
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                World Corporate Golf Challenge 
Vietnam Final 2018 

  
World Corporate Golf Challenge là giải gôn không chuyên quốc tế lớn nhất thế giới 

dành cho khối doanh nghiệp, được tổ chức hàng năm từ 1993, cho đến ngày nay hơn 1 
triệu gôn thủ tham gia vòng loại tại hơn 35 quốc gia. Để tìm ra được 35 đội may mắn 
trong năm 2018, phải tổ chức hơn 150 trận đấu loại, thu hút hơn 7.500 gôn thủ cấp quản 

lý đến từ khối doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới. Mỗi đội 2 gôn thủ đại diện cho doanh 
nghiệp tranh tài tại trận chung kết quốc gia, đội chiến thắng sẽ đại diện cho doanh nghiệp 

và quốc gia đó tranh tài ở Cascais, Bồ Đào Nha, từ ngày 20-24/6/2018, mọi chi phí do ban 
tổ chức chi trả. 
 

Kênh truyền hình Golfing World với hơn 50 kênh sẽ phát sóng trận chung kết thế giới tới 
hơn 350 triệu khán giả quốc tế. Tạp chí nổi tiếng TIME và Fortune cũng viết bài về trận 

đấu.  
 
World Corporate Golf Challenge Vietnam Final 2018 là Giải gôn đẳng cấp dành cho 

khối doanh nghiệp lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, với hơn 70 đội sẽ tham gia tranh tài 
trong trận chung kết duy nhất vào ngày 30/05/2018 tại CLB Sân Gôn Tân Sơn Nhất, 

đội chiến thắng được vinh dự đại diện doanh nghiệp và Việt Nam tranh tài tại vòng chung 
kết thế giới diễn ra ở Cascais, Bồ Đào Nha.  

Muốn biết thêm thông tin giải đấu, vui lòng truy cập tại trang web  
www.vietnam.worldcorporategolfchallenge.com 
 

ĐIỀU LỆ GIẢI 
 

a.World Corporate Golf Challenge Vietnam Final 2018 sẽ là giải đấu theo cặp (đôi 
nam hoặc đôi nữ), thi đấu 18 hố, tính điểm tổng của 2 gôn thủ theo thể thức Stableford 
tại Sân gôn Tân Sơn Nhất, được mở rộng cho tất cả gôn thủ, không phân biệt quốc 

tịch,trong đó, ít nhất mỗi đội có một người là cấp quản lý của doanh nghiệp đó, người còn 
lại có thể là đối tác, khách hàng hay khách mời, có điểm chấp (handicap) chính thức (Nam 

tối đa 24, Nữ tối đa 30). Gôn thủ có điểm chấp cao hơn, sẽ tính điểm chấp tối đa do ban 
tổ chức quy định.  
 

b.Đội chiến thắng sẽ đại diện doanh nghiệp và Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế 
giới diễn ra ở Sân gôn Oitavos Dunes, Cascais, Bồ Đào Nha. Từ ngày 20-

24/6/2018, mọi chi phí do ban tổ chức chi trả. 
 
c.Nam phát bóng tee xanh, nữ tee đỏ. Yêu cầu đội có mặt trên tee tối thiểu 15 phút trước 

giờ phát bóng. Nếu đội đến kịp và sẵn sàng phát bóng trong vòng 5 phút từ thời gian quy 

http://www.vietnam.worldcorporategolfchallenge.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

định đội sẽ bị phạt 2 gậy vì xuất phát muộn. Sau 5 phút đội sẽ bị truất quyền thi đấu và 
xử thua trận. 

 
d.World Corporate Golf Challenge Vietnam Final 2018 sẽ được chơi theo luật gôn được quy 

định bởi R & A Rules Limited và Hiệp hội Gôn Hoa Kỳ USGA với luật gôn của CLB sân gôn 
Tân Sơn Nhất được chấp thuận bởi ban tổ chức giải. 
 

e.Trong trường hợp hòa nhau, thì đội nào có tổng handicap thấp hơn sẽ thắng. Nếu vẫn 
hòa thì đội nào có tổng điểm Stableford tốt hơn ở sân D sẽ thắng, nếu vẫn hòa thì tính 6 

lổ sau cùng, nếu vẫn hòa thì 3 lỗ sau cùng, nếu vẫn hòa thì tính lùi từng lỗ bắt đầu từ lỗ 9 
sân D đến lỗ 1 sân C. 
 

f.Bất cứ tranh chấp hay luật trên sân đấu, quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối 
cùng. 

 
g.Trường hợp trận đấu không thể hoàn thành do thời tiết xấu. Điểm sẽ được tính nếu tất 
cả gôn thủ hoàn thành hết 13 hố hoặc nhiều hơn. Khi đó điểm net par sẽ được tính cho 

các hố chưa hoàn thành của tất cả gôn thủ. Ban tổ chức có quyền thay đổi chương trình 
và miễn trừ trong trường hợp thời tiết xấu. 

 
h.Bất cứ cá nhân hay đội nào không tuân thủ theo quy định của ban tổ chức giải hoặc nhà 

tài trợ, quy định của sân gôn sẽ bị loại khỏi vòng chung kết thế giới. 
 
