SAM TUYEN LAM

CLUB CHAMPIONSHIP 2020
Sân Golf SAM Tuyền Lâm, 19 tháng 12 năm 2020

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU
ĐIỀU HÀNH GIẢI
ĐIỀU HÀNH
Giải golf SAM Tuyen Lam Club Championship 2020 (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.
Đơn vị tổ chức
Sân Golf SAM Tuyền Lâm
Đơn vị thực hiện
Sân Golf SAM Tuyền Lâm
Điều hành
Mr. Nguyễn Hồng Nguyên - 0933.010.369

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Giải Đấu sẽ thi đấu trên Sân Golf SAM Tuyền Lâm, ngày 19 / 12 / 2020
● XUẤT PHÁT ĐỒNG LOẠT (SHOTGUN) buổi sáng lúc 06:10
● XUẤT PHÁT ĐỒNG LOẠT (SHOTGUN) buổi chiều lúc 12:40

LUẬT THI ĐẤU
Luật Golf 2019 ban hành bởi R&A Rules Ltd và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ USGA, bản điều lệ thi
đấu này, cùng với Luật địa phương được ban hành bởi Hội Đồng.
XẾP NHÓM VÀ GIỜ THI ĐẤU
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 theo quy định thì:
● Nếu người chơi đến kịp và sẵn sàng phát bóng trong vòng 05 phút từ thời gian quy định họ
sẽ bị phạt hai gậy vì xuất phát muộn.
● Sau 05 phút người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU.
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DI CHUYỂN
Người chơi được phép sử dụng xe điện của sân cấp trước khi xuất phát trong một vòng đấu
chính thức.

CADDIE
Người chơi không được phép sử dụng Caddie riêng cá nhân trong giải này. Mỗi người chơi
sẽ phải sử dụng 01 caddie của sân để tham gia thi đấu.

THỂ THỨC THI ĐẤU - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ & CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
THỂ THỨC THI ĐẤU - CHIA BẢNG
Giải đấu sẽ diễn ra theo thể thức đấu gậy 18 hố. Gồm 04 bảng đấu:
Bảng A: Dành cho người chơi có HDC Index từ 0 - 16.0
Bảng B: Dành cho người chơi có HDC Index từ 16.1 - 28.0
Bảng C: Dành cho người chơi có HDC Index từ 28.1 trở lên và người chơi không có HDCP
chính thức.
Bảng D: Dành cho khách mời và người chơi Nữ.
Bảng A và B, HDCP Index của người chơi sẽ được quy đổi về SAM Tuyền Lâm Handicap để
tính điểm. Bảng C và D, Handicap Index chỉ dùng để căn cứ chia bảng, việc chấm điểm sẽ
dùng Handicap ngày theo công thức System 36.
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
Vận động viên có quốc tịch Việt Nam, vận động viên là người nước ngoài đang sinh sống và
làm việc tại Việt Nam, là vận động viên nghiệp dư theo Luật về Tư cách nghiệp dư.
Các vận động viên Chuyên nghiệp hoặc mất Tư cách nghiệp dư chỉ tham gia giao lưu và
không được cạnh tranh bất kỳ giải thưởng nào kể cả Hole In One.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
● 01 Giải Vô Địch/Best Gross - Dành cho người chơi có tổng điểm sau 18 hố thấp nhất.
● 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba tại mỗi bảng dành cho các người chơi có điểm Net
lần lượt thấp nhất sau 18 hố.
● 02 Giải Longest Driver hố #02 & hố #13.
● 02 Giải Nearest to the Pin hố #06 & hố #16.
● 02 Giải Nearest to the Line hố #07 & hố #14.
● 04 Giải Hole In One hố #04, hố #06, hố #11, hố #16.
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PHÂN XỬ HÒA
Khi có kết quả hòa về điểm Net, thứ hạng sẽ được tính cho người có HDCP thấp hơn, nếu vẫn
tiếp tục hòa sẽ được quyết định bằng cách đếm ngược bảng điểm theo những trình tự sau:
● 09 Hố cuối cùng.
● 06 Hố cuối cùng.
● 03 Hố cuối cùng.
● Hố cuối cùng (Hố 18)
● Nếu vẫn hòa sẽ áp dụng hình thức bốc thăm may mắn.
LƯU Ý: Hố đếm ngược sẽ quy định theo hố thứ tự ghi trên bảng điểm. Ví dụ 09 hố cuối cùng
là #10-18, 06 hố cuối là #13-18..., không phải hố xuất phát của golfer.

TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HIỂM
Bằng việc xác nhận đăng ký, người tham dự sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc tham gia
Giải của mình. 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.

VÒNG GIMMIE
Khi bất kỳ phần nào của trái bóng chạm vào vòng Gimmie, người chơi có thể nhấc bóng lên
và cộng thêm 1 gậy vào kết quả của hố đang chơi.

DỪNG THI ĐẤU
Trong điều kiện không thể tiếp tục thi đấu do thời tiết hoặc trời quá tối, Hội Đồng sẽ tính điểm
cho các hố chưa hoàn thành là Net Par với Bảng A&B, Net Bogey cho bảng C.

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. 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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