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TÓM TẮT ĐIỀU LỆ 

CÁC MÔN THI ĐẤU ĐẠI HỘI TDTT QUẬN 2 LẦN IV NĂM 2013 

      
 

TT MÔN Nội dung thi đấu Luật thi đấu Ghi chú 

1.  Việt dã 
- 7h – 31/3/2013 
- Khu 174 ha – Phường 
Thạnh Mỹ Lợi 

- Nữ: 2 km. 
- Nam: 3 km. 

- Áp dụng Luật thi đấu hiện hành. 
1. Giải cá nhân: từ hạng 1 đến hạng 10. 
2. Giải đồng đội: căn cứ 30 VĐV về đích đầu tiên (Hạng 
nhất 30đ, giảm dần đến người thứ 30). 
- Nếu hai đội có số điểm bằng nhau, đội nào có thứ hạng 
cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn. 
3. Toàn đoàn: Cộng điểm hai nội dung đồng đội nam và 
nữ. Nếu hai đơn vị bằng điểm, đơn vị nào có điểm đồng đội 
nữ nhiều hơn sẽ xếp cao hơn 

Giải đồng đội: Ban tổ chức 
chỉ tính điểm 05 VĐV/đơn vị. 

2.  Cờ tướng 
- 7h30 – 31/3 + 7/4/2013 
- Cafe Karaoke Bến Quê  
(Khu 17,3ha AP) 

- Nam. 
- Nữ. 

- Áp dụng Luật thi đấu hiện hành. 
- Thi đấu hệ Thụy sĩ xếp cặp 5 ván. 
- Mỗi bàn thi đấu trong 60’, 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. 
- Giải thưởng: BTC trao giải 1, 2, 3 và khuyến khích (tùy 
theo số lượng vận động viên thi đấu).  

- VĐV sẽ bị loại nếu : 
+ Bỏ cuộc ván đầu tiên. 
+ Bỏ cuộc 2 ván. 
- VĐV đi trễ 20’ sẽ bị xử 
thua. 
- VĐV phạm 3 lỗi kỹ thuật sẽ 
bị xử thua ván cờ. 
 



2 
 

TÓM TẮT ĐIỀU LỆ CÁC MÔN THI ĐẤU ĐẠI HỘI TDTT QUẬN 2 LẦN IV NĂM 2013  http://thethaoq2.wordpress.com 
  ThethaoQ2@gmail.com 
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3.  Bóng đá mini 5 người 
- 3/4 – 12/4/2013 
- CLB TDTT Thảo Điền 

Nam - Áp dụng luật thi đấu Bóng đá 5 người hiện hành. 
- Mỗi đội thi đấu gồm 05 VĐV chính thức (trong đó có 01 
thủ môn). 
- Bắt đầu trận đấu mỗi đội phải có đủ 03 VĐV. 
- Nếu trong trường hợp có nhiều cầu thủ bị đuổi, đội bóng 
nào không còn đủ 03 người thi đấu trên sân, trận đấu ngưng 
và đội bóng đó sẽ bị xử thua 0-3. 
- Bóng thi đấu: Bóng Futsal. 
- Thời gian thi đấu: 20 phút  x  2 hiệp. 
1. Các trận tứ kết, bán kết, chung kết nếu hai đội hòa nhau 

ở hai hiệp chính sẽ thi đá luân lưu 6m để phân thắng bại. 
2. Đội bóng đến trễ 15 phút so với giờ kiểm tra (qui định 

trong lịch thi đấu) sẽ bị xử thua 0-3. 
3. Cách tính điểm: Thắng: 3 đ / Hoà: 1 đ / Thua: 0 đ. 
** Nếu hai đội có tổng số điểm bằng nhau sẽ xét các chỉ số 
phụ như sau : 
+ Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua. 
+ Tổng số bàn thắng. 
+ Kết quả trận đấu trực tiếp gặp nhau. 
+ Bốc thăm. 
* Khen thưởng :  BTC sẽ trao giải cho đội hạng 1, hạng 2, 
đồng hạng 3 (nếu có từ 8 đội trở lên tham dự). 

* Hồ sơ thi đấu: 
Nộp một sổ thi đấú dán ảnh, 
có xác nhận của đơn vị chủ 
quản và y tế các vận động 
viên có đủ sức khỏe thi đấu. 
- Mỗi đội được đăng ký : 01 
chỉ đạo viên, 02 huấn luyện 
viên, 14 VĐV.   
- Mỗi đội phải tự trang bị 
quần áo thi đấu đồng phục, 
giày bata vải, hoặc giày sân cỏ 
nhân tạo.  
* Kỷ luật: Đội hoặc VĐV 
tham dự vi phạm điều lệ, BTC 
giải sẽ xử lý loại khỏi giải. 
 
 

4.  Cầu lông 
- 7h30 – 10/5/2013 
- CLB Cầu lông Hiển Hoa 

- Đôi nam. 
- Đôi nữ. 
- Đôi nam nữ. 

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành. 
- Thể thức: thi đấu 3 ván (15 điểm), loại trực tiếp. 
* Khen thưởng :  BTC sẽ trao giải cho đôi hạng 1, 2, đồng 
hạng 3 (nếu có từ 8 đôi trở lên tham dự). 
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5.  Bóng chuyền 
7h30 – 11/5/2013 

Nam - Áp dụng luật thi đấu hiện hành. 
- Tùy theo số lượng tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định 
phương thức thi đấu (đấu vòng tròn hoặc loại trực tiếp) theo 
thể thức 3 hiệp thắng 2. 
- Bóng thi đấu: Bóng Động Lực. 
* BTC sẽ trao giải cho đội hạng 1, 2, 3 

 

6.  Bóng rổ 
7h30 – 12/5/2013 

- Nam. 
- Nữ. 

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành. 
* BTC sẽ trao giải cho đội hạng 1, 2, 3 

 

7.  Bơi lội 
- 7h30 – 28/6/2013 
- CLB Bơi lội An Phú 

- Nam: 50m ếch; 
50m tự do. 
- Nữ: 25m ếch; 
25m tự do. 

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành. 
* BTC sẽ trao giải cho cá nhân hạng 1, 2, 3 

 

8.   Kéo co 
- 7h30 – 29/6/2013 
- CLB Bơi lội An Phú 

- Nữ : 480kg 
- Nam: 560kg 
- Hỗn hợp: 540kg. 

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành. 
* BTC sẽ trao giải cho đội hạng 1, 2, 3 

 

9.  Bóng bàn 
- 7h30 – 30/6/2013 
 

- Đơn nam,  
- Đơn nữ,  
- Đôi nam nữ  

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành. 
* BTC sẽ trao giải cho cá nhân hạng 1, 2 và đồng hạng 3 
(nếu có từ 8 VĐV trở lên tham dự). 

 

10.  Điền kinh 
- 7h30,  31/8 - 01/9/2013 
- Khu 174 ha – Phường 
Thạnh Mỹ Lợi 

Nam, nữ: 100m – 
200m – 400m – 
800m – 1.500m 

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành. 
- Mỗi cự ly, mỗi đơn vị được đăng ký 3 VĐV. 
- Mỗi VĐV được tham dự 3 nội dung. 
- Vận động viên bỏ cuộc ở bất cứ nội dung nào thì sẽ không 
được thi các nội dung tiếp theo. 
* BTC sẽ trao giải cho cá nhân hạng 1, 2, 3 (mỗi nội dung). 

Khi thi đấu, vận động viên 
phải mặc trang phục và giày 
thể thao. Những vận động 
viên không theo đúng quy 
định sẽ không được tham gia 
thi đấu. 

  


