HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ
GIẢI GOLF RA MẮT HỆ THỐNG HANDICAP QUỐC GIA VHANDICAP
Ngày 5 tháng 1 năm 2018, sân Golf Long Biên

1.ĐIỀU HÀNH GIẢI
Giải Golf “Ra mắt hệ thống Handicap Quốc Gia” hay “VHandicap Launching Tournament” (Sau đây gọi tắt là Giải
Đấu) được điều hành bởi Ban Tổ chức Giải thuộc Hiệp hội golf Việt nam (VGA) và Công ty cổ phần dịch vụ Golf
Việt Nam (VGS) – đối tác, nhà tài trợ chính của giải. (Sau đây gọi tắt là Hội Đồng) và mọi quyết định của Hội Đồng
là quyết định cuối cùng.
Thông tin đăng ký thi đấu:
Ông Lưu Văn Tuấn: 0906 676 888
Ông Nguyễn Văn Tùng: 0989 046 866
2. THỜI GIAN THI ĐẤU VÀ ĐỊA ĐIỂM
Xuất phát đồng loạt Shot-gun vào 12h00 ngày 5 tháng 1 năm 2018,
tại sân golf Long Biên, Hà Nội ,Việt Nam.
3. ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU
Giải đấu dành riêng cho các golfer có handicap index, đăng ký với Ban Tổ chức. Các golfer sẽ dựa vào Handicap
Index để chia làm 03 bảng thi đấu A, B, C.

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Handicap Index từ 0-12.0

Handicap Index từ 12.1 – 22.0

Handicap Index từ 22.1-36.0

Lưu ý: Handicap Index quy định cho mỗi bảng có thể thay đổi phụ thuộc vào số lượng đăng ký thực tế và Hội
Đồng có toàn quyền thay đổi số lượng golfer cũng như Handicap quy định cho mỗi bảng và sẽ thông báo 1 ngày
trước ngày thi đấu.
4. THỂ THỨC THI ĐẤU
4.1 Thể thức:
Giải Đấu sẽ thi đấu theo thể thức Đấu Gậy tính điểm Net áp dụng Handicap chính thức.
Lưu ý: Trước khi thi đấu, Golfer có thể đến bàn kỹ thuật để được hướng dẫn đăng ký Vhandicap, kiểm tra handicap và được hướng dẫn cách nhập điểm trực tiếp trên sân.
4.2 Tee phát bóng:
Nam phát bóng tee xanh, Nữ phát bóng tee đỏ.
5. CƠ CẤU GIẢI

a.

Bestgross

: 1 giải Best Gross cho Golfer có kết quả điểm GROSS tốt nhất.

b.

Best Net

: Điểm Net tốt nhất cho các Golfer tại các bảng A,B,C

c.

1st Runner up

: Điểm Net hạng nhì cho các Golfer tại các bảng A,B,C

d.

2nd Runner up

: Điểm Net hạng ba cho các Golfer tại các bảng A,B,C

6. 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 và Luật Địa Phương tại sân golf
Long Biên sẽ được áp dụng cho giải đấu này.
7. LỆ PHÍ THI ĐẤU
2.250.000 đồng ( Phí sân cỏ, phí caddie, phí xe điện, ăn trưa nhẹ và tiệc tối)
8. XẾP NHÓM VÀ GIỜ THI ĐẤU
8.1. Hội Đồng sẽ xếp nhóm và đưa ra thông báo xếp nhóm và giờ gửi đến các Golfer tham gia cũng như đăng tải
trên website của VGA.
Hội Đồng có quyền thay đổi giờ xuất phát và cách xếp nhóm cho phù hợp với điều kiện thi đấu thực tế.
8.2. Người chơi bắt buộc phải xuất phát theo nhóm và 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.
• Điểm Net âm tối đa cho một Golfer là -4.
• Sau 5 phút người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU.

9. DI CHUYỂN VÀ CADDIE
Người chơi được phép sử dụng xe điện của sân để thi đấu nhưng không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào
khác trong một vòng đấu chính thức trừ khi được sự cho phép của Hội Đồng.
Người chơi không được phép sử dụng Caddie riêng cá nhân trong giải này. Mỗi Golfer sẽ phải sử dụng 01 caddie
của sân để tham gia thi đấu.
10. PHÂN XỬ HÒA
Khi có kết quả Hòa, Hội Đồng sẽ quyết định giải quyết hòa cho kết quả thi đấu như sau:
• Nếu các Golfer hoặc các đội có cùng điểm NET, bên nào có HDC thấp hơn sẽ thắng cuộc
• Nếu Handicap giống nhau, việc hòa sẽ được quyết định bằng cách đếm ngược bảng điểm theo những trình tự
hệ thống sau:
- Nếu hòa tiếp sẽ lấy 9 hố cuối (Hố 10~18)
- Nếu hòa tiếp sẽ lấy 6 hố cuối (Hố 13~18)
- Nếu hòa tiếp sẽ lấy 3 hố cuối (Hố 16~18)
- Lấy điểm của hố số 18 và trở về trước (18,17,16,…)
- Nếu vẫn hòa sẽ áp dụng phương thức bốc thăm để chọn người thắng cuộc.

