
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
     Quận 2, ngày  14  tháng 9 năm 2012   
 

ĐIỀU LỆ 
Giải Bóng đá Vô địch Thể thao học sinh quận 2  

Năm học 2012-2013 
 

Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 
Như trong Điều lệ chung Giải Vô địch thể thao học sinh quận 2 năm học 

2012-2013. 
Điều 2 :  Đối tượng và điều kiện tham dự: 

1/ Nội dung thi đấu: 
- Tiểu học nam: Bóng đá mini 5 ngưởi 
- Trung học cơ sở nam: Bóng đá mini 5 người 
 + Nhóm lớp 6-7   
 + Nhóm lớp 8-9  
- Trung học phổ thông: Bóng đá mini 5 người nam, nữ. 
2/ Điều kiện tham dự:  
- Nộp danh sách đăng ký và phiếu thi đấu:  đăng ký 12 VĐV + 2 HLV + 1 

Chỉ đạo viên. 
- Ban Tổ chức giải chỉ làm việc với HLV trưởng trong suốt quá trình tham 

dự giải. Huấn luyện viên trưởng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi mặt đối 
với đội bóng của mình và tham dự  đầy đủ các cuộc họp khi BTC giải yêu cầu. 

Quy định chung: 
- VĐV thể hình dị tật không được đăng ký thi đấu. 
- VĐV không được mang kính thi đấu. 

Điều 3 : Nội dung – Tính chất thi đấu: 
1/ Thể thức: 
- Thi đấu riêng cho từng đối tượng. 
- Đấu loại trực tiếp một lần thua cho tất cả các đối tượng. Nếu sau 2 hiệp 

thi đấu chính thức 2 đội hòa nhau sẽ thi đấu luân lưu 6m để quyết định thắng bại 
(không thi đấu hiệp phụ). 

2/ Luật thi đấu: 
- Áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người do LĐBĐVN ban hành năm 2006.  



- Áp dụng “Quy định về công tác tổ chức thi đấu toàn quốc đối với các giải 
ngoài hệ thống bóng đá chuyên nghiệp” do LĐBĐVN ban hành ngày 15/1/2004. 

- Trong trường hợp nhiều cầu thủ bị đuổi, đội bóng nào không còn đủ 3 
người, trận đấu ngưng và đội đó bị xử thua 0-3 (giữ nguyên tỷ số nếu thua nhiều 
hơn). 

- Thẻ vàng, thẻ đỏ chỉ áp dụng trong trận đấu và không có giá trị lưu thẻ. 
VĐV bị thẻ đỏ chỉ nghỉ trong trận đấu đó và được tiếp tục thi đấu ở trận kế tiếp 
theo. 

3/ Thời gian trận đấu: 
20 phút x 2 hiệp = 40 phút. Nghỉ giữa hai hiệp 10 phút (thời gian bình 

thường) 
 4/ Trọng tài: Do Trung tâm TDTT quận 2 phân công làm nhiệm vụ. 
 5/ Bóng thi đấu: sử dụng bóng số 4 Động Lực (bóng nảy). 
 6/ Quy định chung cho tất cả các nhóm lớp: 
 - Vận động viên mang giày vải bata, hoặc giày đá bóng trên sân cỏ nhân 
tạo (giày có gai nhỏ). 
 - Mỗi đội bóng phải có đồng phục, số áo rõ ràng khác nhau cho từng VĐV 
mặc cố định trong suốt quá trình giải, khi thi đấu phải mặc quần ngắn (trừ thủ 
môn). Lưu ý các đội bóng, VĐV không thực hiện đúng quy định sẽ không được 
thi đấu. 
 - Đội đến trễ 15 phút so với giờ kiểm tra (quy định trong lịch thi đấu) sẽ bị 
xử thua 0-3. 
 - VĐV đến trễ giờ phải đến trình diện với BTC để làm thủ tục kiểm tra hồ 
sơ nhân sự ngay khi vừa đến sân, sau đó mới được vào thi đấu. 
Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 

1/ Thời gian:  
- Hạn chót nộp và kiểm tra hồ sơ: 9/10/2012 
- Bốc thăm xếp lịch: 10/10/2012 
- Thi đấu: Từ ngày 11 – 18/10/2012 
2/ Địa điểm: Sân bóng đá cỏ nhân tạo Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Thảo 

Điền ( số 695 đường Nguyễn Ư Dĩ, KP1, p.Thảo Điền, ĐT : 54023214). 
Điều 5 : Giải thưởng: 

Trao giải thưởng, cờ cho các đội hạng nhất, nhì, ba (nếu có 8 đội trở lên sẽ 
trao đồng hạng ba). 
 
