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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017.
- Hưởng ứng phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh trong sinh viên phong trào rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại; thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao
sức khỏe; phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên.
- Phát hiện và tuyển chọn những sinh viên tài năng để thành lập đội tuyển thể thao
sinh viên UEH tham dự các giải cấp thành phố và toàn quốc.
2. Yêu cầu
- Thu hút đông đảo sinh viên tham gia thi đấu và cổ vũ.
- Công tác tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo việc tuân thủ điều lệ, tính
công bằng trong thi đấu.
- Các đơn vị phải tăng cường công tác tập luyện và tổ chức tốt đội tuyển tham dự
Hội thao.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA
1. Đối tượng
- Mỗi khoa, viện, ký túc xá (KTX) thành lập một đoàn tham gia Hội thao.
- Các thành viên tham gia Hội thao phải là sinh viên hệ đại học chính quy tập
trung đang học tập tại trường, không bị các hình thức kỷ luật và đảm bảo sức khỏe
theo quy định.
- Mỗi sinh viên chỉ được tham gia một đơn vị, riêng sinh viên ký túc xá phải ở
nội trú từ 5 tháng (01 học kỳ) trở lên.
- Sinh viên là vận động viên đẳng cấp, chuyên nghiệp, đạt Huy chương vàng các
môn thi đấu cấp thành phố và đạt Huy chương các môn thi đấu cấp toàn quốc không
được tham gia các nội dung thi đấu cá nhân môn đã đạt huy chương.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian diễn ra Hội thao từ ngày 12/3/2017 đến ngày 23/4/2017, lịch trình cụ
thể sau:
+ Khai mạc Hội thao: Vào lúc 08g00 sáng ngày 12/3/2017.
+ Tổ chức thi đấu các môn: Vào các buổi tối từ thứ Hai đến Chủ nhật và cả ngày
thứ Bảy, Chủ Nhật từ ngày 12/3/2017 đến ngày 23/4/2017. Thời gian thi đấu cụ thể
từng môn sẽ được thông báo trong buổi họp bốc thăm.
+ Bế mạc và trao giải thưởng Hội thao: Vào lúc 09g30 sáng ngày 23/4/2017.
- Địa điểm thi đấu: Cơ sở đào tạo và hoạt động thể dục thể thao của UEH tại
Quận 8 và Nhà thi đấu trường THPT Nguyễn Thị Định.
- Tổ chức họp bốc thăm và chuẩn bị khai mạc: Vào lúc 17g30 ngày 06/3/2017 tại
Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3.

3. Hồ sơ đăng ký:
- Nộp đơn đăng ký theo đơn vị có xác nhận của lãnh đạo khoa, viện, KTX theo
mẫu do Ban Tổ chức quy định, có dán hình (hình chụp trong vòng 06 tháng trở lại),
nộp kèm bản photocopy (không cần sao y bản chính) thẻ bảo hiểm tai nạn, thẻ sinh
viên, thẻ nội trú KTX có hình (đối với sinh viên tham gia đoàn KTX).
- Mỗi đơn vị phải có 01 trưởng đoàn, 01 phó đoàn chịu trách nhiệm quản lý đoàn.
- Thời gian đăng ký tham gia Hội thao: Hạn cuối ngày 28/02/2017 tại Phòng
Công tác chính trị (Phòng A.218, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3).
4. Thông tin Hội thao
- Thông tin về Hội thao và kết quả thi đấu được cập nhật trên website:
www.ctct.ueh.edu.vn và www.youth.ueh.edu.vn
- Liên hệ bộ phận thường trực Ban Tổ chức Hội thao tại Phòng Công tác chính trị
hoặc qua email: ductien@ueh.edu.vn.
III. CÁC MÔN THI ĐẤU
1. Môn Bóng đá mini
- Nội dung thi đấu: bóng đá mini (5 người) nam, bóng đá mini (5 người) nữ.
- Mỗi đội đăng ký tối đa 15 người (03 lãnh đạo đội và 12 vận động viên).
- Mỗi đội phải có đồng phục thi đấu theo quy định.
- Áp dụng luật Bóng đá mini (5 người) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
- Thời gian dự kiến: tối thứ Sáu và sáng, chiều thứ Bảy, Chủ nhật.
