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Giải Golf Hữu nghị Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu năm 2013 

Sea Links Golf Club và Ocean Dunes Golf Club, Bình Thuận  

Từ 01.06.2013 đến 02.06.2013 

A. Thông tin giải: 

Tên giải: Giải Golf Hữu nghị Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu năm 2013.  

1. Đơn vị tổ chức:  Hội Golf Bình Thuận và Hội Golf Bà Rịa - Vũng Tàu  

2. Thời gian:  Ngày 01 và 02/06/2013 

Ngày thứ nhất :  Xuất phát đồng loạt lúc 12g00  

Ngày thứ hai   :  Xuất phát đồng loạt lúc 07g00  

Căn cứ số lượng gôn thủ đăng ký tham gia giải, Ban Tổ chức sẽ quyết định nội dung và 

phương pháp thi đấu . 

3. Số lượng tham gia dự kiến: 130 người 

(Trong đó có 80 golfers  Hội Bà Rịa - Vũng Tàu và 50 golfers Hội Bình Thuận)  

4. Nhà tài trợ sân: Sea Links Golf Club và Ocean Dunes Golf Club. 

5. Tài trợ Hole-In-One: Đồng hồ TOPTEN  

6. Thể thức thi đấu: Đấu gậy có tính điểm chấp, thi đấu trong 02 ngày. 

+ Giải Đồng đội:  

Mỗi Hội Golf Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu sau ngày thi đấu thứ Nhất sẽ tự chọn ra 

4 gôn thủ của mỗi đội có điểm số tốt nhất để thi đấu giải Đồng đội.  

Ba vận động viên có điểm tốt nhất của mỗi đội sẽ là điểm đồng đội của đội đó. Đội 

thắng giải sẽ được xác định căn cứ trên tổng số điểm đồng đội của ngày thứ hai sau 

khi đã trừ handicap. 

+ Giải Cá nhân:  

Các Gôn thủ sẽ được xếp nhóm đấu theo nguyên tắc một nhóm 4 người sẽ có Hội viên 

của cả hai Hội, kết quả được tính riêng từng ngày, Ban Tổ chức sẽ chọn ra các gôn thủ 

có điểm tốt nhất của mỗi hạng handicap để trao thưởng.  

Xếp nhóm:  

Các Gôn thủ sẽ được chia làm 4 bảng theo handicap và bảng Nữ gồm: 
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Bảng A: Từ 0 đến 12 

Bảng B: Từ 13 đến 20 

Bảng C: Từ 21 đến 28 

Bảng dành cho Nữ.   

Ban Tổ chức chỉ công nhận handicap của các Hội viên khi có xác nhận chính thức của 

các sân nhà của Hội viên. 

7. Sân golf đăng cai 

* SEA LINKS GOLF CLUB 

Địa chỉ: Km 9, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam 

Tel: (84-62) 3741 666 | Fax: (84-62) 3741 331 

E-mail: reservations@sealinksvietnam.com;  

Website: www.sealinksvietnam.com  

* OCEAN DUNES GOLF CLUB  

01 Tôn Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam  

Tel: +84 (62) 3823366 | Fax: +84 (62) 3821511 

E-mail: odgc.golfshop@VietnamGolfResorts.com  

Website: www.VietNamGolfResorts.com  

8. Giải thưởng 

Giải đồng đội 

• Giải nhất:  Cúp Luân lưu và các tặng phẩm khác. 

Giải cá nhân:  

Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thành tích của các Bảng A, B, C và Bảng Nữ để trao giải: 

• Giải nhất:  Cúp, Chứng nhận và các tặng phẩm khác 

• Giải nhì :  Cúp, Chứng nhận và các tặng phẩm khác 

• Giải ba:  Cúp, Chứng nhận và các tặng phẩm khác 

• Các giải kỹ thuật: Sẽ có thông báo cụ thể trong từng ngày thi đấu. 

9. Khách sạn chính thức:   

Khách sạn PARK DIAMOND  

Tel: (+84) 62 3835 666  

Fax: (+84) 62 3835 667  

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường Hưng Long, Phan Thiết 

 Website: www.parkdiamondhotel.vn  
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10. Ban tổ chức giải: 

Hội Golf Bình Thuận và Hội Golf BRVT sẽ thành lập BTC để điều hành giải gồm:  

Trưởng ban:   Ô. Trần Thanh Hiệp  – CT Hội Golf Bình Thuận. 