 
 



Điều 6 : Khiếu nại: 
- Chỉ có đội trưởng trên sân mới có quyền khiếu nại với trọng tài. Sau khi 

trọng tài ghi nhận và đã xử lý thì phải chấp hành nghiêm túc quyết định của trọng 
tài, tuyệt đối không được ra khỏi sân để khiếu nại với BTC. 

- BTC sẽ nhận đơn khiếu nại cho trận chung kết trong thời gian 15 phút 
sau khi trận bán kết kết thúc. Quá thời hạn trên BTC sẽ không giải quyết. 

- Đội bóng bị loại khỏi giải sẽ bị xóa bỏ toàn bộ thành tích thi đấu và 
không tính kết quả các trận đấu của các đội khác với đội này. 

- Trường hợp đội thắng bán kết bị loại vì vi phạm điều lệ giải thì đội thua 
trận bán kết đó sẽ được quyền vào thi đấu trận chung kết với đội thắng trận bán 
kết còn lại. 

 
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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ĐIỀU LỆ 

Giải Cầu lông Vô địch Thể thao học sinh quận 2  
Năm học 2012-2013 

 

Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 
Như trong Điều lệ chung Giải Vô địch thể thao học sinh quận 2 năm học 

2012-2013. 
Điều 2 :  Đối tượng – điều kiện tham dự: 

1/ Nhóm thi đấu: Tiểu học, Trung học cơ sở (lớp 6-7, lớp 8-9). 
2/ Số lượng:  
- Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 5 VĐV cho mỗi nội dung thi đấu. 

Điều 3 : Nội dung – Tính chất thi đấu: 
- Nội dung: đơn nam, đơn nữ. 
- Thể thức thi đấu:  Loại trực tiếp một lần thua. 
- Áp dụng Luật thi đấu của Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành năm 2006. 

Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 
- Đăng ký: Hạn chót ngày 19/2/2013 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 20/2/2013 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu: 7 giờ 30 ngày 21/2/2013 tại CLB Cầu lông Hiển Hoa (Đường 

Trần Não, phường Bình An, quận 2). 
Điều 5 : Giải thưởng: 

Trao giải thưởng cho các cá nhân đạt hạng nhất, nhì và đồng hạng ba cho 
từng đối tượng ở mỗi nội dung thi đấu. 

  
  

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 
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ĐIỀU LỆ 
Giải Bóng rổ Vô địch Thể thao học sinh quận 2  

Năm học 2012-2013 
 

Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 
Như trong Điều lệ chung Giải Vô địch thể thao học sinh quận 2 năm học 

2012-2013. 
Điều 2 : Nội dung thi đấu: Tiểu học nam, THCS nam. Mỗi trường được đăng ký 
một đội tham dự cho mỗi cấp học gồm: 01 CĐV, 01 HLV, 12 VĐV. 
Điều 3 : Quy định về chuyên môn:    
 - Áp dụng Luật thi đấu bóng rổ hiện hành. 

- Tùy theo số lượng đội tham dự, BTC sẽ đưa ra phướng thức thi đấu phù 
hợp. 
 - Bóng thi đấu, trọng tài do BTC phân công theo quy định. 
Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 

- Đăng ký: Hạn chót ngày 9/10/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 10/10/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu: 7 giờ 30 ngày 13 – 14/10/2012 tại Câu lạc bộ Bơi lội An Phú ( 

hoặc tại Đơn vị đăng cai theo cấp học) 
Điều 5 : Giải thưởng: 

Trao giải thưởng cho các đội đạt hạng nhất, nhì, ba theo từng cấp học. 
 
 
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 
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ĐIỀU LỆ 
Giải Điền kinh Vô địch Thể thao học sinh quận 2  

Năm học 2012-2013 
 

Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 
Như trong Điều lệ chung Giải Vô địch thể thao học sinh quận 2 năm học 

2012-2013. 
Điều 2 :  Đối tượng – điều kiện tham dự: 

1/ Nhóm thi đấu: Tiểu học, Trung học cơ sở (lớp 6-7, lớp 8-9) và Trung 
học phổ thông. 

