
VIET NAM LEFTY GOLF CHAMPIONSHIP 2022 - MỪNG SINH NHẬT 2 TUỔI 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỂ LỆ THI ĐẤU 
 

         

I - CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỊA ĐIỂM 

● Thời gian : Shotgun 12:00pm – Thứ sáu, ngày 11/11/2022 

● Địa điểm : Sân golf Thanh Lanh 

● Tiệc tối: Nhà hàng sân golf Thanh Lanh  

II - THỂ LỆ THI ĐẤU 

1. Tee phát bóng: Nam: Tee xanh, Nam > 60 tuổi: Tee trắng, Nữ: Tee đỏ 

2. Handicap: Theo HDC sân cập nhật từ VGA tại thời điểm sắp xếp nhóm đấu vào 14:00 ngày 08/11/2022, 

HDC tối đa được áp dụng là 36. 

3. Thể thức thi đấu:  

• Cách tính điểm: Đấu gậy tính điểm Net theo Handicap (Stroke play) 

• Bảng đấu:  

+ Bảng thành viên: Bảng A: HDC từ 0-20 (Cut -3); Bảng B: HDC từ 21-36 (Cut -4) 

+ Bảng khách mời: HDC từ 0 – 36 (Cut -3).  

• Scorecard: Các golfer ghi đầy đủ điểm tổng “Gross Strokes”. Bất kỳ cách ghi điểm nào khác ví dụ 

như +2 hay +1 hay 0 hay -1... sẽ không được coi là hợp lệ 

• Phân xử hòa: Trường hợp golfer có cùng điểm Net, golfer có Handicap thấp hơn sẽ thắng. Trường 

hợp điểm Net và Handicap bằng nhau, BTC sẽ áp dụng phương pháp tính “Đếm ngược/ Countback” 

từng hố từ hố 18. 

4. Quy định chung:  

• Các golfer phải tuân thủ luật Golf USGA, luật R&A 2019 và luật riêng của sân. 

• Áp dụng vòng Gimmie: khi bóng nằm trong hoặc một phần của bóng chạm vào vòng Gimmie, golfer 

được quyền nhấc bóng và cộng thêm 1 gậy vào số điểm của mình tại hố đó. 

• Không áp dụng thả bóng khi bóng vào khu vực OB. 

• Quyết định của ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng. 

III – CƠ CẤU GIẢI: (Mỗi golfer chỉ được nhận một giải cao nhất) 

1. Giải thành tích : (dành riêng cho thành viên CLB) 

• Bảng thành viên của CLB:    01 Best gross (dành riêng cho thành viên CLB) 

+ Bảng A: Nhất – Nhì – Ba – Cup luân lưu 

+ Bảng B: Nhất – Nhì – Ba – Cup luân lưu 

• Bảng khách mời: Nhất – Nhì – Ba  

2. Giải kỹ thuật: (dành cho thành viên CLB và khách mời) 

• 02 Longest Drive hố par 5: #2, #18 

• 04 Nearest to the pin hố par 3: #4, #8, #14, #16 

3. Giải HIO: 

• Xe Toyota Camry 2.0Q 2022 trị giá 1.200.000.000vnđ tại hố số #8 

• Công ty Quốc tế Caballo tài trợ quà tặng từ sản phẩm Caballo trị giá 150.000.000vnđ tại hố:  #4 

• Mr. Nghiêm Đình Đạt tài trợ gói bảo hiểm trị giá 200.000.000vnđ tại hố: #14 

• Mr. Phạm Văn Hải tài trợ quà tặng từ sản phẩm Hanvico trị giá 200.000.000vnđ tại hố: #16 

• Công ty VietGolf tài trợ gói bảo hiểm trị giá 100 triệu tại hố: #4, #8, #14, #16 

(Giải HIO tại mỗi hố par 3 chỉ có giá trị cho một lần bóng vào lỗ đầu tiên) 

 

                             CHÚC CÁC GOLFER THI ĐẤU THÀNH CÔNG! 


