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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 

------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------- 

Số : 15  /KH-TTTDTT Quận 2, ngày 14 tháng 12 năm 2012 

 
KẾ HOẠCH - ĐIỀU LỆ GIẢI CỜ TƯỚNG  

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 2013. 

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

- Tạo sân chơi truyền thống vui khoẻ, trí tuệ, lành mạnh cho quần chúng 
nhân dân, công nhân viên chức, chiến sĩ trên địa bàn quận 2 nhằm nâng cao hiệu 
quả trong công tác, rèn luyện thể chất, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá 
tinh thần. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 
Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân 

thuộc 11 phường trên địa bàn có thời gian công tác hoặc sinh sống trên địa bàn 
quận 2 từ 6 tháng trở lên đều được tham gia. 

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ: 
1. Các vận động viên đăng ký thi đấu theo mẫu của BTC, có dán ảnh, đóng 

dấu giáp lai xác nhận của đơn vị quản lý và kèm 1 ảnh 3x4 để làm thẻ thi đấu. 
- Các vận động viên tham dự thi đấu phải mang theo thẻ CMND, thẻ 

ngành… có ảnh để Ban Tổ chức đối chiếu. 
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. 

IV. NỘI DUNG – LUẬT THI ĐẤU: 
1. Thời gian - Địa điểm: 
- Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 07 tháng 01 năm 2013 tại Trung tâm Thể 

dục thể thao quận 2 (số 8 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2). 
- Thi đấu : Cà phê Karaoke Bến Quê (Số 311 G1 phường An Phú quận 2 – 

gần khu dân cư 1 ha phường An Phú). 
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Giờ - Ngày Nội dung 
8 giờ - ngày 13/01/2013 Trận thứ 1, 2 
8 giờ - ngày 20/01/2013 Trận thứ 3 , 4 

8 giờ - ngày 27/01/2013 Trận thứ 5 và tranh hạng (nếu cần) 
TỔNG KẾT – PHÁT GIẢI 

 
2. Thể thức và luật thi đấu :  
- Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 5 ván tính điểm. Tùy theo số lượng vận động 

viên tham dự, BTC sẽ quyết định tổ chức thêm 1-2 ván để tranh hạng. 
- Áp dụng Luật thi đấu do Tổng cục TDTT ban hành. 
- Mỗi bàn thi đấu trong 60 phút, sau đó mỗi VĐV được quỹ thời gian 10’ 

để hoàn tất ván cờ. Nếu VĐV nào sử dụng hết 10’ trước sẽ bị xử thua ván đó. 
- Xếp hạng cá nhân lần lượt theo điểm; hệ số; số ván thắng; số ván đi hậu; 

số ván thắng khi đi hậu; ván đối kháng; màu quân đối kháng; đồng hạng.  
- VĐV sẽ bị loại nếu : 

+ Bỏ cuộc ván đầu tiên. 
+ Bỏ cuộc 2 ván. 

- VĐV đi trễ 10’ sẽ bị xử thua. 
- VĐV phạm 3 lỗi kỹ thuật sẽ bị xử thua ván cờ. 
3. Khen thưởng - Kỷ luật :    
BTC trao giải thưởng cho VĐV đoạt giải 1, 2, 3 và khuyến khích (tùy theo 

số lượng vận động viên thi đấu). 
Giải nhất:  Cờ  và 2.000.000 đ. 
Giải nhì:  Cờ  và 1.000.000 đ. 
Giải ba:  Cờ  và 500.000 đ. 
Giải KK:  Cờ  và 200.000 đ. 

V. KHIẾU NẠI: 
- Các trường hợp khiếu nại phải có lý do rõ ràng và tự xác minh, trình 

chứng cứ về việc đối thủ vi phạm điều lệ đúng thời gian do BTC giải đưa ra, quá 
hạn BTC giải sẽ không giải quyết. 

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

- BTC giải nhận đơn khiếu nại tính đến sau 15 phút của mỗi trận. Sau thời 
gian trên, BTC giải sẽ không giải quyết. 
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- Vận động viên có trách nhiệm xuất trình các tài liệu chứng minh điều 
kiện tham dự giải (CMND, thẻ ngành, bảng lương, hộ khẩu hoặc KT3…) 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 Giải bằng thông báo cụ thể. 

 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Khánh Hùng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------------- 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 

QUẬN 2 – NĂM 2013 
 

Tôi tên:  ..................................................................................... 
Ngày tháng năm sinh: ................................................................ 
Đơn vị công tác ......................................................................... 
Địa chỉ:...................................................................................... 
 .................................................................................................. 
Mail:.................................................ĐTDĐ:............................ 
Thành tích môn cờ tướng (3 năm gần đây): ............................... 
 .................................................................................................. 

 
Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban tổ chức Giải cờ tướng Mừng Đảng 

Xuân Quý Tỵ 2013 cho tôi được tham gia thì đấu. Tôi cam kết chấp hành tốt các 
quy định và yêu cầu do Ban tổ chức đề ra. 
 
  Quận 2, ngày ...... tháng .... năm 201.... 
 XÁC NHẬN  NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
 CỦA ĐỊA PHƯƠNG/ ĐƠN VỊ 

 
Ảnh màu 

3 x 4 
(KHÔNG 

ĐÓNG DẤU) 

 
Ảnh màu 

3 x 4 
(đóng dấu  
giáp lai) 

Ông / bà ......................................... 
Hiện đang thường trú / tạm trú / công 
tác tại địa phương / đơn vị trên 6 tháng. 
 


