhất vào 10:00 trong 

ngày thi đấu chính thức. Việc thay người phải được Đội trưởng của đội thực hiện bằng 

văn bản theo Mẫu của Hội đồng và gửi về cho Hội đồng. 

5.3. Golfer chính thức sau khi đã được thay bằng golfer dự bị thì không được phép đăng ký 

thi đấu ở trận khác. Các thành viên đã đăng ký theo bảng vào ngày 21/11/2022 sẽ 

không được phép thay đổi bảng thi đấu.  

5.4. Nộp Danh Sách Muộn Hoặc Sai Sót Về Handicap Đăng Ký Phạt trừ 0,5 điểm 

cho đội vi phạm (Nếu lỗi đăng ký trước khi trận đầu tiên diễn ra, đội sẽ thi đấu với số 

điểm khởi đầu là -0,5). 

 

6. PHÂN XỬ HÒA 

6.1. Trong trường hợp hòa điểm cho bất kỳ vị trí nào trong 3 vị trí dẫn đầu, Ban tổ chức sẽ 

tiến hành bốc thăm Bảng đấu để thi đấu playoff theo thể thức Foursomes Đấu gậy. Mỗi 

đội tuyển cử ra 1 cặp đấu foursome của Bảng đấu được bốc thăm và thi đấu tối đa 2 

hố playoff. Nếu sau 2 hố playoff vẫn chưa xác định được đội Vô địch và các vị trí Nhì, 

Ba thì Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để phân định đội thắng. Hố thi đấu sẽ được 

quyết định bởi BTC. 

6.2. Các vị trí khác nếu hòa sẽ được tính là đồng hạng. 

 

7. CƠ CẤU GIẢI 

GIẢI SWING FOR EDUCATION 2022: 

• Đội Vô địch   Cúp Luân Lưu và Huy Chương Vàng 

• Đội hạng nhì   Huy Chương Bạc 

• Đội hạng ba   Huy Chương Đồng 

• Giải phong cách   Huy Chương 

 

8. LỆ PHÍ VÀ HẠN ĐĂNG KÝ:   

8.1. Kinh phí tổ chức sẽ được chia đều cho các CLB và phí tham dự sẽ được thông báo sau.  

8.2. Tất cả đăng ký phải được thực hiện trên Đơn đăng ký chính thức của Giải và gửi về 

BTC theo email: phuong64cl@gmail.com 

8.3. Tất cả đơn đăng ký phải gửi kèm xác nhận chuyển tiền về Ban Tổ Chức Giải. Đăng ký 

không kèm xác nhận chuyển tiền sẽ không được chấp nhận và phải thông báo cho 

Trưởng Ban Tổ Chức Giải khi gặp vấn đề chuyển tiền hay đăng ký. 

8.4. Lệ phí thi đấu phải chuyển về tài khoản của Ban Tổ Chức theo thông tin sau: 

• Tên tài khoản:   Nguyễn Thị Thanh Huyền    

• Số tài khoản:    0491001879529 

• Ngân hàng:   Vietcombank 

• Nội dung:   (CLB) nop phi thi dau Cac Truong DH 

8.5. Chi phí đánh tập và thi đấu: 

Ngày Sân Sky Sân Lake Ăn trưa 

Ngày Thường 1.850.000 1.950.000 Bao gồm 1 suất ăn 

T7, CN 

(Chỉ đánh chiều) 
2.900.000 2.900.000 Không bao gồm suất ăn 
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(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) trực tiếp 

cho sân golf làm căn cứ xác nhận ưu đãi. 

 Cách thức đặt booking: 

Đặt và thanh toán trực tiếp tại sân. 

 

9. HỦY ĐĂNG KÝ 

Hủy đăng ký sẽ không được xem xét hoàn lệ phí ngoài những trường hợp đặc biệt. 

 

10. 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, các điều lệ 

bổ sung và Luật Địa Phương ban hành bởi Hội Đồng Giải sẽ được áp dụng cho giải đấu. 

 

11. XẾP NHÓM VÀ GIỜ THI ĐẤU 

Người chơi bắt buộc phải xuất phát theo giờ và hố phát bóng mà Hội Đồng đưa ra. Trong 

trường hợp người chơi không đưa ra lý do xác đáng trong các trường hợp miễn xử phạt 

truất quyền thi đấu quy định theo Luật 5.3a thì: 

• Nếu người chơi đến kịp và sẵn sàng phát bóng trong vòng 5 phút từ thời gian quy định 

họ sẽ bị phạt thua hố đầu tiên vì xuất phát muộn. 