2/ Số lượng: mỗi đơn vị được cử 3 VĐV cho mỗi nội dung thi đấu cá 
nhân; mỗi VĐV được tham dự 3 nội dung cá nhân, không kể tiếp sức. VĐV đăng 
ký thi đấu toàn năng không được tham dự nội dung cá nhân. 

3/ Hồ sơ tham dự:  
- Theo quy định chung. Mỗi đơn vị nộp 2 bản đăng ký danh sách chuyên 

môn có xác nhận của Ban Giám hiệu trường. 
- Mỗi đơn vị tham dự đóng ký quỹ 100.000đ (Một trăm ngàn đồng). Ban 

Tổ chức sẽ hoàn trả lại số tiền này sau khi kết thúc giải nếu đơn vị không vi phạm 
điều lệ giải hoặc các quy định của bộ môn.   
Điều 3 : Nội dung – Tính chất thi đấu: 

1/ Nội dung: 
a) Tiểu học: 
 - Cá nhân: 
    + Nữ: chạy 60m, 100m, 500m, bật xa. 
    + Nam: chạy 60m, 100m, 800m, bật xa. 
b) Trung học cơ sở lớp 6-7 và lớp 8-9: 
 - Cá nhân: 
    + Nữ: chạy 60m, 100m, 200m, 400m, 800m. 
    + Nam: chạy 60m, 100m, 200m, 400m, 800m. 
- Chạy tiếp sức: 4x400m nam – 4x400m nữ. 
c) Trung học phổ thông: 



 - Cá nhân Nam, Nữ: chạy 100m, 200m, 400m, 800m. 
2/ Tính chất thi đấu: 
Áp dụng Luật Điền kinh quốc gia hiện hành. 
- Mỗi cự ly phải đủ 3 VĐV đăng ký tham dự BTC mới tổ chức thi đấu. 
- Khi thi đấu VĐV phải xuất trình phiếu thi đấu cho trọng tài làm nhiệm vụ 

mới được thi đấu. 
- Khi thi đấu, vận động viên phải trang bị quần áo thể thao, những VĐV 

không theo đúng quy định sẽ không được tham gia thi đấu. 
3/ Quy định thi đấu: 
Nếu thành tích cá nhân từng môn của các VĐV bằng nhau thì VĐV có độ 

tuổi nhỏ hơn được xếp trên (căn cứ theo ngày, tháng, năm sinh). 
4/ Cách xếp hạng: 
- Cá nhân: vàng, bạc, đồng. 
- Đồng đội (nam, nữ): Đơn vị có nhiều HCV thì được xếp hạng cao hơn. 
Ghi chú: Nếu số huy chương vàng bằng nhau thì lần lượt tính đến số huy 

chương bạc và đồng. 
Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 

- Đăng ký: Hạn chót ngày 21/11/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 22/11/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu: tại Sân bóng đá quận 2 (Khu 174ha phường Thạnh Mỹ Lợi) 

ngày 24-25/11/2012. 
Điều 5 : Giải thưởng: 

Trao giải thưởng cho các hạng nhất, nhì, ba cá nhân, tiếp sức.  
Điều 6: Kỷ luật: truất quyền thi đấu đối với VĐV vi phạm một trong các trường 
hợp sau: 
 - Học sinh không đủ hồ sơ hợp lệ. 
 - Nộp đăng ký không đúng hạn. 
 - Lãnh đội không dự cuộc họp lãnh đội. 
 - Tráo người trong thi đấu. 
 - Vi phạm điều lệ giải, vi phạm nội quy thi đấu. 
 

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 
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ĐIỀU LỆ 
Giải Bơi lội Vô địch Thể thao học sinh quận 2  

Năm học 2012-2013 
 

Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 
Như trong Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng quận 2 năm học 2011-2012. 

Điều 2 :  Đối tượng – điều kiện tham dự: 
1/ Nhóm thi đấu: Tiểu học, Trung học cơ sở (lớp 6-7; lớp 8-9). 
2/ Số lượng:  
- Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 5 VĐV ở mỗi cự ly, lứa tuổi. 