ĐT:     0917668669 

E-mail:   hieptranquantrung@gmail.com    

Đồng Trưởng ban:   Ô. Lê Tuấn Long  – Chủ tịch Hội Golf Bà Rịa- Vũng Tàu  

ĐT:     09079709979 

E-mail:   letuanlong1905@yahoo.com   

Các Phó Trưởng ban:  

- Ô. Nguyễn Anh Việt, Tổng Thư ký Hội Golf Bình Thuận  

ĐT:     0913649923  

E-mail:              drviet.vhst@gmail.com  

- Bà: Nguyễn Thị Út, Tổng thư ký Hội Golf Bà Rịa –Vũng Tàu  

ĐT:     0938385688  

E-mail :    ut.nguyen@grandhotel.com  

Ban Điều hành: 

- Trưởng ban:   Ông Đỗ Văn Ba, Phó CT Hội Golf Bình Thuận  

ĐT:     0973399090  

E-mail:    badovan1956@gmail.com   

- Đồng Trưởng ban :  Ông Uông sĩ Long , Phó CT Hội Golf Bà rịa- Vũng tàu .   

                                      ĐT: 0913840048  

- Các ủy viên:   Ông Nguyễn Văn Huy, sân Golf Sea Links  

                                     Ông Nguyễn Ngọc Chí , sân Golf Sea Links  

                                     Ông Nguyễn Văn Minh, sân Golf Ocean Dunes.  

                                     Ông Nguyễn Quốc Khanh, sân Golf Ocean Dunes .  

- Giám sát:      Ông Võ Được, Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên BCH Hội Golf 

Bình Thuận  

B. Luật của giải 

1. Điều hành  

Giải Golf Hữu nghị Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu năm 2013 do Ban Tổ chức giải điều 

hành.  
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2. Điều kiện tham gia  

Thành viên các Hội Golf của Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Thuận và phải là Hội viên chính 

thức hoặc hội viên liên kết của hai Hội. 

Danh sách đăng ký tham gia thi đấu theo mẫu đính kèm.  

Gôn thủ mặc đồng phục theo quy định riêng của từng Hội. 

3. Luật: Luật R&A và luật riêng của 2 sân golf sẽ được áp dụng. 

4. Phân xử thắng cuộc  

Tính điểm tốt nhất của Đồng đội và Cá nhân sau 2 ngày thi đấu. Trong giải đấu nếu có 

nhiều gôn thủ và các đội có cùng điểm số thì hệ thống tính điểm “Tính ngược (count 

back)” sẽ được áp dụng. 

5. Phán quyết: Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng. 

6. Xếp nhóm và giờ xuất phát  

Trong 2 (hai) ngày thi đấu (01/6 và 02/6) mỗi nhóm sẽ có 4 người. Tất cả các gôn thủ 

phải thông báo sự có mặt của mình cho người điều hành (starter) 15 (mười lăm) 

phút trước thời gian xuất phát (xuất phát đồng loạt). 

Trường hợp người chơi đến địa điểm xuất phát chậm sau giờ xuất phát trong vòng 5 

(năm) phút sẽ bị phạt 2 (hai) gậy cho lỗ đầu tiên. Chậm sau 5 (năm) phút sẽ bị tước 

quyền thi đấu (luật 6-3). 

7. Ký và nộp phiếu điểm (Luật 6-6b)  

Sau khi kết thúc mỗi vòng đấu, mỗi đấu thủ phải kiểm tra lại bảng điểm và phải giải 

quyết mọi nghi ngờ của mình với Ban Tổ chức theo đúng qui định. Người chơi phải 

đảm bảo chắc chắn là người ghi điểm đã ký tên lên phiếu điểm, tự mình ký vào phiếu 

điểm của mình và nộp cho Ban Tổ chức trong vòng 15 (mười lăm) phút sau khi kết 

thúc lỗ cuối cùng. Vi phạm điều này sẽ bị tước quyền thi đấu. 

