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LIÊN ĐOÀN CẦU LÔNG
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Số: 03/ĐL-LĐCL

ĐIỀU LỆ
GIẢI CẦU LÔNG CÁC CÂU LẠC BỘ
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ RỘNG TRANH CÚP ẨM THỰC TRẦN
LẦN THỨ III - NĂM 2019
I. Ý NGHĨA - MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Ý nghĩa - Mục đích
Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/194519/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/19452/9/2019); tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại", Liên đoàn cầu lông TT-Huế (TBF) phối hợp với các đơn vị: Sở Văn hoá
và Thể thao TT-Huế, Báo Thừa Thiên Huế (BTTH), Đài phát thanh truyền hình TT-Huế
(TRT) và các nhà tài trợ tổ chức Giải Cầu lông các câu lạc bộ Tỉnh Thừa Thiên Huế
mở rộng tranh cúp Ẩm Thực Trần lần thứ III - Năm 2019.
Giải được tổ chức với mục đích động viên thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu
môn cầu lông ở mọi đối tượng, lứa tuổi góp phần làm tăng cường sức khỏe và làm phong
phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân.
2. Yêu cầu
- Các đơn vị, VĐV chấp hành tốt các quy định của Điều lệ và của Ban tổ chức
như: đối tượng thi đấu, thời gian, thủ tục đăng ký, luật... để đảm bảo giải diễn ra và kết
thúc thành công với ý nghĩa, mục đích đã nêu ở trên.
- Giải tổ chức phải an toàn, có hiệu quả và chất lượng cao.
I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
1. Các câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn Tỉnh TT-Huế thuộc TBF.
2. Các câu lạc bộ cầu lông trên toàn quốc.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Nhận đăng ký thi đấu đến 17h00 ngày 19/8/2019. Các đơn vị không gửi đăng ký
danh sách đúng thời gian qui định trên sẽ không được tham gia giải.
- Mời Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên trưởng của các đơn vị, câu lạc bộ họp
chuyên môn, bốc thăm (thay giấy mời) vào lúc 14h00 ngày 20/8/2019, tại Hội trường
Tầng 1, Sở Văn Hoá – Thể thao, 08 Lý Thường Kiệt, Tp Huế.
- Thời gian thi đấu: Từ ngày 23/8/2019 đến ngày 25/08/2019.
- Địa điểm thi đấu: Trung Tâm Thể Thao Tỉnh TT-Huế, 01 Hà Huy Tập.
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IV. QUY ĐỊNH CÁC NHÓM TUỔI VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU
1. Bảng quy định nhóm tuổi:
Nhóm

Ký hiệu

Độ tuổi

Quy định

I

A

Dưới 15

Sinh năm 2004 trở về sau

II

B

16 - 30

Sinh năm 2003 - 1989
Sinh năm 1988 - 1979

III

C

31 - 40

(Trong đôi tối thiểu có 1 VĐV
sinh năm 1983 - 1979)
Sinh năm 1978 - 1969

IV

D

41 - 50

(Trong đôi tối thiểu có 1 VĐV
sinh năm 1973 - 1969)
Sinh năm 1968 - 1959

V

E

51 - 60

(Trong đôi tối thiểu có 1 VĐV
sinh năm 1963 - 1959)

