
FLC GOLF CHAMPIONSHIP 2015
Thứ Bảy ngày 14/11/2015 và Chủ nhật ngày 15/11/2015



Tất cả các gôn thủ phải có mặt tại khu vực tập trungít nhất 15 phút trước 
giờ diễn ra giải đấu để nghe thông báo điều lệ giải.

Lưu ý: Mỗi Gôn thủ chỉ được quyền đăng ký tham gia một lần vào 1 
trong 2 ngày thi đấu: (14/11/2014 hoặc 15/11/2014). Có 3 Hệ thống giải: 
FLC Golf Open, FLC Golf VIP và FLC Golf Singles

THÔNG TIN & LUẬT THI ĐẤU



THỜI GIAN: 

Sáng Thứ 7:   Shotgun 06h15, 128 gôn thủ là hội viên, khách mời
   (FLC Golf Open)
Chiều Thứ 7:   Shotgun 12h00, 128 gôn thủ là hội viên, khách mời
   (FLC Golf Open)
   Tiệc tối trao giải tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC
Sáng Chủ nhật:   Shotgun 06h15, 128 gôn thủ VIP (FLC Golf VIP),
   tiệc trưa trao giải tại Club House
Chiều Chủ nhật:  Shotgun 12h00, 128 gôn thủ Handicap Single 
   (FLC Golf Singles),
   tiệc tối trao giải tại Club House

THỂ THỨC TÍNH ĐIỂM: 

Ngày Thứ 7:   System 36 (HDC ngày) cho Bảng A - B & C.
Ngày Chủ nhật:   Buổi sáng: System 36 (HDC ngày) cho Bảng A - B – C & Lady. 
Buổi chiều:   Gross Score (Tổng điểm tốt nhất) cho bảng Single 

Lưu ý:    Bảng Lady chỉ tính điểm trong buổi sáng Chủ nhật.

NGƯỜI THẮNG CUỘC:  
Sẽ căn cứ vào gôn thủ nào có Handicap thấp hơn nếu như có cùng 
điểm Net và cùng Handicap. Trường hợp có cùng điểm Net và 
Handicap bằng nhau, Ban tổ chức sẽ áp dụng phương pháp đếm 
ngược từ hố 18 và hố tiếp theo sẽ là 17, 16…

Bảng Single: 

Ban tổ chức sẽ không căn cứ vào điểm Net & Handicap mà chỉ so 
sánh tổng điểm (Gross), nếu bằng nhau, Ban tổ chức sẽ áp dụng 
phương pháp đếm ngược từ hố 18 như trên.

PHIẾU GHI ĐIỂM:  
Phải ghi điểm số thực vào scorecard không ghi điểm over: 0, 1, 2… 
Mỗi gôn thủ tham gia thi đấu phải phải đổi scorecard cho người 
chơi cùng nhóm và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc 18 hố 
gôn, scorecard phải có chữ ký của người chơi và người ghi điểm.
Caddie không được phép ghi điểm.  
Phiếu điểm ghi sai luật sẽ bị loại. 

Lưu ý: 
Ban tổ chức sẽ chỉ giải quyết việc tranh chấp, khiếu nại về điểm số 
trước lễ trao giải 15 phút và không chịu trách nhiệm giải thích sau 
khi giải gôn kết thúc.



GIẢI THI ĐẤU
Sẽ áp dụng luật r & a

& luật riêng của sân golf flc sau đây

Ngoài biên (OB): Cọc trắng, hoặc sơn nét đứt màu trắng;             

Bẫy nước: Cọc màu vàng;

Nhánh bẫy nước: Cọc màu đỏ;                                         

GUR: Sơn màu trắng (hoặc biển báo)

Drop Zone: Biển báo Drop zone

   

ĐẶC BIỆT: Toàn bộ khu vực trồng rau muống biển trên sân đều được coi là bẫy nước 

hoặc nhánh bẫy nước.

Bóng găm: Áp dụng bóng găm trên toàn bộ mặt sân (trừ bẫy). Bóng găm được nhặt lên 
lau và đặt bóng tại điểm gần nhất không bị phạt điểm nhưng không được gần hơn về 
phía cờ.

Vật cản cố định: Bao gồm đường bê-tông, rãnh thoát nước, ki-ốt, đầu van nước, hộp 
điều khiển, được thả bóng sang ngang hoặc phía sau 1 gậy không bị phạt điểm, không 
thả gần hơn về phía cờ.

Free drop: Toàn bộ khu vực cỏ non mới trồng, và các khu vực cỏ mới thay thế trên các 
khu vực: green, bunker, fairway hoặc các khu vực bị cát phủ lấp đang đợi sửa chữa sẽ 
được thả bóng áp dụng luật GUR, các bunker có nước đọng tạm thời gôn thủ được phép 
đặt bóng sang ngang để tránh nước đọng (trong bunker), không đặt gần hơn về phía cờ.

