
 

 

 
 

 

FLC GOLF CHAMPIONSHIP 2017 

FLC Quy Nhơn Golf Links 
 

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU 
 

1. Thông tin giải đấu: 

- Địa điểm: Sân FLC Quy Nhơn Golf Links  

- Ngày: 17 – 18 – 19/ 02/2017 (03 ngày) 

- Thời gian: Xuất phát đồng loạt lúc 6:00 sáng và 12:30 chiều (06 buổi đấu trong 03 ngày) 

2. Phí tham dự cho 01 khách: 

 Hội viên tại các sân gôn FLC:  2,000,000 VNĐ 

 Khách:    3,500,000 VNĐ 

 02 vòng gôn (01 vòng thi đấu chính thức + 01 vòng đánh giao lưu) 

 02 đêm ở khách sạn bao gồm ăn sáng (02 khách/01 phòng) 

 02 buổi tiệc (01 buffet trưa + 01 tiệc tối trao giải thưởng) 

 Thức ăn nhẹ + nước uống miễn phí tại Tee-box hố #01 và #10 

 Miễn phí bóng tập vào ngày thi đấu (50 bóng/ khách) 

 Giải thưởng và quà rút thăm may mắn 

 Quà tham dự cho từng gôn thủ 

 Xe đón/ đưa ra sân bay (sân bay – sân gôn – sân bay) 

(*) Phụ thu cho 01 khách:    

 Khách không đánh gôn (người thứ 1) 

o Hội viên:   1,000,000 VNĐ 

o Khách của Hội viên: 1,600,000 VNĐ 

o Khách lẻ:   1,900,000 VNĐ 

 Khách không đánh gôn (từ người thứ 2 trở đi): 2,200,000 VNĐ 

 Khách ở phòng riêng (1 khách 1 phòng):  1,500,000 VNĐ 

3.     Thể thức thi đấu và cơ cấu giải thưởng : 

 Có 06 nhóm thi đấu trong 03 ngày, mỗi nhóm có các bảng đấu khác nhau tính theo Handicap ngày (System 36)    

 Có 08 bộ Cúp cho 03 ngày thi đấu: 

o 06 bộ cho 06 buổi (Bảng A, B, C + Giải Kỹ thuật) 

o 01 bộ Cúp Bảng D 

o 01 bộ Cúp Bảng E (tính chung cho 3 ngày thi đấu)                                                                                 

Chia bảng: Gồm 05 bảng đấu được chia như sau: 

 

Các giải thưởng: 

 Giải Best Gross (tính chung trong 3 ngày) 

 Giải Best Net: Giải Nhất; Giải Nhì; Giải Ba các Bảng A, B, C, D, E 
 

Giải kỹ thuật: 

 Giải phát bóng gần đường kẻ: 1 giải  

 Giải phát bóng xa nhất:  1 giải  

 Giải đánh gần cờ nhất  4 giải  

Giải Eagle và Albatross: Tại tất cả các hố Par-4 và Par-5 

Giải HOLE-IN-ONE:   Tại tất cả các hố Par-3 

Các giải rút thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn…  

 

Bảng Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D Bảng E 

Handicap 0 - 15 16 - 28 29 + Bảng Nữ Các gôn thủ muốn giữ quyền Amateur 



 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
 

 

Dành cho 888 khách đăng ký sớm nhất  

Hạn cuối đăng ký vào ngày 14/02/2017 hoặc khi đã nhận đủ số lượng 888 Gôn thủ 
 

 

Họ & Tên:  _____________________________ĐT: __________________ HDCP: ______ 

Email: _________________________________ Home Club: ________________________ 

 Đăng ký Size Áo (Size châu Á): 

 Size S     Size M   Size L        Size XL            Size XXL  
 

Đề nghị đánh cùng nhóm với: 

1. Họ & Tên: ______________________________ HDC: ________ Home Club: ____________________ 

2. Họ & Tên: ______________________________ HDC: ________ Home Club: ____________________ 

3. Họ & Tên: ______________________________ HDC: ________ Home Club: ____________________ 
 

 Lịch thi đấu chính thức – Mountain Course:  Xuất phát đồng loạt  

- Thứ Sáu, ngày 17/02/2017:   6:00 Sáng   12:30 Chiều  

- Thứ Bảy, ngày 18/02/2017:   6:00 Sáng   12:30 Chiều 

- Chủ Nhật, ngày 19/02/2017:   6:00 Sáng   12:30 Chiều 
 

 Đăng ký đánh giao lưu – Ocean Course: Theo giờ phát bóng tại sân 

- Ngày ………………..  Giờ:  ……….Sáng    ………Chiều       ………Tối 
 

 Đặt phòng khách sạn: 

- Check-In:   16/02/2017   17/02/2017   18/02/2017    Khác ______ 

- Check-Out:  17/02/2017   18/02/2017   19/02/2017    Khác______ 

 Yêu cầu sắp phòng 

-  Phòng 1 người (trả thêm phụ phí)   

-  Phòng 2 giường đơn (tên người cùng phòng: ____________________ hoặc BTC tự sắp xếp)  

-  Phòng giường đôi (Có người thân đi cùng) 

-  Phòng gia đình (1 phòng riêng 1 giường đôi + 1 phòng riêng 2 giường đơn)   
 

 Xe đón và tiễn ra sân bay: 

- Đón tại sân bay:  Ngày: ____________ Giờ: ____________ Chuyến bay: _________ 

- Đưa ra sân bay:  Ngày: ____________ Giờ: ____________ Chuyến bay: _________ 
 

 Nhận đăng ký tham dự: 

- Ms. Trần Thị Nhung - Điện thoại:  0904 790 515 - Email: nhungtt@flc.vn  (VP Hà Nội) 

- Ms. Võ Thị Mỹ Linh - Điện thoại: 0978 012 468 - Email: linhvtm.qn@flcgolflinks.vn  (VP HCM) 
 

 Thông tin tài khoản: 

- Tên tài khoản:  Chi nhánh Công ty CP Quản lý Sân golf Biscom tại tỉnh Bình Định 

- Số tài khoản:  5581 00000 88658, Tại : Ngân hàng BIDV - CN Tây Sơn 

 

Rất hân hạnh được chào đón toàn thể Gôn Thủ trong và ngoài nước tại FLC QUY NHƠN GOLF LINKS! 
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