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1. All competitions are played under “The Rules of Golf” as specified by The R&A and any local rules 
made hereafter by the host golf club for competitions or by the Tournament Director and Tournament 
Referee of The Heineken World Golfers Championship Vietnam 2014 (Hereafter called the 
“HWGC2014”). Players are advised to become familiar with these rules and encouraged to play by 
these rules at all times. 
Tất cả các gôn thủ tham gia giải đấu phải tuân thủ theo điều lệ của ban tổ chức đã ban hành và các 
quy định tại địa điểm diễn ra giải đấu “The Heineken World Golfers Championship 2014”(Được gọi tắt 
là HWGC 2014).Gôn thủ được khuyến khích làm quen và tuân thủ các điều lệ này tại mọi thời điểm. 
 

2. All players registering for the HWGC2014 series must be approved for AMATEUR STATUS by being a 
registered member with a credible golf club or golf association in Vietnam. The tournament committee 
will have the final say on the official status of an entrant. Non Amateurs can play in the open division 
but cannot be eligible for trophies or qualifying. 
Tất cả các gôn thủ tham gia giải gôn quốc tế không chuyên thường niên của Heineken phải chứng 
minh bản thân là một gôn thủ KHÔNG CHUYÊN, nhưng là hội viên của câu lạc bộ gôn thực thụ, có 
quyền công nhận và chịu trách nhiệm số handicap của gôn thủ .Ban tổ chức giải sẽ là người quyết 
định tình trạng số handicap để sắp xếp vào các bảng thi đấu. Các gôn thủ ở Bảng Mở không được 
lãnh giải và không được đi tiếp vào vòng tiếp theo nếu thắng cuộc. 
 

3. The tournament committee reserves the right to check all declared club handicaps for accuracy and 
apply adjustment if deemed fit. All competition rounds are Individual Handicap Strokeplay under strict 
rules of golf. Maximum handicap allowable is 24. All players will be invited to the qualifying rounds. 
Players invited to the Vietnam final MUST have a fully accredited club handicap certificate which 
should be declared at registration. After each qualifying event a winning percentage of the field, from 
each handicap group, will be selected by the tournament committee for invitation to the National Final 
in Vietnam, then the winners will be taken overseas as a Vietnam National Team. 
Bên cạnh đó, các gôn thủ tham gia giải đấu phải cung cấp thông tin cá nhân và số handicap để ban tổ 
chức xác nhận. Mọi vòng đấu đều là Individual Handicap Strokeplay dựa trên điều lệ của gôn. Số 
handicap tối đa cho phép là 24. Tất cả các gôn thủ đều có thể tham gia vòng loại. Những gôn thủ được 
mời vào vòng chung kết bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận handicap của câu lạc bộ tại thời 
điểm đăng ký. Sau mỗi vòng đấu loại thuộc mỗi bảng khác nhau, ban tổ chức sẽ lựa chọn và mời 
những gôn thủ xuất sắc vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, gôn thủ thắng cuộc sẽ được chọn 
vào đội tuyển thủ Quốc Gia thi đấu tại nước ngoài. 
 

4. Only players that have fully paid an entry or green fee and met all tournament guidelines for handicap 
status will be eligible to play in an official handicap division for a qualifying round. All players must sign 
on the arrival sheet at club reception to accept the rules and agree on correct handicap. The player 
must provide contact details of at least Club Membership and Member Number, Official handicap, 
Mobile Phone and Email when registering for a qualifier event. 
Chỉ những gôn thủ đã thanh toán đầy đủ lệ phí tham gia hoặc phí sân và đáp ứng tất cả các hướng 
dẫn về giải đấu, số handicap mới đủ điều kiện tham gia vòng loại chính thức. Tất cả các gôn thủ bắt 
buộc phải ký nhận vào phiếu đăng ký cũng như chấp nhận luật thi đấu và tính chính xác của số 
handicap tại quầy tiếp tân của mỗi sân. Tất cả các gôn thủ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân 
như: hội viên của sân, số hội viên, số handicap, số điện thoại và địa chỉ email khi tham gia vòng loại. 
 

