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GIẢI GOLF VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ 12 CON GIÁP 

LẦN THỨ IV NĂM 2023 – TRANH CUP BẢO NGỌC 
Ngày 18 đến 19 tháng 5, 2023 

SÂN SKY – SKYLAKE GOLF RESORT, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI – VIỆT NAM 

 

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 
 

1. ĐIỀU HÀNH GIẢI 

1.1. Điều Hành 

Giải “GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ 12 CON GIÁP 2023 – TRANH CUP BẢO 

NGỌC” (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.  

1.2. Thông tin liên hệ:  

• Trưởng BTC:               Ông Nguyễn Hồng Vinh                        
• Giám Đốc điều hành giải:  Ông Vũ Nguyên  - SĐT: 094.520.8868 
• Phụ trách Đăng ký:  Bà Nguyễn Thị Phương - SĐT: 082.70.99999 

Email: phuong64cl@gmail.com 

 

2. THỜI GIAN , ĐỊA ĐIỂM VÀ LỊCH THI ĐẤU 

Giải Đấu sẽ thi đấu trên Sky – Skylake Golf & Resort, Chương Mỹ, Hà Nội ngày 18 và 19 
tháng 5 năm 2023 theo lịch sau: 
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Thứ Năm 
(16/02/2023) 

14:00 Họp bàn công tác tổ chức giải 

Địa điểm: Tòa nhà VGS Holding, 20 Võ Chí Công, Quận 
Tây Hồ, Hà Nội 

Thứ Tư 

(16/03/2023) 

9:00 Bốc thăm thi đấu và bốc thăm caddie 

Địa điểm: Thông báo sau 

Thứ Năm 

(18/05/2023) 

6:30 Thi đấu lượt trận sáng Fourballs (Bảng A,C,E,G) 

Xuất phát theo Tee time hai hố. 

12:00 Thi đấu lượt trận chiều Singles (Bảng B,D,F,H) 

Xuất phát theo Tee time hai hố. 

18:30 Tiệc Gala Dinner 

Khu vực sân khấu sân golf Sky Lake 

Thứ Sáu 

(19/05/2023) 

6:30 Thi đấu lượt trận sáng Foursomes (Bảng B,D,F,H) 

Xuất phát theo Tee time hai hố. 

12:00 Thi đấu lượt trận chiều Singles (Bảng A,C,E,G) 

Xuất phát theo Tee time hai hố. 

Kết thúc thi 
đấu 

Lễ trao giải  

Khu vực sân khấu sân golf SkyLake 

 

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. 

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

mỗi thành viên.  

3.3 Mỗi đội được phép đăng ký thi đấu với 24 golfer là các thành viên NAM/ NỮ hoặc 

CHUYÊN NGHIỆP. Các thành viên phải: 

• Có VHandicap Index hợp lệ theo cơ cấu bảng thi đấu tại ngày chốt Handicap 
09/02/2023. (VĐV bắt buộc phải cung cấp Mã VGA Handicap khi đăng ký).  

• Các VĐV chuyên nghiệp và không có Handicap chính thức chỉ được phép thi đấu 
tại bảng A và không có quy định về Handicap cho các VĐV này. 

• Mỗi một bảng đấu được phép đăng ký tối đa 3 golfer tham gia thi đấu.  
• Danh Sách toàn bộ 24 thành viên với cơ cấu 3 golfer mỗi bảng phải được nộp 

kèm mã VGA Handicap và Bảng Đấu trước 12:00 ngày chốt đăng ký 
10/05/2023. 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. 

Lưu ý: Các đội trưởng chịu trách nhiệm tuyển chọn đội tuyển của mình bao gồm các 
VĐV có cùng con giáp (có thể bao gồm các VĐV cách nhau 12 năm), cùng năm sinh 
(năm dương lịch hoặc âm lịch) hoặc các VĐV cùng niên khóa tuy nhiên phải đảm bảo 
mỗi VĐV sẽ chỉ thi đấu duy nhất cho 01 CLB hệ tuổi. Khi có sự tranh chấp thành viên 
giữa hai CLB thì quyết định lựa chọn đội sẽ thuộc về VĐV liên quan.  

3.4 Quy định bổ sung VĐV trong trường hợp bất khả kháng 
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Trong trường hợp các đội có thành viên có lí do bất khả kháng không thể sắp xếp tham 
gia thi đấu, đội có quyền bổ sung them tối đa 02 thành viên ngoài danh sách 24 người 
đã đăng ký ngày 10/05/2023 để tham gia thi đấu. Tuy nhiên thành viên mới đó phải 
đáp ứng yêu cầu về Handicap quy định tại điều 3.5 cho bảng đấu có thành viên phải 
nghỉ thi đấu. 

