
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

Lầu 1,2,6 Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

1 

 

 
PUBLIC 

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 

“GIẢI GÔN HSBC PREMIER – THE ROAD TO CHAMPIONS” 

Ngày thi đấu:  16/09/2022 

Sân Gôn Tân Sơn Nhất, TPHCM, Việt Nam 

 

 GIỚI THIỆU GIẢI 

Văn bản này quy định về Điều Lệ Thi Đấu cho Giải Gôn “HSBC PREMIER – THE ROAD TO 

CHAMPIONS (“Giải Đấu”) là giải đấu được Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) (“HSBC” 

“Ngân Hàng”) tổ chức với mong muốn mang lại một sân chơi lành mạnh dành cho Gôn Thủ cả 

nước cũng như mở ra những cơ hội để thi đấu trên đấu trường quốc tế. 

 ĐIỀU HÀNH GIẢI  

Giải Giải Đấu được điều hành bởi Ban Tổ Chức Giải, bao gồm: 

 Đơn vị tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)  

 Ban Tổ Chức Giải:  

Chức vụ 

 

Họ Tên 

 

Trách nhiệm 

Trưởng Ban Tổ 

chức, 

Giám đốc Giải 

 

Ông Thái Đức Huy 

Giám đốc Marketing, Khối Tài Chính Cá Nhân & 

Quản Lý Tài Sản  

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

Đại diện đơn vị tổ 

chức giải và nhà tài 

trợ chính, phụ trách 

truyền thông của Giải 

Đấu 

Tư vấn chuyên 

môn 

Ông Nguyễn Văn Nguyện 

Học viện Gôn SGA 

Tư vấn về cách thức 

vận hành Giải Đấu  

Trưởng ban 

Trọng tài 

 

Ông Dương Quang Huy 

Sân Gôn Tân Sơn Nhất 

 

Trọng tài, cố vấn về 

luật đấu 
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 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 Giải Đấu sẽ thi đấu trên Sân Gôn Tân Sơn Nhất: 

 Địa chỉ: 6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; 

 Thời gian: một (01) ngày; Thứ Sáu, ngày  16 tháng  9 năm 2022; 

 Số sân đấu: bốn (04) 

 Số bảng đấu:  

a) Bảng nam: A, B, C 

b) Bảng nữ 

 Số lượng tham dự: 240 Gôn Thủ  

 

 LỊCH THI ĐẤU 

Giải Đấu sẽ được thi đấu theo lịch dự kiến sau: 

NGÀY THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH 

Thứ Sáu 

 

16/09/2022 

09 giờ 45 phút Thực hiện thủ tục xác nhận tham gia Giải 

Đấu 

11 giờ 30 phút Lễ khai mạc 

12 giờ 00 phút Vòng thi đấu chính thức  

Xuất phát đồng loạt tại các Sân A, B, C, D 

18 giờ 00 phút – 20 giờ 00 phút 

Lễ trao giải và tiệc bế mạc 

Ballroom tầng 3, Sảnh Long Biên Palace 

nhà hàng tiệc cưới Sân Gôn Tân Sơn Nhất 

 

 

 ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU 

 Nam, nữ công dân có quốc tịch Việt Nam ngày sinh trong hoặc trước ngày 01/01/1997 

(“Gôn Thủ”). 

 Gôn Thủ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ngày tháng năm sinh và thông tin cá nhân 

đúng như trong Bản đăng ký.  

 Các Gôn Thủ tham gia các bảng thi đấu phải là Gôn Thủ Nghiệp dư theo Luật về Tư 

Cách Nghiệp Dư 2022 được quy định bởi R&A Rules Limited và Hiệp hội Gôn Hoa Kỳ 

USGA. 

 Các Gôn Thủ phải có chứng nhận Handicap hợp lệ từ V-Handicap hoặc một tổ chức quản 

lý Handicap sử dụng hệ thống Handicap thế giới bao gồm GHIN, GOLF Link.  
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 Trong trường hợp Gôn Thủ có nhiều hơn 1 hệ thống Handicap thì Handicap của Gôn Thủ 

được sử dụng trong ngày thi đấu là Handicap thấp nhất quy về độ khó của sân gôn Tân 

Sơn Nhất tại ngày 10/09/2022. 