Điều 3 : Nội dung – Tính chất thi đấu: 
1/ Nội dung:  
- Tiểu học: 25m ếch, 25m tự do 
- THCS (lớp 6-7; lớp 8-9): 25m ếch, 25m tự do   
2/ Luật thi đấu: Áp dụng luật Bơi do Ủy ban TDTT ban hành. 

Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 
- Đăng ký: Hạn chót ngày 19/2/2013 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 20/2/2013 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu: 7 giờ 30 ngày 22/2/2013 tại CLB Bơi lội An Phú. 

Điều 5 : Giải thưởng: 
Trao giải thưởng cho các cá nhân đạt hạng nhất, nhì, ba cho từng cấp học ở 

mỗi cự ly thi đấu. 
Điều 6:  Thay đổi điều lệ: 

Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi điều lệ.  
 

 
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 
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ĐIỀU LỆ 

Giải Taekwondo Vô địch Thể thao học sinh quận 2  
Năm học 2012-2013 

 

Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 
Như trong Điều lệ chung Giải Vô địch thể thao học sinh quận 2 năm học 

2012-2013. 
Điều 2 :  Đối tượng – điều kiện tham dự: 

1/ Nhóm thi đấu: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 
2/ Số lượng: Thi đấu cá nhân: mỗi trường được cử 3 VĐV cho mỗi hạng 

cân nam, 3 VĐV cho mỗi hạng cân nữ. 
3/ Điều kiện:  
- VĐV phải có cấp đai đỏ trở lên và sổ VĐV. 
- Hồ sơ thi đấu: ngoài các quy định theo điều lệ chung, các VĐV phải có 

giấy cam kết của phụ huynh, đơn vị về mọi rủi ro trong quá trình thi đấu. 
- Các HLV hoặc săn sóc viên phải mặc trang phục, giày thể thao, có bảng 

tên đơn vị và đeo thẻ HLV khi làm nhiệm vụ, không vi phạm quy chế võ vật 
thành phố. 

- Các VĐV phải có bảo hộ tay chân, coquille bảo vệ, áo giáp nón bảo hộ 
đầu đúng quy định (đơn vị tự lo). 
Điều 3 : Nội dung – Tính chất thi đấu: 

1/ Thể thức thi đấu: 
- Thi đấu đối kháng loại trực tiếp cá nhân (72 hạng cân). 
- Thi quyền cá nhân nam, nữ. 
2/ Nội dung thi đấu: 
a) Thi đấu cá nhân: 
 - Tiểu học (10 hạng cân nam, 10 hạng cân nữ): 
    + Nam: không quá 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 và trên 42kg. 
    + Nữ: không quá 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 và trên 42kg. 



- Trung học cơ sở (11 hạng cân nam, 11 hạng cân nữ): 
    + Nam: không quá 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 55, 59 và trên 59 kg. 
    + Nữ: không quá 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 52, 55 và trên 55 kg. 
- Trung học phổ thông (10 hạng cân nam, 10 hạng cân nữ): 
    + Nam: không quá 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78 và trên 78 kg. 
    + Nữ: không quá 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 và trên 68 kg. 

 b) Thi quyền: 
 - Tiểu học: thi bài số 5 + bốc thăm từ bài số 1 đến bài số 6. 
 - THCS: thi bài số 7 + bốc thăm từ bài số 2 đến bài số 10. 
 - THPT: thi bài số 5 + bốc thăm từ bài số 4 đến bài số 10. 
Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 

- Hạn chót nộp và kiểm tra hồ sơ: ngày 16/10/2012 tại Trung tâm Thể dục 
Thể thao quận 2. 

- Họp lãnh đội, bốc thăm, xếp lịch: 8 giờ 00 ngày 17/10/2012 tại Trung 
tâm TDTT quận 2. 

- Cân vận động viên: trước giờ thi đấu trận đầu tiên. 
- Thi đấu: 7 giờ 30 ngày 20/10/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 

Điều 5 : Giải thưởng: 
- Trao giải thưởng cho các VĐV đoạt hạng nhất, nhì, ba. Nếu có 3 VĐV 

thi đấu ở một nội dung chỉ trao nhất, nhì. 
  

