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ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ VI – 2010 

 
Giải Vô địch Quốc gia năm 2010 

OCEAN DUNES GOLF CLUB 
10 – 14 THÁNG 8 NĂM 2010 

    

 

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU 
 
Tên giải : Giải vô địch Đồng đội  và Đơn nam, nữ toàn quốc 
Đơn vị tổ chức : Tổng Cục Thể Dục Thể Thao 
    Sở Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch tỉnh Bình Thuận 
    Hội Golf Bình Thuận 
Thời gian    :  11 – 14 tháng 8 năm 2010 
Sân thi đấu chính thức  :  Ocean Dunes Golf Club 
 

QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Quản lý 
Giải vô địch Giải vô địch Đồng đội và Đơn nam, nữ toàn quốc năm 2010 chịu sự quản lý 
của Ban tổ chức do Tổng cục Thể dục Thể thao phân công theo quyết định số 929/ QĐ-
TCTDTT ngày 15 tháng 7 năm 2010 (sau đây được gọi là Ban tổ chức). 
 
2. Luật thi đấu 
Luật thi đấu sẽ dựa trên Luật Golf mà R&A đã thông qua, Điều khoản thi đấu, các phụ 
lục và các điều luật địa phương của sân Ocean Dunes Golf Club đã được Ban tổ chức 
giải thông qua. 
 
3. Điều kiện tham dự 

- Các đội đăng ký tham dự theo Tỉnh, Thành, Ngành có xác nhận của cơ quan chủ 
quản, theo đúng quy đinh tại Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010. 
- Mỗi Tỉnh, Thành, Ngành được đăng ký một đội nam và một đội nữ 

 
4. Thể thức thi đấu: Đấu gậy _ không tính điểm chấp 

- Thi đấu đồng đội nam: 72 lỗ, tính tổng số điểm tốt nhất của 2 vận động viên cho 
từng ngày thi đấu. 

+ Mỗi đội đăng ký không quá 4 vận động viên và không được ít hơn 3 vận 
động viên.  
+ Mỗi vòng đấu, Trưởng đoàn hoặc Đội trưởng mỗi đội được phép chọn 
cử 3 vận động viên tốt nhất của đội mình tham gia thi đấu và phải đăng ký 
cho Ban tổ chức trước giờ phát bóng 30 phút. 
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+ Không được thay thế vận động viên trong từng ngày thi đấu. 
 

- Thi đấu đồng đội nữ: 54 lỗ, tính tổng số điểm tốt nhất của 2 vận động viên cho 
từng ngày thi đấu. 

+ Mỗi đội đăng ký không quá 4 vận động viên và không được ít hơn 3 vận 
động viên.  
+ Mỗi vòng đấu, Trưởng đoàn hoặc Đội trưởng mỗi đội được phép chọn 
cử 3 vận động viên tốt nhất của đội mình tham gia thi đấu và phải đăng ký 
cho Ban tổ chức trước giờ phát bóng 30 phút. 
+ Không được thay thế vận động viên trong từng ngày thi đấu. 
 

- Thi đấu đơn nam: 72 lỗ  
 

- Thi đấu đơn nữ: 54 lỗ  
 

 
5. Thời hạn đăng ký 
Tất cả các bản đăng ký phải theo mẫu đăng ký chính thức của giải và phải được gửi về 
cho Ban tổ chức trước hoặc trong ngày 30/06/2010 theo đúng Điều lệ của Giải. 
 
6. Xếp nhóm 
Các vận động viên sẽ được chia nhóm theo sự sắp xếp của Ban tổ chức giải. 
 
7. Lịch hoạt động và thi đấu 

 
Thứ ba 
 
 
 
Thứ tư 
 
 
 
Thứ năm 
 
 
 
Thứ sáu 
 
 
Thứ bảy 
 
 
 
 

 
10/08/2010 

9:00 
15:00 

 
11/08/2010 
 
 
 
12/08/2010 
 
 
 
13/08/2010 
 
 
14/08/2010 
 
 
 
 

 
Đăng ký và vòng luyện tập  
Họp Ban tổ chức giải 
Họp chuyên môn 
 
Ngày thi đấu thứ nhất: 
đồng đội và đơn nam 18 
lỗ 
 
Ngày thi đấu thứ 2: đồng 
đội và đơn nam, nữ 18 lỗ 
 
 
Ngày thi đấu thứ 3: đồng 
đội và đơn nam, nữ 18 lỗ 
 
Ngày thi đấu chung kết: 
đồng đội và đơn nam, nữ 
18 lỗ 
 
Bế mạc và trao giải 

 
Ocean Dunes Golf Club 
Văn phòng TT. TDTT 
Ocean Dunes Golf Club 
 
Ocean Dunes Golf Club 
 
 
 
Ocean Dunes Golf Club 
 
 
 
Ocean Dunes Golf Club 
 
 
Ocean Dunes Golf Club 
 
 
 

 

Lịch thi đấu cụ thể như sau 
• Thứ ba ngày 10/08 – Vòng tập luyện 
Ngày tập luyện 
Thời gian phát bóng: Sẵn có cho mọi vận động viên trong cả ngày. 
• Thứ tư ngày 11/08 – Ngày thi đấu thứ nhất: đồng đội và đơn nam 18 lỗ 
Thời gian khai mạc: lúc 7 giờ 00 phút. 



3 

Thời gian phát bóng: phát bóng tại 1 điểm, đài phát bong lỗ gôn số 1 lúc 7 giờ 15 và sau 
mỗi 10 phút. 
• Thứ năm ngày 12/08 – Ngày thi đấu thứ 2: đồng đội và đơn nam, nữ 18 lỗ 
Thời gian phát bóng: phát bóng tại 1 điểm, đài phát bong lỗ gôn số 1 lúc 7 giờ 00 và sau 
mỗi 10 phút. 
• Thứ sáu ngày 13/08 – Ngày thi đấu thứ 3: đồng đội và đơn nam, nữ 18 lỗ 
Thời gian phát bóng: phát bóng tại 1 điểm, đài phát bong lỗ gôn số 1 lúc 7 giờ 00 và sau 
mỗi 10 phút. 
• Thứ bảy ngày 14/08 – Vòng chung kết: đồng đội và đơn nam, nữ 18 lỗ 
Thời gian phát bóng: phát bóng tại 1 điểm, đài phát bong lỗ gôn số 1 lúc 7 giờ 00 và sau 
mỗi 10 phút. 
Lễ bế mạc và trao giải: vào lúc 14 giờ 00 
 
8.     Tính điểm, xếp hạng: Theo Điều lệ môn Golf Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 
lần thứ VI năm 2010 
 
9.     Truyền thông:  
Truyền hình Bình Thuận, VTV, Golf Today và Báo Bình Thuận  
 
10. Giải thưởng 
Giải vô địch đồng đội nam, nữ 
- Vô địch : Cup + Huy chương  
- Hạng Nhì : Cup + Huy chương  
- Hạng Ba : Cup + Huy chương  

 
Giải vô địch đơn nam, nữ 
- Vô địch : Cup + Huy chương  
- Hạng Nhì : Cup + Huy chương  
- Hạng Ba : Cup + Huy chương  
 
11. Đơn vị tài trợ: 
- Công ty Quản Trung 
- Khu Du lịch sinh thái Đức Nhi, Hàm Thuận Nam 
- Đồng hồ TISSOT 
- Bia Hoa Viên 
- Nước khoáng Vĩnh Hảo 
- Phương Thảo Nguyên 

TM. Ban Tổ chức 
Trưởng Ban 

 
 
 
 
 
 
 

Đỗ Văn Ba 


