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GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF TOÀN QUỐC 2020 

FLC GOLF LINKS SẦM SƠN, SẦM SƠN, THANH HÓA, VIỆT NAM 

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 
1. ĐIỀU HÀNH GIẢI 

1.1 Hội Đồng Giải 

Giải đấu “GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF TOÀN QUỐC 2020” hoặc 
“VIETNAM CLUB CHAMPIONSHIP 2020 – VCC 2020” (Sau đây gọi tắt là Giải 
Đấu) được điều hành bởi Hội Đồng Giải (Sau đây gọi tắt là Hội Đồng) và mọi quyết 
định của Hội Đồng là quyết định cuối cùng.  

1.2 Đơn Vị Tổ Chức:       HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM (HHGVN) 

1.3 Đơn Vị Thực Hiện:       CÔNG TY CP DỊCH VỤ GOLF VIỆT NAM 

1.4 Thông Tin Liên Hệ: 

Phụ Trách Đăng Ký:      Bà Nguyễn Thị Phượng Anh SĐT:  0379 805 253 

        Email: championship@vga.com.vn 

                                  hoặc Bà Lê Thị Thủy        SĐT: 0963 800 480 

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

2.1 Địa điểm:  Sân FLC Golf Links Sầm Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam. 

2.2 Thời gian:  Ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, 2020. 

2.3 Khách Sạn Chính Thức:  

FLC Grand Hotel Samson 

VĐV đặt phòng trực tiếp với khách sạn sau khi được xác nhận đăng ký để hưởng 

giá ưu đãi của giải. 

Liên hệ: Ms. Phương Anh  SĐT: 0972 505 083      Email: anhttp@flcbiscom.com 

3. LỊCH THI ĐẤU 

Giải đấu sẽ diễn ra theo lịch dự kiến sau: 

Ngày Giờ Hoạt Động 

Thứ Năm 
13  

07:30 – 14:00 Đăng ký thi đấu và vòng đánh tập chính thức 

14:00 Họp kỹ thuật (Đội trưởng các đội phải có mặt) 

18:00 Tiệc chào mừng 

Thứ Sáu 
14/08/2020 

07:00 
Vòng đấu thứ nhất (đấu gậy) 
- Xuất phát theo Tee Time tại hố số 1 và 10 

16:00 Họp kỹ thuật (Đội trưởng các đội phải có mặt) 

Thứ Bảy 
15/08/2020 

07:00 Vòng 1/8 Nam và Tứ Kết Nữ 

13:00 Vòng Tứ Kết Nam và Bán Kết Nữ 

Chủ Nhật 
1  

07:00 
Vòng Chung Kết và Tranh Hạng Ba (Nữ) 
Vòng Bán Kết Nam 

12:30 Vòng Chung Kết và Tranh Hạng Ba (Nam) 

17:30 Lễ Trao Giải VCC 2020 

23- 25/10/2020

23 25 10, 2020

25/10/2020

24/10/2020

23/10/2020

22/10/2020

Ms. Thủy 0963 800 480 thuyle@vgsholding.com

mailto:championship@vga.com.vn
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4. ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU 

4.1 Giải đấu được mở rộng đến tất cả các Hội Golf tỉnh, thành và các Câu Lạc Bộ (CLB) 
Golf trên toàn quốc (sau đây gọi là CLB hoặc đội).  

4.2 Tối đa 16 đội Nam và 08 đội Nữ. 

• Mỗi đội Nam bao gồm tối đa 4 vận động viên (VĐV) chính thức và 4 VĐV dự bị.  

• Mỗi đội Nữ bao gồm tối đa 3 VĐV chính thức và 3 VĐV dự bị.  

4.3 VĐV phải có quốc tịch Việt Nam, là VĐV nghiệp dư theo Luật Về Tình Trạng Nghiệp Dư 
được quy định bởi The R&A và USGA.  

VĐV phải có chứng nhận Handicap hợp lệ từ V-handicap hoặc một tổ chức quản lý 
Handicap sử dụng hệ thống Handicap thế giới (World Handicap System - WHS) được 
Hội Đồng chấp nhận (ví dụ: GHIN, GOLF Link). 