  
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
     Quận 2, ngày  14  tháng 9 năm 2012   

  
ĐIỀU LỆ 

Giải Việt dã Vô địch Thể thao học sinh quận 2  
Năm học 2012-2013 

 

Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 
Như trong Điều lệ chung Giải Vô địch thể thao học sinh quận 2 năm học 

2012-2013. 
Điều 2 :  Đối tượng – điều kiện tham dự: 

1/ Nhóm thi đấu: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 
2/ Số lượng: mỗi đơn vị được cử tối đa 2 đội ở mỗi cấp học, mỗi đội gồm 

5 nam và 5 nữ.   
3/ Hồ sơ tham dự: 
- Theo quy định chung mỗi đơn vị nộp 2 bản đăng ký danh sách chuyên 

môn có xác nhận của Ban Giám hiệu trường. 
- Mỗi đơn vị tham dự đóng ký quỹ 100.000đ (Một trăm ngàn đồng). Ban 

Tổ chức sẽ hoàn trả lại số tiền này sau khi kết thúc giải nếu đơn vị không vi phạm 
điều lệ giải hoặc các quy định của bộ môn.   
Điều 3 : Nội dung – Tính chất thi đấu: 

1/ Nội dung: 
- Khối Tiểu học chạy 2.000m. 
- Khối THCS và THPT: nữ chạy 3.000m, nam chạy 3.000m. 
2/ Lộ trình thi đấu: 
- Khối Tiểu học: Xuất phát và đích đến tại Trường THPT Thủ Thiêm. 
- Khối THCS và THPT: Xuất phát và đích đến tại Trường THPT Thủ 

Thiêm. 
3/ Cách tính điểm: 
- Lấy 30 người về đầu của mỗi cấp để tính điểm đồng đội. Người về nhất 

30 điểm, về nhì 29 điểm… về thứ 30 tính 1 điểm. Trường nào có số điểm cao hơn 



sẽ được xếp hạng trên. nếu có nhiều đội bằng điểm nhau thì đội nào có VĐV về 
đầu đạt thứ hạng cá nhân cao hơn sẽ được xếp cao hơn. 

- Giải toàn đoàn được tính theo đơn vị, trường hợp có nhiều đoàn bằng 
điểm nhau thì đoàn nào có điểm đồng đội nữ Tiểu học cao hơn sẽ được xếp trên. 
Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 

- Đăng ký: Hạn chót ngày 16/10/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 17/10/2012 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu: 7 giờ 00 ngày 21/10/2012 tại Trường THPT Thủ Thiêm.   

Điều 5 : Giải thưởng: 
Trao giải cho cá nhân đoạt hạng 1 đến hạng 10; đồng đội đạt hạng 1,2,3. 

Điều 6: Kỷ luật:  
Truất quyền thi đấu đối với VĐV vi phạm một trong các trường hợp sau: 

 - Học sinh không đủ hồ sơ hợp lệ. 
 - Nộp đăng ký không đúng hạn. 
 - Lãnh đội không dự cuộc họp lãnh đội. 
 - Tráo người trong thi đấu. 
 - Vi phạm điều lệ giải, vi phạm nội quy thi đấu, không mặc đúng trang 
phục thi đấu, không tập trung để điểm danh. 

  
  

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
     Quận 2, ngày  14  tháng 9 năm 2012   
 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Võ cổ truyền Vô địch Thể thao học sinh quận 2  
Năm học 2012-2013 

 

Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 
Như trong Điều lệ chung Giải Vô địch thể thao học sinh quận 2 năm học 

2012-2013. 
Điều 2 :  Đối tượng – điều kiện tham dự: 

1/ Nhóm thi đấu:  Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 
2/ Số lượng:   
- Mỗi trường được đăng ký tối đa 2 nội dung khác nhau cho các đối tượng, 

số lượng vận động viên cho 1 nội dung tối đa là 5 người. 
- Ở nội dung thi đấu đối kháng, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV cho mỗi hạng 

cân. 
- Ở nội dung thi quyền, 1 VĐV có thể thi tối đa 2 nội dung. 
3/ Ký quỹ:  
- Mỗi VĐV 10.000 đồng, BTC sẽ hoàn trả lại số tiền này nếu VĐV đó 

không vi phạm điều lệ giải hoặc các quy định của bộ môn. 
Điều 3 : Nội dung – Tính chất thi đấu: 

1/ Thể thức thi đấu: 
- Thi đấu đối kháng: theo thể thức loại trực tiếp. 
2/ Nội dung thi đấu: gồm thi đấu đối kháng và thi quyền thuật. 
a) Thi đấu đối kháng: 2 hiệp mỗi hiệp 2 phút, nghỉ giữa 2 hiệp 1 phút.  
- Trung học cơ sở (7 hạng cân nam, 5 hạng cân nữ): 
    + Nam: dưới 39 kg, 42 kg, 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg.   