Handicap sẽ được quy đổi theo công thức sau: 

a) Đối với Nam= Handicap Index x 134/113 (Quy đổi Handicap ra số lẻ 0,4 trở xuống đưa 

về làm tròn, ví dụ 10,4 sẽ đưa về làm tròn là 10, nếu 10,5 trở lên sẽ đưa về Handicap 

11) 

b) Đối với Nữ= Handicap Index x 122/113 cho sân C-D hoặc Handicap Index x 126/113 

cho sân A-B (Quy đổi Handicap ra số lẻ 0,4 trở xuống đưa về làm tròn, ví dụ 10,4 sẽ 

đưa về làm tròn là 10, nếu 10,5 trở lên sẽ đưa về Handicap 11) 

 Handicap tối đa dành cho nam và nữ là 36. Các Gôn Thủ có Handicap lớn hơn 36 sẽ quy 

về 36.  

 Trong suốt quá trình thi đấu Ban Tổ Chức Giải có quyền kiểm tra và xác nhận lại 

Handicap của các Gôn Thủ. Với các Gôn Thủ là hội viên của nhiều Sân gôn, Gôn Thủ 

đó phải sử dụng Handicap thấp nhất. Các trường hợp có sự thay đổi về về Handicap phải 

cập nhật lại ngay cho Ban Tổ Chức Giải trước khi làm thủ tục xác nhận tham gia Giải 

Đấu tại ngày thi đấu.  

 Trường hợp phát hiện thông tin Handicap do Gôn Thủ cung cấp không chính xác, không 

đầy đủ hoặc tư cách nghiệp dư không trung thực, Ban Tổ Chức Giải sẽ đình chỉ thi đấu 

hoặc/và tước giải thưởng. 

 Nhân viên HSBC và các nhân sự của các đối tác tham gia thực hiện công tác tổ chức Giải 

Đấu không được đăng ký tham gia thi đấu tại giải này, ngoại trừ các Gôn Thủ đại diện 

chỉ định tham gia của Ngân Hàng. Các Gôn Thủ đại diện của Ngân Hàng không được 

nhận bất kỳ giải thưởng nào từ Giải Đấu. 

 Mọi tranh chấp và nghi ngờ về kết quả cần phải được thông báo cho Ban Tổ Chức Giải 

sớm nhất có thể sau khi hoàn thành vòng đấu và không quá 15 phút sau khi kết thúc vòng 

đấu. 

 Trong mọi trường hợp, mọi quyết định liên quan đến Giải Đấu của Ban Tổ chức giải là 

quyết định cuối cùng. 

 

 ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

 Cung cấp và sử dụng thông tin 

a) Khi đăng ký tham gia giải, tất cả các Gôn Thủ phải cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm 

ít nhất các thông tin sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/Căn cước 

công dân/Hộ chiếu, mã Handicap, hệ thống Handicap đang sử dụng, quốc tịch, số điện 

thoại và địa chỉ email khi tham gia.  

b) Bằng việc đăng ký tham gia Giải Đấu, Gôn Thủ xác nhận chấp thuận, không hủy ngang 

rằng: 
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i. HSBC có quyền thu thập các thông tin cá nhân và sử dụng, xử lý, lưu trữ, chuyển 

hình ảnh và đăng tải các thông tin cá nhân, hình ảnh của Gôn Thủ trên các kênh 

truyền thông của Ngân Hàng trước, trong và sau khi diễn ra Giải Đấu, bao gồm 

nhưng không giới hạn trang web chính thức, trang Facebook, Linkedin và 

phương tiện truyền thông khác; và 

ii. Tất cả các thông tin cá nhân do Gôn Thủ cung cấp sẽ được HSBC thu thập, sử 

dụng, xử lý, chuyển giao và lưu trữ theo quy định của Ngân Hàng; và 

iii. Tất cả các thông tin cá nhân do Gôn Thủ cung cấp sẽ được HSBC chia sẻ hoặc 

cung cấp hợp pháp cho bất kỳ bên thứ 3 khi cần thiết hoặc theo quy định của 

pháp luật có liên quan;  

iv. Đồng ý cho phép HSBC sử dụng hình ảnh, video của mình cho mục đích quảng 

cáo và các mục đích khác mà không cần phải xin phép và không phải trả thêm 

bất kỳ chi phí nào; 

v. Đồng ý nhận các thông tin giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoạt 

động và các chương trình khuyến mại của HSBC 

vi. Chấp thuận toàn bộ  nội dung Điều Lệ thi đấu và các điều kiện và điều khoản 

có liên quan. 