4.4 Các nhóm đấu dựa vào handicap index như sau: 

NHÓM HANDICAP INDEX SỐ LƯỢNG THI ĐẤU 

NAM 

A Nam =< 4.9 1 

B Nam 5.0 – 9.9 1 

C Nam 10.0 – 14.9 1 

D Nam 15.0 – 19.9 1 

NỮ 

A Nữ =< 11.9 1 

B Nữ 12.0 – 17.9 1 

C Nữ 18.0 – 23.9 1 

a. VĐV được đăng ký vào các nhóm đấu dựa vào handicap index của VĐV ở thời điểm 
đăng ký.  

Các đội có thể đăng ký các VĐV có handicap index cao hơn thi đấu ở các nhóm 
handicap index thấp hơn. Ví dụ: VĐV Nam X có handicap index 11.8 có thể được 
đăng ký và thi đấu ở nhóm B Nam (handicap index 5.0 – 9.9) với handicap index 
9.9 (handicap index tối đa của nhóm). 

b. Các VĐV dự bị có thể có handicap index bất kỳ. Tuy nhiên, khi được sắp xếp thi 
đấu, VĐV dự bị đó phải thi đấu trong nhóm đấu phù hợp (handicap index của VĐV 
nằm trong hoặc cao hơn giới hạn handicap index của nhóm).  

Ví dụ: VĐV Nam X dự bị có handicap index 11.8 có thể thi đấu ở nhóm C Nam 
(handicap index 10.0 – 14.9), B Nam (5.0 – 9.9) hoặc A Nam (=< 4.9).  

c. Handicap Thi Đấu của VĐV sẽ được tính dựa vào handicap index cập nhật trên hệ 
thống V-handicap (hoặc hệ thống WHS tương ứng) vào ngày  

d. Vào thời điểm chốt Handicap Thi Đấu nói trên, nếu handicap index của VĐV có sự 
thay đổi so với trong đăng ký:  

• Nếu vẫn nằm trong hoặc cao hơn giới hạn handicap index tối đa của nhóm đã 
được đăng ký: VĐV sẽ phải thi đấu ở trong cùng nhóm đã được đăng ký với 
handicap index mới (nếu vẫn nằm trong giới hạn handicap index của nhóm) 
hoặc với handicap index tối đa của nhóm (nếu handicap index mới cao hơn giới 
hạn tối đa). 

• Nếu thấp hơn giới hạn handicap index tối thiểu của nhóm đã được đăng ký và 
nằm trong giới hạn của nhóm có handicap index thấp hơn: VĐV sẽ không được 
thi đấu ở nhóm đã được đăng ký nhưng có thể thi đấu ở nhóm có handicap 

16/10/2020.
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index thấp hơn đó. Đội có thể đưa một VĐV dự bị hoặc một VĐV có handicap 
index thuộc nhóm cao hơn thi đấu thay cho VĐV ở nhóm đăng ký ban đầu.  

• Ví dụ: VĐV Nam X có handicap index 11.8 được đăng ký vào nhóm C Nam 
(handicap index: 10.0 – 14.9) vào ngày 15/07/2020. Vào thời điểm chốt 
Handicap Thi Đấu (ngày 07/08/2020), nếu handicap index của VĐV X là:  

- 13.1, VĐV X sẽ thi đấu ở nhóm C Nam với handicap index 13.1. 

- 15.5, VĐV X sẽ thi đấu ở nhóm C Nam với handicap index 14.9 (handicap 
index tối đa của nhóm C Nam).  

- 8.1, VĐV X sẽ không được thi đấu ở nhóm C Nam nữa mà chỉ có thể thi 
đấu ở nhóm B Nam (5.0 – 9.9) với handicap index 8.1 hoặc ở nhóm A 
Nam (=< 4.9) với handicap index 4.9.  

5. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ PHÂN XỬ HÒA 

5.1. Vòng Xếp Hạt Giống (Vòng Đấu Gậy) 

a. Thi đấu theo thể thức đấu gậy theo Handicap Thi Đấu qua một (1) vòng đấu 18 hố. 

