ĐIỀU LỆ GIẢI
“TPBANK WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP VIETNAM 2016”
1.

Tất cả các gôn thủ tham gia giải đấu phải tuân thủ luật gôn R&A, Điều lệ của Ban tổ
chức và luật riêng của sân gôn nơi tổ chức giải “TPBank World Amateur Golfers
Championship Vietnam 2016” (gọi tắt là “TPBank WAGC”). Gôn thủ được khuyến cáo
làm quen và tuân thủ các qui định này tại mọi thời điểm.

2.

Những gôn thủ tham gia bắt buộc phải có quốc tịch Việt Nam và lớn hơn hoặc bằng 18
tuổi. Tất cả gôn thủ phải có chứng nhận Handicap hợp lệ thông qua sân gôn mà họ tham
gia.

3.

Tất cả các gôn thủ tham gia giải “TPBank WAGC” phải chứng minh bản thân là một
gôn thủ KHÔNG CHUYÊN (theo quy định của luật gôn R&A) và là hội viên của một trong
các sân gôn, có quyền công nhận và chịu trách nhiệm Handicap của gôn thủ. Ban tổ
chức giải sẽ là người quyết định Handicap để sắp xếp vào các bảng thi đấu tương ứng.
Các gôn thủ ở Bảng Mở (Bảng khách mời) không được nhận giải (trừ giải “Hole in One” và
các giải Bốc thăm may mắn) và không được đi tiếp vào vòng tiếp theo nếu thắng cuộc.

4.

Bên cạnh đó, các gôn thủ tham gia giải đấu phải cung cấp thông tin cá nhân và Handicap
để Ban tổ chức xác nhận. Mọi vòng đấu đều á p d ụ n g t h i đ ấ u g ậ y t h e o
H a n d i c a p c ă n c ứ t h e o điều lệ của g i ả i . Handicap tối đa cho phép là 25. Tất cả
các gôn thủ đều có thể tham gia vòng loại, những gôn thủ được vào Vòng Chung kết bắt
buộc phải xuất trình giấy chứng nhận Handicap của câu lạc bộ tại thời điểm đăng ký.
Sau mỗi vòng đấu loại, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những gôn thủ xuất sắc của các bảng
để vào Vòng Chung kết. Tại Vòng Chung kết, gôn thủ thắng cuộc ở mỗi Nhóm sẽ được
chọn vào đội tuyển đại diện cho Việt Nam thi đấu Vòng Chung kết tại Nam Phi. Ban tổ
chức giữ quyền xác nhận lại Handicap trước và sau khi kết thúc mỗi vòng thi đấu. Trường
hợp phát hiện Handicap không trung thực, Ban tổ chức sẽ đình chỉ thi đấu hoặc / và tước
giải thưởng.

5.

Chỉ những gôn thủ đã thanh toán đầy đủ lệ phí tham gia và tuân thủ các điều kiện ghi
trong Điều lệ giải mới đủ điều kiện tham gia vòng loại chính thức. Tất cả các gôn thủ bắt
buộc phải ký nhận vào Phiếu đăng ký cũng như chấp nhận luật thi đấu và tính chính
xác của Handicap tại quầy Lễ tân của mỗi sân. Tất cả các gôn thủ phải cung cấp đầy
đủ thông tin cá nhân như: sân gôn là hội viên, số hội viên, Handicap, số điện thoại và địa
chỉ email khi tham gia vòng loại. Gôn thủ phải cung cấp Handicap thấp nhất của mình
trong trường hợp có nhiều Handicap ở các sân gôn khác nhau.

6.

Các gôn thủ tham gia thi đấu không phân biệt nam, nữ được chia làm 5 nhóm căn cứ vào
Handicap được đăng ký trước giờ thi đấu.

 Tại mỗi vòng loại khu vực phía Nam và phía Bắc: 5 gôn thủ có kết quả thi đấu tốt nhất
của mỗi Nhóm sẽ được chọn vào thi đấu Vòng Chung kết tại Hà Nội.
 Tại Vòng Chung kết: gôn thủ vô địch tại mỗi nhóm sẽ tham gia vào giải gôn “WAGC
World Final” tại Nam Phi vào khoảng thời gian từ 22/10/2016 đến 29/10/2016.
 Mỗi gôn thủ chỉ được phép tham gia một trong hai vòng loại tại khu vực phía Bắc hoặc
phía Nam.
NHÓM 1
0-5 HDCP

NHÓM 2
6-10 HDCP

NHÓM 3
11-15 HDCP

NHÓM 4
16-20 HDCP

NHÓM 5
21-25 HDCP

7.

