GIẢI GOLF CHUYÊN NGHIỆP VCPG HERONLAKE 2018
TỪ 16 ĐẾN 18 THÁNG 1, 2019
SÂN GOLF ĐẦM VẠC – VIỆT NAM
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU
1. ĐIỀU HÀNH GIẢI
1.1

Điều Hành

Giải vô địch Golf “CHUYÊN NGHIỆP VCPG HERON LAKE 2019” –(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:

HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM (HHGVN)

1.3

Đơn vị thực hiện:

CÔNG TY CP GOLF CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

1.4

Thông tin Liên hệ:

Trưởng Ban Tổ Chức:

Ông Phạm Thành Trí

Giám Đốc điều hành giải:

Ông Vũ Nguyên

SĐT: 094.692.1618

Chủ tịch CLB Golf chuyên nghiệp Miền Bắc:
Phụ trách Hậu cần:

Ông Trần Anh Tuấn

SĐT: 0906780179

Phụ trách Đăng ký:

Ông Đinh Giang Nam

SĐT: 090.492.3782

Email: championship@vga.com.vn
2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Giải Đấu sẽ thi đấu trên sân HERON LAKE, VĨNH PHÚC từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 1,
2018
3. LỊCH THI ĐẤU
Giải đấu sẽ được thi đấu theo lịch sau:
Thứ ba
14/1/2019
Thứ tư

7:00

Vòng đánh tập

18:00

Tiệc chào mừng

7:00

Vòng thi đấu thứ nhất

15/1/2019
Thứ năm
16/1/2019

Xuất phát theo Tee time hai hố số 1 và hố số 10
7:00

Vòng thi đấu thứ hai
Xuất phát theo Tee time hai hố số 1 và hố số 10
Sẽ có nhát cắt sau 36 hố cho 15 vị trí dẫn đầu và hòa điểm.
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Thứ Sáu

7:00

18/1/2018

Vòng thi đấu chung kết
Xuất phát theo Tee time hố số 1

12:30

Lễ trao giải và tiệc bế mạc giải

4. ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU
Giải đấu được mở rộng đến tất cả các gôn thủ NAM:
• Các gôn thủ là thành viên của VPG Tour.
• Là công dân Việt Nam hoặc có nguồn gốc là người Việt Nam, được Hiệp hội Golf Việt Nam
(VGA) hoặc các tổ chức golf chuyên nghiệp quốc tế (PGA) công nhận là gôn thủ chuyên
nghiệp.
• Các gôn thủ chuyên nghiệp nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
• Các gôn thủ nghiệp dư có Handicap Index chính thức từ 12.0 trở xuống
• Các trường hợp đặc biệt được Ban tổ chức giải xem xét đặc cách cho thi đấu.
Lưu ý: Các gôn thủ đã mất tư cách Nghiệp Dư đồng ý tham gia thi đấu sẽ được coi như tuyên bố
chuyển sang tư cách Chuyên Nghiệp và sẽ tham dự giải đấu với tư cách người chơi gôn chuyên
Nghiệp (Professional Golfer). Các gôn thủ Nghiệp Dư khi đăng ký tham gia thi đấu bắt buộc phải
ký văn bản từ chối tiền thưởng trước khi tham gia thi đấu.
Việc tham gia thi đấu tại một giải đấu Chuyên Nghiệp có trao tiền thưởng sẽ là một hành động vi
phạm Luật 3-1 (Thi Đấu vì tiền thưởng) của Luật về Tư Cách Nghiệp Dư. Chính vì vậy khi đăng ký
tham dự, các tay golf lưu ý rõ mục tham dự với TƯ CÁCH NGHIỆP DƯ hoặc CHUYÊN NGHIỆP.
5. THỂ THỨC THI ĐẤU
Giải đấu sẽ được thi đấu theo thể thức Đấu Gậy qua ba(3) vòng đấu 18 hố. Trong trường hợp
điều kiện thời tiết và sân không cho phép việc hoàn thành 54 hố thi đấu, Hội Đồng sẽ toàn quyền
quyết định việc hủy kết quả của 1 hay nhiều vòng đấu
Sẽ có một nhát cắt loại và chỉ có 15 người dẫn đầu có kết quả tốt nhất và hòa được quyền
thi đấu tiếp sau 36 hố thi đấu.
Người chiến thắng là người có điểm thực GROSS tổng thấp nhất khi giải đấu kết thúc.
6. CƠ CẤU GIẢI
Cơ cấu giải và quỹ giải thưởng 300,000,000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng) sẽ được trao theo tỉ lệ
như sau:
Vị trí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phần trăm
30,0 %
13,0 %
10,0 %
7,0 %
5,1 %
4,5 %
4,0 %
3,4 %
3,2 %