 Lệ phí đăng ký:   2.389.000 đồng (Bao gồm: phí ra sân, phí hầu sân, bữa trưa nhẹ và tiệc 

tối). 

 Thời hạn đăng ký thi đấu đến hết ngày  05/09/2022 

 Ban Tổ Chức Giải có toàn quyền quyết định từ chối bất cứ đơn đăng ký nào hoặc dừng 

việc nhận đăng ký nếu đã nhận đủ số lượng đăng ký. 

 Chỉ những Gôn Thủ đã thanh toán đầy đủ lệ phí tham gia Giải Đấu và tuân thủ các điều 

kiện ghi trong Điều Lệ Thi Đấu này mới được xem là hoàn tất đăng ký và đủ điều kiện 

tham gia Giải Đấu. Lệ phí đăng ký không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. 

 Gôn Thủ đăng ký tại: https://forms.gle/sJ7pjwos6GJUReF66 

 Thông tin liên lạc: 

a) Khi cần hỗ trợ đăng ký, gôn thủ có thể liên hệ HOTLINE của Ban Tổ Chức Giải tại 028 

66548841;  

b) Để phản hồi về chương trình, vui lòng liên hệ HSBC Premier qua địa chỉ email 

premierevent@hsbc.com.vn. 

 Hình thức thanh toán: Thanh toán vào tài khoản dưới đây trước ngày  09/09/2022 

- Tên tài khoản: CÔNG TY CP TMDV QUẢNG CÁO KIM ÂN YẾN  

- Số tài khoản:  060011527534 

- Ngân hàng:   Ngân hàng Sacombank  

- Địa chỉ:   Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM 

 

 CƠ CẤU GIẢI HSBC PREMIER – THE ROAD TO CHAMPIONS  

 Cơ cấu giải sẽ được trao như sau: 

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/sJ7pjwos6GJUReF66__;!!LSAcJDlP!1mBYjE46UeSs5ZEcn-rxqIb9S714yuysC259BQC20s7sK9F9eQaK5wGDbgj4oCp-Ng-p4p7qwKxQj5ymMr-t1zHkOPYF8A$
mailto:premierevent@hsbc.com.vn
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Tên giải Điều kiện thắng giải Giải thưởng Số lượng giải 

Giải Hole In 

One 

Gôn Thủ đầu tiên đánh một 

gậy các hố Par 3 Hole in 

one, cho các hố:  Hố 8 

đường A, Hố 8 đường C. 

Mỗi giải thưởng là 01 (một) xe 

ô tô Mercedes-Benz E180 năm 

2022. 

 

Giá bán lẻ dự kiến: 

2.099.000.000 đồng (không 

bao gồm phí trước bạ, lăn bánh 

và thuế thu nhập cá nhân và các 

phí, lệ phí khác (nếu có)) 

 

Màu sắc: trắng, đỏ 

02 giải 

Gôn Thủ đầu tiên đánh một 

gậy các hố Par 3 Hole in 

one, cho các hố:  Hố 6 

đường B, Hố 4 đường C. 

Mỗi giải thưởng là 01 (một) Bộ 

gậy golf fullset Honma Beres 

BE-08 Aizu 4 sao cao cấp,  mỗi 

giải bao gồm: 

- 1 Driver 

- 2 Fairway 

- 1 Rescue 

- 9 Iron 

- 1 Putter 4 Sao Vàng 

- 1 Túi gậy CB2134 

 

Tổng: 14 Gậy + 1 Túi gậy 

Giá bán lẻ dự kiến: 

473.000.000 đồng 

02 giải 

Gôn Thủ đầu tiên đánh một 

gậy các hố Par 3 Hole in 

one, cho các hố: Hố 5 

đường A, Hố 8 đường D 

Mỗi giải thưởng là 01 (một) Bộ 

gậy golf fullset Honma Beres 

Aizu 3 sao, mỗi giải bao gồm: 

 

- 1 Driver 

- 2 Fairway 

- 1 Rescue 

- 9 Iron 

- 1 Putter 3 Sao Vàng 

- 1 Túi gậy CB2133 

Tổng: 14 Gậy + 1 Túi gậy 

 

Giá bán lẻ dự kiến: 

227.300.000 đồng 

02 giải 
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Giải đại sứ 

HSBC Premier  

 Gôn Thủ đạt kết quả chung 

cuộc dẫn đầu theo điểm 

Gross  

Mỗi giải thưởng là 01 (một) 

chuyến Du Đấu Giải World 

Golf Championships – HSBC 

Champions tổ chức trong thời 

gian sớm nhất tại thành phố 

Thượng Hải, Trung Quốc.  

