THÔNG TIN GIẢI ĐẤU
“TPBANK WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP VIETNAM 2016”
1. LỊCH THI ĐẤU
Giải gôn Quốc Tế “TPBank World Amateur Golfers Championship Vietnam 2016” gồm 02 vòng
loại và 01 vòng chung kết.
o

Vòng loại khu vực phía Nam: Ngày 16/07/2016 tại Sân Gôn Twin Doves, Thủ Dầu Một, Bình
Dương.

o

Vòng loại khu vực phía Bắc: Ngày 06/08/2016 tại Sân Gôn Long Biên, Quận Long Biên, Hà
Nội.

o

Vòng Chung kết: Ngày 10/09/2016 tại Sân Gôn Sky Lake, Chương Mỹ, Hà Nội.

o

Thời gian đến sân chuẩn bị thi đấu: 09h00 – 10h30.

o

Thời gian bắt đầu thi đấu:
 Áp dụng với các vòng loại: Shotgun (xuất phát đồng loạt) 12h00
 Áp dụng với vòng chung kết: Tee time: từ 11h30 cho nhóm đầu tiên

2. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Gôn thủ điền đầy đủ thông tin trên phiếu “Thông tin Đăng ký” và gửi về:
o
o

Ban Tổ Chức giải TPBank World Amateur Golfers Championship Vietnam 2016
Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà TPBank số 57 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hoặc qua email: wagc@tpb.com.vn

Ban Tổ chức sẽ liên lạc để xác nhận lại Thông tin đăng ký và tiến hành các thủ tục xác nhận mức
phí đăng ký và Handicap.

3. PHÍ THAM GIA
o
o

Hội viên: 1.500.000 VNĐ (tương ứng các sân thi đấu vòng loại)
Không phải hội viên: 2.500.000 VNĐ

* Ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tín dụng TPBank Visa Platinum/ TPBank World MasterCard:
- Hoàn tiền 1,000,000 VNĐ phí đăng ký tham gia.
- Miễn phí thường niên năm đầu cho các gôn thủ mở mới thẻ trong thời gian đăng ký thi
đấu
* Để nộp phí tham gia, vui lòng chuyển khoản đến:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Tiếp thị TLT
Số tài khoản: 06000596001
Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank Bến Thành
Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Tên người chơi – Nộp phí đăng ký TPBank WAGC”

4. THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ
o

Vòng loại khu vực phía Nam: từ ngày 08/06/2016 đến hết ngày 09/07/2016.

o

Vòng loại khu vực phía Bắc: từ ngày 08/06/2016 đến hết ngày 27/07/2016.

Gôn thủ nộp phí tham gia cho Ban tổ chức muộn nhất trước 07 ngày diễn ra Vòng đấu.

5. CƠ HỘI THAM DỰ GIẢI ĐẤU TẠI NAM PHI “WORLD AMATEUR GOLFERS
CHAMPIONSHIP – WORLD FINAL”
05 gôn thủ người Việt Nam tại các nhóm Handicap sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn tham gia
vào giải gôn “World Amateur Golfers Championship – World Final” tại Nam Phi (diễn ra từ ngày
22/10/2016 - 29/10/2016) tại các sân Durban Country Club, Beachwood Country Club, Kloof
Country Club Hillcrest, Victoria Country Club Pietermaritzburg thuộc thành phố Durban, Nam Phi.
Mọi chi phí cho chuyến đi sẽ do TPBank tài trợ, bao gồm: Vé máy bay đến Nam Phi (vé khứ hồi
hạng phổ thông), trọn gói chi phí ăn ở trong vòng 7 ngày, phòng đôi khách sạn 5 sao, các vòng
đấu gôn với cơ hội đối đầu 40 đội gôn trên thế giới.Thông tin chi tiết: http://worldgolfers.com/

6. TIỆC GALA DINNER VÀ LỄ TRAO GIẢI
Các vòng loại: Tiệc nhẹ trao giải tại hố gôn cuối cùng, ngay sau khi kết thúc vòng đấu và có kết
quả tính điểm.
Vòng chung kết: Gala dinner và lễ trao giải được tổ chức tại sân gôn vào lúc 18h00 cùng ngày với
nhiều chương trình đặc sắc như: Âm nhạc, Bốc thăm May mắn trúng các giải thưởng hấp dẫn.