5. There are 5 Championship Playing Handicap categories open to all Vietnamese Men and Ladies as 
National Players. From each category, the winner will attend the World Golfers Championship World 
Final in South Africa from approximately 26Oct to early Nov 2014. 
Các gôn thủ người Việt Nam tham gia thi đấu không phân biệt Nam, Nữ được chia làm 5 nhóm căn cứ 
vào handicap được đăng ký trước giờ thi đấu. Gôn thủ vô địch tại mỗi nhóm sẽ tham gia vào giải gôn 
“The World Golfers Championship World Final” tại Nam Phi vào khoảng thời gian từ 26 tháng 10 đến 
đầu tháng 11, 2014. 

Group 1 
Nhóm1  
0-5 hcp 

Group 2 
Nhóm2  

6-10 hcap 

Group 3 
Nhóm3 

11-15 hcap 

Group 4 
Nhóm4  

16-20 hcap 

Group 5 
Nhóm5  

21-24 hcap 
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6. There is also 1 Foriegn section for all Non-Vietnamese Men and Lady players. One player from this 

category will win their way to the World Golfers Invitational held at the same time as the World Golfers 
Championship in South Africa, receiving same benefits as VN national players. 
Giải đấu cũng tổ chức bảng mở rộng cho tất cả các gôn thủ Nam, Nữ người nước ngoài. Một gôn thủ 
nước ngoài vô địch bảng đấu sẽ thắng giải thưởng là chuyến đi và tham gia vào giải đấu “World 
Golfers Invitational” cùng thời điểm với giải “World Golfers Championship” tại Nam Phi,nhận được mọi 
phần tài trợ như những gôn thủ người Việt Nam. 

Group 6 - Foreigners, men and ladies, handicaps from 0 to 24.  
Giải đấu mở quy tụ các tay gôn nước ngoài, không phân biệt Nam, Nữ có số handicap từ 0- 24. 

 

7. The 5 Vietnamese handicap division winners for the World Golfers Championship (WGC) National 
Teams Competition will receive a once in a life-time grand prize comprising Economy Return Flight 
package, 7 nights full-board (breakfast, lunch, dinner) at a high-class hotel on a twin-share 
accommodation basis, 6 rounds of golf including 4 competition rounds accompanied by a VIP Vietnam 
Captain and against the other National Teams from 30 countries. The Open foreign category is one 
larger group of handicap players, men or ladies. The Non-Vietnamese winner will play in the World 
Golfers Invitational (WGI) and receive the same benefits as listed above. 
Tại 5 nhóm đấu, 5 gôn thủ người Việt Nam vô địch tại vòng chung kết Việt Nam sẽ nhận được giải 
thưởng hấp dẫn đó là chuyến đi khứ hồi hạng vé phổ thông, trọn gói mọi chi phí ăn ở trong vòng 7 
ngày, khách sạn cao cấp gồm có 1 giường ngủ đôi, 6 vòng đấu gôn gồm có 4 vòng đấu được liên kết 
thông qua “VIP Vietnam Captain”, và được cơ hội đối đầu 30 đội gôn trên thế giới. Bên cạnh đó gôn 
thủ vô địch người nước ngoài sẽ tham gia thi đấu tại “World Golfers Invitational (WGI)” và nhận được 
mọi phần tài trợ như những gôn thủ người Việt Nam. 
 

8.  All participants must be aged 18 or above. All participants must hold a current and verified golf club 
handicap and agree to abide by the event rules.  
 Những gôn thủ tham gia bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi.Tất cả gôn thủ phải có chứng nhận 
handicap hợp lệ thông qua câu lạc bộ gôn của họ.. 