2. Môn Bóng chuyền
- Nội dung thi đấu: bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ.
- Mỗi đội đăng ký tối đa 15 người (03 lãnh đạo đội và 12 vận động viên).
- Mỗi đội phải có đồng phục thi đấu theo quy định.
- Áp dụng luật Bóng chuyền của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.
- Thời gian dự kiến: các buổi tối thứ Bảy, Chủ nhật
3. Môn Bóng bàn
- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.
- Mỗi đội đăng ký 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 02 đôi nam, 02 đôi nữ, 01 đôi nam - nữ.
- Áp dụng luật Bóng bàn của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.
- Thời gian dự kiến: các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu.
4. Môn Cầu lông
- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ.
- Mỗi đội đăng ký 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ. Mỗi sinh viên
chỉ được tham gia 1 nội dung.
- Áp dụng luật thi đấu Cầu lông của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.
- Thời gian dự kiến: sáng, chiều thứ Bảy, Chủ nhật của ngày 15,16/4/2017.
5. Môn Kéo co
- Nội dung thi đấu: đồng đội nam, đồng đội nữ.
+ Hạng cân nam:
540 kg
+ Hạng cân nữ:
420 kg
- Mỗi đội đăng ký tối đa 10 vận động viên/1 đội/1 hạng cân (8 chính thức, 2 dự
bị).
- Áp dụng luật thi đấu kéo co do Tổng cục TDTT ban hành tại quyết định số
1693/QĐ – TCTDTT ngày 12 tháng 11 năm 2010.
- Thời gian dự kiến: Các buổi sáng, chiều Chủ nhật.
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6. Môn Taekwondo
- Nội dung thi đấu: 21 nội dung
+ Thi đấu đối kháng cá nhân: 16 nội dung
- Nữ: Dưới 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67 và trên 67 kg.
- Nam: Dưới 50, 54, 58, 62, 67, 72, 78 và trên 78 kg.
+ Thi quyền tiêu chuẩn (standard poomsae): 05 nội dung
- Cá nhân nữ
- Cá nhân nam
- Đồng đội nữ (03 vận động viên)
- Đồng đội nam (03 vận động viên)
- Đôi nam - nữ
- Áp dụng luật thi đấu và luật thi quyền của Liên đoàn Taekwondo thế giới
(WTF).
Nội dung cụ thể các môn thi đấu được công bố chi tiết trong Điều lệ của Hội thao.
IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
1. Khen thưởng
- Giải thưởng từng môn thi đấu gồm: huy chương, tiền thưởng cho hạng 1, 2, 3.
- Giải toàn đoàn: được tính theo bảng tổng kết huy chương các môn thi đấu với
giải thưởng:
+ Giải Nhất: Cúp, tiền thưởng.
+ Giải Nhì: Cờ, tiền thưởng.
+ Giải Ba: Cờ, tiền thưởng.
+ Giải Phong cách: Cờ, tiền thưởng
2. Kỷ luật
Tất cả vận động viên, cổ động viên có hành vi phi thể thao hoặc cổ động quá
khích, tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật hoặc đề nghị kỷ
luật theo quy định của trường. Riêng những sinh viên bỏ cuộc các nội dung sẽ bị trừ
điểm rèn luyện theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn - Hội khoa, viện, KTX
- Báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tập luyện và
tham gia Hội thao.
- Tuyên truyền các hoạt động của Hội thao đến toàn thể sinh viên.
- Tổ chức tập luyện, chuẩn bị chu đáo cho các đội tuyển tham gia thi đấu.
- Huy động lực lượng sinh viên tham dự lễ khai mạc, bế mạc và cổ vũ cho đội
tuyển thi đấu.