• Sau 5 phút người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU VÀ XỬ THUA TRẬN. 

 

12. HÌNH PHẠT TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU 

Khi hình phạt truất quyền thi đấu được áp dụng với một VĐV tại thể thức Foursome, đội 

của VĐV đó sẽ bị xử thua trận đấu đó ngay lập tức. Tại thể thức Fourball, VĐV còn lại của 

đội có thể tiếp tục thi đấu một mình cho những hố còn lại.  

 

13. CHỈ ĐẠO TRÊN SÂN 

Giải đấu KHÔNG cho phép bất kỳ lãnh đội hay thành viên nào tham vấn hay chỉ đạo ở trên 
sân. Các trường hợp tư vấn hay đi quá gần VĐV ở trong sân sẽ được trọng tài nhắc nhở và 
xử phạt nếu tiếp tục tái diễn. 

 
14. CADDIE 

VĐV không được phép sử dụng Caddie riêng cá nhân để tham gia thi đấu và bắt buộc 

phải sử dụng caddie đã được bốc thăm theo đội vào ngày 3/11/2022 để thi đấu.  

 

Mỗi đội sẽ bốc thăm 20 caddie cho đội của mình và toàn quyền sắp xếp các caddie đó cho 

các thành viên thi đấu. Việc đăng ký caddie sẽ phải thực hiện cùng với việc đăng ký VĐV 

theo thời gian quy định tại Điều 5.1 

 

Trong trường hợp các đội không đăng ký hoặc đăng ký caddie muộn, BTC sẽ lựa chọn 

ngẫu nhiên trong số các caddie của đội để bố trí cho các thành viên thi đấu. Trong trường 
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hợp bất khả kháng caddie đã đăng ký không thể làm nhiệm vụ, BTC sẽ lựa chọn caddie 

dự phòng đã được bốc thăm từ trước và sẽ bố trí theo thứ tự từ trên xuống dưới. 

 

Vi phạm quy định về caddie: xử thua mỗi hố sử dụng caddie đó. 

 

15. THỜI TIẾT VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÔNG THỂ THI ĐẤU 

Trong điều kiện thời tiết bất khả kháng không thể kết thúc trận đấu, các trận đấu chưa kết 

thúc sẽ phải tính là hòa và mỗi đội trong trận đấu đó sẽ được 0,5 điểm bất kể trạng thái tỉ 

số của trận đấu đó ra sao. Các trận đấu đã kết thúc sẽ được giữ nguyên điểm số. 

Trong điều kiện thiếu ánh sáng cần phải điều chỉnh để tăng tốc độ thi đấu, BTC sẽ làm việc 

riêng với từng trận đấu để bố trí một thứ tự thi đấu hợp lý ở các hố có đèn chiếu sáng để 

trận đấu đó được kết thúc với đúng số hố quy định. BTC sẽ toàn quyền quyết định việc yêu 

cầu các VĐV phải thi đấu tại một hố nhất định trong trường hợp này. 

 

16. TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HIỂM 

Bằng việc ký vào đơn đăng ký, người tham dự sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc tham 

gia Giải 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 hay nguy hại nào có thể xảy ra trong quá 

trình tham gia Giải Đấu.   

 

17. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

• Mỗi trường cần đóng góp 1 tiết mục văn nghệ cho chương trình tiệc gala trao giải và 

Hội Đồng sẽ duyệt các tiết mục trước khi biểu diễn chính thức. 

• Giải đấu sẽ có truyền hình trực tiếp Livestream tại sân Sky và sân Lake. 

• Livescore điểm trực tiếp sẽ được cập nhật tại các hố thi đấu. 

 

18. QUYẾT ĐỊNH 

Khi Hội Đồng chỉ định một trọng tài làm nhiệm vụ điều hành Luật, Quyết Định của anh ta 
là quyết định cuối cùng (Luật 20.2a). Khi không có mặt của trọng tài, mọi tranh chấp và 
nghi ngờ về Luật sẽ được quyết định bởi Hội Đồng. Quyết định của Hội Đồng là quyết định 
cuối cùng. 

 

************** 

HỘI ĐỒNG GIẢI 