02 giải 

Giải vô địch 

Best Gross 

Gôn Thủ đạt số gậy tốt nhất 

trong ngày 

Cúp danh dự và quà lưu niệm 01 giải 

Giải nhất, nhì, 

ba các bảng A, 

B, C, Nữ 

Gôn Thủ đạt net tốt nhất 

trong ngày  

Mỗi giải thưởng bao gồm 01 

(một) Cúp danh dự và quà lưu 

niệm. 

12 giải 

Nearest to the 

pin 

Gôn Thủ đánh gần cờ nhất 

tại các hố Par 3, cho các hố:   

Hố 5 đườngA,  

Hố 6 đường B,  

Hố 4 đường C,  

Hố 8 đường D 

Mỗi giải thưởng bao gồm 01 

(một) Cúp danh dự và quà lưu 

niệm. 

04 giải 

Longest drive Gôn Thủ bóng xa nhất tại 

hố 7 đường A, hố 2 đường 

C 

Cúp danh dự và quà lưu niệm 02 giải 

 

 Quy định về giải thưởng Đại sứ HSBC Premier: 

a) Để nhận giải Giải đại sứ HSBC Premier, Gôn Thủ phải là Khách hàng HSBC Premier tại 

thời điểm nhận giải. Nếu Gôn Thủ thắng giải chưa là khách hàng HSBC Premier, Gôn 

Thủ đó có thể đăng ký để trở thành khách hàng HSBC Premier trong vòng 30 ngày sau 

khi kết thúc Giải Đấu và duy trì các điều kiện khách hàng HSBC Premier cho đến khi kết 

thúc giải đấu “World Golf Championships – HSBC Champions” tại Thượng Hải, Trung 

Quốc “Giải Đấu Thượng Hải”); 

b) Để nhận giải Giải đại sứ HSBC Premier, Gôn Thủ thắng giải sẽ chấp thuận các Điều 

khoản và điều kiện của Chương trình Du đấu “World Golf Championships – HSBC 

Champions”; 
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c) Gôn Thủ có quyền xác nhận hoặc từ chối nhận giải thưởng tại thời điểm Ban Tổ Chức 

Giải công bố; nếu người thắng giải từ chối nhận giải, Ban tổ chức giữ quyền công bố 

người hợp lệ tiếp theo. 

d) Nếu hai Gôn Thủ thắng giải xếp hạng cao thứ nhất và thứ hai theo điểm Gross từ chối 

tham gia Giải Đấu Thượng Hải hoặc không đáp ứng được các điều kiện để trở thành 

khách hàng HSBC Premier, Ngân Hàng có quyền chọn ra Gôn Thủ thắng giải xếp thứ ba 

theo điểm Gross. Nếu cả ba Gôn Thủ thắng giải từ chối tham gia Giải Đấu Thượng Hải 

hoặc không đáp ứng được các điều kiện để trở thành khách hàng HSBC Premier, Ngân 

Hàng sẽ bảo lưu quyền không trao giải Đại sứ HSBC Premier. 

e) Ban Tổ Chức Giải sẽ thông báo thời gian diễn ra giải World Golf Championships – HSBC 

Champions tại Thượng Hải, Trung Quốc gần nhất ngay khi có thông tin chính thức. 

 Quy định khác: 

a) Một Gôn Thủ chỉ được nhận 1 giải thưởng cao nhất trừ các giải kỹ thuật và giải Đại sứ 

HSBC Premier; 

b) Gôn Thủ thắng giải sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí theo quy 

định của pháp luật; 

c) Lệ phí thi đấu không được hoàn lại; suất thi tại Giải Đấu không được chuyển nhượng, 

tặng cho hoặc thay đổi tên Gôn Thủ; 

d) Tất cả giải thưởng bằng hiện vật, giải Đại sứ HSBC Premier không quy đổi thành tiền 

mặt hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào khác và không được tặng cho, chuyển nhượng cho 

bất kỳ bên thứ ba nào khác; 

e) Ban Tổ Chức Giải và nhân viên HSBC tham gia hỗ trợ Giải Đấu, các nhà tài trợ và Sân 

Gôn Tân Sơn Nhất 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. 

f) Gôn Thủ thắng giải Giải Hole In One sẽ được trao giải trong vòng 45 ngày kể từ ngày thi 

đấu. 

g) Gôn Thủ thắng giải sẽ tự chịu các chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng, bao gồm 

nhưng không giới hạn phí trước bạ, lăn bánh, thuế thu nhập cá nhân, và các phí, lệ phí 

khác (nếu có). 