 

9. Players must sign in at the Golf Club Reception Desk on the HWGC qualifier day and check their 
current handicap prior to their competition round. At the qualifying rounds, if a player doesn’t have an 
official club handicap, they can compete for fun but cannot qualify to the final. For the Vietnam (VN) 
Final, only checked and verified club handicap players will be permitted to compete for the 
championship. Players must produce a current club handicap certificate prior to VN Final.  
Gôn thủ phải kí xác nhận và kiểm tra số handicap tại quầy đăng kí của sân trước khi bước vào vòng 
đấu loại HWGC. Tại tất cả các vòng đấu loại, nếu gôn thủ không có số handicap chính thức ở sân golf 
của mình, họ vẫn có thể tham gia thi đấu nhưng sẽ không được công nhận tham dự vòng chung kết. 
Đối với vòng chung kết, chỉ những gôn thủ với số handicap được kiểm tra và xác nhận mới được phép 
tham dự. Gôn thủ phải xuất trình handicap đã được công nhận trước khi tham gia vòng chung kết. 
 

10.  Players must play off the lowest handicap they have. Throughout the series the tournament committee 
retains the right to check and confirm players & member’s handicaps, and players with multiple golf 
club memberships must use the lowest one. Also, players who move through from the qualifier to the 
final will be adjusted based on their performance in that qualifier round, and this can be used by the 
tournament committee independently of a players current club handicap. Ultimately the lowest of all 
handicaps is the one that will be applied on the day of an event.  
Tất cả các gôn thủ phải tham gia với số handicap thấp nhất tại thời điểm hiện tại. Trong suốt quá trình 
thi đấu ban tổ chức giải có quyền kiểm tra và xác nhận lại số handicap của các hội viên và các gôn 
thủ, với các gôn thủ là hội viên của nhiều câu lạc bộ bắt buộc phải sử dụng số handicap thấp nhất. 
Ngoài ra những gôn thủ được chọn từ vòng đấu loại để vào vòng chung kết sẽ được điều chỉnh số 
handicap dựa trên kết quả thi đấu của vòng loại, số handicap này sẽ được sử dụng bởi ban tổ chức 
giải, hoàn toàn độc lập với số handicap của câu lạc bộ. Cuối cùng số handicap thấp nhất sẽ được chọn 
để tinh điểm số trong ngày thi đấu. 
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11.  The maximum handicap for men or women is 24. Any competitors with a higher handicap will compete 
off this 24 maximum handicap on the day of competition if they want to qualify for results. 
Điểm số handicap tối đa dành cho cả gôn thủ nam và nữ là 24. Những gôn thủ có số handicap lớn hơn 
sẽ bị cắt giảm xuống tối đa là 24 trong ngày tham gia thi đấu. 
 

12.  Scoring will be capped to a best on the day of four (4) shots under a players verified handicap, 
therefore the Best Nett score possible is 68. If a tie results, the lower handicap gets immediate priority.  
Điểm số tốt nhất trong ngày sẽ được tính thấp hơn 4 gậy so với số handicap mà gôn thủ đã xác nhận. 
Điểm”Best Nett” chỉ có thể là 68. Nếu trong trận đấu có nhiều gôn thủ bằng điểm nhau thì gôn thủ nào 
có số handicap thấp hơn sẽ là người thắng cuộc. 
 

13.  All competitors must be at their starting tee 10 minutes prior to their start time. Should a player miss 
their start time, they may be disqualified.  
Tất cả gôn thủ bắt buộc phải có mặt trước 10phút diễn ra tee-off. Nếu đến trễ hơn giờ quy định, gôn 
thủ có thể bị truất quyền thi đấu. 
 

14.  All players must have no more than 14 regulation golf clubs in their golf bag. 
Tất cả mọi gôn thủ không được mang quá 14 gậy gôn trong túi để gậy. 
 

15.  Men will play from BLUE (MEMBER) TEES, Women from RED (LADIES) TEES as marked on course.  
Gôn thủ nam sẽ sử dụng TEES XANH (HỘI VIÊN), gôn thủ nữ sẽ sử dụng TEES ĐỎ (NỮ) như đã 
được đánh dấu tại mỗi sân. 
 

16.  Players MUST swap their blank scorecards with each other prior to first tee off stroke.  
Gôn thủ bắt buộc phải trao đổi scorecards với nhau ở tee-off đầu tiên. 
 

17.  “Mulligans” or “free shots” are not permitted under any circumstances. 
Luật “Mulligans” hoặc “free shots” không được phép áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào. 
 

