
 

 

  

13 – 14 Tháng 10 năm 2017 

SÔNG GIÁ GOLF RESORT- Hải Phòng, Việt Nam 

 

 

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 
 

1. ĐIỀU HÀNH GIẢI 

1.1 Điều Hành 

Giải golf “VGM JUNIOR TROPHY 2017” (Sau đây gọi tắt là Giải Đấu) được điều hành bởi Ban 
Tổ chức Giải (Sau đây gọi tắt là Hội Đồng) và mọi quyết định của Hội Đồng là quyết định cuối 
cùng. 

1.2 Đơn vị tổ chức: TẠP CHÍ GOLF VIỆT NAM (VGM) 

1.3 Đơn vị bảo trợ: HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM (HHGVN - VGA) 

                                                            TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO (TCTDTT) 

1.4 Thông tin Liên hệ: 

Phụ trách chuyên môn giải: Ông Vũ Nguyên 

ĐT: 0946 921 618 Email: vu.nguyen@vga.com.vn 

Phụ trách Đăng ký: Bà Thùy Chi 

ĐT: 0936.472.566 Email: chi.le@vgm.com.vn 

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 
 

Giải Đấu sẽ thi đấu trên sân SÔNG GIÁ GOLF RESORT, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam 
ngày 14 tháng 10, năm 2017 

 

3. LỊCH THI ĐẤU 

Giải đấu sẽ được thi đấu theo lịch sau: 

Thứ Sáu 

13/10/2017 

8:00 – 
17:30 

Đăng ký và vòng đánh tập. Sông Giá Golf Resort  

18:00 Tiệc chào mừng Sông Giá Golf Resort 

Thứ Bảy 

14/10/2017 

11:00 Vòng thi đấu chính thức 

Xuất phát tại tee #1 và tee #10 

Sông Giá Golf Resort 

17:30 Tiệc trao giải và bế mạc. Sông Giá Golf Resort 
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5. ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU 
Giải đấu được mở rộng đến tất cả các gôn thủ NAM và NỮ dưới 18 tuổi (Sinh sau ngày 
1/1/1999) Nghiệp Dư theo Luật về Tư Cách Nghiệp Dư 2016 được quy định bởi R&A Rules 
Limited và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ USGA và sẽ thi đấu theo các bảng sau: 

 

VGM JUNIOR TROPHY 
2016 BẢNG GIỚI TÍNH NHÓM TUỔI NGÀY SINH TEE PHÁT 

U10 Nam & Nữ Dưới 10 Sau ngày 1/1/2007 ĐẶC BIỆT 

U12 

B 

Nam 11-12 1/1/2005 – 31/12/2006 TRẮNG 

U15 

B 

Nam 13-15 1/1/2002 – 31/12/2004 TRẮNG 

U18 

B 

Nam 16-18 1/1/1999 – 31/12/2001 XANH 

U15 

G 

Nữ 11-15 1/1/2002 – 31/12/2006 ĐỎ 

U18 

G 

Nữ 16-18 1/1/1999 – 31/12/2001 TRẮNG 

      

Lưu ý: 
Trong trường hợp có ít hơn 4 VĐV đăng ký tại một bảng đấu, Hội Đồng sẽ quyết định ghép 
bảng thi đấu và thông báo chính thức trước khi Giải Đấu bắt đầu. 

 
6. THỂ THỨC THI ĐẤU 

 
Tất cả các bảng sẽ được thi đấu theo thể thức Stableford qua một (1) vòng đấu 18 hố 

 
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC STABLEFORD 

 

• Cuộc đấu Stableford vẫn là một cuộc chơi theo thể thức ĐẤU GẬY, ngoại trừ việc điểm số 
thưởng đạt được sẽ dựa trên một điểm số cố định của mỗi hố. 

