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GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA MỞ RỘNG 2016 

Từ 23 tháng 6 đến 26 tháng 6, 2016 

SÂN GOLF SACOM TUYỀN LÂM, ĐÀ LẠT – VIỆT NAM 

 

THÔNG TIN GIẢI 

 

 

1. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:  HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM 
Số 125 Phố Nguyễn Sơn ,Phường Gia Thụy 
Quận Long Biên, Hà Nội 
Tel: (04)-3783-3194        Fax: (04)-3872-9582 
Email: championship@vga.com.vn 
Website: http://vga.com.vn 
 
Đơn vị thực hiện:   
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF PRO 
21 Nguyễn Hữu Cảnh Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 
Tel: (84 8) - 6261 4414 Mobile: 090 3884477 
Email: thanhtv@golfproevent.vn 
Website: www.golfpro.vn  

 
2. ĐỊA ĐIỂM   SÂN GOLF SACOM 

Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, P3, TP.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 
ĐT: (+84.63) 6263 000 - Fax: (+84.63) 6263 001 
Email: golfbooking@sacomresort.com.vn 
Website: www.sacomtuyenlam.com.vn 

 

3. KHÁCH SẠN  SWISS-BEL RESORT TUYỀN LÂM 
Phân Khu Chức Năng số 7 và  8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, 
Lâm Đồng 
Điện thoại: 0633 799 799 

Email: adossrty@swiss-belhotel.com 

Hotline: Ms. Ái Trinh : 0937 555 890 / Ms. Quỳnh Châu: 0973 239 539 
Giá phòng ưuđãi:Từ 700.000 VND (~ $35 USD)/ Phòng 
(Twin Sharing) 
 

Lưu ý:Tất cả vận động viên và khách được yêu cầu đặt phòng trực tiếp với khách sạn SWISS-BEL . VGA 
sẽ chỉ đăng ký và đặt phòng cho các Vận Động Viên được mời. 

http://vga.com.vn/
mailto:adossrty@swiss-belhotel.com
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4. ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU Mở rộng đến người chơi NAM: 
 

 VÔ ĐỊCH NGHIỆP DƯ MỞ RỘNG: 
i. Người chơi Quốc Tịch Việt Nam có Handicap theo USGA Index không vượt quá 9.1 tại thời điểm đăng ký 

(Người chơi phải xuất trình chứng nhận Handicap khi đăng ký) 
ii. Người nước ngoài có Handicap tối đa là 8 (hoặc Handicap Index dưới 7.1) được phép tham dự  thi đấu 

nhưng phải xuất trình chứng nhận Handicap khi đăng ký. 
iii. Hội Đồng giải có toàn quyền quyết định từ chối bất cứ đơn đăng ký nào hoặc dừng nhận đăng ký khi số 

lượng người chơi đã đủ 120 người. 

iv. Đặc cách: Mỗi Hội Golf địa phương là thành viên của HHGVN được quyền cử hai (2) người chơi với 
Handicap dưới 12.1 tham dự giải. 

 
 VÔ ĐỊCH CHUYÊN NGHIỆP QUỐC GIA 

i. Là công dân Việt Nam hoặc có gốc là người Việt Nam, đã được Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) hoặc các tổ 
chức golf chuyên nghiệp quốc tế (PGA) công nhận là golf thủ chuyên nghiệp. 

ii. Các golf thủ chuyên nghiệp nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. 
iii. Trường hợp đặc cách thi đấu: Các golf thủ đã mất tư cách nghiệp dư (Amateur status) do vi phạm rõ 

ràng Luật vềTư Cách Nghiệp Dư và có Handicap theo USGA Index không vượt quá 9.1 tại thời điểm đăng 
ký 

Lưu ý:Các golf  thủ đã mất tư cách Nghiệp Dư đồng ý thamgia thi đấu sẽ được coi như tuyên bố chuyển sang tư 
cách Chuyên Nghiệp và sẽ tham dự giải đấu với tư cách người chơi golf chuyên Nghiệp (Professional Golfer). 

 
 
5. THỂ THỨC  Giải đấu được  thi đấu trong 4 vòng 72 hố. Sẽ có một nhát cắt loại sau 36 hố 
 
6. LỊCH THI ĐẤU 
 

Thứ Tư 

22/06/2016 

7:30 – 14:00 Đăng Ký và Vòng thử sân chính thức. 

18:00 Tiệc chào mừng 

Thứ Năm 

23/06/2016 

7:00 Vòng thi đấuthứnhất 

Xuất phát theoTee time hai hố số 1 và hố số 10 

Thứ Sáu 

24/06/2016 

7:00 Vòng thi đấu thứ hai 

Xuất phát theoTee time hai hố số 1 và hố số 10 

Sẽ có nhát cắt sau 36 hố 50% số lượng người chơi. 

Thứ Bảy 

25/06/2016 

7:00 Vòng thi đấu thứ ba 

Xuất phát theoTee time tại hố số 1  

Chủ Nhật 

26/06/2016 

7:00 Vòng thi đấu chung kết 

Xuất phát theoTee time tại hố số 1 

14:30 Lễ trao giải và tiệc bế mạc giải 

 
 
7. ENTRY FEE  Phí tham dự là 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng – golfer Việt Nam) và 300 USD 

(golfer nước ngoài) một người bao gồm phí green fee, caddy fee (không bao gồm 

tip) cho một ngày đấu tập chính thức và bốn ngày thi đấu Giải, tiệc chào mừng và 

trao giải 
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Lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu hủy đăng ký sau hạn đăng ký mà không có lý 
do chính đáng. 
 

8. ĐĂNG KÝ   Tất cả đăng ký phải được thực hiện trên Đơn đăng ký chính thức của Giải và gửi 

    Kèm xác nhận chuyển tiền chậm nhất vào lúc 16 giờ thứ Sáu, 17/06/2016. 

 

9. VÒNG ĐẤU TẬP  VĐV đăng ký thời gian đánh tập tại bàn check in. Green fee và caddie fee đã 
CHÍNH THỨC  bao gồm trong lệ phí thi đấu. (Không gồm tiền tip và phí xe điện) 
 

10. SÂN TẬP   Mở cửa từ 6.00 sáng đến 18.00 chiều. 
Bóng tập miễn phí cho VĐV chính thức của giải. 
 

11. ĂN UỐNG   Bữa trưa trong các ngày thi đấu sẽ được chuẩn bị miễn phí chocác VĐV  tại nhà 
CLB. Nước suối và nước uống thể thao sẽ được đặt trên sân và trong nhà CLB. 
 

12. KHO ĐỰNG GẬY  Sẽ có kho đựng túi gậy Golf của VĐV gửi qua đêm tại nhà Câu Lạc Bộ. 
 

13. LOCKER   Khóa tủ Locker sẽ được phát cho VĐV chính thức. Các VĐV đăng ký nhận khóa 
    trực tiếp với nhân viên của sân. 
 
 

 

************** 

BAN TỔ CHỨC GIẢI. 

 