18.  The pace of play will be monitored and penalties for slow play will be enforced.  
Quá trình diễn ra giải đấu sẽ được giám sát và mọi hành động kéo dài thời gian sẽ bị sử phạt (tiến độ 
chơi). 
 

19.  After the round a complete correct scorecard with 2 signatures (Player & Marker) must be presented to 
the scoring table. Damaged or illegible score cards will not be accepted. Caddies are not permitted to 
write on scorecards or to sign scorecards as a marker. ONLY PLAYERS CAN DO SCORING AND 
THEY MUST SWAP AND MARK AN OPPONENTS SCORECARD IN THEIR PLAYING GROUP. If a 
player marks their own scorecard for the round, they are breaking the rules and will be 
disqualified. 
Sau khi giải đấu kết thúc, bảng ghi điểm scorecards chính xác nhất và có ký nhận từ 2 gôn thủ phải 
được gửi lại tại bàn ghi điểm. Những scorecards không xác thực, vi phạm và không nguyên viện sẽ 
không được chấp nhận. Caddies không được phép ghi điểm hay đánh dấu bất cứ ký hiệu nào vào 
scorecard. CHỈ GÔN THỦ ĐƯỢC QUYỀN GHI SỐ ĐIỂM VÀ CÁC GÔN THỦ TRONG NHÓM PHẢI 
TRAO ĐỔI SCORECARD VỚI NHAU.Nếu gôn thủ tự ghi điểm lên scorecard của mình thì sẽ vi 
phạm luật chơi và sẽ bị lọai. 
 

20.  Scoring must be written as gross strokes per hole in the form of a number (2,3,4,5 and so on) Any 
scores written as +1 or 0  or -1, or +2 etc will not be counted or accepted. Any card presented with only 
+ numbers or other than actual gross scores will be disqualified.  
Cách ghi điểm phải tuân thủ theo cách tính “gross strokes” tại mỗi lỗ gôn dựa theo định dạng của 
scorecard (2,3,4,5,). Bất kỳ cách ghi điểm nào khác ví dụ như +1 hay 0 hay -1, hay +2 sẽ không được 
chấp nhận.Những scorecard được ghi điểm không theo “actual gross scores” xem như không công 
nhận kết quả và truất quyền thi đấu. 
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21.  All players must “Putt Out” their hole. There are no “gimmies” or “gimmie circles” in play. Other players 
cannot deem a putt as “given” and/or say “pick it up”. If a player does not complete the hole in 
regulation and then proceeds to tee off on their next hole, they will be disqualified. 
Tất cả các gôn thủ bắt buộc phải thực hiện “gậy đánh cuối” đưa banh vào lỗ gôn. Luật “Gimmies” hoặc 
“Gimmie Circles” không được phép áp dụng trong giải đấu này. Những gôn thủ kháckhông được quyền 
nói “cho qua” hoặc “nhặt bóng lên”. Nếu một gôn thủ chưa hoàn thành các lỗ gậy trong quy định và 
sau đó tiến hành tee off trên lỗ tiếp theo thì sẽ bị truất quyền thi đấu. 
 

22.  Free drops are not permitted unless contradicted by an official R&A Relief Rule or Local Rule. 
Technically there is no such thing as a “free drop” in the rules of golf, it is called “taking relief” only in 
relation to an official rule. These rules also include local rules printed on the scorecard. 
Trong một số trường hợp ngoại lệ, “free drops”có thể được áp dụng thông qua luật và điều lệ tại sân 
gôn thi đấu và ban tổ chức ban hành.Về mặt kỹ thuật không có những điềunhư"thảtựdo" trong các quy 
tắccủa golf, nó được gọi là"cứu trợ" chỉ được sử dụng khi có trong quy định. Những quy định này cũng 
bao gồm các luật lệ tại chỗ được intrên phiếu ghi điểm. 
 

