
 

THÔNG BÁO GIẢI GOLF HÙNG VƯƠNG OPEN LẦN THỨ II 

 
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2019, Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ kết hợp với CLB Golf Brno tổ chức giải: 

 GOLF HÙNG VƯƠNG OPEN lần thứ II,  

sẽ được tổ chức vào ngày 23/04/2019 tại sân Golf Kaskáda (Brno) 

Địa chỉ: Na Golfu 1772, 66434 Kuřim 

GPS:49°16'45"N • 16°31'35"E 

 

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các golfer VN tai CH Séc và các nước tham gia giải.  

Sự tham gia  của các golfer là sự khích lệ đối với phong trào golf của cộng đồng Việt Nam tại CH Séc và cũng là 

niềm vinh dự đối với ban tổ chức chúng tôi. 

Mọi đăng ký tham dự giải muộn nhất tới ngày 15.04.2019  

 

                     Liên lạc: A.Huân : 602 884687, a.Hưng: 778 044686, a.Vui: 601 229999, a.Anh: 776 455455 

                                         A.Thành: 773 445268 (Viber, Zalo, WatsApp) 

 

THÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY MỜI                       
 

*****                                                                                                                                                  

Thông tin giải 

 

Giải sẽ được chia làm 5 bảng thi đấu(dự kiến) 

 

                                       Bảng  A - Golfer :  Hcp 0-11,9 

                                       Bảng  B - Golfer :  Hcp 12,0-18 

                                       Bảng  C - Golfer : Hcp 18,1-36 (Hcp cao hơn chỉ tính là 36) 

                                       Bảng Lady A- Golfer nữ : Hcp 0-16,9 

      Bảng Lady A- Golfer nữ : Hcp 17-36 (Hcp cao hơn chỉ tính là 36) 

  

                      Chương trình:   

                 

              08:00   Ăn sáng tại sân 

                        09:00 Thông báo điều lệ giải  

  09:30 Bắt đầu thi đấu (Canon start) 

18:00  Tiệc chiêu đãi, giao lưu ca nhạc VN và lễ trao giải thưởng tại nhà hàng : 

Vietpalace – Olomoucká 63 , 627 00 Brno 

 

Lệ phí tham gia giải cho các golfer là: 2 500,-Kč 

 

                                                                        Thay mặt CLB Golf HÙNG VƯƠNG 

                                                                           Tạ Quốc Huân 



GIẢI GOLF HÙNG VƯƠNG OPEN LẦN THỨ II- 2019 
 

THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
 

A- Thể thức thi đấu:  

 Phân bảng:  Các golfers sẽ được chia vào các bảng đấu dựa theo Hcp đăng ký chính thức cho giải          

Bảng A   – Hcp từ  0 – 11,9 

Bảng B   – Hcp từ 12,0 – 17,9  

Bảng C   – Hcp từ 18,0 - 36  

      Bảng Lady A – Hcp từ 0 – 16.9  

      Bảng Lady B – Hcp từ 17 – 36 
 

 Cách tính điểm : 
Kết quả điểm thi đấu sẽ được tính theo system điểm stableford Netto + Brutto 

 

 Bảng A-B-C-Lady A&B: Stableford Netto + 1/2 Stableford Brutto  

 

           Người đánh với số gậy ít nhất của Giải sau ngày thi đấu sẽ là người chiến thắng giải  

BEST GROSS  
           Trường hợp hòa sẽ áp dụng phương pháp tính ngược: Countbach (Stableford Netto). 

- Nếu hòa sẽ lấy 9 hố cuối không phân biệt sân thi đấu (Hố số 10~18). 

- Nếu hòa tiếp sẽ lấy 6 hố cuối (13~18).  

- Nếu hòa tiếp sẽ lấy 3 hố cuối (16~18). 

- Nếu hoà tiếp sẽ lấy hố 18, 17, 16… cho đến khi tìm được người thắng cuộc. 
 
Điểm stableford Brutto là số điểm tuyệt đối tính theo stebleford format theo công thức sau :  

Mỗi hố có kết quả Double bogey hoặc xấu hơn sẽ được 0 điểm 

Mỗi  hole có kết quả Bogey sẽ được 1 điểm 

Mỗi hole có kết quả Par sẽ được 2 điểm 

Mỗi hole có kết quả Biedie sẽ được 3 điểm 

Mỗi hole có kết quả Eagle sẽ được 4 điểm ….. 

 

Điểm stablefort Netto là hệ thống tính điểm chúng ta thường gặp khi tham gia các giải thi đấu của Câu 

lạc bộ sân golf và là hệ thống tính điểm để xác định Hendicap cho các golfer . 

Stablefort Netto sẽ đươc tính điểm giới hạn: bảng A đến 40 – B và Lady A đến 42 – C và Lady B  đến 

43.      

 

 Điểm phát bóng:  
 

- Bảng A sẽ phát bóng từ: Tee Trắng 

- Bảng B&C sẽ phát bóng từ: Tee Vàng 

- Bảng Lady A&B sẽ phát bóng từ: Tee Đỏ 

 

 Phiếu tính điểm: Vui lòng đổi phiếu tính điểm của bạn với người bạn đấu để xác nhận số gậy đánh trong 

vòng đấu giải. Gôn thủ phải nộp phiếu tính điểm tại bàn tính điểm của ban tổ chức giải ngay sau khi vòng 

đấu kết thúc với hai chữ ký xác nhận trên phiếu tính điểm! 

 

B- Cơ cấu giải thưởng: 

 

Giải Champion của giải - BEST GROSS  

Giải Nhất – Bảng A – B – C – Lady A&B 

Giải Nhì – Bảng A – B – C  

Giải Ba – Bảng A – B – C  



  

-Giải HOLE IN ONE: Lỗ số 7- DŘEVĚNÁ – Auto  

 

Giải Nerest to the Pin: Lỗ số 7- DŘEVĚNÁ 

 

Giải Longest Men: Lỗ số 5-KAMENNÁ  

 

Giải Longest Lady: Lỗ số 5-KAMENNÁ  

 

Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả sẽ được BTC tiếp nhận và giải quyết trước lễ  

trao giải. Sau lễ trao giải mọi sai sót sẽ không được  chấp nhận và thay đổi nữa. 

 

Chúc các bạn có một giải đấu thành công !!! 

          T/M BTC  

               

                           Nguyễn Khắc Thành 

 

Một số điểm cần lưu ý trong thi đấu: 

1/Vì kết quả được tính theo công thức Điểm, do vậy khi kết quả thi đấu của các golfer bảng B quá 4 gậy, C và 

Lady quá 5 gậy trong một lỗ, đề nghị gạch bỏ và thi đấu tiếp. 

 

2/Giải Golf Hùng Vương Open 2019 là giải thi đấu không được OK cho gậy putter (phải thi đấu cho đến 

khi bóng vào lỗ). Bất cứ golfer nào nếu bị phát hiện không tuân thủ, BTC có quyền hủy kết quả trận đấu. 

   

3/Để tránh tình trạng gây bức xúc trong Flight, mọi hành vi phạm luật trong thi đấu, đề nghị ghi lại và mang về 

sau trận đấu để BTC và trọng tài của sân xem xét. 

 

***Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng*** 

 