• Điểm số trong thể thức StableFord sẽ được ghi qua các ĐIỂM THƯỞNG đạt được tại mỗi 
hố phụ thuộc vào điểm cố định của mỗi hố theo công thức sau: 

 
KẾT QUẢ HỐ GIẢI THÍCH ĐIỂM 

THƯỞNG 

Nhiều hơn trên một so với điểm cố 
định hoặc không ghi kết quả 

Double Bogey (+2) hoặc tệ hơn 0 

Trên một so với điểm cố định 
Bogey (+1) 1 

Bằng điểm cố định của hố 
Par (0) 2 

Dưới một so với điểm cố định 
Birdie (-1) 3 

Dưới hai so với điểm cố định 
Eagle (-2) 4 

Dưới ba so với điểm cố định 
Albatross hoặc Double Eagle (-3) 5 

• Người chiến thắng là người có tổng điểm thưởng đạt được cao nhất khi giải đấu kết thúc. 
 
 

7. CƠ CẤU GIẢI 
 

2nd VGM JUNIOR TROPHY 2017 



Cơ cấu giải sẽ được trao như sau: 
 

a) Vô địch VGM JT 2017 - Nhiều điểm nhất toàn giải (Trừ bảng U10) 
b) Nhất, Nhì và Ba - Nhiều điểm nhất trong các bảng 

 
8. LỆ PHÍ VÀ HẠN ĐĂNG KÝ: 

 

8.1. Phí tham dự cho 2 ngày là 2.300.000 VND (Hai triệu và ba trăm ngàn đồng) bao 
gồm phí green fee, caddy fee (không bao gồm tip) cho một ngày đấu tập chính 
thức và một ngày thi đấu Giải, một suất ăn trưa ngày thi đấu chính thức, tiệc chào 
mừng và tiệc trao  giải. 

Hoặc 

Phí tham dự cho 1 ngày thi đấu là 1.500.000 VND (Một triệu và năm trăm ngàn 
đồng) bao gồm phí green fee, caddy fee (không bao gồm tip) cho một ngày thi đấu 
Giải, một suất ăn trưa ngày thi đấu chính thức và tiệc trao  giải. 

 

(Phụ huynh của golfer thi đấu sẽ phải đóng phí 500.000 VND/ bữa/ người để tham 
gia tiệc chào mừng và tiệc trao giải (hạn đăng ký đóng tiền trước ngày 5 tháng 10), hỗ 
trợ 1.000.000 VND tiền vé máy bay cho các golfer ở miền Nam đăng kí và nộp phí 
tham dự trước ngày 31 tháng 9, 2017. Hỗ trợ xe đưa đón từ Hà Nội lên sân golf và 
ngược lại) 

 
* Lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu hủy đăng ký sau hạn đăng ký mà không có lý do 
chính đáng. 

 
8.2. Ưu tiên cho những gôn thủ đăng ký trước sẽ được ghi danh trước, chuyển tiền trước sẽ 

được xác nhận trước. 
 

8.3. Hội đồng giữ quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào mà không cần đưa ra lí do. Sân thi 
đấu sẽ được giới hạn tối đa 72 VĐV. 

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

chậm nhất vào lúc 16 giờ thứ Năm, 5 tháng 10, 2017: 
 

TÒA SOẠN TẠP CHÍ GOLF VIỆT NAM 
10A Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: +(84-4) 3747.3517 Fax: +(84-4) 3747.3516 
Email: vietnamgolf.info@gmail.com 
Website: vietnamgolfmagazine.net 

 
Hoặc Ms Thùy Chi 
Tel: 0936.472.566 Email: chi.le@vgm.com.vn 

 
 

8.5. Tất cả đơn đăng ký phải gửi kèm xác nhận chuyển tiền về Tạp Chí Golf Việt Nam. Đơn 

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

cho người phụ trách đăng ký hoặc BTC khi gặp vấn đề chuyển tiền hay đăng ký. 

