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ĐIỀU LỆ HỘI THAO 
Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2013),  

và chào đón xuân Quý Tỵ 2013       
 
I. Mục đích – Ý nghĩa: 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản 
Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013), chào đón xuân Quý Tỵ và tiến tới chào mừng kỷ 
niệm 16 năm thành lập quận (1/4/1997-1/4/2013). 

- 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, giao lưu, trao đổi và học tập kinh 
nghiệm cho cán bộ công chức, chiến sĩ trong các đơn vị cơ quan, ban ngành, lực 
lượng vũ trang nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác, rèn luyện thể chất, góp 
phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. 
II. Đối tượng tham dự: 
 Chia làm 2 nhóm đối tượng thi đấu: 

1/ Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang: Vận động 
viên tham gia phải đang công tác tại đơn vị từ 6 tháng trở lên (tính từ thời điểm 
thi đấu).  

2/ Nhân dân thuộc 8 phường trên địa bàn: thường trú hoặc tạm trú tại 
quận 2 từ 6 tháng trở lên (tính từ thời điểm thi đấu). 
III. Điều kiện tham dự: 
 1. Các đơn vị nộp một danh sách vận động viên tham dự, có dấu xác nhận 
của đơn vị và cơ quan y tế (điền đầy đủ thông tin: năm sinh, giới tính, nội dung 
thi đấu). Riêng môn Bóng đá phải có ảnh VĐV và đóng dấu giáp lai. 
  - Các vận động viên tham dự thi đấu phải mang theo thẻ CMND, thẻ 
ngành… có ảnh để Ban Tổ chức đối chiếu theo danh sách đăng ký ban đầu. 
  - Các đơn vị đã đăng ký danh sách phải dự họp bốc thăm  

2. Các vận động viên 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. 

3. Các đơn vị không được tham dự : 
- Đăng ký không đúng thời gian quy định. 



- Hồ sơ đăng ký không đúng quy định. 
- Không tham dự họp lãnh đội, bốc thăm. 

IV. Nội dung – Luật thi đấu: 
1) Cầu lông: 
* Nội dung thi đấu : đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ. 
* Luật thi đấu : theo Luật của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. 

- Thi đấu theo thể thức: loại trực tiếp (ba ván thắng hai, 11 
điểm/ván) 
* Thời gian : 

- Hạn chót nộp danh sách: ngày 14/01/2013. 
- Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu: 8g00 ngày 15/01/2013 tại Trung 

tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu : 7g30 ngày 17/1/2013 tại CLB Cầu lông Khánh Hồng 

(đường 34 – Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2).   
* Trọng tài: do BTC giải phân công. 
2) Quần vợt:   
* Nội dung thi đấu : đôi nam. Chia làm 2 lứa tuổi thi đấu: 
 - Tổng số tuổi VĐV từ 75 tuổi trở lên. 
 - Tổng số tuổi VĐV dưới 75 tuổi. 
* Luật thi đấu : theo Luật của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. 

- Thi đấu theo thể thức: chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, 
một ván 6 bàn (áp dụng Bàn thắng vàng). 

* Thời gian : 
- Hạn chót nộp danh sách: ngày 14/1/2013.  
- Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu : 8g00 ngày 15/1/2013 tại Trung 

tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu: 07g30 ngảy 19/1/2013. 

 * Địa điểm thi đấu: Câu lạc bộ Quần vợt Công ty Sài Gòn 5. 
3) Đua ghe (loại ghe Composite của phường đội):  

          * Nội dung thi đấu: 5 người ( 4 người chèo, 1 người đội trưởng) 
  * Cự ly thi đấu: 200m tại khu vực Hội Xuân quận 2. Thi đấu theo thể thức 
loại trực tiếp. 

 * Luật thi đấu: Áp dụng luật Đua thuyền truyền thống của Liên đoàn Thể 
thao dưới nước VN. 

 



* Thời gian : 
- Hạn chót nộp danh sách: ngày 28/01/2013.  
- Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu: 8g00 ngày 29/01/2013 tại Trung 

tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu :16g ngày 3 - 4/2/2013 
4) Bóng đá  mini Nam (5 người):  
* Luật thi đấu:   

- Thời gian thi đấu: 20 phút x 02 hiệp = 40 phút, nghỉ giữa hai hiệp 
10 phút (thời gian bình thường). 

- Số lượng cầu thủ đăng ký tối đa: 01 chỉ đạo viên, 02 HLV, 12 
VĐV. 

- Áp dụng theo luật bóng đá 5 người và quy chế bóng đá ngoài 
chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 

* Phương thức thi đấu : loại trực tiếp. Nếu trong 2 hiệp chính thức 2 đội 
hoà nhau sẽ thi đấu luân lưu 6m. 

* Thời gian : 
- Hạn chót nộp danh sách: ngày 18/2/2012. 
- Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu : 8g00 ngày 19/2/2012 tại Trung 

tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu : 7g30 từ ngày 20/2/2013 đến 27/2/2013 tại sân CLB 

TDTT Thảo Điền ( số 8, Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, ĐT: 54023214). 
* Trọng tài: do BTC giải phân công. 
5) Trò chơi vận động:  
* Nội dung, luật thi đấu : 

- Kéo co: Nam (mỗi đội 6 VĐV + 2 dự bị), nữ (mỗi đội 6 VĐV + 2 
dự bị). 

- Nhảy bao bố: Nam (mỗi đội 6 VĐV + 2 dự bị), nữ (mỗi đội 6 VĐV 
+ 2 dự bị). 

- 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 : 18/2/2013 
- Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu : 8g00 ngày 19/2/2013 tại Trung 

tâm TDTT quận 2. 
- Thi đấu : 07g30 ngày 24/2/2013 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, đôi trở lên 
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. 

- Ban tổ chức sẽ  kiểm tra CMND, thẻ ngành, bảng lương, hộ khẩu hoặc 
KT3… của VĐV khi có khiếu nại. 
VI. CÁC QUY 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 Hội thao bằng thông báo cụ thể. 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 


