
 

VIVIGO cam kết sẽ để cho cộng đồng golfer 

Việt Nam sử dụng miễn phí vĩnh viễn 

Hướng dẫn sử dụng 

I. Hộp thư: tin nhắn gửi đến, gửi đi, nhắn tin. Số 

trong vòng tròn màu đỏ thể hiện số tin chưa 

được đọc. Trong danh sách tin nhắn sẽ hiển thị 

đậm nét những tin chưa đọc, có thể xóa tin 

bằng cách vuốt ngón tay sang bên trái. 

Nhắn tin: điền số ID của người nhận, nếu nhắn 

cho nhiều người cùng 1 lúc thì viết tách ra, thí 

dụ 1 6 50. 

 

II. Tham dự: danh sách các giải đã tham dự 

 

III. Sân: bạn có thể chọn danh sách theo quốc gia, 

chọn sân, sau đó màn hình sẽ hiển thị các dữ 



liệu sân, điền HCP, chọn mầu tee (M-nam, F-nữ) 

để tính ra Playing HCP. Ngoài ra có mục dẫn 

đường đến sân qua hệ thống Google Map. 

 

IV. Lịch sử: lịch sử các trận đánh của bản thân theo 

năm. Vuốt ngón tay sang trái hoặc phải để ấn 

định năm. 

Tính HCP: hệ thống tính trung bình HCP ngày 

của 8 trận tốt nhất trong 20 trận cuối cùng, 8 

trận đó sẽ hiện màu xanh. 

 

V. Đồ thị HCP: đồ thị HCP của bản thân. 

 

VI. Cài đặt  

• Chọn ảnh đại diện (chụp trong chế độ hình 

vuông sẽ cho hình ảnh đẹp nhất) 

• Cài email 

• Cài đặt tiếng động cho trận online 



• Cài đặt mầu tee mặc định cho bản thân. 

Nhấn vào ảnh tee sẽ hiện ra các loại tee, 

chọn tee bạn hay chơi. 

• Đổi mật khẩu 

• Giọng nói: bạn sẽ chọn ngôn ngữ dùng cho 

việc vào điểm bằng giọng nói.  

• Đăng xuất khỏi Vivigo 

• Hướng dẫn và các điều khoản sử dụng  

 

VII. Nút refresh dùng để khởi động và 

cập nhật hệ thống 

 

 



VIII. Các giải sắp tới: nhấn vào hình để 

đăng ký: 

• Tham dự giải (hoặc hủy) 

• Xe buggy (hoặc hủy) 

• Chọn flight 

• Tự vào điểm: 1 người chơi có thể vào điểm 

cho cả flight. Flight nào đã được vào điểm 

thì chỉ có người ghi điểm mới được phép 

chỉnh, sửa. 

• Đăng ký Gala Dinner cho bản thân và 

những người thân 

• Dẫn đường đến sân: ứng dụng sẽ tự động 

kích hoạt hệ thống dẫn đường Google 

Map, dẫn bạn đến sân   

• Dẫn ra hố xuất phát 

 

Các mục khác: 



• Danh sách tham dự 

• Kết quả 

• Hồ sơ: các thông báo của BTC liên quan 

đến giải. 

• Chat: các cuộc trò chuyện trong nhóm 

những người tham gia giải (cả text và hình 

ảnh), là nơi lưu trữ tuyệt vời các hình ảnh 

của giải 

 

IX. Các trận ngoài giải: 

1. Trận mới: tạo trận mới sau khi có kết quả của 

trận đánh. Để tạo được cần phải có bạn chơi 

và sân. Hãy vào mục Danh sách sân để xem 

mình đã có những sân quen nào, nếu chưa có 

sân muốn chơi thì vào mục Sân quen. Có 2 

phương pháp vào điểm: nhấn vào các ô -2,-

1,0,1,2…hoặc bấm vào nút microphone để 

nói. Ngôn ngữ có thể chỉnh trong mục “Cài 

đặt”. 

 



2. Danh mục của bạn bè: có thể xem Danh sách 

trận, đồ thị HCP, lịch sử trận của tất cả các 

bạn bè. 

 

3. Trong danh sách sân quen và bạn bè nếu cần 

xóa thì vuốt ngón tay sang trái. 

 

4. Tạo Trận online mới: có thể tạo nhiều nhất 3 

flight đánh online trên cùng 1 sân. 

Sau khi màn hình hiển thị online:  

• Ấn vào tên từng người, sẽ hiện lên 

Playing HCP và mầu tee 

• Menu, mục “Thông số”: có thể chỉnh 

điểm cho từng hố, từng gậy và hệ số 

chấp hố (cài mặc định 0.7) 

• Menu, mục “Gửi scorecard đi”: gửi tất cả 

điểm số của các flight vào hệ thống, 

giống như “Gửi scorecard đi” ở mục 

“Trận mới” 



• Menu, mục “Tổng kết”: hiển thị kết quả 

của từng cặp đấu. Ấn tiếp vào dòng đó 

sẽ hiện lên chi tiết. 

• Menu, mục “Thoát về trang trước” thay 

cho nút “Quay về” 

• Menu, mục “Đóng (xóa) scorecard”: hủy 

trận đang chơi. 

• Tiếng độngtrong trường hợp bóng rơi 

vào nước hoặc bay ra O.B. có thể cài đặt 

trong mục “Cài đặt” (nhấn vào  trên 

trang chủ, mục Âm thanh trận online) 

 

5. Theo dõi trận online của các bạn: hệ thống sẽ 

hiển thị những trận đấu online đang diễn ra, 

người dùng có thể vào xem. 

 

 

 

 



 

Các điều khoản sử dụng 

 

I. Nguyên tắc chung 

• Tất cả các trận đấu của người dùng sẽ được 

lưu trên hệ thống và tất cả thành viên Vivigo 

đều có thể xem.  

• Người dùng có thể đăng ký bằng tên thật của 

mình hoặc bí danh, tên (hoặc bí danh), HCP sẽ 

được hiển thị trên Vivigo 

 

II. Quy định về hình đại diện 

• Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo 
lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín 
dị đoan. 

• Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có 
tính xúc phạm các cá nhân khác 

• Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát 
xít. 



• Không sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở 
hữu trí tuệ 

III. Các hành vi bị cấm khác 

• Vào điểm các trận đấu không diễn ra trên thực 

tế 

• Cố tình ghi sai điểm 

Vivigo có quyền hủy tài khoản người sử dụng nếu 

phát hiện ra các hành vi nêu trên. 

Vivigo 


