
ĐIỀU LỆ MÔN BÓNG BÀN  

HỘI THAO VĂN HÓA KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP  

CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG 

 

I. Mục đích - Ý nghĩa 

 Là hoạt động Hội thao truyền thống định kỳ hàng năm; là sân chơi chung, cơ hội 

giao lưu đoàn kết trong toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công viên Phần mềm 

Quang Trung. 

Nhằm mục đích động viên toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại CVPM 

Quang Trung: 

- Tích cực rèn luyện thể dục thể thao; nâng cao thể lực để phục vụ tốt hơn cho 

công việc; 

- Khuyến khích việc phát triển các hoạt động thể thao – văn hóa – văn nghệ tạo 

môi trường sinh hoạt lành mạnh. 

II. Đối tượng và điều kiện tham dự 

 1. Đối tượng 

  Các vận động viên tham dự hội thao phải là cán bộ, công nhân viên đang làm việc 

tại các doanh nghiệp, trường học đang hoạt động tại CVPM Quang Trung và có thời gian 

đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên (không bao gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng) 

 2. Điều kiện tham dự 

 - Các vận động viên tham dự phải đóng lệ phí tham dự: 

  + Nội dung đơn 250.000đ/VĐV 

  + Nội dung đôi 450.000đ/đôi 

 - Các vận động viên tham dự phải tự đảm bảo sức khỏe của bản thân. 

III. Nội dung và thể thức thi đấu 

 1. Nội dung thi đấu 

 - Ban tổ chức tiến hành thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, 

đôi nam nữ. 

 - Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa 02 VĐV cho một nội dung đơn và 02 đôi 

cho một nội dung đôi. Mỗi nội dung có thể đăng ký thêm 02 VĐV (đôi) dự bị. 

 2. Thể thức thi đấu 

 - Áp dụng theo Luật thi đấu Bóng bàn do Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam ban hành. 

 - Phương thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua. 



 - Các vận động viên phải mặc trang phục thể thao khi thi đấu, bóng thi đấu do Ban 

tổ chức cung cấp. 

 - Các vận động viên đến trể 15 phút so với thời gian quy định xem như tự ý bỏ cuộc. 

 - Trọng tài do trung tâm TDTT điều động. 

 - Ban tổ chức chỉ tổ chức thi đấu các nội dung có từ 03 đơn vị trở lên đăng ký. 

IV. Thời gian và địa điểm thi đấu 

 1. Thời gian thi đấu: khai mạc 08h00 và thi đấu cả ngày 31/3/2019 (Chủ nhật). 

 2. Địa điểm thi đấu: Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Quá, Quận 12. 

V. Khen thưởng và kỷ luật 

 1. Khen thưởng 

 Ban tổ chức trao hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cho mỗi nội dung thi đấu bao gồm cờ 

lưu niệm và hiện kim như sau: 

 - Nội dung đơn nam, đơn nữ: 

* Hạng nhất: 500.000đ + cờ lưu niệm 

* Hạng nhì: 400.000đ + cờ lưu niệm 

* Hạng ba: 300.000đ + cờ lưu niệm 

 - Nội dung đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ 

* Hạng nhất: 800.000đ + cờ lưu niệm 

* Hạng nhì: 600.000đ + cờ lưu niệm 

* Hạng ba: 400.000đ + cờ lưu niệm 

 2. Kỷ luật 

 - Ban tổ chức sẽ đình chỉ thi đấu nếu phát hiện có sự gian lận hoặc có thái độ vô lễ 

đối với Ban tổ chức, Trọng tài và có hình thức kỷ luật đối với vận động viên tùy theo mức 

độ vi phạm. 

 - Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi hoặc bổ sung điều lệ khi cần thiết. 


