CHERVO VIETNAM CHAMPIONSHIP 2017
CHỦ NHẬT NGÀY 5 THÁNG 11, 2017
SÂN GOLF FLC HẠ LONG – QUẢNG NINH, VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU
1. ĐIỀU HÀNH GIẢI
1.1

Điều Hành

Giải vô địch Golf “Chervo Vietnam Championship 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.
* Thông điệp của giải: “Kết nối Văn hóa Việt – Ý”
* Giải thưởng lớn: 5 vé chơi golf, du lịch tại Italia trong vòng 1 tuần (thời gian: 20-26/6/2018.
Chi phí trong chương trình sẽ do công ty HS Golf Việt Nam đài thọ - Xem Lịch trình chuyến đi Ý
phía dưới)
1.2

Đơn vị tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS GOLF VIETNAM

1.3

Đơn vị thực hiện:

Công ty Cổ Phần truyền thông GPC I GolfPlus Vietnam

1.4

Website của giải:

www.vietnamopen.vn

1.5

Email của giải:

chervo@hsgolf.vn

1.6

Thông tin Liên hệ:

* Trưởng Ban Tổ chức: Mr. Phạm Viết Thắng – Tổng Giám đốc HS Golf Việt Nam
* Phó Ban Tổ chức: Mr. Đoàn Lê Quang – TGĐ GolfPlus Vietnam. Mobile: 0934679368
Các golfer đăng ký tham dự giải tại: www.vietnamopen.vn/contact

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Giải Đấu sẽ thi đấu trên sân: FLC Halong Bay Golf Club&Luxury Resort, ngày 05 tháng 11,
năm 2017
- Thi đau shotgun vao luc 6h30 và 12h30
- Tiệc trao giải: 18h00 tại Nhà CLB Sân golf FLC Halong Bay Golf Club&Luxury Resort
- Tổng số golfer: Không quá 288 golfer
* Lưu ý: Các golfer tự túc chi phí khách sạn. BTC sẽ hỗ trợ giá ưu đãi tại khách sạn Hạ Long Plaza
với các golfer đăng ký sớm với giá 1 triệu VNĐ/phòng/đêm (phòng 2 giường+ăn sáng). Hotline:
0936 766988 để được phục vụ tốt nhất.
3. ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU
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Giải đấu dành cho những Golfers - Khách hàng của HS Golf Việt Nam, Đối tác và bạn bè được BTC
mời trực tiếp là các golfer NAM hoặc NỮ 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.
Các golfer tham dự giải thi đấu theo thể thức System 36 (t nh andicap Ngay) va được chia ra
làm bốn bảng: A, B, Nữ và Bảng Trẻ - Junior (Nam xuất phát tee Xanh, Nữ và Bảng Junior xuất
phát tee Đỏ).
Trong trường hợp điều kiện thời tiết và sân không cho phép việc hoàn thành 18 hố thi đấu, các
hố còn lại sẽ được tính điểm BOGEY.
Các golfer được chia thành các bảng đấu:

BẢNG ĐẤU

TUỔI

NGÀY SINH

TEE PHÁT

BẢNG A
BẢNG B
BẢNG NỮ
BẢNG
JUNIOR

Trên 18 tuổi
Trên 18 tuổi
Trên 18 tuổi
Dưới 9 tuổi
10 - 13 tuổi
14-18 tuổi

Trước ngày 31/12/1998
Trước ngày 31/12/1998
Trước ngày 31/12/1998
Sinh sau ngày 1/1/2008
1/1/2007 – 31/12/2004
1/1/2003-sinh trước ngày
5/11/1999