 THỂ THỨC THI ĐẤU, XẾP BẢNG 

 Thể thức thi đấu: Giải Đấu sẽ được thi đấu theo thể thức Đấu Gậy qua 1 vòng đấu 18 hố. 

 Các Bảng thi đấu bao gồm: 

BẢNG HANDICAP (dự kiến) GIỚI HẠN CẮT ÂM 

NAM A 00-16 -3 

NAM B 17-25 -4 

NAM C 26 -36 -4 

NỮ 00-36 -3 
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a. Ban Tổ Chức Giải sẽ xếp bảng và giờ thi đấu cho ngày thi đấu sau khi nhận đủ 

số lượng Gôn thủ đăng ký hoặc hết hạn đăng ký, tùy điều kiện nào tới trước.  

b. Tùy vào số lượng Gôn Thủ đăng ký, điều kiện thi đấu và để cân đối số lượng Gôn 

Thủ tại mỗi Bảng đấu, Handicap làm cơ sở phân Bảng đấu có thể được điều chỉnh; 

và việc thay đổi Bảng đấu của từng Gôn Thủ, nếu có, sẽ được thông báo cho Gôn 

Thủ đó trước ngày thi đấu.  

 Qui định chung về việc tạm hoãn thi đấu: 

a) Trong trường hợp điều kiện thời tiết và sân không cho phép việc hoàn thành 18 hố thi 

đấu, Ban Tổ Chức Giải sẽ cho dừng thi đấu và áp dụng điểm Net Par cho các Gôn Thủ 

có Handicap chính thức (tối đa là 36) làm kết quả cho các hố chưa kết thúc. 

b) Trong trường hợp bất khả kháng nếu giải không được diễn ra, toàn bộ lệ phí tham gia sẽ 

được hoàn lại hoặc bảo lưu cho ngày diễn ra gần nhất đối với Gôn Thủ đã hoàn tất đăng 

ký. 

 LUẬT THI ĐẤU 

Giải Đấu áp dụng các luật thi đấu sau: 

- Luật Golf 2019 ban hành bởi R&A Rules Ltd và Hiệp Hội Golf Hoa Kỳ USGA, các giải 

thích Luật trong cuốn “Official Guide to the Rules of Golf 2019” (“Luật Golf”); 

- Điều Lệ Thi Đấu này; 

- Luật riêng của Sân Gôn Tân Sơn Nhất 

 GIỜ THI ĐẤU 

 Tất cả Gôn Thủ bắt buộc phải có mặt tại địa điểm phát bóng 15 phút trước giờ phát bóng. 

Gôn Thủ phải xuất phát theo Bảng và giờ thi đấu mà Ban Tổ Chức Giải đưa ra và phải 

tuân thủ theo quy định của Luật Golf.  

 Trong trường hợp Gôn Thủ không đưa ra lý do xác đáng trong các trường hợp miễn xử 

phạt truất quyền thi đấu quy định của Luật Golf, theo đó, nếu Gôn Thủ 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 Gôn Thủ sẽ bị truất quyền thi đấu. 

 KÝ VÀ NỘP PHIẾU ĐIỂM  

 Gôn Thủ tham gia Giải Đấu phải dùng Phiếu Điểm do Ban Tổ Chức Giải cung cấp trước 

giờ thi đấu để ghi điểm; 

 Gôn Thủ phải nộp Phiếu Điểm của mình về khu vực thu Phiếu Điểm trong vòng 15 phút 

sau khi kết thúc vòng đấu của mình; 

 Gôn Thủ phải xác nhận Tên và Handicap ghi trên Phiếu Điểm để Ban Tổ Chức làm căn 

cứ tính điểm. Các thay đổi về Tên hoặc Handicap của Gôn Thủ sau giờ phát bóng thì Gôn 

Thủ đó sẽ bị loại; 

 Tất cả các Gôn Thủ phải đổi Phiếu Điểm cho nhau (chấm điểm chéo) có đủ chữ ký của 

người chơi và người chấm điểm, nộp lại cho Ban Tổ Chức sau khi kết thúc 18 hố trong 

vòng 15 phút. 
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 Phiếu Điểm ghi sai luật hoặc tẩy xóa thì Gôn Thủ đó sẽ bị loại; 

 Caddie không được phép ghi điểm hoặc ký trên Phiếu Điểm với danh nghĩa là người ghi 

điểm trên Phiếu Điểm. 