Trong trường hợp điều kiện thời tiết hoặc sân không cho phép việc hoàn thành 18 

hố, Hội Đồng sẽ cho dừng thi đấu và áp dụng điểm NET PAR làm kết quả cho các 

hố chưa kết thúc. 

b. Các đội sẽ được xếp hạng hạt giống dựa vào tổng điểm NET của tất cả các thành 

viên của đội (4 thành viên đối với đội Nam và 3 thành viên đối với đội Nữ). 

c. Trong trường hợp có kết quả hòa (tổng điểm NET bằng nhau), thứ hạng của các 

đội sẽ được xác định theo trình tự như sau: 

• Tổng Handicap Thi Đấu của 4 thành viên chính thức. Đội có tổng Handicap 

Thi Đấu thấp hơn sẽ được xếp hạng tốt hơn. 

• Điểm NET của thành viên bảng A của đội.  

• Điểm NET tổng của thành viên bảng A và B của đội. 

• Bốc thăm. 

d. Đội sẽ bị xếp hạng cuối cùng nếu không có đủ số lượng bảng điểm hợp lệ (4 đối 

với đội Nam hoặc 3 đối với đội Nữ), như là khi có một hoặc nhiều VĐV trong đội bị 

truất quyền thi đấu trong vòng đấu gậy. 

Trong trường hợp có nhiều hơn một đội không có đủ số lượng bảng điểm hợp lệ: 

• Đội có nhiều bảng điểm hợp lệ hơn sẽ được xếp hạng tốt hơn đội có ít bảng 

điểm hợp lệ hơn. 

• Nếu có cùng số lượng bảng điểm hợp lệ, sẽ áp dụng trình tự như ở mục (c) 

để xếp hạng, chỉ sử dụng kết quả của các bảng điểm hợp lệ.   

e. Nếu có sự thay đổi trong thành phần thi đấu chính thức ở vòng đấu gậy, Đội 

Trưởng phải thông báo và nộp danh sách thi đấu mới cho Hội Đồng trước 17h ngày 

trước đó. Nếu không có danh sách thi đấu mới vào thời điểm trên, các thành viên 

chính thức trong danh sách đăng ký đầu tiên của đội sẽ phải thi đấu vòng đấu gậy. 

5.2. Vòng Đấu Đối Kháng 

a. Thi đấu theo thể thức đấu đối kháng (Match Play) không áp dụng handicap giữa 

các cặp đấu trong cùng nhóm đấu, bao gồm: 

• 04 trận đấu đối kháng đơn (Singles Match) giữa các đội Nam. 

• 03 trận đấu đối kháng đơn (Singles Match) giữa các đội Nữ.  

16/10/2020
24/09/2020.
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b. Các trận đấu có thể kết thúc với tỉ số hòa.  

c. Mỗi trận thắng được 01 điểm, hòa được 0.5 điểm và thua 0 điểm.  

d. Đội có tổng điểm của các thành viên cao hơn sẽ là đội chiến thắng. Trong trường 

hợp tổng điểm của hai đội bằng nhau, mỗi đội sẽ cử ra một (01) thành viên đại diện 

thi đấu play-off ngay lập tức theo thể thức “Cái Chết Bất Ngờ”, không áp dụng 

handicap, để xác định đội chiến thắng. Hội Đồng sẽ quyết định trình tự, số lượng và 

hố thi đấu. 

Thành viên thi đấu play-off có thể là một thành viên chính thức hoặc dự bị của đội, 

được xác định và thông báo cho Hội Đồng ngay trước khi vòng play-off bắt đầu. 

e. Nếu có sự thay đổi trong thành phần thi đấu chính thức, Đội Trưởng phải thông báo 

và nộp danh sách thi đấu mới cho Hội Đồng chậm nhất là 90 phút trước giờ thi đấu 

đầu tiên của đội (cho dù ở thời điểm đó vẫn chưa thể xác định nếu đội giành chiến 

thắng và lọt vào vòng trong). Nếu không có danh sách thi đấu mới, các thành viên 

đã thi đấu ở vòng đấu trước đó của đội sẽ phải thi đấu các trận đối kháng tiếp theo. 

f. Mỗi VĐV chỉ được thi đấu ở một nhóm đấu trong tất cả các vòng đấu đối kháng. 