23.  Electric ride-on golf buggies are optional and are permitted for qualifying rounds only, but ride-on 
buggies will NOT BE PERMITTED FOR THE FINAL unless due to a medical condition with the prior 
written consent of the Tournament Director. In this case an official medical certificate will be required. 
Buggies điện chỉ được sử dụng tại vòng đấu loại. VÒNG CHUNG KẾT, BUGGIES ĐIỆN KHÔNG 
ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, những trường hợp ngoại lệ như sức khoẻ không ổn định bắt buộc phải có 
giấy chứng nhận về hiện trạng sức khoẻ và có sự đồng ý của giám đốc điều hành giải đấu. 
 

24.  For the avoidance of doubt, the caddy must not be allowed to mark the ball on the green or drop 
the ball for taking relief anywhere on the course at any time. Caddies are restricted to carrying and 
cleaning duties and advising of clubs and distance etc. Of course as part of their duties they can 
suggest a line or slope indication on the green, and can suggest club choice or course hazards and out 
of bounds etc during the round. The player is totally responsible for handling his/her ball during the 
game, once the ball is marked by the player on the green, it can then be given to a caddy for cleaning, 
then THE BALL MUST BE REPLACED BY THE PLAYER.  
Để tránh những trường hợp tranh cãi, caddies không được phép đánh dấu bóng hoặc thả bóng trong 
bất kỳ trường hợp nào tại bất kỳ vị trí nào trên sân. Caddies nên hạn chế quá trình mang,vệ sinh gậy 
gôn và đưa ra lời khuyên về khoảng cách. Tuy nhiên caddy có thể hỗ trợ về chọn lựa gậy gôn, đường 
bóng, độ dốc trên green hoặc những mối nguy hiểm trên sân trong phạm vi cho phép. Các gôn thủ 
phải chịu mọi trách nhiệm về quản lý banh gôn trong suốt quá trình thi đấu giải, sau khi bóng đã được 
đánh dấu bởi gôn thủ trên green, caddy có thể vệ sinh bóng nhưng sau đó bóng phải được đặt lại vị 
trí cũ bởi gôn thủ. 
 

25. In this competition a player may obtain distance information by using a Rangefinder device that 
measures distance only. If, during the competition, a player uses a distance-measuring device that is 
designed to gauge or measure other conditions that might affect his/her play (e.g. slope gradient, wind 
speed, temperature etc) the penalty is disqualification, regardless of whether any such additional 
function is actually used on the device that day or not. 
Trong suốt quá trình thi đấu, gôn thủ chỉ có thể sử dụng thiết bị đo khoảng cách. Nếu như gôn thủ sử 
dụng thiết bị đo khoảng cách nhưng có tích hợp tính năng khác hoặc tích hợp đo lường một số điều 
kiện khác, ảnh hưởng đến tính trung thực khi thi đấu (đo độ dốc, đo tốc độ gió, đo nhiệt độ), bất chấp 
mọi tính năng tích hợp trên thiết bị nếu phát hiện mà vẫn chưa sử dụng cũng sẽ bị truất quyền tham dự 
giải. 
 

26. Prior to the VN Final and World Final, if a player is found to have played off an incorrect handicap that 
gave them stroke advantage, they can be queried by committee and disqualified if proven.  
Trước vòng chung kết Quốc Gia và vòng chung kết Thế Giới, bất kỳ gôn thủ nào thắng cuộc ở vòng 
loại bị phát hiện đã sử dụng số handicap không chính xác để tạo lợi thế chiến thắng, họ có thể bị chất 
vấn bởi ban tổ chức và bị loại khỏi giải đấu. 
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27.  In the event of inclement weather (i.e. heavy rain and/or lightning) play may be suspended. If it is, a 
siren or horn will be sounded with one long soundblast. All competitors should mark the position of 
their ball and seek a safe shelter. Play will not recommence until authorised by the Tournament 
Director or Club Manager. On recommencement there will be another siren to officialy start play. 
Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, nếu có hiện tượng thời tiết xấu (giông tố hay sấm chớp) cuộc 
chơi có thể được hoãn lại. Nếu có sẽ được thông báo hoãn qua loa hoặc một tiếng hụ còi dài. Tất cả 
gôn thủ nên đánh dấu vị trí banh và ngay lập tức quay lại clubhouse. Cuộc đấu sẽ tiếp tục khi có sự 
cho phép của giám đốc giải đấu. Khi nghe tiếng hụ còi kế tiếp các gôn thủ có thể tiếp tục thi đấu. 
 