3.5 Bảng thi đấu: 
 

BẢNG HANDICAP 
SỐ LƯỢNG VĐV THI ĐẤU (THỂ THỨC) 

Ngày 18/05 Ngày 19/05 

A 4.4 trở xuống và Chuyên Nghiệp 2 (Fourballs) 1 (Singles Match) 

B 4.5 – 7.4 1 (Singles Match) 2 (Foursome) 

C 7.5 – 9.4 2 (Fourballs) 1 (Singles Match) 

D 9.5 - 12.4 1 (Singles Match) 2 (Foursome) 

E 12.5 - 15.4 2 (Fourballs) 1 (Singles Match) 

F 15.5 - 18.4 1 (Singles Match) 2 (Foursome) 

G 18.5 - 21.4 2 (Fourballs) 1 (Singles Match) 

H 21.5 trở lên 1 (Singles Match) 2 (Foursome) 

 

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 09/02/2023 ) cao hơn Handicap Index tối đa của Bảng 

đấu đó để thi đấu nhưng phải đăng ký thành viên 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 4.4 có thể đăng ký 

Golfer X có Handicap Index 6.8 (trên 4.4) để tham dự Bảng đấu A.  

 

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 04 trận fourball, 04 trận Foursome và 08 trận 

đấu Single Match. (lịch và cơ cấu bảng thi đấu tại Điều 2) 

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 16 trận đấu theo quy định Bảng tại Điều 3. 

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. 

4.6. Nộp chậm -0,5 điểm. 

  

5. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ THAY NGƯỜI 

5.1. Đội trưởng phải đăng ký thành viên thi đấu theo form của BTC: 

• Danh sách 12 thành viên thi đấu ngày 18/05 trước 12h00 ngày 16/05.  

• Danh sách 12 thành viên thi đấu ngày 19/05 trước 12h00 ngày 18/05. 

Lưu ý: Các thành viên đăng ký phải nằm trong danh sách 24 thành viên của đội gửi lên 

BTC ngày 10/06 ngoại trừ trường hợp có thành viên bổ sung quy định tại điều 3.4. 

5.2.  Các cặp đấu sẽ được công bố sau khi nhận được danh sách đăng ký và xếp 

nhóm dựa theo kết quả bốc cặp đã được xác định tại buổi lễ bốc thăm thi đấu 
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5.3. Trong mỗi ngày thi đấu, mỗi đội được phép thay 02 người dự bị muộn nhất 

60 phút trước giờ tee time đầu tiên ở mỗi buổi thi đấu (Trước 5h30 và 11h00). 

Quyền thay người chỉ được sử dụng trong ngày và không cộng dồn sang ngày tiếp 

theo. 

 

6. PHÂN XỬ HÒA 

6.1. Trong trường hợp hòa điểm cho bất kỳ vị trí nào trong 3 vị trí dẫn đầu, các 

đội hòa sẽ cử 01 đại diện thi đấu Playoff theo thể thức đấu gậy không áp dụng 

Handicap để tìm ra đội chiến 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 VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ 12 CON GIÁP 2023 – TRANH CUP BẢO NGỌC 

• Đội Vô địch   Cúp Luân Lưu và Huy Chương Vàng 

• Đội hạng nhì   Huy Chương Bạc 

• Đội hạng ba   Huy Chương Đồng 

• Giải thưởng phong cách: Kỷ niệm chương 

 

8. LỆ PHÍ VÀ HẠN ĐĂNG KÝ:   

8.1. Phí tham dự là 40,000,000 VND (Bốn mươi triệu đồng) một đội không 

bao gồm lệ phí đánh Golf.  

8.2. Phí đánh Golf các đội sẽ thanh toán trực tiếp cho sân Golf cho các vòng 

đánh tập và ngày thi đấu chính thức theo giá ưu đãi của BTC. 

8.3. Tât cả đăng ký phải được thực hiện trên Đơn đăng ký chính thức của Giải và 

gửi về BTC tại Email: phuong64cl@gmail.com 

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

 

8.5. Lệ phí thi đấu phải chuyển về tài khoản của Ban Tổ Chức muộn nhất vào ngày 

15 tháng 04 năm 2023 theo thông tin sau: 

• Tên tài khoản:   Nguyễn Thị Phương 

• Số tài khoản:   0541000282639 

• Ngân hàng:   Vietcombank - CN Chương Dương, Hà Nội 

• Nội dung:   Đội (ghi rõ tên đội) nộp phí thi đấu CLB12CG 

 

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 2023 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. 
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11. XẾP NHÓM VÀ GIỜ THI ĐẤU 

Người chơi bắt buộc phải xuất phát theo giờ 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 hoặc 

Single Match, 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. CADDIE 

Người chơi không được phép sử dụng Caddie riêng cá nhân để tham gia thi đấu. Mỗi 

golfer sẽ sử dụng 01 caddie ngẫu nhiên của của sân để tham gia thi đấu.  

 

14. 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.   

 

15. 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 