Điều kiện thời tiết xấu: Trong trường hợp không kịp kết thúc các hố golf, BTC sẽ áp 
dụng tính net par dựa trên handicap và index cho những hố còn lại.

P/s: Mọi thắc mắc tranh chấp về luật trên sân trong ngày thi đấu sẽ được quyết định bởi 
Ban tổ chức, xin liên hệ Mr. Thái Trung Hiếu – Tổng Giám đốc sân golf: 0967 667 666



Bóng trong vòng tròn quanh hố! GIMMI CIRCLE
Gôn thủ có quyền nhặt bóng nếu bóng nằm trong vòng tròn quanh hố và 
tính thêm 01 gậy (trừ bảng single).

Double Par: Kính đề nghị Quý gôn thủ tự động nhặt bóng trong trường hợp 
điểm số là Double Par. 

GIẢI VÔ ĐỊCH:  

(áp dụng cho tất cả golf thủ có tổng 
điểm tốt nhất  trong 2 ngày diễn ra giải 
đấu). Phần thưởng cho gôn thủ được 
giải Vô địch, ngoài Cup danh giá còn 
sở hữu rất nhiều phần quà có giá trị 
khác, đặc biệt là 01 thẻ Hội viên của 
sân golf FLC Samson Golf Links 35 
năm trị giá 15.000 USD.

CÁC GIẢI KỸ THUẬT:
Gần hố - Tất cả các par 3;  
Gần đường kẻ: Hole #10;  
Cú phát xa nhất: Hole #9;

Phân bảng: 
Ban tổ chức sẽ dựa vào kết quả của ngày diễn ra giải đấu để chọn ra các gôn thủ có 
thành tích tốt nhất cho mỗi bảng:

Bảng A: 0 ÷ 15      Bảng B: 16 ÷ 28   Bảng C: 29+          Bảng Lady: (Sáng Cn)        Bảng Single: (Chiều Cn)

Ngày Thứ 7:  Giải Nhất, Nhì, Ba cho 3 Bảng + Giải kỹ thuật
Sáng Chủ nhật:  Giải Nhất, Nhì, Ba cho 4 Bảng + Giải kỹ thuật
Chiều Chủ nhật: Giải Nhất, Nhì, Ba & Giải kỹ thuật
BEST GROSS: Tính cho cả 2 ngày thi đấu.



HOLE- IN- ONE và EAGLE
Hole In One, Eagle (Albatross cũng tính là Eagle) 

chỉ dành cho người đầu tiên đạt giải 
và 01 người có thể đạt Hole In One hay Eagle ở nhiều hố khác nhau

 Hole in One: 04 căn biệt thự FLC Samson Residences cao cấp cho 04 hố H.I.O trong 
suốt 02 ngày thi đấu tại các hố Par 3 (Hố #3, #7, #11 và #16) trị giá 05 tỷ VNĐ/ 1 căn do 
Tập đoàn FLC Group tài trợ kèm theo 01 xe hơi cao cấp trị giá 03 tỷ VNĐ cho mỗi hố. 
Ngoài ra:

Hole in One - Hole 3: Có thêm 01giải thưởng tiền mặt 20 triệu đồng từ Cty Chứng 
khoán ARTEX, 01gói khám sức khỏe trị giá 20 triệu đồng tại Bệnh viện Hà Thành,               
01 đêm nghỉ tại Fusion Villas trị giá 1000 USD.

Hole in One - Hole 7: Có thêm 01 giải thưởng tiền mặt 20 triệu đồng từ Cty Chứng 
khoán ARTEX, 01 Gói khám sức khỏe trị giá 20 triệu đồng tại Bệnh viện Hà Thành,             
01 đêm nghỉ tại Fusion Villas trị giá 1000 USD.

Hole in One – Hole 11: Có thêm 01 giải thưởng tiền mặt 20 triệu đồng từ Công ty FAROS 
và Công ty SMIC, 01 vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines.

Hole in One – Hole 16: Giải thưởng tiền mặt 20 triệu đồng từ Công ty FAROS và Công ty 
SMIC, 01 vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines.

Eagle – TẤT CẢ các Hố Par 4 & Par 5: Mỗi hố 01 xe hơi + Một đêm nghỉ tại Biệt thự 
Fusion  (4 phòng ngủ) kèm các dịch vụ ăn uống và spa miễn phí, trị giá 1000 USD! 

Giải rút thăm may mắn: Rất nhiều phần quà bốc thăm may mắn tại tiệc trao giải



FLC GOLF CHAMPIONSHIP 2015

Sân golf FLC Samson Golf Links
xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thông tin chi tiết
FLC Samson Golf Links 

0376 597979

Trần Thị Nhung: 0904 790 515
Trần Hải Yến: 0986 115 707