28.  In the event of a tie in any handicap category, the lower handicapper gets immediate priority. If players 
are on the same handicap, then a count back system will be used. If players are still tied then a 
countback using Last9, Last6, Last3, then if still tied counting hole by hole from 18th hole backwards 
will be applied until a winner is revealed. 
Trong quá trình diễn ra trận đấu nếu các gôn thủ có số điểm bằng nhau thì gôn thủ nào có số handicap 
thấp hơn sẽ thắng cuộc. Trong trường hợp có nhiều gôn thủ cùng điểm số thì hệ thống đếm ngược sẽ 
được áp dụng, bắt đầu bằng 9 lỗ cuối, 6 lỗ cuối , 3 lỗ cuối, sau khi đã sử dụng cả 3 lỗ cuối mà vẫn 
không tìm được người thắng cuộc thì sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống đếm ngược bắt đầu từ lỗ 18, đếm 
ngược từng lỗ cho đến khi kết quả cuối cùng được tổng hợp. 
 

29.  Prize winners that were awarded the trip to the world final last year are NOT able to win the trip again 
the next year. They cannot win two years in a row. They may be eligible next year and then allowed to 
win the top prize. 
Những gôn thủ đã từng thắng và tham gia thi đấu Chung Kết Thế Giới năm trước, KHÔNG thể tham 
gia vòng Chung Kết Thế Giới năm nay. Họ có thể tham gia và thắng giải vào năm sau và được nhận 
giải thưởng cao nhất. 
 

30.  Prize winners who cannot attend the VN National Final and/or World Final forfeit their prize. No 
alternative prizes will be offered. Unsettled disputes shall be settled on the event day by the 
Tournament Committee (3 chosen to form a quorum) whose decision shall then be final. Những gôn 
thủ nào thắng cuôc vòng chung kết Việt Nam hoặc vòng chung kết Thế Giới nhưng không tham gia 
được cũng sẽ không được nhận bất kỳ giải thưởng nào.Mọi cuộc tranh luận sẽ được giải quyết thông 
qua ban tổ chức giải đấu (3 phiếu đại biểu tổ chức giải) là bộ phận đưa ra quyết định cuối cùng. 
 

31. The Heineken World Golfers Championship Vietnam Tournament Committee has the ultimate and final 
say in any rulings and decisions. Their decision in any case is final.  
Ban tổ chức “The Heineken World Golfers Championship Vietnam” chịu trách nhiệm ra những điều luật 
và quyết định cuối cùng. 
 
Any questions regarding the Rules of Golf should be directed to the Tournament Referee as appointed 
for each club for each event. All other matters relating to the competition should be passed to the 
Tournament Director. Tournament Director appointed by Heineken Vietnam for all events is Mr Craig 
Brogan from BROGOLF.  
 
You can contact him in English via Mobile Phone on +84 909 273 997  
or on email… craig@brogolfer.com.  
 
For enquires in Vietnamese, please contact Mrs Nhu Brogan on Mobile Phone +84 909 299 741  
or on email… nhu@brogolfer.com  
 
Tại mỗi câu lạc bộ, tổ trọng tài giải chịu trách nhiệm giải quyết những bất cập về luật và điều lệ gôn. 
Những thông tin khác về giải đấu do giám đốc kỹ thuật giải quản lý. Giám đốc kỹ thuật cho tất cả giải 
đấu của Heineken Vietnam là ông Craig Brogan đến từ BROGOLF. Quý gôn thủ có thể liên hệ bằng 
Anh ngữ qua số điện thoại +84 909 273 997 hoặc email: craig@brogolfer.com Những yêu cầu bằng 
Việt ngữ xin vui lòng liên hệ bà Nhu Brogan qua số điện thoại +84 909 299 741 hoặc qua email: 
nhu@brogolfer.com  