Tại mỗi nhóm đấu của Vòng Chung kết, 5 gôn thủ vô địch sẽ nhận được giải thưởng hấp
dẫn là chuyến đi khứ hồi hạng vé phổ thông, trọn gói mọi chi phí ăn ở trong vòng 7
ngày, khách sạn cao cấp phòng đôi, các vòng đấu gôn của đội tuyển đại diện Việt Nam thi
đấu cùng 40 đội gôn trên thế giới.

8.

Gôn thủ phải ký xác nhận và kiểm tra Handicap tại quầy Lễ tân của sân trước khi bước
vào vòng đấu loại “TPBank WAGC”. Tại các vòng đấu loại, nếu gôn thủ không có
Handicap chính thức ở câu lạc bộ gôn của mình, họ vẫn có thể tham gia thi đấu nhưng sẽ
không được nhận bất kỳ giải thưởng nào (trừ giải “Hole in One” và các giải Bốc thăm may
mắn) và không được công nhận tham dự Vòng Chung kết. Đối với Vòng Chung kết, chỉ
những gôn thủ với Handicap được kiểm tra và xác nhận mới được phép tham dự. Gôn thủ
phải xuất trình Handicap đã được công nhận trước khi tham gia Vòng Chung kết.

9.

Tất cả các gôn thủ phải tham gia với Handicap thấp nhất tại thời điểm hiện tại. Trong suốt
quá trình thi đấu Ban tổ chức giải có quyền kiểm tra và xác nhận lại Handicap của các
hội viên và các gôn thủ, với các gôn thủ là hội viên của nhiều sân gôn, bắt buộc phải sử
dụng Handicap thấp nhất. Ngoài ra những gôn thủ được chọn từ vòng đấu loại để vào
Vòng Chung kết sẽ được điều chỉnh Handicap dựa trên kết quả thi đấu của vòng loại.
Handicap này sẽ được sử dụng bởi Ban tổ chức giải, hoàn toàn độc lập với Handicap của
sân gôn. Cuối cùng Handicap thấp nhất sẽ được chọn để tính điểm trong ngày thi đấu.

10. Handicap tối đa dành cho cả gôn thủ nam và nữ là 25. Những gôn thủ có số Handicap lớn
hơn sẽ bị cắt giảm xuống tối đa là 25 trong ngày tham gia thi đấu.
11. Tại Vòng Chung kết Việt Nam, điểm số tốt nhất trong ngày sẽ được tính thấp hơn 4 gậy so
với Handicap mà gôn thủ đã xác nhận, điểm “Best Nett” thấp nhất chỉ có thể là 68. Quy
định này không áp dụng cho vòng loại. Nếu trong trận đấu có nhiều gôn thủ bằng điểm
nhau thì gôn thủ nào có Handicap thấp hơn sẽ là người thắng cuộc.
12. Tất cả gôn thủ bắt buộc phải có mặt tại địa điểm phát bóng 15 phút trước giờ phát
bóng. Nếu đến muộn hơn giờ quy định, gôn thủ có thể bị truất quyền thi đấu.
13. Tất cả gôn thủ không được mang quá 14 gậy gôn trong túi để gậy.

