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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
GIẢI CẦU LÔNG ĐẠI HỘI TDTT THÀNH PHỐ HUẾ LẦN THỨ
IX- 2022
Thực hiện kế hoạch số 4669 /KH-UB ngày 23/9/2020 của UBND thành phố
Huế về việc tổ chức Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ IX năm 2022.
Căn cứ vào Điều lệ Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ IX – 2022, BTC
Đại hội TDTT thành phố Huế ban hành điều lệ môn Cầu lông trong chương trình
Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ IX -2022.
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1/ Mục đích:
- Chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2022).
- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền
thống của nhân dân trên địa bàn thành phố và Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Đẩy mạnh Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao
nhằm nâng cao thể chất cho mọi người.
- Nhằm thúc đẩy và phát triển môn Cầu lông trên địa bàn thành phố, phát
hiện và tuyển chọn VĐV để thành lập đội tuyển thành phố tham gia giải Cầu lông
Đại hội TDTT Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - 2022.
2/ Yêu cầu:
- Giải Cầu lông Đại hội TDTT Thành phố Huế tập hợp đông đảo quần chúng
thanh thiếu niên, học sinh, cán bộ, VĐV tham gia.
- Giải tổ chức phải an toàn, có hiệu quả và có chất lượng cao.
- Chấp hành nghiêm túc Điều lệ giải.
- Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cố gắng giành thành
tích cao nhất.
II. ĐỐI TƯỢNG
1/ Đơn vị: 36 phường, xã trên địa bàn Thành phố Huế
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2/ Vận động viên (VĐV)
- Là VĐV nam, nữ không phân biệt độ tuổi có hộ khẩu thường trú tại các
phường, xã thuộc thành phố Huế,VĐV có hộ khẩu thường trú tại phường, xã nào thì
thi đấu cho phường, xã đó.
- Các VĐV thuộc tuyến năng khiếu của tỉnh đều được quyền tham gia giải.
- VĐV tham gia giải phải có đủ điều kiện về sức khỏe và chịu trách nhiệm về
sức khỏe của mình
- Phải được tiêm đủ 02 liều vắc-xin và phải có thẻ kiểm soát dịch bệnh.
-VĐV thuộc đối tượng thuộc F0 không được tham gia giải.
- Các thành viên của đơn vị tham gia giải phải khai báo y tế với BTC.
-Trong quá trình tham gia giải, các đơn vị và VĐV phải thực hiện phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.
1/ Thời gian:
a) Đăng ký:
- Thủ tục đăng ký gồm có:
+02 bản danh sách đăng ký (có xác nhận tình trạng sức khoẻ VĐV của
cơ quan y tế địa phương)
+ Bản phô-tô hộ khẩu thường trú của từng VĐV
- Danh sách đăng ký gồm 01 lãnh đội, 01 huấn luyện viên và các VĐV (có
mẫu đính kèm)
- Danh sách đăng ký thi đấu phải gửi về BTC giải Cầu lông Đại hội (Trung
tâm VH,TT&TT Thành phố Huế - cơ sở 150 Nguyễn Trãi .P.Tây Lộc) trước ngày
27/04/2022
b) Họp chuyên môn:
- Họp chuyên môn và bốc thăm vào lúc 8h00 ngày 29/04/2022 tại Trung tâm
VH,TT&TT Thành phố Huế - cơ sở 150 Nguyễn Trãi. P.Tây Lộc.(Thông báo này
thay cho giấy mời)
c/ Khai mạc: Vào lúc 18h00 ngày 06 tháng 05 năm 2022(Thứ sáu)
Thi đấu : Từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 05 năm 2022
2/ Địa điểm:
Trung tâm VH,TT&TT Thành phố Huế - cơ sở 150 Nguyễn Trãi-P.Tây Lộc
IV. QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN
1/ Tính chất thi đấu: Thi đấu cá nhân và đồng đội
2/ Nội dung thi đấu:
a) Cá nhân:
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- Gồm 05 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ
- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia tối đa 02 nội dung cá nhân
- Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 VĐV ở các nội dung thi đấu đơn và 02
cặp VĐV ở các nội dung đôi.
- Vận động viên Nữ từ 36 tuổi trở lên và Nam từ 41 tuổi trở lên không được
tham gia nội dung đơn.
- Mỗi nội dung phải có ít nhất 4 đơn vị đăng ký tham gia mới được tổ chức
thi đấu.
b/ Đồng đội hỗn hợp (Nam – Nữ)
Gồm 03 trận: Thứ tự các trận như sau : Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ (đội
nào thắng 2 trận là thắng cuộc)
- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia 01 nội dung thi đấu đồng đội
- Nội dung thi đấu đồng đội hỗn hợp có ít nhất 5 đơn vị đăng ký tham gia mới
tổ chức thi đấu
3/ Thể thức thi đấu:
Tuỳ theo số lượng VĐV,đội đăng ký ở các nội dung, BTC sẽ quyết định thể
thức thi đấu hợp lý cho từng nội dung.
*/Xác định thành tích:
a/Nội dung cá nhân:
-Đấu loại trực tiếp: thi đấu 3 hiệp thắng 2.