XANH
XANH
ĐỎ
ĐỎ
ĐỎ
XANH

HANDICAP
index
0- 13.5
13.6 – 28.0
0-28.0

4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
* Giành vé đi Italia:
- Best Gross
- Nhất Bảng A,
- Nhất Bảng B
- Nhất Bảng Nữ
+ Đặc biệt, BTC sẽ dành riêng một vé đi Italia cho golfer trúng giải Lucky draw tại Lễ trao
giải (điều kiện hợp lệ: người thắng giải có mặt trực tiếp tại Lễ trao giải và tên người trúng giải
phải trùng khớp trên phiếu ghi điểm)
+ Nếu golfer đã đạt giải đi Italia (Best Gross, Nhất A, B, Nữ) thì giải Lucky draw sẽ dành cho người
may mắn khác.
+ Lưu ý: BTC không chấp nhận chuyển nhượng, thay thế suất đi Italia đối với những người chiến
thắng.
* Các giải thưởng khác:
- Giải Nhì, Ba các bảng: A, B và Nữ
- Nhất, Nhì và Ba của Bảng Junior
* Giải Hole-In-One: 5 giải (các hố par3)
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+ 01 xe ô tô Volvo trị giá 1,9 tỷ VND do HS Golf và Bac Au Hanoi Automobile tài trợ
+ 01 ô tô Mercedes trị giá 1,7 tỷ VNĐ do HS Golf Tài trợ
+ 01 xe ô tô Mazda, trị giá 650 triệu do VLC Team tài trợ
+ 01 bộ gậy Full Set PRGR trị giá 275 triệu VNĐ do S Golf tài trợ (hố số #12)
+ 01 bộ gậy Full Set PRGR trị giá 130 triệu VNĐ do S Golf tài trợ tại tất cả hố Par3
+ 20 Hộp cao ngựa Mông Cổ trị giá 220 triệu VNĐ do golfer Phạm Thanh Nghị tài trợ cho tất cả
các hố Par3.
+ Các gói Thẻ Hội viên 5 năm, nghỉ dưỡng tại hệ thống sân golf, resort của FLC, có tổng trị giá
trên 600 triệu VNĐ do công ty Biscom tài trợ.
* Các giải Kỹ thuật:
+ Longest Driver cho Nam: 01 giải
+ Longest Driver cho Nữ: 01 giải
+ Nearest to Line: 01 giải
+ Nearest to Pin: 04 giải
+ Các giải Eagle/ Albatross (các hố Par4, Par5): không hạn chế số lượng. Giải thưởng gồm: túi
gậy PRGR (10 triệu VNĐ/chiếc) và gói voucher nghỉ dưỡng tại FLC do công ty Biscom tài trợ.
*Các giải Lucky Draw (20 giải): gồm nhiều phần quà giá trị, trong đó có 01 là 1 putter trị giá
1,500 USD. Đặc biệt một giải Special Lucky là 01 vé đi Ý.
Lưu ý ghi điểm:
- Các golfer phải ghi số điểm thực tế trên phiếu ghi điểm. Không ghi: 0, 1, 2... Phiếu ghi điểm sai
luật sẽ bị loại.
- Các golfer phải ghi điểm xoay vòng trong cùng nhóm đấu. Ví dụ A ghi điểm cho B, B ghi điểm
cho C, C ghi điểm cho D và D ghi điểm cho A.
- BTC sẽ có người nhập điểm trực tiếp tại 18 hố golf để đảm bảo tính chính xác.
- Tổng cộng 3 cách nhập điểm của mỗi golfer thi đấu bao gồm: Golfer tự ghi Score Card, Caddy
nhập điểm vào bảng điểm tại mỗi hố, và Lives Score trên website: http://vietnamopen.vn
5. LỆ PHÍ VÀ HẠN ĐĂNG KÝ:
5.1. Lệ phí thi đấu, bao gồm door gift, phí chơi golf, phí caddy, ½ phí xe điện, tiệc trao giải.
 Bảng A, B, Nữ: 2.800.000 VNĐ.
 Bảng Junior (18 tuổi trở xuống): 1.800.000 VNĐ.
(Đối với người dự tiệc không tham dự giải, BTC áp dụng mức phí: 800.000 VNĐ/1 suất)




