
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Bình Dương, ngày 25   tháng   10   năm 2017 

 

ĐIỀU LỆ HỘI THAO 

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2017) 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 77 /KH – CĐĐHTDM  ngày 25  tháng 10  năm 2017 của 

Ban Chấp hành công đoàn Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một về việc Tổ chức hội thao chào 

mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2017), Ban tổ chức hội thao xây dựng Điều lệ giải 

với nội dung cụ thể sau: 

I. MÔN CẦU LÔNG: 

 1. Đối tượng – Số lượng – Địa điểm:  

- Đối tượng: Là công đoàn viên trƣờng Đại học Thủ Dầu Một.  

- Số người dự thi:  

Mỗi đơn vị đƣợc phép đăng ký tối đa 2 vận động viên cho mỗi nội dung.  

Mỗi vận động viên chỉ đƣợc phép đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung. Nếu 1 

vận động viên đăng ký trên 2 nội dung đƣơng nhiên Ban tổ chức chỉ cập nhật danh 

sách từ trên xuống đủ 2 nội dung. 

 2. Nội dung- Thể thức – Luật thi đấu 

- Nội dung: Thi đấu cầu lông đơn nam, nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

       - Thể thức thi đấu: 

- Tùy theo số lƣợng đăng ký, trong ngày họp trƣởng đoàn, Ban Tổ chức sẽ 

thông báo cụ thể hình thức thi đấu loại trực tiếp (3 ván thắng 2, mỗi ván 21 trái) 

hoặc chia bảng thi đấu. 

- Cầu thi đấu: sẽ thông báo cụ thể trong ngày họp trƣởng đoàn. 

- Vợt thi đấu: do vận động viên tự chuẩn bị. 

     - Thời gian thi đấu: 02 ngày, 11/11/2017 (thứ Bảy); 12/11/2017 (Chủ nhật).  

* Họp trƣởng đoàn và bốc thăm: Lúc 8h30 ngày 2/11/2017 tại I2.101.  

- Địa điểm thi đấu: Ban tổ chức sẽ thông báo trong ngày họp trƣởng đoàn. 

 - Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu cầu lông hiện hành. 

 

II. MÔN BÓNG BÀN: 



2 
 

 1. Đối tượng – Số lượng – Địa điểm:  

- Đối tượng: 

 Là công đoàn viên trƣờng Đại học Thủ Dầu Một.  

- Số người dự thi:  

Mỗi tổ công đoàn đăng kí tối thiểu 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ. 

- Địa điểm thi đấu: phòng I2.101 - Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một 

 - Thời gian thi đấu: dự kiến từ ngày 04/11 – 15/11/2017.  

* Họp trƣởng đoàn và bốc thăm: Lúc 8h30 ngày 2/11/2017 tại I2.101.  

 2. Nội dung- Thể thức – Luật thi đấu 

- Nội dung: 

 Thi đấu đơn nam, đơn nữ.  

 Thi đấu bóng bàn theo luật của Liên Đoàn bóng bàn Việt Nam. 

        - Thể thức thi đấu: 

 Bốc thăm chia bảng, đấu loại trực tiếp, ngƣời thắng  trận chung kết sẽ đoạt 

chức vô địch. 

 Mỗi trận thi đấu trong 3 hiệp, thắng 2. 

       - Luật thi đấu: 

 Áp dụng Luật Bóng bàn hiện hành. 

 Bóng thi đấu: Bóng DHS 3 sao 40 

III. MÔN CỜ TƯỚNG: 

 1. Đối tượng – Số lượng – Địa điểm:  

- Đối tượng: Là công đoàn viên trƣờng Đại học Thủ Dầu Một.  

- Số lượng: Mỗi tổ công đoàn đăng kí tối thiểu 01 vận động viên. 

- Địa điểm thi đấu: Phòng I2.101 - Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một 

 -Thời gian thi đấu: dự kiến từ ngày 04/11 – 15/11/2017.  

*Họp trƣởng đoàn và bốc thăm: Lúc 8h30 ngày 2/11/2017 tại I2.101.  

 2. Nội dung- Thể thức – Luật thi đấu 

 - Nội dung: Thi đấu đơn nam, đơn nữ.  

       - Thể thức thi đấu: 

 Bốc thăm chia bảng, đấu loại trực tiếp, ngƣời thắng  trận chung kết sẽ đoạt 

chức vô địch. 
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 Mỗi trận thi đấu diễn ra trong 1 ván.  

 Thời gian thi đấu: Mỗi bên 90 phút để hoàn thành ván cờ.  

     - Luật thi đấu: 

 Áp dụng luật thi đấu cờ tƣớng hiện hành. 

IV. MÔN CỜ VUA: 

 1. Đối tượng – Số lượng – Địa điểm:  

- Đối tượng: Là công đoàn viên trƣờng Đại học Thủ Dầu Một.  

- Số lượng: Mỗi tổ công đoàn đăng kí tối thiểu 01 vận động viên. 

- Địa điểm thi đấu: Phòng I2.101 - Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một 

 -Thời gian thi đấu: dự kiến từ ngày 04/11 – 15/11/2017.  

*Họp trƣởng đoàn và bốc thăm: Lúc 8h30 ngày 2/11/2017 tại I2.101.  

 2. Nội dung- Thể thức – Luật thi đấu 

- Nội dung: Thi đấu đơn nam, đơn nữ.  

       - Thể thức thi đấu: 

 Bốc thăm chia bảng, đấu loại trực tiếp, ngƣời thắng  trận chung kết sẽ đoạt 

chức vô địch. 

 Mỗi trận thi đấu diễn ra trong 1 ván.  

 Thời gian thi đấu: Mỗi bên 90 phút để hoàn thành ván cờ.  

     -Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu cờ vua hiện hành. 

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI. 

           1. Khen thưởng 

 Ban tổ chức trao giải thƣởng cho cá nhân, tập thể đạt  giải nhất, nhì, ba, khuyến 

khích. 

 2. Kỷ luật: 

           Mọi thành viên tham gia giải đều phải tuân theo Điều lệ Giải. Cá nhân, tập thể nào 

vi phạm Luật, Điều lệ, tuỳ theo lỗi nặng, nhẹ Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật thích 

hợp từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu. 

Các vận động viên đi muộn 15 phút sẽ coi nhƣ bỏ cuộc.  

3. Khiếu nại: 

          Chỉ có tổ trƣởng công đoàn, trƣởng đoàn mới có quyền khiếu nại về nhân sự. Ban 

tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời. Các khiếu nại về luật, chuyên môn, kỹ 

thuật do Ban chuyên môn phối hợp với tổ Trọng tài xem xét, xử lý giải quyết ngay để 

đảm bảo tiến độ các trận đấu theo đúng lịch thi đấu. 

 Lệ phí khiếu nại: 200.000 VNĐ. 
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VI.  CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH 

Ban Tổ chức chỉ đạo trực tiếp công tác điều hành giải, chỉ có Ban Tổ chức mới có 

quyền thay đổi Điều lệ bằng các thông báo cụ thể./. 

 

        TM. BAN TỔ CHỨC 

            TRƯỞNG BAN 

 

                                                                                                     ( đã ký) 

 

 

       Võ Thị Cẩm Vân 


