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Ban Tổ chức các hoạt động VHTT
chào mừng 30 năm thành lập
Tổng công ty
--------------------
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------------------------Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018.

THỂ LỆ
THI ĐẤU MÔN TENNIS - VINACONEX NĂM 2018
I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA
 Chào mừng 30 năm ngày thành lập Tổng công ty cổ phần VINACONEX.
 Xây dựng phong trào tham gia bộ môn quần vợt tại Tổng công ty. Nhằm mục đích tạo
ra thêm sân chơi lành mạnh cho CBCNV Tổng công ty sau những giờ làm việc.
 Tạo điều kiện cho các tay vợt phong trào, đặc biệt là các thành viên trong Tổng công ty
có thời gian gặp gỡ, giao lưu, thi đấu.
 Nhằm nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh thi đấu giải của các tay vợt.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 Cán bộ, công nhân viên của các đơn vị thành viên VINACONEX.
 Cầu thủ 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 ...
III. ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU
 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).
IV. NỘI DUNG - LUẬT THI ĐẤU - CÁCH TÍNH ĐIỂM
o Nội dung thi đấu: Đôi nam
o Luật thi đấu:
 Bóng thi đấu: Bóng Willson
 Mỗi trận sẽ thi đấu 01 set 6 game, bên nào thắng đến game thứ 6 trước sẽ giành phần
thắng.
 Luật “bàn thắng vàng” được áp dụng khi hai đội đang có điểm “lợi đều” lần 2 trong một
game đấu, nghĩa là, khi điểm của game đấu đang là 50-50, bên nào thắng điểm kế tiếp
sẽ thắng game đấu đó. Trọng tài sẽ có nhiệm vụ thông báo trước cho các vận động
viên khi có “bàn thắng vàng”.
 Lỗi đạp vạch khi giao bóng sẽ được bỏ qua, tuy nhiên, các vận động viên không được
di chuyển qua vạch vào trong sân.
 Khi thi đấu, các vận động viên phải tuân thủ quyết định của Trọng tài điều khiển trận đấu.
 Trong cùng một bảng đấu, khi xét vị trí nhất, nhì bảng, nếu có từ 02 đôi trở lên có cùng
điểm số như nhau, thì sẽ xét đến các chỉ số phụ theo thứ tự ưu tiên như sau: Hiệu số
game thắng - thua, tổng số game thắng, kết quả đối kháng. Trong trường hợp các chỉ

số phụ vẫn bằng nhau thì Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm.
V. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1 . Thời gian thi đấu
 Thời gian thi đấu diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 14/7/2018-22/7/2018 tùy thuộc
vào số lượng vận động viên đăng ký tham gia thi đấu.
 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
 Sân Tennis trong nhà 125 Hoàng Ngân - Cầu Giấy - Hà Nội/ hoặc sân Tennis Trường
Trung học Lý Thái Tổ , Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
VI. KINH PHÍ – TRANG PHỤC
1. Kinh phí
 Các đơn vị tự lo kinh phí bồi dưỡng luyện tập, thi đấu, ăn ở đi lại và sự an toàn cho các
Vận động viên của đơn vị mình.
 Ban tổ chức lo kinh phí tổ chức và giải thưởng.
2. Trang phục
 Mỗi Vận động viên tham gia thi đấu phải tự trang bị giày, quần áo thể thao (khuyến
khích mặc đồng phục) và dụng cụ thi đấu phù hợp.
VII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT - KHIẾU NẠI
1. Khen thưởng
 Trao tặng huy chương, cờ và tiền thưởng cho các VĐV đoạt giải Nhất, Nhì và đồng giải
Ba cho các nội dung thi đấu
2. Kỷ luật
 Mọi thành viên tham gia giải đều phải tuân theo Luật thi đấu hiện hành và Điều lệ giải.
 Cá nhân nào vi phạm Luật, Điều lệ, tuỳ theo mức độ Ban Tổ Chức sẽ có hình thức kỷ
luật thích hợp từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu
3. Khiếu nại:
 Trưởng đoàn, Huấn luyện viên có quyền khiếu nại với Ban tổ chức (bằng văn bản) khi thấy
có hiện tượng vi phạm về nhân sự, nhóm tuổi thi đấu; Việc khiếu nại phải được thực hiện
chậm nhất 15 phút ngay sau khi trận đấu có ý kiến khiếu nại kết thúc;
 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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ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Thi đấu bộ môn Tennis Vinaconex năm 2018
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