CÔNG ĐOÀN TCTY CP VINACONEX
Ban Tổ chức các hoạt động VHTT
chào mừng 30 năm thành lập
Tổng công ty
--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018.

THỂ LỆ
THI ĐẤU BỘ MÔN CỜ VUA- CỜ TƯỚNG NĂM 2018
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA
 Nhằm tạo mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa các đơn vị trong toàn Tổng công ty
nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Thành lập Tổng công ty.
 Phát động phong trào và phát triển môn Cờ vua - Cờ tường trong doanh nghiệp.
 Tạo “sân chơi” thường niên cho cán bộ công nhân viên của các đơn vị nhằm góp
phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
1. Đối tượng
 Cán bộ, công nhân viên của các đơn vị thành viên VINACONEX.
 VĐV tham dự giải phải là cán bộ công nhân viên đã công tác tại đơn vị ít nhất từ
đầu năm 2018, đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc thẻ bảo hiểm y tế, có hợp
đồng lao động, bảng lương...
2. Số lượng vận động viên tham dự:
 Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 05 VĐV / 01 nội dung thi đấu
3. Hồ sơ đăng ký - thời hạn nộp hồ sơ:
 Các đơn vị đăng ký danh sách đăng ký vận động viên tham dự (theo mẫu
đính kèm)
 Danh sách đăng ký tham dự các nội dung gửi về Ban tổ chức trước ngày
15/6/2018 (Qua đồng chí Nguyễn Hải Lâm – Trưởng ban tổ chức: Điện
thoại: 0915 073454, Email: Lamnh@vinaconex.com.vn).
III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian:
 Các bộ môn thi đấu diễn ra trong khoảng thời gián từ ngày 14/7/201822/7/2018 tùy thuộc vào số lượng vận động viên đăng ký tham gia thi đấu các
nội dung.
 Ban tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm sắp xếp lịch thi đấu và gửi cho các đơn vị
để thông báo đến các vận động viên trước ngày 01/7/2018.
2. Địa điểm thi đấu:
 Nhà thể chất Trường THPT Lý Thái Tổ 165 Hoàng Ngân – Phường Trung Hòa –
Quận Cầu Giấy – Hà Nội
IV. NỘI DUNG – THỂ THỨC – LUẬT THI ĐẤU – TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG
1. Nội dung:
 Nội dung thi đấu: Cá nhân
2. Thể thức thi đấu:
 Nếu dưới 10 VĐV đăng ký thì thi đấu vòng tròn một lượt.
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Trên 10 VĐV thì thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 07 ván
Trên 20 VĐV thì thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 09 ván
Luật thi đấu:
Áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn cờ vua, cờ tướng hiện hành.
Thời gian thi đấu: Mỗi vận động viên 20 phút / 01 ván
Đồng hồ đặt trên bàn cho 2 VĐV trước khi đi bấm đồng hồ và không phải ghi
biên bản
 Các kỳ thủ đi muộn 10 phút trọng tài lập biên bản xử lý VĐV đó thua cuộc.
 VĐV bỏ cuộc 01 ván không được thi đấu tiếp các ván tiếp theo
4. Cách tính điểm và xếp hạng:
 Cách tính điểm: Thắng 1 điểm; hòa: 0,5 điểm; thua: 0 điểm
 Cách xếp hạng: Lần lượt theo điểm; hệ số; số ván thắng; số ván cầm quân đen;
số ván thắng bằng quân đen; nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ
hạng.
VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:
1. Khen thưởng:
 Ban tổ chức tặng Huy chương, cờ và tiền thưởng cho các Vận động viên đạt giải
Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích cho các nội dung thi đấu.
2. Kỷ luật:
 Trong quá trình dự giải, đơn vị, cá nhân vi phạm những quy định của Điều lệ,
Luật thi đấu tuỳ theo mức độ sẽ có hình thức xử lý từ nhắc nhở đến truất quyền
thi đấu
VII. KINH PHÍ
 Ban tổ chức chi kinh phí tổ chức giải, dụng cụ thi đấu và giải thưởng.
 Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí đi lại, ăn, ở trong suốt quá trình
tham dự giải.
VIII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC







Trường hợp đơn vị nào có khiếu nại, phải bằng văn bản có chữ ký của trưởng
đoàn, huấn luyện viên và nộp cho Ban tổ chức chậm nhất sau 10 phút sau khi
trận đấu kết thúc.
Trước mỗi trận đấu trọng tài tiến hành kiểm tra thẻ thi đấu của vận động viên
tham dự trận đấu.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa hợp lý, chỉ có Ban tổ
chức giải mới có quyền thay đổi, bổ sung điều lệ và sẽ thông báo cho các đội
tham dự Giải trong thời gian sớm nhất.
Ban tổ chức quyết định tất cả các trường hợp, nội dung không được quy định
trong Điều lệ này và quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng./.

Nơi nhận:
- Các Công đoàn trực thuộc;
- Lưu BTC.

TM BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban

Nguyễn Hải Lâm
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Đơn vị:…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày

tháng .....năm 2018

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Bộ môn Cờ vua, Cờ tướng - Vinaconex năm 2018
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……… Ngày tháng ... năm 2018
Đại diện lãnh đạo đơn vị
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