8. Tranh chấp và các vấn đề nghi ngờ  

Mọi tranh chấp hoặc nghi ngờ, theo qui định, phải báo cho Ban Tổ chức trong vòng 15 

(mười lăm) phút sau khi kết thúc mỗi vòng đấu. Mọi khiếu nại sau khi kết quả đã 

được công bố lên bảng điểm (leader board) sẽ không được xem xét. Quyết định của 

Ban tổ chức là quyết định cuối cùng. 

C. Thông tin dành cho các Đội 

1. Lệ phí thi đấu  

- 300.000 (ba trăm nghìn đồng)/người/ngày.  
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Lệ phí tham gia dùng để chi phí giải thưởng từng ngày (chiếm 60%) và dùng cho bữa 

tiệc hàng ngày (chiếm 40%). 

Riêng chi phí sân gôn thủ tự chi trả: 

- Sân Sea Links: giá 990.000/người bao gồm phí sân cỏ, xe và phí caddy trong ngày 

của giải, 2 gôn thủ dùng chung 1 xe và 1 caddy.   

- Sân Ocean Dunes: giá 990.000/người bao gồm phí sân cỏ, phí caddy trong các ngày 

của giải, tất cả gôn thủ đi bộ.  

2. Thời hạn đăng ký  

Các Hội gửi bản đăng ký (theo mẫu kèm theo) cho Ban Tổ chức chậm nhất là ngày 

25/05/2013. 

3. Quy định về Đăng ký và thanh toán phí thi đấu:  

Các Hội Golf thanh toán trực tiếp chi phí cho sân golf thi đấu hàng ngày. 

4. Đăng ký tại sân Golf 

Ban tổ chức nhận đăng ký từ 07g00 đến 10g30 ngày 01/6/2013 (Thứ bảy).  

5. Xuất phát  

Xuất phát tại tee 1 và tee 10. 

6. Caddy  

Mỗi gôn thủ phải tip cho caddy tối thiểu 200.000VND/người cho một vòng chơi 18 hố 

và tiền tip được trả thẳng cho caddy. 

7. Các buổi lễ chính thức: 

Tiệc chào mừng và trao giải ngày thứ nhất vào lúc 17h30 ngày thứ bảy  (01/6/2013).  

Tiệc trao giải và Bế mạc sẽ được tổ chức vào lúc 12h30 ngày 02/6/2013 (ngay sau 

khi kết thúc vòng thi đấu thứ hai).  

8. Thông tin các ngày thi đấu:  

Mọi thông tin liên quan đến thi đấu trong các ngày diễn ra giải (Xếp nhóm, giờ xuất 

phát trong các ngày thi đấu, kết quả thi đấu v.v…) sẽ được cập nhật trên website 

chính thức của giải: www.binhthuansports.vn 

Bên cạnh thông tin đăng tải chính thức trên website, Ban Tổ chức cũng sẽ chuyển các 

thông tin chính thức hàng ngày đến Đội trưởng của mỗi Hội. Đội trưởng của các Hội 

có trách nhiệm phổ biến  thông tin chi tiết tới các thành viên của Hội mình. 

 

 



 

6 

 

D. Lịch của giải: 

 

Ngày/tháng Thời gian Chương trình 

01/6/2013 
(Thứ 7) 

07g00- 10g30 
11g30 
12g00 
17g30 

Đăng ký 
Phổ biến thông tin 
Xuất phát đồng loạt 
Tiệc chào mừng 

02/6/2013 
(chủ nhật ) 

07g00 
13h00 

Thi đấu Vòng thứ 2 
Lễ trao giải và tiệc 
bế mạc 

 
ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN VUI LÒNG: 

1. Truy cập website:  www.binhthuansports.vn  

2. Liên hệ:      Ông Đỗ Văn Ba, Phó Chủ tịch Hội Golf Bình Thuận. 

Ông Uông Sĩ Long, Phó CT Hội Golf Bà Rịa – Vũng Tàu.   

                                Trưởng Ban Điều hành Giải.  

VĂN PHÒNG HỘI GOLF BÌNH THUẬN 

E-mail:    hoigolfbinhthuan@gmail.com   

Phone:   (+84) 0908612555 .  

GHI CHÚ 

BAN TỔ CHỨC GIẢI GIỮ QUYỀN 

THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN THI ĐẤU PHÙ HỢP VỚI LUẬT GOLF VÀ CÁC LUẬT KHÁC 