    + Nữ: dưới 36 kg, 39 kg, 42 kg, 45 kg, 48 kg. 
- Trung học phổ thông (8 hạng cân nam, 5 hạng cân nữ): 
    + Nam: dưới 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 68 kg. 
    + Nữ: dưới 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg. 

 
 
 b) Thi quyền thuật: 

- Tiểu học: bài Lão Hổ Thượng Sơn, Lão Mai Quyền, Tứ Linh Đao, Roi 
Thái Sơn. 

- THCS: bài Lão Hổ Thượng Sơn, Tứ Linh Đao, Ngọc Trản, Roi Thái Sơn, 
Bạch Hạc Sơn Quyền. 
 - THPT: bài Lão Mai Quyền, Huỳnh Long Độc Kiếm, Hùng Kê Quyền, 
Bạch Hạc Sơn Quyền, Thanh Long Độc Kiếm. 
 c) Quyền tự chọn: Dành cho Khối THCS và THPT: 
 - Quyền tay không. 
 - Binh khí ngắn: Đao, Song Tô, Đơn Kiếm, Song Kiếm, Song Đao, Song 
Bút, Song Phủ. 
 - Binh khí dài: Đại Đao, Côn Thương, Kích Chỉa ba. 
 d) Lưu ý: Mỗi VĐV chỉ được thi đấu tối đa 2 nội dung Quyền thuật. Mỗi 
nội dung phải có ít nhất là 4 VĐV của ít nhất 3 đơn vị dự thi mới được tính 1 bộ 
huy chương gồm 1 vàng, 1 bạc, 1 đồng cho nam riêng, nữ riêng. 
Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 

- Hạn chót nộp và kiểm tra hồ sơ: ngày 24/1/2013 tại Trung tâm Thể dục 
Thể thao quận 2. 

- Họp lãnh đội, bốc thăm và xếp lịch thi đấu: 8 giờ 00 ngày 25/1/2013 tại 
Trung tâm TDTT quận 2. 

- Cân vận động viên: trước giờ thi đấu trận đầu tiên. 
- Thi đấu: 7 giờ 30 ngày  26/1/2013 tại Trường THCS Lương Định Của. 

Điều 5 : Giải thưởng: 
- Trao giải thưởng cho các VĐV đoạt hạng nhất, nhì, ba. Trường hợp đồng 

điểm sẽ xét ưu tiên theo Luật thi quyền của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt 
Nam. 

  
  



TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
     Quận 2, ngày  14  tháng 9 năm 2012   

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Vovinam – Việt Võ đạo Vô địch Thể thao học sinh quận 2  
Năm học 2012-2013 

 

Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 
Như trong Điều lệ chung Giải Vô địch thể thao học sinh quận 2 năm học 

2012-2013. 
Điều 2 :  Đối tượng – điều kiện tham dự: 

1/ Nhóm thi đấu: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 
2/ Số lượng: Mỗi trường được cử 2 VĐV cho mỗi hạng cân. 
3/ Điều kiện chuyên môn:  
- VĐV tham dự phải có thẻ chuyên môn do Hội Vovinam Tp.HCM cấp. 
- Các VĐV tham dự giải có trang phục phải sạch sẽ, đúng quy cách; tóc, 

móng tay cắt ngắn, không mang trang sức khi thi đấu; không vi phạm Quy chế võ 
vật của thành phố. 

- Các VĐV phải có bảo hộ tay chân, coquille bảo vệ, áo giáp nón bảo hộ 
đầu, găng tay thi đấu đúng quy định (đơn vị tự lo). 
Điều 3 : Nội dung – Tính chất thi đấu: 

Thi đấu đối kháng loại trực tiếp 1 lần thua theo các hạng cân sau: 
 - Tiểu học (7 hạng cân nam, 7 hạng cân nữ): 
     + Nam: dưới 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 kg. 
     + Nữ: dưới 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 kg. 