VI

F

61 trở lên

Sinh năm 1958 trở về trước

- Nhóm tuổi I: Vận động viên có thể đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi II.
- Nhóm tuổi II: Vận động viên chỉ được thi đấu ở nhóm tuổi của mình.
- Từ nhóm tuổi III đến nhóm tuổi VI: Vận động viên nhóm tuổi trên có thể thi đấu
ở nhóm tuổi dưới; vận động viên nhóm tuổi dưới không được thi đấu ở nhóm tuổi trên.
- Các VĐV đã đạt huy chương tại các Giải Vô địch và Giải Trẻ quốc gia từ năm
2017 đến nay không được tham gia giải lần này.
2. Nội dung thi đấu:
- Tổ chức thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các CLB được
quyền đăng ký ở mỗi nhóm tuổi là 02 đôi nam, 02 đôi nữ, 02 đôi nam nữ.
- Chỉ tổ chức thi đấu nội dung nào có từ 05 đôi hoặc 5 đơn trở lên.
- Mỗi VĐV được đăng ký thi đấu 02 nội dung trong cùng 1 nhóm tuổi.
V. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Thể thức thi đấu:
Tùy theo số lượng các đơn vị đăng ký, BTC sẽ đưa ra hình thức bốc thăm thi đấu
cho phù hợp để đảm bảo điều kiện sức khỏe cho các vận động viên. Cụ thể:
- Từ 09 đôi trở lên đăng ký thi đấu ở một nội dung, áp dụng thể thức thi đấu loại
trực tiếp.
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- Từ 06 đến 08 đôi đăng ký thi đấu ở một nội dung, áp dụng thi đấu thể thức
chia 2 bảng (A, B) ở vòng 1. Chọn đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B và đội nhất bảng
B gặp đội nhì bảng A ở vòng bán kết. Hai đội thắng sẽ vào tranh chung kết. Hai đội thua
đồng hạng ba.
- 05 đôi đăng ký thi đấu ở một nội dung, thi đấu vòng tròn xếp hạng.
2. Cách tính điểm:
Các trận đấu trong mỗi bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm
(thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm).
Xếp hạng tại vòng thi đấu bảng theo thứ tự như sau:
• Điểm
• Hiệu số hiệp thắng - hiệp thua
• Trận đối kháng
• Hiệu số tổng số điểm thắng - tổng số điểm thua.
• Bốc thăm
VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Khen thưởng
- BTC sẽ trao huy chương, tiền thưởng và tặng phẩm của các Nhà tài trợ cho các
cá nhân đạt thành tích Nhất, Nhì và đồng hạng Ba của từng nội dung thi đấu.
- Trao giải Nhất, Nhì, Ba Toàn đoàn cho các CLB dựa trên số huy chương CLB đó
đạt được theo thứ tự ưu tiên: vàng đến bạc đến đồng. Nếu số lượng huy chương đạt được
bằng nhau thì CLB nào có VĐV tham gia nhiều hơn sẽ được xếp trên.
- Chỉ xét Giải toàn đoàn cho các CLB và đơn vị tham gia 12/18 nội dung thi đấu
(không bao gồm các nội dung đăng ký ảo). Trao giải toàn đoàn khi có ít nhất từ 03 đơn
vị, câu lạc bộ đủ điều kiện. Trong trường hợp này, BTC sẽ chỉ trao Nhất và Nhì toàn
đoàn. Cụ thể:
Nội dung