 PHÂN XỬ HÒA 

 Đối với Giải vô địch Best Gross:  

Khi có kết quả hòa cho Giải vô địch Best Gross, việc phân định thứ hạng sẽ được quyết 

định bằng cách đếm ngược Phiếu Điểm theo những trình tự sau: 

a) 9 Hố cuối cùng. 

b) 6 Hố cuối cùng. 

c) 3 Hố cuối cùng. 

d) Hố cuối cùng (Hố 18)  

e) Nếu vẫn hòa sẽ áp dụng từ Hố 17 trở về hố 1. 

 Khi xuất phát từ nhiều hơn 1 điểm xuất phát, hố đếm ngược sẽ quy định theo hố thứ tự 

ghi trên Phiếu Điểm. Ví dụ 9 hố cuối cùng là 9 hố sân B cho các Gôn Thủ thi đấu sân A-

B, hoặc 9 hố sân D cho các Gôn Thủ thi đấu sân C-D. 

 Đối với giải Nhất, Nhì, Ba các bảng A, B, C, Nữ, nếu có kết quả hòa Net thì Gôn Thủ 

nào có Handicap thấp hơn sẽ thắng. Nếu vẫn hòa thì sẽ áp dụng phân xử hòa theo hình 

thức đếm ngược như quy định tại Điều 12.1 của Điều Lệ Thi Đấu. 

 Đối với giải kỹ thuật “Đánh gần cờ nhất” và “Phát bóng xa nhất”, trong trường hợp có 

nhiều hơn 1 Gôn Thủ có cùng khoảng cách thì người đoạt giải là người đầu tiên đạt 

khoảng cách đó 

 MỘT SỐ LUẬT ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢI ĐẤU 

 Gimmie Circle: Giải Đấu sẽ áp dụng vòng Gimmie Circle. Khi bóng của Gôn Thủ chạm 

vào vòng hay nằm trong vòng Gimmie thì người chơi được phép nhặt bóng lên và công 

thêm 1 gậy vào Phiếu Điểm của mình; 

 Xe điện: các Gôn Thủ được phép sử dụng xe điện trong quá trình thi đấu; 

 Caddie: các Gôn Thủ sẽ được sử dụng caddie của Sân Gôn Tân Sơn Nhất trong thi đấu. 

 Máy bắn khoảng cách: Các Gôn Thủ được phép sử dụng máy bắn khoảng cách trong quá 

trình thi đấu nhưng không được tích hợp các tính năng khác hoặc tích hợp đo lường một 

số điều kiện khác, ảnh hưởng đến cú đánh (đo độ dốc, đo tốc độ gió, …), nếu bị phát hiện 

người chơi sẽ bị phạt theo Luật Golf. 

 TRAO GIẢI 

Ngày 
Thời gian 
(từ giờ phút – giờ 
phút) 

Các buổi Tiệc Địa điểm tổ chức tiệc 

Thứ Sáu 

16/09/2022 

 

18:00- 18:30 
Khai mạc tiệc tối Lễ trao giải cho Gôn 
Thủ_____- 

Ballroom tầng 3, Sảnh 

Long Biên Palace nhà 

18:30-19:30 
Công bố và trao giải cho các bảng A, 
B, C, Nữ 
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• Giải nhất 
• Giải nhì 
• Giải ba 

hàng tiệc cưới Sân Gôn 

Tân Sơn Nhất  

19:30-20:30 

Công bố và trao giải  
• Best Gross 
• Hole In One (nếu có) 
• Giải đại sứ HSBC Premier 

 

 KẾT QUẢ CỦA GIẢI – KẾT THÚC GIẢI  

Khi kết quả giải đã được công bố nghĩa là kết quả đó là kết quả chính thức và giải đấu đã kết thúc. 

 QUYẾT ĐỊNH 

a. Trong cú đánh: Trọng tài là người được Ban Tổ Chức Giải chỉ định để quyết định các tình 

huống thực tế và áp dụng luật. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng (Điều 20.2a, 

Luật Golf ).  

b. Trong trận đánh: Mọi tranh chấp và nghi ngờ về Luật sẽ được quyết định bởi Ban Tổ Chức. 

Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng (Điều 20.2b, Luật Golf). 

 