Đặc biệt: BTC sẽ tặng Áo hiệu Chervo + mũ Chervo trị giá hơn 4 triệu đồng cho
các golfer tham dự giải.
Riêng đối với Bảng Trẻ, thay vì áo, BTC tặng mỗi cháu một món quà đến từ
Nhật Bản, trị giá 1,6 triệu VNĐ Và 01 mũ Chervo trị giá 980,000 VND.
Trong trường hợp hết áo và mũ đồng phục cho giải, các Golfers sẽ nhận áo và
mũ màu khác.
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Đồng phục của giải
* Các golfer tham dự giải được đề nghị mặc áo, đội mũ Chervo do BTC tặng
5.2. Tất cả đăng ký phải được thực hiện trên website chính thức của Giải tại địa chỉ:
vietnamopen.vn/contact, chậm nhất vào lúc 16 giờ, thứ Năm, ngày 02/11/2017
Thông tin đăng kí ghi rõ họ tên đầy đủ, năm sinh, handicap, giới tính, ảnh chụp
handicap, số điện thoại và email để BTC liên lạc khi có những thông báo cần thiết.


Lệ phí thi đấu: Nộp trực tiếp tại Văn phòng S Golf, tầng 1 sân tập Golf Phương
Đông, hoặc chuyển về tài khoản của BTC theo thông tin sau đây

Tên Tài khoản:
Số tài khoản:
Tại Ngân hàng:
Nội dung:

PHẠM VIẾT THẮNG
104866698888
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)-Chi nhánh
Tràng An, Hà Nội
Golfer (ghi rõ họ tên) nộp phí tham dự giải Chervo Vietnam 2017

Lưu ý: Golfer nào được BTC xác nhận thi đấu mới chuyển tiền.

6. HỦY ĐĂNG KÝ
Các golfer đã đóng phí và được BTC xác nhận đăng ký sẽ không nhận lại tiền nếu hủy thi đấu.
7. 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 các điều lệ bổ sung và Luật Địa Phương ban hành bởi Hội Đồng Giải sẽ được áp
dụng cho giải đấu này.
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8. LUẬT CỦA GIẢI:
* Điều 1 - Ký và nộp phiếu điểm (Luật 6-6b)
- Các golfer ghi điểm số đầy đủ sau mỗi hố golf đã đánh xong.
- Các golfer phải ghi số điểm thực tế trên phiếu ghi điểm (score card). Không ghi: 0, 1, 2... Phiếu
ghi điểm sai luật sẽ bị loại.
- Các golfer phải ghi điểm xoay vòng trong cùng nhóm đấu. (Ví dụ A ghi điểm cho B, B ghi điểm
cho C, C ghi điểm cho D và D ghi điểm cho A). Vi phạm điều này sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
- Mỗi golfer sẽ được BTC trao 2 Score card (nếu ai bị ghi nhầm hoặc tẩy xóa mới dùng đến score
card thứ hai) đều đóng dấu HS Golf. BTC không công nhận với bất cứ Score nào mà chưa kí hoặc
có con dấu ngoài Score chính và phụ.
- Ban tổ chức sẽ bố trí người tại các hố để ghi lại Score của mỗi Golfer
- Sau khi kết thúc vòng đấu, các golfer phải kiểm tra lại score card và phải giải quyết mọi nghi
ngờ của mình với BTC theo đúng qui định. Golfer phải đảm bảo chắc chắn là người ghi điểm đã
ký tên lên score, tự mình ký vào score của mình (Phải đảm bảo có đủ 02 chữ ký trên Score) và
nộp cho BTC trong vòng 15 (mười lăm) phút sau khi kết thúc hố cuối cùng. Vi phạm điều này sẽ
bị tước quyền thi đấu.
- Khi kết thúc vòng đấu, golfer sẽ TỰ TAY nộp Score chính vào thùng Score box. Scorecard được
xem như trả về chính thức khi đã được thả vào thùng. Tất cả Score phụ dù có ghi điểm hay
không ghi điểm thì caddies của mỗi golfer sẽ phải nộp lại cho nhân viên điều hành sân để nếu có
vấn đề gì sẽ dùng Score phụ đối chứng.
- Tên của golfer ghi trên form đăng ký tham dự giải và score card phải trùng khớp. Nếu vi phạm
sẽ bị loại
Điều 2 -Tranh chấp và các vấn đề nghi ngờ
* Mọi tranh chấp hoặc nghi ngờ, theo qui định, phải báo cho Ban Tổ chức trong vòng 30 (ba
mươi) phút sau khi kết thúc vòng đấu. Mọi khiếu nại sau khi kết quả đã được công bố lên bảng
điểm (score board) sẽ không được xem xét.
* Nếu BTC phát hiện ra các golfer cố tình đăng ký sai andicap (HDC), người đó sẽ bị từ chối
tham gia giải.
* Trường hợp người được giải bị BTC nghi ngờ về vấn đề HDC, người đó có quyền chứng minh.
Nếu không, sẽ bị hủy kết quả.
* Mọi quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
9. VÒNG TRÒN GIMME
BTC sẽ sử dụng vòng tròn Gimme tại giải đấu. Khi bóng của người chơi vào trong vòng tròn
Gimme hoặc bất kỳ phần nào của bóng chạm vào vòng tròn, người chơi sẽ được quyền nhặt bóng
lên cộng thêm 1 gậy vào bảng điểm và coi như đã đưa bóng vào lỗ bằng cú đánh tiếp theo.
10. XẾP NHÓM VÀ GIỜ THI ĐẤU
- Các GOLFER phải tuân thủ theo cách xếp nhóm của BTC (xếp nhóm tự động theo HDC Index
qua website: www.vietnamopen.vn. Các golfer không được phép tự đổi nhóm đấu, nếu không
tuân thủ sẽ bị loại.
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- Các GOLFER ở Bảng nào sẽ tính điểm và xếp hạng ở Bảng đấy, tuyệt đối không nhảy điểm sang
Bảng khác.
- Các nhóm Khách mời của Ban tổ chức giải có cơ hội nhận các giải thưởng, nhưng sẽ không nhận
được suất đi Ý nếu thắng cuộc.
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 sàng 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.