Cá nhân

Giải toàn đoàn

Huy chương

Hiện kim

Hiện vật

Vàng

3.000.000

Huy chương + Giấy chứng
nhận + Linh vật + Vợt

Bạc

1.000.000

Huy chương + Giấy chứng
nhận + Linh vật + Bao vợt

Đồng

500.000

Huy chương + Giấy chứng
nhận + Áo

Nhất

3.000.000

Cờ + Cúp

Nhì

1.500.000

Cờ

Ba

1.000.000

Cờ

2. Kỷ luật
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- BTC giải sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo đến truất quyền
thi đấu đối với các VĐV, CLB và Đơn vị vi phạm điều lệ, luật thi đấu.
- Phạt tiền đối với VĐV bị phạt thẻ:
+ Thẻ vàng: 200.000đ/01 thẻ
+ Thẻ đỏ: 500.000đ/01 thẻ
- VĐV đăng ký thi đấu nếu bỏ cuộc không lý do sẽ bị phạt 500.000đ/01 trận (trừ
trường hợp có ý kiến của nhân viên y tế).
VII. LUẬT THI ĐẤU
1. Áp dụng luật thi đấu Cầu lông do Ủy ban TDTT (trước đây) ban hành năm 2007.
2. Cầu thi đấu: BTC sẽ thông báo trong thời gian sớm nhẩt.
VIII. TRANG PHỤC THI ĐẤU
- VĐV tham gia thi đấu phải mặc trang phục thi đấu của môn Cầu lông theo qui
định của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tại văn bản số 13/LĐCLVN ngày 31/10/2012.
- Các vận động viên tham gia thi đấu đôi phải mặc đồng phục.
- Ban tổ chức có quyền từ hoãn đến không tổ chức các trận đấu mà vận động viên
không mặc trang phục đúng theo qui định.
IX. KHIẾU NẠI
- Trong trường hợp có vấn đề gì chưa được thỏa đáng hoặc chưa rõ, Trưởng đoàn
hoặc Huấn luyện viên có quyền khiếu nại. Khiếu nại phải được lập bằng văn bản gửi lên
BTC chậm nhất 15 phút sau khi trận đấu kết thúc và nộp kèm lệ phí 1.000.000đ (Một
triệu đồng). Tùy theo từng trường hợp, BTC sẽ giải quyết tại chỗ hoặc sẽ giải quyết sau
khi xác minh và thông báo kết quả đến các bên liên quan trong thời gian sớm nhất.
- Kết luận của BTC giải là kết luận cuối cùng cho tất cả các sự việc liên quan.
- Nếu khiếu nại đúng thì sẽ được hoàn trả số tiền đã nộp.
- Nếu khiếu nại sai thì số tiền trên sẽ được sung vào chi phí tổ chức. Bên bị sai
phạm chịu hoàn toàn chi phí cho việc xác minh.
X. KINH PHÍ
- Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức, giải thưởng và tặng phẩm.
- Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí cho đơn vị của mình và nộp các
khoản lệ phí thi đấu theo qui định.
Lệ phí thi đấu:
- Mỗi vận động viên tham gia thi đấu nộp lệ phí: 100.000 đồng/01 nội dung.
- Các vận động viên đã có thẻ hội viên TBF (tính đến thời điểm ban hành điều lệ
giải này) được giảm 50% lệ phí thi đấu (50.000đ/01 nội dung).
XI. THÀNH LẬP ĐOÀN VÀ QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
1. Thành lập Đoàn:
- Các đơn vị, CLB thành viên của TBF: Đều được quyền thành lập Đoàn để
tham dự giải. Trong đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các qui định sau:
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+ Đăng ký danh sách thi đấu tối thiểu 06 vận động viên;
+ Các CLB được quyền mời VĐV thuộc các tỉnh, thành trên cả nước về thi đấu
cho CLB mình;
- Các đơn vị, CLB khách mời: Thành lập Đoàn để tham dự Giải theo Thư mời.
Trong đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các qui định sau:
+ Có văn bản giới thiệu của Liên đoàn Cầu lông hoặc cơ quan quản lý TDTT địa
phương (cấp tỉnh);
+ Đăng ký danh sách thi đấu tối thiểu 06 vận động viên;
+ Các CLB được quyền mời VĐV thuộc các tỉnh, thành trên cả nước về thi đấu
cho CLB mình;
XII. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
Hồ sơ đăng ký thi đấu bao gồm:
1. Danh sách đăng ký theo mẫu.
2. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng ( hoặc bản sao có công chứng).
3. Giấy khám sức khỏe do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.
4. Các VĐV nhóm I (dưới 15 tuổi) nộp kèm bản sao giấy khai sinh khi đăng ký thi
đấu.
5. Thẻ hội viên TBF của từng vận động viên tham gia giải (bản sao).
Các văn bản đăng ký gửi về:
-

Liên đoàn cầu lông TT-Huế, Hoàng Thùy An - Trưởng Ban kinh tế đối ngoại 39 Nguyễn Trãi, P Thuận Hoà, Tp Huế và gửi kèm 01 file mềm qua địa chỉ thư
điện tử: liendoancaulongtthue@gmail.com

-

Các đơn vị và CLB ở xa có thể nộp file ảnh CMND và giấy khai sinh bản gốc
qua hộp thư điện tử của Liên đoàn hoặc qua Zalo 0914.194.492. Khi gửi vui
lòng ghi rõ nội dung: CLB... (tỉnh…) gửi hồ sơ thi đấu Giải Huế 2019.

XIII. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
- Trong quá trình tổ chức giải, nếu có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung điều lệ, lịch
thi đấu...chỉ có Ban tổ chức mới có quyền quyết định và thông báo đến các đơn vị tham
dự giải trong thời gian sớm nhất.
Nơi nhận:

- Sở VH&TT (b/c);
- LĐCL Việt Nam (b/c)
- Báo Thừa Thiên Huế (p/h);
- Đài PTTH TT-Huế (p/h);
- VTV8 (p/h);
- Trung tâm VHTT các huyện, thị xã;
- Các CLB, Cty, Đơn vị;
- Các nhà tài trợ;
- Đăng tải trên fanpage liên đoàn;
- Lưu: TTK, VPLĐ (3).

TM. LĐ CẦU LÔNG TT-HUẾ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Hải
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