7. THỂ THỨC THI ĐẤU
Các vòng đều thi đấu theo thể thức Handicap Strokeplay theo luật gôn quốc tế. Handicap tối đa
được phép tham gia thi đấu là 25. Căn cứ vào Handicap, các gôn thủ tham dự giải được chia
thành 5 nhóm:
o

Nhóm 1: Handicap 00 – 05

o

Nhóm 2: Handicap 06 – 10

o

Nhóm 3: Handicap 11 – 15

o

Nhóm 4: Handicap 16 – 20

o

Nhóm 5: Handicap 21 – 25

Tất cả các gôn thủ cung cấp Handicap chính thức được tham dự và thi đấu tại Giải Golf Quốc Tế
“TPBank World Amateur Golfers Championship Vietnam 2016”. Những gôn thủ không có Handicap
chính thức có thể đăng ký tham dự giải 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 gia Vòng chung kết

Việt Nam. 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.

8. ĐIỀU LỆ THI ĐẤU:
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” (Được gọi tắt là “TPBank WAGC”). Gôn thủ được khuyến cáo làm quen và tuân thủ các
qui định này tại mọi thời điểm.

9. GIẢI THƯỞNG:
9.1 Vòng loại khu vực phía Bắc và phía Nam
9.1.1 Giải thưởng trao cho mỗi nhóm Handicap:
o

Giải Nhất: Bao gồm: Cúp, bộ quà tặng TPBank, 01 thẻ TPBank với 5.000.000 VNĐ trong tài
khoản sử dụng cho các dịch vụ chơi golf tại Việt Nam.

o

Giải Nhì: Bao gồm: Cúp, bộ quà tặng TPBank, 01 thẻ TPBank với 3.000.000 VNĐ trong tài
khoản sử dụng cho các dịch vụ chơi golf tại Việt Nam.

o

Giải Ba: Bao gồm: 01 Cúp, bộ quà tặng TPBank, 01 thẻ TPBank với 3.000.000 VNĐ trong
tài khoản sử dụng cho các dịch vụ chơi golf tại Việt Nam.

9.1.2 Giải thưởng Kỹ thuật:
Bao gồm: Cúp, bộ quà tặng TPBank, 01 thẻ TPBank với 2.000.000 VNĐ trong tài khoản sử dụng
cho các dịch vụ chơi golf tại Việt Nam cho mỗi giải sau:
o

01 giải “Longest Drive” – Nam

o

01 giải “Longest Drive” – Nữ

o

04 giải “Nearest to the Pin”

o

01 giải “Nearest to the Line”

9.1.3 Giải đặc biệt Hole-In-One:
01 thẻ TPBank World Master Card với 1.000.000.000 VNĐ trong tài khoản.

9.2 Vòng chung kết
9.2.1. Giải thưởng trao cho mỗi nhóm Handicap
o

Giải Vô địch: bao gồm Cúp, 01 Vé khứ hồi đi Nam Phi và chi phí trọn gói 7 ngày tham dự
WGC 2016, bộ quà tặng TPBank.

o

Giải Nhì: Cúp và bộ quà tặng TPBank

o

Giải Ba: Cúp và bộ quà tặng TPBank

9.2.2. Giải thưởng kỹ thuật:
Bao gồm: Cúp, bộ quà tặng TPBank, 01 thẻ TPBank với 2.000.000 VNĐ trong tài khoản sử dụng
cho các dịch vụ chơi golf tại Việt Nam cho mỗi giải sau:
o

01 giải “Longest Drive” – Nam

o

01 giải “Longest Drive” – Nữ

o

04 giải “Nearest to the Pin”

o

01 giải “Nearest to the Line”

9.2.3 Giải đặc biệt Hole-In-One:
o

01 thẻ TPBank World Master Card với 2.000.000.000 VNĐ trong tài khoản.

10. LIÊN HỆ
10.1. Thông tin về giải đấu:
Ban Tổ Chức giải TPBank World Amateur Golfers Championship Vietnam 2016.
Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà TPBank số 57 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline khu vực phía Nam:

0909207181

Hotline khu vực phía Bắc:

0987086626

Email: wagc@tpb.com.vn
Website: www.tpb.vn / wagc.tpb.vn
10.2. Thông tin chuyển khoản:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Tiếp thị TLT
Số tài khoản: 06000596001
Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank Bến Thành
Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Tên người chơi – Nộp phí đăng ký TPBank WAGC”

