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ĐIỀU LỆ 

BỘ MÔN CẦU LÔNG – GIẢI THỂ THAO PHÍA NAM NĂM 2022 

Chào mừng kỷ niệm 77 Năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam  

(28/8/1945-28/8/2022)  

 

I. Đối tượng và điều kiện tham dự: 

1. Đối tượng:  

- Là đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tại phía Nam. 

- Mỗi đơn vị được cử các cặp vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung: 

Đôi nam, Đôi nam - nữ  

- Khuyến khích các đơn vị thiếu nhân sự liên kết với đơn vị khác thuộc Bộ 

Tư pháp tại phía Nam để thành lập đội tuyển tham gia đầy đủ. 

2. Điều kiện tham dự Giải: 

- Mỗi đội tuyển đăng ký 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên và tối đa 2 cặp 

vận động viên/nội dung tham gia thi đấu. 

- Các vận động viên được tham gia nhiều nội dung nhưng phải đảm bảo sức 

khỏe để thi đấu. 

- Mỗi vận động viên chỉ được quyền đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị (nếu đăng 

ký thi đấu cho 02 đơn vị sẽ bị xóa tên và không được tham dự Giải). 

- Vận động viên tham dự Giải phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước 

công dân/ thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (bản chính) 

khi Ban Tổ chức yêu cầu. 

II. Thời gian, địa điểm thi đấu: 

1. Thời gian đăng ký 

Từ ngày ban hành điều lệ đến hết ngày 12/8/2022 (Thứ Sáu) cho Ban Tổ 

chức (Liên hệ anh Nguyễn Hồng Quang, số điện thoại: 0918.383.171). 

2. Thời gian, địa điểm, bốc thăm, khai mạc: 07
h
30, ngày 19/8/2022 (Thứ 

Sáu), tại CLB Cầu lông Làng Thiếu niên Thủ Đức, 249 Đặng Văn Bi, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh  
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3. Thời gian, địa điểm thi đấu (dự kiến): Từ 08h00-11h30, ngày 

19/8/2022 (Thứ Sáu), tại CLB Cầu lông Làng Thiếu niên Thủ Đức, 249 Đặng 

Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh 

III. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thi đấu: 

1. Danh sách Trưởng đoàn và vận động viên tham dự Giải khi đăng ký ghi rõ 

họ tên, năm sinh, số CMND/Căn cước công dân; Lãnh đạo đơn vị ký tên và đóng 

dấu vào bằng văn bản. 

2. Vận động viên tham dự Giải thể thao phải xuất trình chứng minh nhân 

dân/Thẻ căn cước công dân (bản gốc)/Thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của đơn vị (bản chính) và các giấy tờ khác có liên quan để Ban Tổ chức kiểm 

tra trước khi thi đấu. 

IV. Thể thức thi đấu và các quy định của Ban Tổ chức: 

1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Cầu lông Quốc tế do Tổng cục Thể dục 

thể thao ban hành có một số thay đổi bổ sung cho phù hợp với điều kiện tổ chức Giải. 

2. Thể thức thi đấu: 

- Căn cứ theo số lượng vận động viên đăng ký thi đấu, Ban Tổ chức sẽ tổ 

chức chia bảng hoặc thi đấu vòng tròn xếp hạng. Mỗi trận đấu được diễn ra trong 3 

séc để phân thắng bại. 

- Trường hợp hoà nhau với tỉ số 1 -1 thì các đấu thủ thi đấu séc thứ 3 để phân 

thắng bại, giữa séc thứ 3 (điểm số 11) các đấu thủ phải đổi sân cho nhau. 

- Tất cả các trận đấu được áp dụng phương pháp tính điểm trực tiếp, mỗi séc 

đấu là 21 điểm. Trường hợp các đối thủ hoà nhau ở điểm số 20 – 20 thì phải tiếp 

tục thi đấu thắng 2 điểm cách biệt để xác định thắng bại. Nếu tỉ số 26-26 thì đánh 

đến điểm 27 là thắng cuộc. 