g. Các đội sẽ được xếp hạng hạt giống dựa vào thành tích ở vòng xếp hạt giống (vòng 

đấu gậy). Nhánh thi đấu sẽ được sắp xếp theo các đội hạt giống như sau: 

Bảng Nam  

Hạt giống số 1 

Hạt giống số 16 

Hạt giống số 8 

Hạt giống số 9 

Hạt giống số 4 

Hạt giống số 13 

Hạt giống số 5 

Hạt giống số 12 

Hạt giống số 2 

Hạt giống số 15 

Hạt giống số 7 

Hạt giống số 10 

Hạt giống số 3 

Hạt giống số 14 

Hạt giống số 6 

Hạt giống số 11 

Bảng Nữ 

Hạt giống số 1 

Hạt giống số 8 

Hạt giống số 4 

Hạt giống số 5 

Hạt giống số 2 

Hạt giống số 7 

Hạt giống số 3 

Hạt giống số 6 

Chung Kết 

Tranh 3/4 

Bán Kết Tứ Kết 

Bán Kết 

Chung Kết 

Tranh 3/4 
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6. CƠ CẤU GIẢI 

• Đội Vô Địch VCC 2020 Nam/ Nữ  - Cúp và Giải thưởng 
• Đội Hạng Nhì VCC 2020 Nam/ Nữ   - Giải thưởng 

• Đội Hạng Ba VCC 2020 Nam/ Nữ   - Giải thưởng 

Ghi Chú: 

- Giải thưởng bằng hiện vật, có giá trị phù hợp với Luật Về Tình Trạng Nghiệp Dư. 

- 2 đội Nữ và 4 đội Nam dẫn đầu giải VCC 2020 sẽ được đặc cách tham dự giải 
VCC 2022, trong đó đội vô địch VCC 2020 (Nam và Nữ) sẽ được miễn lệ phí 
tham dự giải VCC 2022 (cho các VĐV chính thức). 

- Kết quả của giải Nam sẽ được gởi đến hệ thống xếp hạng nghiệp dư thế giới 
(WAGR). 

7. LỆ PHÍ, ĐĂNG KÝ VÀ HỦY ĐĂNG KÝ 

7.1. Phí Tham Dự  

• Đội Nam:  25,000,000 VNĐ (hai mươi lăm triệu đồng chẵn)/đội. 

• Đội Nữ:  15,000,000 VNĐ (mười lăm triệu đồng chẵn)/đội. 

Ghi Chú:  

- Phí tham dự được tính cho các VĐV chính thức của mỗi đội (4 VĐV/đội Nam và 3 
VĐV/ đội Nữ).  

- Phí tham dự bao gồm: green fee, caddy fee cho 01 ngày thi đấu vòng xếp hạt 
giống (đấu gậy) và các ngày thi đấu đối kháng (tùy thành tích của đội), các bữa ăn 
trưa trong các ngày thi đấu (tùy thành tích của đội) và tiệc chào mừng (cho các 
VĐV chính thức của mỗi đội).  

- Phí tham dự chưa bao gồm: caddie tip, chi phí các ngày đánh tập và các chi phí khác.  

- Phí tham dự cho các VĐV dự bị: 1,000,000 VNĐ (một triệu đồng chẵn)/VĐV, bao gồm 
các bữa ăn trưa trong các ngày đấu giải (tùy thành tích của đội) và tiệc chào mừng. 

- Các đội đương kim vô địch (G&L 92-95 Golf Club - Nam và TFG Ladies - Nữ) sẽ 
được miễn phí tham dự VCC 2020 (cho các VĐV chính thức).  

- Phí đánh tập ưu đãi được áp dụng đối với các VĐV đã hoàn thành đăng ký và nộp 

Liên hệ đặt sân: Ms. Lê Thị Thủy (0963 800 480, thuyle@vgsholding.com). 

7.2. Quy Định Đăng Ký 

• Thứ tự ưu tiên nhận đăng ký như sau: 
i. Đội đương kim vô địch: G&L 92-95 Golf Club (Nam) và TFG Ladies (Nữ). 
ii. 03 đội dẫn đầu giải đấu “Vô Địch Các CLB Hà Nội” do Hội Golf Hà Nội tổ 

chức và 03 đội dẫn đầu giải đấu “Vô Địch Các CLB TP. Hồ Chí Minh” do Hội 
Golf TP. Hồ Chí Minh tổ thức trong thời gian từ tháng 10/2018 đến 06/2020.  

