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ĐIỀU LỆ HỘI THAO 

Chào mừng Tháng Công nhân lần thứ 4 năm 2012 

 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 – 19/5/20120, hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 4 và lập thành tích 
chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận 2. 

- Tiếp tục hưởng ứng phong trào “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”. 

- Tạo sân chơi vui khoẻ, lành mạnh cho cán bộ công nhân viên chức lao 
động khối ngoài quốc doanh, nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục, rèn luyện 
thể chất. 

- Giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả lao 
động, công tác, sản xuất kinh doanh tại địa phương và đơn vị. 

- Thực hiện liên tịch hoạt động thể dục thể thao giữa Liên đoàn Lao động và 
Trung tâm Thể dục Thể thao quận 2. 

2. Yêu cầu: 
- Cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên khu vực công nhân lao động ngoài 

quốc doanh trên địa bàn tích cực tham gia với  phương châm: An toàn - Tiết kiệm 
- Vui tươi - Kỷ luật - Văn minh. 
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

- Vận động viên tham gia thi đấu phải là cán bộ - công nhân viên chức đang 
làm việc tại các cơ sở Công Đoàn, thuộc khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn 
quận 2. 

- Vận động viên tham gia phải đang công tác tại đơn vị từ 6 tháng trở lên. 
Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tham gia vào đội của mình đang công tác.  

* Các VĐV không được tham dự : 
- Đã tham dự các giải từ vô địch thành phố trở lên. 
- Đang bị kỷ luật của đơn vị hoặc địa phương. 

III. NỘI DUNG, LUẬT THI ĐẤU: 
1) Cầu lông:   
* Luật thi đấu : 



- Thi đấu 03 nội dung : Đôi Nữ; Đôi Nam; Đôi Nam - Nữ. 
- Tất cả các nội dung áp dụng thể thức bốc thăm đánh loại trực tiếp 3 hiệp 
thắng 2 ( một hiệp 15 điểm.) 
- Các nội dung khác theo luật Cầu lông hiện hành.  
* Thời gian : 
- Hạn chót nộp danh sách : 29/5/2012. 
- Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu : 8g00 ngày 30/5/2012 tại Trung tâm Thể 

dục Thể thao quận 2 (số 8 đường Thảo Điền, khu phố 1, phường Thảo Điền, quận 
2. ĐT: 54023.004). 

- Thi đấu : 07g30 ngày 1/6/2012 tại CLB Cầu lông Khánh Hồng ( Đường 
Trần Não, phường Bình An, Quận 2) 

* Trọng tài: do BTC giải phân công. 
2) Bóng đá  mini Nam:  
* Luật thi đấu:   
- Thời gian thi đấu: 20 phút x 02 hiệp = 40 phút, nghỉ giữa hai hiệp 05 phút 

(thời gian bình thường) 
- Số lượng cầu thủ đăng ký tối đa: 01 chỉ đạo viên, 01 HLV, 12 VĐV. 
- Các nội dung khác áp dụng theo luật bóng đá 5 người hiện hành và quy 

chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 
*Phương thức thi đấu : bốc thăm đá loại trực tiếp, nếu hai đội hoà nhau 

trong hai hiệp chính sẽ thi đấu luân lưu 6m để phân thắng bại. 
* Thời gian : 
- Hạn chót nộp danh sách : 29/5/2012 
- Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu : 8g00 ngày 30/5/2012 tại Trung tâm Thể 

dục Thể thao quận 2 . 
- Thi đấu từ ngày 2/6 đến 9/6/2012 tại sân cỏ nhân tạo CLB Sport Tcity 

(Công ty CPĐT Thủ Thiêm – khu Đông Thủ Thiêm, P.Bình Trưng Đông). 
* Trọng tài: do BTC giải phân công. 
3) Trò chơi vận động:  
* Nội dung, luật thi đấu : 
- Kéo co: Nam riêng, nữ riêng (mỗi đội 6 VĐV). 
- Nhảy bao bố: Nam riêng, nữ riêng (mỗi đội 6 VĐV ). 
- Áp dụng các qui định hiện hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp. 

HCM. 
* Thời gian : 
- Hạn chót nộp danh sách : 29/5/2012 



- Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu : 8g00 ngày 30/5/2012 tại Trung tâm Thể 
dục Thể thao quận 2 . 

- Thi đấu : 07g30 ngày 10/6/2012 tại Nhà Thiếu nhi quận 2. 
* Trọng tài: do BTC giải phân công. 

IV. KHEN THƯỞNG: 
 Ban tổ chức sẽ trao giải 1,2,3 hoặc đồng hạng 3 nếu có từ 8 đội trở lên (môn 
tập thể); 16 VĐV, đôi trở lên (môn cá nhân) cho từng nội dung thi đấu. 
V. KHIẾU NẠI: 

- Các đơn vị  khiếu nại phải có lý do rõ ràng và tự xác minh, trình chứng cứ 
đúng thời gian do BTC giải đưa ra, quá hạn BTC giải sẽ không giải quyết. 

- Đơn vị khiếu nại phải đóng lệ phí 100.000đ/1 trường hợp VĐV, nếu khiếu 
nại đúng sẽ được hoàn lại số tiền trên. 

- Ngay sau các trận bán kết 15 phút, BTC giải nhận đơn khiếu nại của trận 
chung kết. BTC giải sẽ không giải quyết bất cứ  khiếu nại nào sau thời gian trên. 

- BTC có quyền kiểm tra CMND, thẻ công đoàn của VĐV bất kỳ lúc 
nào. 
VI. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC: 

BTC có quyền bổ sung hoặc sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ để phù 
hợp với yêu cầu chung của giải bằng thông báo cụ thể. 

 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Khánh Hùng 

  