- Trung học cơ sở (13 hạng cân nam, 13 hạng cân nữ): 
     + Nam: dưới 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63 và trên 63 

kg (không quá 67 kg). 
     + Nữ: dưới 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63 và trên 63 

kg (không quá 67 kg). 
- Trung học phổ thông (11 hạng cân nam, 9 hạng cân nữ): 
    + Nam: dưới 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 67, 71 kg. 
    + Nữ: dưới 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63 kg. 
 
Thi quyền:  
- Tiểu học: Thập tự quyền (nam, nữ) 
- Trung học cơ sở: 
 + Đơn luyện: Long hổ quyền (nam, nữ) 
 + Song luyện: Song luyện 2 (nam, nữ) 
- Trung học phổ thông: 
 + Đơn luyện: Ngũ môn quyền (nam, nữ) 
 + Song luyện: Song luyện 2 (nam, nữ) 

Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 
- Hạn chót đăng ký: ngày 24/1/2013 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Họp lãnh đội: Kiểm tra danh sách và bốc thăm xếp lịch thi đấu: 8 giờ 

ngày 25/1/2013 tại Trung tâm TDTT quận 2.   
- Cân vận động viên: trước giờ thi đấu trận đầu tiên. 
- Thi đấu: 7 giờ 30 ngày 27/1/2013 tại Trường THCS Lương Định Của. 

Điều 5 : Giải thưởng: 
- Trao giải thưởng cho các VĐV đoạt hạng nhất, nhì, ba. Nếu có 3 VĐV 

thi đấu ở một nội dung chỉ trao nhất, nhì. 
  

  
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 

  
  

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
     Quận 2, ngày  14  tháng 9 năm 2012   

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Kéo Co Vô địch Thể thao học sinh quận 2  
Năm học 2012-2013 

 
Điều 1 : Mục đích – Ý nghĩa: 

Như trong Điều lệ chung Giải Vô địch thể thao học sinh quận 2 năm học 
2012-2013. 
Điều 2 : Nội dung thi đấu: THCS và THPT căn cứ theo các hạng cân sau: 

- THCS : hạng cân 440kg nam, 400kg nữ, 420kg phối hợp. 
- THPT: hạng cân 480kg nam, 440kg nữ, 460kg phối hợp. 
Tổng trọng lượng của đội được tính bằng trọng lượng 8 VĐV thi đấu chính 
thức. 

Điều 3 : Số lượng đăng ký:  
- Mỗi trường được đăng ký 1 đội nam, 1 đội nữ. 
- Mỗi đội gồm: 1 HLV, 8 VĐV chính thức và 4 VĐV dự bị. 

Điều 4 : Quy định chuyên môn:  
1. Phương thức thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Kéo co hiện hành. BTC áp 

dụng phương thức đấu loại trực tiếp 3 hiệp thắng 2. 
2. Các trận đấu được tiến hành khi có đủ 8 VĐV chính thức, các hiệp sau 

nếu có 7 VĐV vẫn được tham gia thi đấu, nếu có 6 VĐV sẽ bị xử thua 
0-2. 



3. Các đội được phép thay 1VĐV cho mỗi trận đấu, trọng lượng VĐV 
thay vào phải bằng hoặc nhỏ hơn trọng lượng VĐV thay ra và được 
kiểm tra của trọng tài bàn. 

4. Trang phục: các đội tham dự phải có trang phục thống nhất theo Luật 
quy định và mang giày bata khi thi đấu. 

5. Sân thi đấu: sàn bê tông. 
Điều 4 : Thời gian – địa điểm: 

- Đăng ký: Hạn chót ngày 19/2/2013 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Họp lãnh đội: 8 giờ 00 ngày 20/2/2013 tại Trung tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu: 7 giờ 30 ngày 23/2/2013 tại Trung tâm TDTT quận 2.   

 
Điều 5 : Giải thưởng: 

Trao giải thưởng 1, 2, 3 cho tất cả các nội dung theo quy định của điều lệ 
chung. 

 
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 

 
 