14. Gôn thủ nam sẽ xuất phát từ TEES XANH, gôn thủ nữ sẽ xuất phát từ TEES ĐỎ.
15. Gôn thủ bắt buộc phải trao đổi phiếu điểm (scorecards) với nhau theo quy tắc vòng tròn
luân phiên tại tee phát bóng đầu tiên.
16. Luật “Mulligans” hoặc “Free Shots” không được phép áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào.
17. Quá trình diễn ra giải đấu sẽ được giám sát và mọi hành động kéo dài thời gian sẽ bị xử
phạt (tiến độ chơi). Chậm lần thứ nhất sẽ bị nhắc nhở. Chậm lần thứ hai sẽ bị phạt 1 (một)
gậy. Chậm lần thứ ba sẽ bị loại.
18. Sau khi vòng đấu kết thúc, phiếu ghi điểm phải có chữ ký của người ghi điểm và chữ ký
của người chơi. Phiếu điểm phải nộp cho Ban tổ chức tại bàn ghi điểm không chậm quá 30
phút sau khi kết thúc hố cuối cùng. Những phiếu ghi điểm không xác thực, vi phạm và
không nguyên vẹn sẽ không được chấp nhận. Caddies không được phép ghi điểm hay
đánh dấu bất cứ ký hiệu nào vào scorecard. CHỈ GÔN THỦ ĐƯỢC QUYỀN GHI SỐ ĐIỂM
VÀ CÁC GÔN THỦ TRONG NHÓM PHẢI TRAO ĐỔI SCORECARD VỚI NHAU. Nếu gôn
thủ tự ghi điểm lên scorecard của mình thì xem như vi phạm luật chơi và sẽ bị loại.
19. Các gôn thủ phải ghi đầy đủ điểm “Gross Strokes”. Bất kỳ cách ghi điểm nào khác ví dụ
như +1 hay 0 hay -1 hay +2 sẽ không được chấp nhận. Những scorecard không ghi đ ầ y
đ ủ điểm “Gross Strokes” s ẽ k hô ng đ ư ợ c công nhận kết quả và bị truất quyền thi đấu.
20. Tất cả các gôn thủ bắt buộc phải thực hiện “gậy đánh cuối” đưa bóng vào lỗ gôn. Luật
“Gimmies” hoặc “Gimmie Circles” không được phép áp dụng trong giải đấu này. Những
gôn thủ khác không được quyền nói “cho qua” hoặc “nhặt bóng lên”. Nếu một gôn thủ
chưa hoàn thành các lỗ gậy theo quy định và sau đó tiến hành phát bóng tại lỗ tiếp theo
thì sẽ bị truất quyền thi đấu.
21. Trong một số trường hợp ngoại lệ, “Free Drops” có thể được áp dụng thông qua luật và
điều lệ tại sân gôn thi đấu và Ban tổ chức ban hành. Về mặt kỹ thuật không có những điều
như "thả tự do" trong các quy tắc của gôn, các tình huống "cứu trợ" chỉ được sử dụng khi
có trong quy định. Những quy định này cũng bao gồm các luật riêng tại địa điểm thi đấu
được in trên phiếu ghi điểm.
22. TẠI VÒNG LOẠI VÀ VÒNG CHUNG KẾT, XE ĐIỆN Đ Ề U KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ
DỤNG. Những trường hợp ngoại lệ như sức khoẻ không ổn định bắt buộc phải có giấy
chứng nhận về hiện trạng sức khoẻ và có sự đồng ý của Giám đốc điều hành giải đấu.

