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I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian thi đấu:  

- Thời gian: Từ ngày 11/6 đến ngày 13/6/2020. 

- Khai mạc 8h ngày 11/6/2020.  

2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục Thể thao. 

3. Thời gian đăng ký: 

Các đơn vị nộp danh sách Đội dự thi hạn cuối 16h ngày 08/6/2020 về Phòng 

Quản lý Thể dục Thể thao. 

Họp chuyên môn bốc thăm xếp lịch 8h00’ ngày 10/6/2020 Hội trường Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch - Số 16 Đường Lạc Long Quân, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

- Là những Vận động viên thuộc các huyện, thành đang tập luyện thường 

xuyên tại cơ sở, có đủ tiều chuẩn về chuyên môn và sức khỏe để được đăng ký 

tham gia thi đấu. 

- VĐV thuộc tỉnh Vĩnh Phúc có hộ khẩu thường trú tại đơn vị ít nhất 06 

tháng tính đến ngày thi đấu. 

- VĐV các Sở, Ban, Ngành là Cán bộ, Công nhân, Viên chức, lực lượng vũ 

trang, các cơ sở dạy nghề thuộc ngành, đơn vị quản lý phải có thẻ Bảo hiểm y tế, 

bảng lương, Bảo hiểm xã hội ít nhất 06 tháng tính đến ngày thi đấu. 

III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT: 

  1. Khen thưởng: Ban tổ chức trao tiền thưởng và huy chương cho các môn: 

- Môn Bóng bàn: 01 giải nhất; 01 giải nhì, 01 giải ba cho mỗi nội dung thi đấu. 

 - Môn Cầu lông: 01 giải nhất; 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi đấu.  
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  2. Kỷ luật: Cá nhân, đơn vị tham gia dự giải vi phạm điều lệ và những qui 

định của Ban tổ chức, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ phải chịu hình thức kỷ luật từ phê 

bình, cảnh cáo, truất quyền thi đấu. 

IV. KHIẾU NẠI: 

- Trường hợp có vấn đề gì chưa thỏa đáng hoặc chưa rõ ràng các Trưởng 

đoàn, Huấn luyện viên có quyền khiếu nại bằng văn bản lên Ban tổ chức giải chậm 

nhất là 10 phút sau khi sự việc xảy ra và nộp lệ phí 1.000.000đ.  

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 

 - Các đoàn tự túc toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra giải. 

 - Vận động viên khi được gọi vào thi đấu mà quá 10 phút coi như bỏ cuộc. 

 - Đồng phục trong thi đấu nội dung đôi. 

          - Mỗi VĐV chỉ  được tham gia thi đấu  01 môn và không quá 2 nội dung. 

- Mỗi nội dung: Đơn vị được tham gia không quá 02 đôi, 02 VĐV. 

- Các Vận động viên tham gia thi đấu tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của 

mình trong suốt thời gian diễn ra giải. 

VI. ĐIỀU LỆ THI ĐẤU TỪNG MÔN: 

 1. Môn Bóng bàn: 

1.1. Nội dung thi đấu: 4 nội dung 

- Đơn nam; 

- Đơn nữ; 

- Đôi nam; 

- Đôi nam nữ; 

1.2. Quy định về đăng ký: 

Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 Vận động viên hoặc 02 đôi cho 01 nội dung. 

1. 3.Thể thức thi đấu: 

Giải đơn nam, đơn nữ: Áp dụng thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua, 

theo nguyên tắc các Vận động viên cùng đơn vị sẽ bốc thăm chia đều vào các 

nhánh và không gặp nhau trận đầu tiên. 

* Giải đôi nam và đôi nam, nữ: 
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- Các vận động viên bốc thăm chia đều vào các bảng với nguyên tắc thi đấu 

theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm (Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 

điểm). Các vận động viên cùng một đơn vị sẽ chia đều vào các bảng. Trường hợp 

các Vận động viên trong bảng có điểm bằng nhau sẽ lần lượt căn cứ vào. 

+ Hiệu số giữa Tổng số hiệp thắng - Tổng số hiệp thua; 

+ Hiệu số giữa Tổng số quả thắng - Tổng số quả thua; 

+ Tổng số bàn thắng; 

+ Đối đầu trực tiếp; 

+ Bốc thăm. 

2. Môn Cầu lông: 

2.1. Nội dung thi đấu (5 nội dung): 

- Đơn nam; 

- Đơn nữ; 

- Đôi nam; 

- Đôi nữ; 

- Đôi nam, nữ. 

2.2. Quy định về đăng ký: 

- Nội dung đơn: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 04 Vận động viên (02 Vận 

động viên  nam, 02 Vận động viên nữ) 

- Nội dung đôi: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 đôi cho 1 nội dung. 

2.3. Thể thức thi đấu 

* Giải đơn nam, đơn nữ: Áp dụng thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua, 

theo nguyên tắc các Vận động viên cùng đơn vị sẽ bốc thăm chia đều vào các 

nhánh và không gặp nhau trận đầu tiên. 

* Giải đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ 

- Các vận động viên bốc thăm chia đều vào các bảng theo nguyên tắc thi đấu 

theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm (Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 

điểm). Các Vận động viên cùng một đơn vị sẽ chia đều vào các bảng. Trường hợp 

các Vận động viên trong bảng có điểm bằng nhau sẽ lần lượt căn cứ vào: 

+ Hiệu số giữa Tổng số hiệp thắng - Tổng số hiệp thua; 
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+ Hiệu số giữa tổng số quả thắng -Tổng số quả thua; 

+ Đối kháng trực tiếp; 

+ Bốc thăm. 

(Địa chỉ liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hoằng - Phòng Quản lý TDTT; Điện 

thoại: 0933.28.1102, Gmail: qltdtt.vinhphuc@gmail.com). 

       Trên đây là điều lệ giải Vô địch bóng bàn, cầu lông tỉnh Vĩnh Phúc năm 

2020. Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ xung điều lệ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- CPGĐ Sở (b/c); 

- UBND các huyện, thành; 

- Các Sở, Ban ngành; Đoàn thể; 

- Lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng VHTT, TTVHTT các huyện, thành;  

- Lưu: VT-QL TDTT. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Văn Ngoan Quýnh 
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