11. DI CHUYỂN
Người chơi được phép sử dụng xe điện của sân để thi đấu.
12. CADDIE
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.
XỬ PHẠT VI PHẠM ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU:
Hai gậy phạt cho mỗi hố vi phạm. Tối đa xử phạt trong một vòng đấu là bốn (4) gậy phạt.
Khi phát hiện một golfer nào có hành vi sử dụng caddie riêng không được phép, golfer đó phải
dừng sử dụng ngay lập tức nếu không người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU.
13. PHÂN XỬ HÒA
Khi có kết quả hòa điểm NET, người nào có HDC (HDC ngày) thấp hơn sẽ thắng cuộc, nếu HDC
bằng nhau, việc hòa sẽ được quyết định bằng cách đếm ngược bảng điểm theo những trình tự
hệ thống thi đấu sau:
- Lấy điểm của hố số 18
- Nếu hòa tiếp sẽ lấy 3 hố sau (16~18)
- Nếu hòa tiếp sẽ lấy 6 hố cuối (13~18)
- Nếu hòa tiếp sẽ lấy 9 hố cuối (10~18)
14. TẬP ĐÁNH
Các golfer không được phép đánh thử bất kỳ đâu trên sân trong khi thi đấu và giữa các hố.
15. VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN SÂN.
Người chơi nên thể hiện văn hóa ứng xử đúng mực theo Chương 1 trong cuốn Luật Golf.
Những hành động sau được xem như vi phạm nghiêm trọng Văn hóa ứng xử trong giải đấu:
(a) Sử dụng điện thoại trong vòng đấu và gây ảnh hưởng đến các golfer khác.
(b) Có lời lẽ không đúng mực với người cùng chơi, thành viên Ban Tổ Chức và nhân viên.
(c) Cố tình gây ảnh hưởng làm phiền hay xúc phạm các đấu thủ khác.
(d) Các hành vi vi phạm Văn hóa ứng xử khác do BTC xét duyệt.
16. THIÊT BỊ ĐO KHOẢNG CÁCH (LUÂT ĐỊA PHƯƠNG BỔ SUNG)
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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 tốc độ gió, v.v, người chơi sẽ vi phạm Luật 14-3.

17. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Những golfer Trẻ (bảng Junior) thi đấu tại Bảng riêng và có quyền nhận các giải thưởng
khác, trừ giải Best Gross và vé đi Italia.
- Yêu cầu tất cả các golfer tham gia giải Chervo Vietnam Open Championship 2017 phải gửi
HDC Index chính thức hoặc không chính thức cho BTC tại thời điểm đăng kí ( DC tại các
CLB, OOB, Misa, GLC…..). Các golfer bắt buộc phải chụp ảnh HDC và gửi về cho BTC, chậm
nhất 3 ngày trước khi giải diễn ra.
- Các golfer tham gia có trách nhiệm tuân thủ Điều lệ giải và Luật riêng của giái. Luật riêng của
giải là một phần pháp lý không tách rời của Điều lệ giải. Vi phạm bất cứ điều khoản nào, BTC
sẽ tước quyền thi đấu hoặc tước giải.
- Nếu xảy ra tranh cãi tại hố golf nào, golfer phải thông báo cho Marshals hoặc các Trọng tài
ngay tại thời điểm xảy ra tại hố golf đó. Trong trường hợp không có trọng tài tại vị trí xảy ra
tranh chấp, golfer được quyền đánh quả bóng thứ hai của mình và tuyên bố quả bóng mình
muốn được tính, ghi lại 2 điểm và bắt buộc phải báo lại việc này ngay lập tức khi gặp trọng
tài hoặc BTC trước khi nộp scorecard. BTC không giải quyết các vấn đề sau khi scorecard đã
chính thức trả về.
- Người nhận giải HIO phải thỏa mãn các điều kiện và qui định của BTC, nhà tài trợ, tuân thủ
luật pháp của Nhà nước Việt Nam về việc nộp các khoản thuế phát sinh.
18. 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. HS Golf, Chervo Vietnam, 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.
19. QUYẾT ĐỊNH
Khi Hội Đồng chỉ định một trọng tài làm nhiệm vụ điều hành Luật, Quyết Định của người đó 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

LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI Ý
Thời gian: 20-26/6/2018

Date

Time

Place

20/06/2018

Sân bay Nội Bài, Hà Nội

21/06/2018

Đến sân bay quốc tế Marco
Polo, Venice, Ý, hoặc sân
bay Verona

Detail
Lên máy bay xuất phát sang Paris,
Pháp ( Hoặc Frankfurt-Đức)
Di chuyển từ sân bay về khách sạn
Chervo (khoảng 155km - 1h35phút)
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22/06/2018

23/06/2018

Hotel Chervo's Golf
spa&Resort, San Vigilio,
Pozzolengo
Hotel Chervo's Golf spa &
Resort, San Vigilio,
Pozzolengo

- Buổi sang: Chơi golf tại sân San
Vigilio - sân golf của Chervo,
-Buổi chiều: Đến thăm Nhà nàng
Juliet, Verona.
Tham gia giải Chervo Tournament
2018. Đây là giải đấu thường niên của
Chervo dành riêng cho các nhà phân
phối độc quyền thương hiệu Chervo
trên toàn cầu. Trong 3 lần tham dự, đại
diện Việt Nam từng chiến thắng 2 lần.

24/06/2018

Tham Quan mua Sắm tại
thành phố Milano

Cả ngày

25/06/2018

Sân bay Marco Polo, Paris

Xuất phát từ khách sạn Chervo tới sân
bay Marco Polo, sau đó bay sang
Paris, trở về Việt Nam.

26/06/2018

Về đến VN

Kết thúc Chuyến đi
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