3. Quy định chuyên môn: 

- Cầu thi đấu: Cầu Victo (Mã số 50) hoặc cầu Vinastar (Mã số 50) hoặc cầu 

88 (Mã số 50) 

- Trang phục, vợt thi đấu: Vận động viên tự trang bị vợt, trang phục thể thao, 

giày chuyên dùng tham gia thi đấu, không được dùng giầy đế đen khi vào sân thi đấu. 

- Trọng tài, giám sát: Do Ban Tổ chức Giải phân công. 

- Vận động viên thi đấu phải tuân thủ quy định của Điều lệ Giải, điều khiển 

của Trọng tài và quy định của Ban quản lý sân (CLB Cầu lông Làng Thiếu niên 

Thủ Đức). Ban Tổ chức Giải có quyền xem xét và có hình thức kỷ luật bổ sung 

(nếu có) đối với các trường hợp vi phạm. 

- Các vận động viên tham dự Giải phải có mặt trước giờ thi đấu 30 phút để 

làm thủ tục đăng ký trước trận đấu, đến trễ giờ thi đấu quy định quá 10 phút sẽ bị 

truất quyền thi đấu trận đó và bị xử thua 0 – 2.  



3 

- Trường hợp vận động viên tự ý dừng trận đấu để phản đối quyết định của 

trọng tài, không tiếp tục thi đấu thì giám sát và trọng tài lập báo cáo gửi về Ban Tổ 

chức Giải và cặp vận động viên đó xem như tự ý bỏ cuộc, bị xoá thành tích và bị 

loại khỏi Giải ngay tại thời điểm đó. 

- Vì lý do sự cố mất điện, sự cố khán giả, an ninh, an toàn hoặc vấn đề 

khác… trận đấu không thể tiến hành theo lịch thi đấu, thời gian tiến hành trận đấu 

sẽ do Ban Tổ chức quyết định và thông báo bằng văn bản cho các đơn vị. 

4. Khiếu nại về nhân sự:  

Chỉ có trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên trong danh sách đăng ký với Ban 

Tổ chức Giải mới được quyền khiếu nại về nhân sự trước trận đấu bằng văn bản.  

V. Kinh phí, khen thưởng, kỷ luật: 

1. Kinh phí:  

Công đoàn Bộ chi kinh phí giải thưởng, Công đoàn các đơn vị phía Nam huy 

động các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác tổ chức Giải. 

2. Khen thưởng: Ban Tổ chức Giải sẽ trao các giải thưởng sau trận chung 

kết, tổng kết và bế mạc Giải. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 

giải ba và 01 giải khuyến khích. 

Cơ cấu giải thưởng cho đôi nam, đôi nữ như sau:  

- 02 Giải nhất: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);  

- 02 Giải nhì: Mỗi giải 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng);  

- 04 Giải Ba: Mỗi giải 600.000 đồng/1 giải (Sáu trăm nghìn đồng). 

3. Kỷ luật:  

Ban Tổ chức giải sẽ có hình thức kỷ luật đối với các đội, cá nhân vi phạm 

Điều lệ Giải, không tham dự lễ khai mạc giải, không mặc trang phục khi dự lễ khai 

mạc, bế mạc và thi đấu, tự ý bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu; hoặc kiến nghị xử 

lý theo quy định của Công đoàn Bộ/Ban Tổ chức giải và pháp luật hiện hành. 

VI. Điều khoản thi hành: Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các vấn đề 

phát sinh khác sẽ do Trưởng Ban Tổ chức Giải quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Đảng ủy Bộ (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (để báo cáo); 

- Ban Tổ chức Giải và các Tiểu ban; 

- Các đơn vị tham gia Giải; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu Công đoàn Bộ, Ban Văn thể, Ban Tổ chức. 
 - Lưu: BTC                                                                             

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI  

Khương Thị Thanh Huyền 
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