-Thi đấu vòng tròn: Mỗi trận Thắng: 2 điểm; Thua: 1 điểm; Thua bỏ cuộc
hoặc không kết thúc trận đấu: 0 điểm (Nếu có VĐV bỏ cuộc sẽ xóa toàn bộ kết quả
của VĐV đó). Thứ tự xếp hạng sẽ được xác định chủ yếu dựa trên tổng điểm của
VĐV đạt được, VĐV nào có tổng điểm lớn hơn thì xếp trên. Nếu có từ 2 VĐV trở
lên bằng điểm nhau thì lần lượt xét (chỉ xét kết quả của các VĐV bằng điểm nhau):
+Điểm
+Đối kháng trực tiếp
+Hiệu số tổng số hiệp thắng/tổng số hiệp thua
+Hiệu số tổng số điểm thắng/tổng số điểm thua
+Bốc thăm
b/Nội dung đồng đội:
-Đấu loại trực tiếp: thi đấu 3 trận thắng 2.(đội thắng 2 - 0 xem như thắng
cuộc)
-Thi đấu vòng tròn: Mỗi trận Thắng: 2 điểm; Thua: 1 điểm; Thua bỏ cuộc
hoặc không kết thúc trận đấu: 0 điểm (Nếu có đội bỏ cuộc sẽ xóa toàn bộ kết quả
của đội đó). Thứ tự xếp hạng sẽ được xác định chủ yếu dựa trên tổng điểm của đội
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đạt được, đội nào có tổng điểm lớn hơn thì xếp trên. Nếu có từ 2 đội trở lên bằng
điểm nhau thì lần lượt xét (chỉ xét kết quả của các đội bằng điểm nhau):
+Điểm
+Đối kháng trực tiếp
+Hiệu số trận thắng/trận thua
+Hiệu số hiệp thắng/hiệp thua
+Hiệu số điểm thắng/điểm thua.
4/ Luật thi đấu:
- Áp dụng Luật Cầu lông do Tổng Cục TDTT Việt Nam ban hành mới nhất
- Cầu thi đấu: Sử dụng Cầu Thành Công.
5/ Trọng tài: Do BTC điều động và phân công
6/ Trang phục thi đấu:
VĐV khi thi đấu phải mang trang phục thi đấu đúng theo quy định của môn
Cầu lông (quần áo thể thao gọn gàng, mang đầy đủ giày, tất..)
7/ Khiếu nại:
- Trong quá trình thi đấu có những vướng mắc, lãnh đội hoặc HLV là người có
quyền khiếu nại bằng văn bản với BTC hoặc Tổng Trọng tài. Lệ phí khiếu nại:
200.000đ/lần, số tiền này sẽ được hoàn trả lại nếu trường hợp khiếu nại được xác
định là đúng.
- Được phép khiếu nại trước trận đấu về nhân sự.
- Sau trận đấu 5 phút về chuyên môn tùy thuộc nội dung khiếu nại, BTC sẽ
giải quyết kịp thời.
- Trong mọi trường hợp, quyết định cuối cùng là của BTC giải. Nếu cảm thấy
không thỏa đáng, các đơn vị có quyền khiếu nại lên BTC Đại hội thành phố.
V. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT:
1/ Khen thưởng:
a/Nội dung cá nhân: BTC sẽ trao giấy chứng nhận và hiện kim cho các giải
Nhất, Nhì , Ba (hoặc đồng hạng ba) cho mỗi đối tượng của các nội dung thi đấu.
b/Nội dung đồng đội: BTC sẽ trao Cờ và hiện kim cho các đội Nhất, Nhì và
Ba.
2/ Kỷ luật:
- Các đơn vị tập thể, cá nhân vi phạm điều lệ và những qui định của BTC sẽ
chịu hình thức cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài.
- Trong quá trình thi đấu, VĐV vi phạm các lỗi về tác phong đạo đức sẽ bị
trọng tài xử phạt tuỳ theo mức độ vi phạm.
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- Các VĐV phải có mặt trước giờ thi đấu 10 phút để chuẩn bị, sau 3 lần gọi
tên (10 phút) nếu VĐV hoặc đội nào không có mặt xem như bỏ cuộc và sẽ bị xử
thua trận đấu đó.
VI. KINH PHÍ:
- Các đơn vị, cá nhân tham gia Giải Cầu lông Đại hội TDTT Thành phố Huế
lần thứ IX năm 2022 chịu toàn bộ kinh phí trong thời gian chuẩn bị và tham gia thi
đấu.
- BTC giải chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí về công tác tổ chức, giải thưởng
của giải đấu.
VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề
phát sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để BTC bổ sung và điều chỉnh cho
phù hợp.
- Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ khi thấy cần thiết
và thông báo bằng văn bản cho các đơn vị.
- Những điều không ghi trong điều lệ này, BTC có toàn quyền quyết định.
- Nhận được điều lệ này đề nghị các phường, cơ quan, đơn vị tích cực đăng
ký tham gia, tuyển chọn VĐV, tổ chức tập luyện và tham dự giải đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:
- Sở VH&TT Tỉnh (b/c);
- UBND Thành phố (b/c);
- Phòng VHTT- TP Huế (b/c);
- UBND các phường, xã thuộc TP
- Lưu (VP)./.

TM. BAN TỔ CHỨC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Việt Hùng
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VH,TT&TT TP.HUẾ
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