Tiền thưởng
90,000,000 ₫
39,000,000 ₫
30,000,000 ₫
21,000,000 ₫
15,300,000 ₫
13,500,000 ₫
12,000,000 ₫
10,200,000 ₫
9,600,000 ₫

Vị trí
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Phần trăm
3,0 %
2,8 %
2,6 %
2,4 %
2,2 %
2,0 %
1,8 %
1,6 %
1,4 %

Tiền thưởng
9,000,000 ₫
8,400,000 ₫
7,800,000 ₫
7,200,000 ₫
6,600,000 ₫
6,000,000 ₫
5,400,000 ₫
4,800,000 ₫
4,200,000 ₫

7. LỆ PHÍ VÀ HẠN ĐĂNG KÝ:
7.1. Phí tham dự là:
• Hội viên của VPG Tour: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng) một người
• Các gôn thủ khác: 4.000.000 VND (Bốn triệu đồng) một người
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Phí trên đã bao gồm phí green fee, caddy fee (không bao gồm tip) cho tối đa ba ngày
thi đấu Giải (nếu vượt qua vòng cắt loại sau hai ngày thi đấu), các bữa ăn trưa, tiệc trao
giải và phòng nghỉ cho các VĐV còn thi đấu theo nguyên tắc 2 người/ phòng.
Lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu hủy đăng ký sau hạn đăng ký mà không có lý do chính
đáng.
7.2. Ưu tiên cho những gôn thủ đăng ký trước sẽ được ghi danh trước, chuyển tiền trước sẽ
được xác nhận trước.
7.3. 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 Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2019:
HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM
Số 125 Phố Nguyễn Sơn , Phường Gia Thụy
Quận Long Biên, Hà Nội
Tel: (04)-3783-3194
Fax: (04)-3872-9582
Email: championship@vga.com.vn
Website: http://vga.com.vn
7.4. Tất cả đơn đăng ký phải gửi kèm xác nhận chuyển tiền về Hiệp Hội Golf Việt Nam. Đơn
đăng ký không kèm xác nhận chuyển tiền sẽ không được chấp nhận và phải thông báo
cho Giám Đốc Giải khi gặp vấn đề chuyển tiền hay đăng ký.
7.5. Lệ phí thi đấu phải chuyển về tài khoản của Hiệp hội Golf Việt Nam theo thông tin sau
đây:
•
•
•
•

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

Hiệp hội Golf Việt Nam
0451-000-222-408
Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Hà Nội
VĐV (ghi rõ họ tên) nộp phí thi đấu VPG Tour 2019

8. HỦY ĐĂNG KÝ
Hủy đăng ký sau ngày 12 tháng 11 năm 2019 sẽ không được xem xét hoàn lệ phí ngoài những
trường hợp đặc biệt.
9. 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.
10. XẾP NHÓM VÀ GIỜ THI ĐẤU
10.1.
Hội Đồng sẽ xếp nhóm và giờ xuất phát cho hai ngày thi đấu đầu tiên và sẽ được dán lên
bảng thông báo tại Nhà Câu Lạc Bộ. Xếp nhóm các vòng đấu tiếp theo sẽ được sắp xếp
theo kết quả thi đấu, nhóm có kết quả thi đấu tốt nhất sẽ xuất phát cuối cùng từ tee số 1
và nhóm có kết quả kém nhất xuất phát đầu tiên tại tee số 1 hoặc trong trường hợp vẫn
xuất phát hai tee thì sẽ xuất phát cuối cùng tại tee số 10. Hội Đồng có quyền thay đổi giờ
xuất phát và cách xếp nhóm cho phù hợp với điều kiện thi đấu thực tế.
10.2.

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:
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▪

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.

11. 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 bagậy 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.
12. CADDIE
Người chơi không được sử dụng caddie riêng, mỗi gôn thủ sẽ 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 bagậy phạt.
Khi phát hiện hành vi sử dụng caddie không được phép 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 cho ngôi vị VÔ ĐỊCH, các Golf thủ sẽ phải đánh vòng phân định ngay để tìm ra
người chiến thắng được quyết định theo thể thức “Cái chết bất ngờ”. Ban tổ chức sẽ quyết định
chọn trình tự và số đường Gôn cho thi đấu.
Các kết quả hòa khác sẽ được tính là đồng hạng.
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. 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.
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 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.

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

HỘI ĐỒNG GIẢI
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