Trong trường hợp Hội Golf Hà Nội hoặc TP. HCM không tổ chức giải đấu như 
trên trong thời gian quy định, Hội Golf Hà Nội hoặc TP. HCM có thể đề cử 01 
đội đại diện Hội Golf tham dự giải. 

Trong trường hợp một hoặc nhiều đội đáp ứng được cả hai tiêu chí nêu trên, 
số lượng các đội do Hội Golf Hà Nội và TP. HCM đề cử sẽ bị giảm đi tương 
ứng. Ví dụ: đội đương kim vô địch Nam (G&L 92-95) là một trong 03 đội dẫn 
đầu giải đấu “Vô Địch Các CLB Hà Nội”, sẽ chỉ có hai đội còn lại trong top 3 
của giải đấu này được ưu tiên đăng ký.  

(Bao gồm green fee, caddie fee và 1/2 xe điện)Để biết thêm thông tin về giá đánh tập ưu đãi, vui lòng liên hệ: 
Ms. Thủy: Mobile: 0963 800 480 

Email  : thuyle@vgsholding.com   
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iii. Các CLB Golf khác.  
• Đăng ký của mỗi đội phải bao gồm đầy đủ thông tin của đội (tên đội, năm thành 

lập, số lượng thành viên chính thức …), Đội Trưởng và các thành viên (Chứng chỉ 
handicap bao gồm số CMND, tên, mã Handicap, handicap index ở thời điểm đăng 
ký, thành viên chính thức hoặc dự bị).  

• Các đội không được phép thay đổi VĐV sau thời hạn đăng ký.  
• Sau thời hạn đăng ký, nếu một VĐV được đăng ký thi đấu cho hai đội khác nhau, 

VĐV đó sẽ chỉ được phép thi đấu cho một đội, là đội đã hoàn thành đăng ký (bao 
gồm việc nộp phí tham dự giải) sớm hơn, đội còn lại sẽ không được phép thay 
người khác vào vị trí của VĐV nói trên. 

• Tất cả đăng ký phải được thực hiện online hoặc trên Đơn đăng ký chính thức của 
giải đấu rồi gửi về BTC (email hoặc bưu điện) theo thông tin sau đây:  

HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM 
36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 
Tel: (04)-3783-3194          Fax: (04)-3872-9582 
Website: http://vga.com.vn  Email: championship@vga.com.vn 

• Phí tham dự phải được chuyển về tài khoản của Hiệp Hội Golf Việt Nam theo thông 
tin sau đây:  

- Tên tài khoản:  Hiệp hội Golf Việt Nam 
- Số tài khoản:  0451-000-222-408 
- Ngân hàng:  Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Hà Nội 
- Nội dung:  Đội/ CLB (ghi rõ tên) nộp phí thi đấu VCC2020 

• Đăng ký sẽ chỉ được xác nhận khi có xác nhận chuyển tiền. Vui lòng thông báo cho 
Giám Đốc Giải hoặc Hội Đồng khi gặp vấn đề chuyển tiền hoặc đăng ký. 

• Việc nhận và xác nhận đăng ký theo thứ tự ưu tiên đăng ký ở trên. Đối với các CLB 
Golf khác (mục iii), việc nhận và xác nhận đăng ký sẽ được thực hiện theo thứ tự 
đăng ký và chuyển tiền của CLB theo nguyên tắc đến trước giải quyết trước. Hội 
Đồng có quyền từ chối bất cứ đăng ký nào hoặc dừng nhận đăng ký khi số lượng 
các đội đã đạt mức tối đa. 

7.3. Hạn Đăng Ký và Hủy Đăng Ký 

• Hạn đăng ký: trước 17 giờ thứ Sáu, ngày 07 tháng 08 năm 2020. 
• Hạn hủy đăng ký: trước 0 giờ thứ Sáu, ngày 07 tháng 08 năm 2020. 

- Lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu hủy đăng ký sau thời điểm trên. 

8. LUẬT THI ĐẤU 

Luật Golf 2019 ban hành bởi The R&A và Hiệp Hội Golf Hoa Kỳ USGA, các giải thích 
luật trong cuốn “Official Guide to The Rules of Golf 2019”, Bản Điều Lệ Thi Đấu này, 
Bản Luật Địa Phương Và Điều Lệ Thi Đấu VGA 2020 cho các giải vô địch quốc gia 2020 
(Hard Card), Các Điều Lệ Sửa Đổi Và Bổ Sung (nếu có) và Luật Địa Phương Bổ Sung 
ban hành bởi Hội Đồng sẽ được áp dụng cho giải đấu này.  

9. XẾP NHÓM VÀ GIỜ THI ĐẤU (Luật 5.3a) 

Hội Đồng sẽ xếp nhóm và giờ xuất phát các ngày thi đấu và sẽ dán lên bảng thông 
báo tại nhà câu lạc bộ sân golf và khách sạn chính thức của giải.  

• Ở ngày thi đấu đầu tiên (vòng đấu gậy), mỗi thành viên của mỗi đội sẽ được xếp 
trong một nhóm đấu khác nhau, xuất phát liền kề nhau. Ví dụ: một đội Nam sẽ có 
một thành viên tại mỗi nhóm xuất phát lúc 7:30, 7:40, 7:50 và 8:00. 

• Ở các vòng đấu đối kháng, các thành viên của mỗi đội sẽ được xếp vào các trận 
đấu xuất phát liền kề nhau. 
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Hội Đồng có quyền thay đổi giờ xuất phát và cách xếp nhóm cho phù hợp với điều kiện 
thi đấu thực tế. 

10. DI CHUYỂN (như quy định của Luật Địa Phương và Điều Lệ Thi Đấu VGA 2020) 

Luật Địa Phương Mẫu G-6 được áp dụng cho bảng Nam và điều chỉnh Luật 4.3a(1) như 
sau: Trong một vòng đấu, người chơi hoặc caddie không được phép di chuyển trên bất 
kì phương tiện cơ giới nào trừ khi được sự cho phép của Hội Đồng trước hoặc sau khi 
sự việc diễn ra. 

Người chơi nào đã hoặc sẽ chịu phạt gậy-và-khoảng-cách sẽ luôn được phép sử dụng 
xe điện để quay trở lại vị trí của cú đánh trước đó. 

Người chơi sẽ nhận Hình Phạt Chung cho mỗi hố vi phạm Luật Địa Phương này. Vi 
phạm giữa hai hố sẽ bị phạt vào hố tiếp theo. 

Ghi Chú: VĐV bảng Nữ được phép sử dụng xe điện khi thi đấu.  

11. CADDIE (Luật Địa Phương Mẫu H-1.2) 

Luật 10.3a được điều chỉnh như sau: Người chơi không được phép sử dụng caddie 
riêng trong vòng đấu. Người chơi sẽ được bố trí ngẫu nhiên một (01) caddie của sân 
trong các vòng đấu. 

Vi phạm Luật Địa Phương: người chơi sẽ nhận Hình Phạt Chung ở mỗi hố mà họ nhận 
hỗ trợ của caddie riêng. Vi phạm xảy ra giữa hai hố sẽ được tính vào hố tiếp theo.  

12. NGƯỜI CHO LỜI KHUYÊN/ NGƯỜI CHỈ ĐẠO (như quy định của Luật Địa 
Phương và Điều Lệ Thi Đấu VGA 2020) 

Mỗi đội có thể có hai “Người Cho Lời Khuyên”, bao gồm Đội Trưởng và một người khác 
mà đội đề cử, để các người chơi trong đội có thể hỏi và nhận lời khuyên từ những 
người đó trong vòng đấu.  

“Người Cho Lời Khuyên” thứ hai có thể là một thành viên của đội, một huấn luyện 
viên, hoặc một VĐV chuyên nghiệp.  

Khi Đội Trưởng tham gia thi đấu, đội sẽ chỉ có một “Người Cho Lời Khuyên” trên sân.  