11. THIẾT BỊ ĐO KHOẢNG CÁCH (LUẬT ĐỊA PHƯƠNG)
Người chơi có quyền thu thập thông tin về khoảng cách từ một thiết bị đo khoảng cách. Nếu trong một vòng đấu
quy chuẩn, người chơi sử dụng thiết bị để đo các điều kiện có thể ảnh hưởng đến quyết định cú đánh như đo độ
dốc, tốc độ gió, v.v, người chơi sẽ vi phạm Luật 14-3.
12. (LUẬT ĐỊA PHƯƠNG 2017) BÓNG VÔ TÌNH BỊ DỊCH CHUYỂN TRÊN GREEN
Luật 18-2, 18-3 và 20-1 được chỉnh sửa như sau:
“Khi bóng của người chơi nằm trên mặt green, người chơi sẽ không bị phạt nếu bóng hoặc vật đánh dấu bóng vô
tình bị dịch chuyển bởi người chơi, đồng đội (partner), đối thủ hoặc một trong các caddie hay các dụng cụ và thiết
bị của họ. Bóng hoặc vật đánh dấu bóng bị di chuyển sẽ phải được đặt lại theo luật 18-2, 18-3 và 20-1.”
Luật địa phương này sẽ chỉ áp dụng khi bóng hoặc vật đánh dấu bóng của người chơi nằm trên mặt green và bị
dịch chuyển một cách hoàn toàn vô ý.
Chú ý: Nếu bóng của người chơi nằm trên green được xác định là bị di chuyển bởi gió, nước hoặc các điều kiện
tự nhiên khác như trọng lực, độ dốc, bóng phải được chơi tại vị trí bóng nằm mới. Tuy nhiên vật đánh dấu bóng
nếu bị dịch chuyển trong những tình huống như trên thì cần phải được đặt lại vị trí cũ.

13. TẠM DỪNG THI ĐẤU DO ĐIỀU KIỆN NGUY HIỂM (GHI CHÚ LUẬT 6-8b)
Điều kiện Thi Đấu trong Phụ Lục Phần B 4 trang 158 được áp dụng.
Lưu ý: Dừng thi đấu ngay lập tức do điều kiện nguy hiểm sẽ được thông báo bằng một hồi còi dài. Tất cả các hình
thức dừng thi đấu khác sẽ được báo hiệu bằng ba hồi còi ngắn.Ngoài ra báo hiệu tiếp tục thi đấu sẽ là hai hồi còi
ngắn và lặp lại.
14. TRẢ BẢNG ĐIỂM (SCORECARD)
Bảng điểm của golf thủ được chính thức ghi nhận khi anh ta thả vào thùng thu scorecard.
15. KẾT QUẢ CỦA GIẢI – KẾT THÚC GIẢI
Khi kết quả đã được đưa lên bảng thông báo nghĩa là kết quả đó là kết quả chính thức cuối cùng và giải đấu đã
kết thúc.
16. VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN SÂN
Tất cả người chơi nên thể hiện văn hóa ứng xử đúng mực theo Chương 1 trong cuốn Luật Golf.
VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG VĂN HÓA ỨNG XỬ:
Những hành động sau được xem như vi phạm nghiêm trọng Văn hóa ứng xử trong giải đấu:
•

Sử dụng điện thoại trong vòng đấu và gây ảnh hưởng đến các golf thủ khác.

•

Có lời lẽ không đúng mực với người cùng chơi, thành viên Ban Tổ Chức và nhân viên.

•

Cố tình gây ảnh hưởng làm phiền hay xúc phạm các đấu thủ khác.

•

Các hành vi vi phạm Văn hóa ứng xử khác do Hội Đồng xét duyệt.

17. 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.
VGA, Ban Tổ Chức, Hội Đồng Giải, Các nhà tài trợ và Sân Gôn 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.
18. TRANH CHẤP VÀ NGHI NGỜ
Mọi tranh chấp và nghi ngờ về Luật cần phải được thông báo cho Hội Đồng Giải sớm nhất có thể sau khi hoàn
thành vòng đấu và không quá 15 phút sau khi kết thúc vòng đấu.
19. 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)