 
8.6. Lệ phí thi đấu phải chuyển về tài khoản VGM theo thông tin sau đây: 

 

• Tên tài khoản: Bui Thi Nguyet Hao (kế toán trưởng VGM) 

• Số tài khoản: 0541-001-604-775 
• Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Chương Dương, Hà Nội 
• Nội dung: VĐV (ghi rõ họ tên) nộp phí thi đấu VGMJ 2017 
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9. HỦY ĐĂNG KÝ 

 

Hủy đăng ký sau ngày 5 tháng 10, 2017 sẽ không được xem xét hoàn lệ phí ngoài những trường 
hợp đặc biệt. 

 

10. LUẬT THI ĐẤU 

Luật Golf và Luật về Tư Cách Nghiệp Dư 2016 ban hành bởi R&A Rules Ltd và Hiệp hội Golf Hoa 
Kỳ USGA, các giải thích Luật trong cuốn “Decisions on the Rules of Golf, bản điều lệ thi đấu này, 
Bản điều lệ và Luật địa Phương chung cho các giải Vô Địch Quốc Gia, các điều lệ bổ sung và Luật 
Địa Phương ban hành bởi Hội Đồng Giải sẽ được áp dụng cho giải đấu này. 

 
 

11. XẾP NHÓM VÀ GIỜ THI ĐẤU 
 

11.1. Hội Đồng sẽ xếp nhóm và giờ xuất phát cho ngày thi đấu chính thức và được thông báo 

đến VĐV cũng như sẽ được dán lên bảng thông báo tại Nhà Câu Lạc Bộ và khách sạn 

chính thức của giải. Hội Đồng có quyền thay đổi giờ xuất phát và cách xếp nhóm cho phù 

hợp với điều kiện thi đấu thực tế. 

 
11.2. 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 33-7 thì: 

 
▪ Nếu người chơi đến kịp và sẵn sang phát bóng trong vòng 5 phút từ thời gian quy 

định họ sẽ bị phạt hai gậy vì xuất phát muộn. 
 

▪ Sau 5 phút người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU. 
 
 

12. DI CHUYỂN 

Người chơi không được sử dụng xe điện hay bất kỳ phương tiện nào trong một vòng đấu chính 
thức trừ khi được sự cho phép của Hội Đồng. 

XỬ PHẠT VI PHẠM ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU: 

Hai gậy phạt cho mỗi hố vi phạm. Tối đa xử phạt trong một vòng là bốn gậy phạt. 

Khi phát hiện hành vi sử dụng phương tiện di chuyển không được phép phải dừng sử dụng ngay 
lập tức nếu không người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU. 

 
 

13. CADDIE 

Người chơi không được phép sử dụng Caddie riêng cá nhân trong giải này. Mỗi gôn thủ sẽ phải 
sử dụng 01 caddie của sân để tham gia thi đấu. 

XỬ PHẠT VI PHẠM ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU: 

Hai gậy phạt cho mỗi hố vi phạm. Tối đa xử phạt trong một vòng là bốn gậy phạt. 

Khi phát hiện hành vi sử dụng caddie riêng mà không được phép phải dừng sử dụng ngay lập 
tức nếu không người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU. 

 
 

14. PHÂN XỬ HÒA 

Khi có kết quả hòa, việc hòa sẽ được quyết định bằng cách đếm ngược bảng điểm theo những 
trình tự hệ thống thi đấu sau: 



a. 9 Hố cuối cùng.   

b. 6 Hố cuối cùng.   

c. 3 Hố cuối cùng.   

d. Hố cuối cùng (Hố 18)   

e. Nếu vẫn hòa sẽ áp dụng bốc thăm may mắn để phân định. 

Lưu ý: Khi xuất phát từ nhiều hơn 1 điểm xuất phát, hố đếm ngược sẽ quy định theo hố thứ tự 
ghi trên bảng điểm. Ví dụ 9 hố cuối cùng là 10-18, 6 hố cuối là 13-18 v..v.. 

(*) Áp dụng cho bảng U10 
 
 

15. 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. VGM, VGA, 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. 

 
 

16. 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 34-2). 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 (Luật 
34-3) 

 
 

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

HỘI ĐỒNG GIẢI 