Đội Trưởng phải gởi tên của “Người Cho Lời Khuyên” thứ hai của đội cho Hội Đồng 
trước khi bất kì người chơi nào trong đội bắt đầu vòng đấu.  

“Người Cho Lời Khuyên” không được chỉ hướng đánh (line of putt) hoặc đi trên hoặc 
gần khu vực gạt bóng (putting green) khi bóng của bất kì người chơi nào trong đội 
đang ở trên khu vực gạt bóng đó. 

Nếu “Người Cho Lời Khuyên” hỗ trợ người chơi theo cách không được luật cho phép 
hoặc vi phạm luật địa phương này, người chơi nhận được hỗ trợ sẽ nhận Hình Phạt 
Chung tại hố xảy ra vi phạm.  

13. GIẢI QUYẾT CÁC TRẬN ĐẤU CHƯA KẾT THÚC 

Trong các vòng thi đấu đối kháng, nếu một đội đã giành chiến thắng mà vẫn còn một 
hoặc vài trận đấu chưa kết thúc, hai đội có thể chọn tiếp tục các trận đấu đó cho đến 
khi kết thúc hoặc chọn kết thúc một hoặc tất cả các trận đấu đó với kết quả hòa, trừ 
khi một đội đã thừa nhận (concede) một hoặc tất cả các trận đấu đó cho đội còn lại. 

Trong các vòng thi đấu đối kháng, nếu một hoặc vài trận đấu đã kết thúc trong khi 
một hoặc vài trận đấu khác chưa thể kết thúc do điều kiện thời tiết hoặc sân và chưa 
có đội nào giành chiến thắng, Hội Đồng sẽ có quyền quyết định kết quả của các trận 
đấu chưa kết thúc đó (như là cho tiếp tục thi đấu nếu có thể hoặc, nếu không thể tiếp 
tục thi đấu, tuyên bố trận đấu hoặc các trận đấu đó kết thúc với kết quả hòa). 
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14. HÌNH PHẠT TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU 

Nếu một VĐV bị truất quyền thi đấu trong một vòng đấu, hình phạt truất quyền thi 
đấu sẽ chỉ được áp dụng cho VĐV đó ở vòng đấu đó. Trong vòng đấu gậy, kết quả của 
VĐV đó sẽ không được tính vào kết quả của đội ở vòng đấu đó (xem thêm mục 5.1). 
Trong các vòng đấu đối kháng, VĐV sẽ thua trận đấu đó (0 điểm). VĐV vẫn có thể tiếp 
tục thi đấu cho đội ở các vòng đấu sau đó. 

Tuy nhiên, nếu VĐV bị truất quyền thi đấu do vi phạm Quy Tắc Ứng Xử theo luật 1.2b, 
VĐV đó sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi giải đấu.  

15. TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HIỂM 

Bằng việc ký vào đơn đăng ký hoặc tham gia thi đấu, người chơi/vận động viên/câu lạc 
bộ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc tham gia giải đấu của mình. Ban Tổ Chức, 
Hội Đồng Giải, Các Nhà Tài Trợ và Sân Golf đăng cai không chịu trách nhiệm cho bất 
cứ mất mát, hư hỏng đối với dụng cụ và các vật dụng cá nhân của người tham dự 
cũng như bất kỳ chấn thương hoặc nguy hại nào có thể xảy ra trong quá trình tham 
gia giải đấu.   

Ngoài ra, người chơi/vận động viên/câu lạc bộ nhận thức và đồng ý cho Ban Tổ Chức 
giải sử dụng hình ảnh và video của người chơi/câu lạc bộ vào mục đích quảng bá hoặc 
bất kì mục đích nào khác.  

16. QUYẾT ĐỊNH 

Khi Hội Đồng chỉ định một trọng tài làm nhiệm vụ điều hành luật, quyết định của 
anh/chị ta là quyết định cuối cùng (Luật 20.2a). Khi không có mặt của trọng tài, mọi 
tranh chấp và nghi ngờ về luật sẽ được quyết định bởi Hội Đồng. Quyết định của Hội 
Đồng là quyết định cuối cùng (Luật 20.2b). 

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

HỘI ĐỒNG GIẢI 