GIẢI THƯỞNG (Đội nam và đội nữ cùng đấu chung một bảng) 

 
Trận chung kết  

 
Đội vô địch : Cúp + Chuyến đi Bồ Đào Nha tham dự vòng chung kết thế giới  

            WCGC  World Final 2018 

Đội hạng nhì : Cúp + Quà tặng từ ban tổ chức + vé tham dự chung kết cúp vô địch 
                               CLB Sân gôn Tân Sơn Nhất  (31/8/2018)  

Đội hạng ba  : Cúp + Quà tặng từ ban tổ chức 
 
Giải thưởng kỹ thuật 

Bao gồm  : 01 Cúp + Quà tặng từ ban tổ chức cho mỗi giải sau: 
•      01 giải “Longest Drive” – Nam 

•      01 giải “Longest Drive” – Nữ 
•      02 giải “Nearest to the Pin” 
 

Hole in one  : Chuyến đi Đà Nẳng tham dự giải gôn quốc tế Vietnam Golf Trophy       
                               31/3-04/4/2019  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU‘’WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE VIETNAM FINAL 2018’’ 

 

1.Lịch thi đấu: 
 

 Thứ 4, ngày 30/05/2018  - CLB Sân gônTân Sơn Nhất (C-D), Tp.HCM, Việt Nam 

 Giờ làm thủ tục và ăn nhẹ : 10h00 – 11h40. 
 Giờ phát bóng (Short-gun) : 12h00  

 Tiệc tối    : 18h00 
 Lễ trao giải            : 18h30 

 

*Trang  phục lịch thiệp cho tiệc trao giải, quần short không được phép 
 

2.Phí tham gia giải: một đội gồm 2 gôn thủ/ VNĐ 5.000.000 (USD 220) 
 
Phí trên bao gồm các phí sân cỏ, caddie, xe điện, doorgift, ăn trưa nhẹ và tiệc buffet trao 

giải buổi tối tại sân. 
 

3. Phiếu đăng ký 

Full names 

(Họ & Tên) 

1. 2. 

Male/Female 

(Nam/Nữ) 

  

Company 

(Doanh nghiệp) 

  

Position 

(Chức vụ) 

  

Mobile 
(Di động) 

  

Email 
(Thư điện tử) 

  

Official club handicap 
(Điểm chấp chính thức) 

  

Golf club  
(Câu lạc bộ cấp) 

  

Gôn thủ điền đầy đủ thông tin vào ‘’Phiếu Đăng Ký’’ và gửi về: 
Bà. Lệ Quyên / 0939 301 090 / quyen.le@tansonnhatgolf.vn /Tan Son Nhat Golf Club 

Ông. Tấn Lực / 0903 36 55 14 / wcgc©anphongtourist.com  / Anphong Tourist 
 

Ban Tổ chức sẽ liên lạc để xác nhận lại thông tin đăng ký 
 
4.Ngày nhận đăng ký: từ hôm nay cho đến hết ngày 25/5/2018 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gôn thủ nộp phí tham gia cho Ban tổ chức muộn nhất trước 05 ngày diễn ra trận chung 
kết. 

 

5. Liên hệ 
 Tài khoản ngân hàng 

 Tên tài khoản  : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN PHONG 
 Số tài khoản  : 042 100 3735574 VND 

 SWIFT   : BFTVVNVX 
 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Hùng Vương 

 

   Sponsor in charge/Liên hệ hợp tác, tài trợ:  

Mr Trần Minh Phước 

Email : phuoc.tran@tansonnhatgolf.vn  

Mobile : 0908 27 02 80  

TAN SON NHAT GOLF CLUB 
Address: 6 Tan Son, Go Vap District, Ho Chi Minh City  
 

Mr Đinh Tấn Lực 

Email : tanluc@anphongtourist.com  

Mobile : 0903 36 55 14  

ANPHONG TOURIST  
Address: Vincom Tower, Flr 14th, 72 Lê Thánh Tôn, Dist. 1, Ho Chi Minh City 

 