23. Để tránh những trường hợp tranh cãi, caddies không được phép đánh dấu bóng hoặc thả
bóng trong bất kỳ trường hợp nào tại bất kỳ vị trí nào trên sân. Caddies nên hạn chế quá
trình mang, vệ sinh gậy gôn và đưa ra lời khuyên về khoảng cách. Tuy nhiên caddies có
thể hỗ trợ về chọn lựa gậy gôn, đường bóng, độ dốc trên green hoặc những mối nguy
hiểm trên sân trong phạm vi cho phép. Các gôn thủ phải chịu mọi trách nhiệm về quản lý
bóng gôn trong suốt quá trình thi đấu giải, sau khi bóng đã được đánh dấu bởi gôn thủ trên
green, caddies có thể vệ sinh bóng nhưng sau đó bóng phải được đặt lại vị trí cũ bởi
gôn thủ. Caddies không được hỗ trợ gôn thủ đặt line khi gạt bóng trên green.
24. Trong suốt quá trình thi đấu, gôn thủ có thể sử dụng thiết bị chỉ để đo khoảng cách. Nếu
như gôn thủ sử dụng thiết bị đo khoảng cách nhưng có tích hợp các tính năng khác
hoặc tích hợp đo lường một số điều kiện khác, ảnh hưởng đến tính trung thực khi thi đấu
(đo độ dốc, đo tốc độ gió, đo nhiệt độ), bất chấp mọi tính năng tích hợp trên thiết bị nếu bị
phát hiện, dù chưa sử dụng cũng sẽ bị truất quyền tham dự giải.
25. Trước Vòng Chung kết Việt Nam và Vòng Chung kết Thế Giới, bất kỳ gôn thủ nào thắng
cuộc bị phát hiện đã sử dụng Handicap không chính xác để tạo lợi thế chiến thắng, họ có
thể bị chất vấn bởi Ban tổ chức và bị loại khỏi giải đấu.
26. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, nếu có hiện tượng thời tiết xấu (giông tố hay sấm
chớp) cuộc chơi có thể được hoãn lại. Nếu có sẽ được thông báo hoãn qua loa hoặc một
tiếng hụ còi dài. Tất cả gôn thủ nên đánh dấu vị trí bóng và ngay lập tức quay lại club
house. Cuộc đấu sẽ tiếp tục khi có sự cho phép của Giám đốc điều hành giải đấu. Khi
nghe tiếng hụ còi kế tiếp các gôn thủ có thể tiếp tục thi đấu.
27. Trong quá trình diễn ra trận đấu nếu các gôn thủ có số điểm bằng nhau thì gôn thủ nào có
Handicap thấp hơn sẽ thắng cuộc. Trong trường hợp có nhiều gôn thủ cùng điểm số thì hệ
thống đếm ngược sẽ được áp dụng, bắt đầu bằng 9 lỗ cuối, 6 lỗ cuối, 3 lỗ cuối. Sau khi đã
sử dụng cả 3 lỗ cuối mà vẫn không tìm được người thắng cuộc thì sẽ tiếp tục sử dụng hệ
thống đếm ngược bắt đầu từ lỗ 18, đếm ngược từng lỗ cho đến khi kết quả cuối cùng được
tổng hợp. Trường hợp hòa, Ban tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm công khai để xác định người
thắng cuộc.
28. Những gôn thủ tham gia thi đấu Vòng Chung kết Thế Giới năm 2015, VẪN ĐƯỢC
QUYỀN tham gia Vòng Chung kết Thế Giới năm 2016 nếu thắng giải tại Vòng Chung Kết
Việt Nam.
29. Những gôn thủ nào thắng cuộc Vòng Chung kết Việt Nam hoặc Vòng Chung kết Thế Giới
nhưng không tham gia được cũng sẽ không được nhận bất kỳ giải thưởng nào. Mọi cuộc
tranh luận sẽ được giải quyết thông qua Ban tổ chức giải đấu (3 phiếu đại biểu tổ chức
giải) là bộ phận đưa ra quyết định cuối cùng.

30. Nếu gôn thủ thắng giải vòng loại không thể tham dự Vòng Chung kết tại Việt Nam thì phải
báo trước cho Ban tổ chức ít nhất 7 ngày trước trận chung kết, trong trường hợp này gôn
thủ có thành tích tốt nhất tiếp theo sẽ được tham dự thay cho gôn thủ vắng mặt của nhóm
đấu đó.
Nếu gôn thủ thắng giải Vòng Chung kết Việt Nam không thể tham dự Vòng Chung kết Thế
Giới thì phải báo trước cho Ban tổ chức ít nhất 21 ngày trước ngày 22/10/2016 (tức chậm
nhất 01/10/2016). Gôn thủ không tham dự mà không báo trước thời hạn qui định sẽ phải
thanh toán toàn bộ chi phí mà Ban tổ chức chi trả cho gôn thủ đó tham dự Vòng Chung kết
Thế Giới (WAGC) 2016 tại Nam Phi.
Gôn thủ thắng giải Vòng Chung kết phải cam kết cung cấp cho Ban tổ chức đầy đủ hồ sơ
giấy tờ kịp thời để đặt vé máy bay và làm thủ tục visa.
31. Nhân viên Đơn vị chủ quản, Ban tổ chức giải và các đối tác tham gia thực hiện công tác tổ
chức giải không được tham gia thi đấu tại giải này.
32. Ban tổ chức giải “TPBank World Amateur Golfers Championship Vietnam” chịu trách nhiệm
ra những điều luật và quyết định cuối cùng.