2. Thành lập Ban Tổ chức
1. Ông Nguyễn Thiện Duy
Trưởng phòng CTCT
Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Trúc
Trưởng ban GDTC
Phó Trưởng ban
3. Ông Dương Minh Mẫn
Phó Bí thư Đoàn TN
Phó Trưởng ban
4. Ông Trần Anh Thanh Sơn
Phó Trưởng phòng CTCT Phó Trưởng ban
5. Ông Ngô Đức Tiên
Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên TT
6. Bà Giang Thị Bích Thảo
Trưởng Trạm Y tế
Thành viên
7. Ông Huỳnh Vĩnh Hưng
Phó Trưởng ban GDTC
Thành viên
8. Ông Hà Duy Thắng
Phó Giám đốc TT.HTSV Thành viên
9. Ông Trần Nhật Hoàng
Chủ tịch Hội Sinh viên
Thành viên
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10. Ông Nguyễn Đức Việt
Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên
11. Ông Nguyễn Ngọc Hưng
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
12. Ông Hứa Hiền Giang
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
13. Ông Trần Đình Thành
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
14. Ông Vũ Đình Lợi
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
15. Ông Dương Tấn Hải
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
16. Ông Lê Đào Ái Quốc
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
17. Ông Nguyễn Công Nam
Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên
18. Ông Trịnh Quốc Lâm
Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên
19. Bà Thái Kim Liên
Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên
3. Tiến độ thực hiện
- 07/02/2017 – 16/02/2017: Dự thảo Kế hoạch, Điều lệ Hội thao.
- 17/02/2017 - 24/02/2017: Triển khai Kế hoạch, Điều lệ Hội thao đến các đơn
vị, cơ sở Đoàn - Hội.
- 25/02/2017 - 28/02/2017: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các đơn vị.
- Ngày 06/3/2017: Họp bốc thăm các môn thi đấu.
- Ngày 08/3/2017: Công bố lịch thi đấu các môn.
- 12/3/2017 - 23/4/2017: Thi đấu các môn của Hội thao.
- Ngày 12/3/2017: Khai mạc Hội thao.
- Ngày 23/4/2017: Bế mạc, tổng kết và trao giải Hội thao.
Để đảm bảo Hội thao đạt kết quả tốt, Ban Giám hiệu đề nghị lãnh đạo các khoa,
viện, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, động viên tạo điều kiện để các cơ sở Đoàn - Hội, tổ
chức tuyển chọn và thành lập đoàn tham gia hội thao. Ban Giám hiệu phân công
Phòng Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với Ban Giáo dục thể chất, Đoàn Thanh
niên, Hội Sinh viên trường và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các thành viên BTC;
- Các đơn vị khoa, viện, TT.HTSV;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;
- Website CTCT, Đoàn TN;
- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 238/KH-ĐHKT-CTCT ngày 16 tháng 02 năm 2017
của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng tham dự
- Mỗi khoa, viện, ký túc xá (KTX) thành lập một đoàn tham gia Hội thao.
- Các thành viên tham gia Hội thao phải là sinh viên hệ đại học chính quy tập
trung đang học tập tại trường, không bị các hình thức kỷ luật và đảm bảo sức khỏe
theo quy định.
- Mỗi sinh viên chỉ được tham gia một đơn vị, riêng sinh viên ký túc xá phải ở
nội trú từ 5 tháng (01 học kỳ) trở lên.
Điều 2. Hệ thống, nội dung tổ chức thi đấu
- Hệ thống thi đấu Hội thao truyền thống sinh viên do Phòng Công tác chính trị
chủ trì, phối hợp với Ban Giáo dục thể chất, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường
và các đơn vị liên quan tổ chức.
- Tổ chức 06 môn thể thao gồm: Bóng đá mini, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu
lông, Kéo co và Taekwondo.
Điều 3. Thời gian - Địa điểm thi đấu
- Thời gian diễn ra Hội thao từ ngày 12/3/2017 đến ngày 23/4/2017, lịch trình cụ
thể như sau:
+ Khai mạc Hội thao: Vào lúc 08g00 sáng ngày 12/3/2017.
+ Tổ chức thi đấu các môn: Vào các buổi tối từ thứ Hai đến Chủ Nhật và cả ngày
Thứ Bảy, Chủ Nhật từ ngày 12/3/2017 đến ngày 23/4/2017. Thời gian thi đấu cụ thể
từng môn sẽ được thông báo trong buổi họp bốc thăm.
+ Bế mạc và trao giải thưởng Hội thao: Vào lúc 09g30 sáng ngày 23/4/2017.
- Địa điểm thi đấu: Cơ sở đào tạo và hoạt động thể dục thể thao của UEH tại
Quận 8 và Nhà thi đấu của trường THPT Nguyễn Thị Định.
- Tổ chức họp bốc thăm và chuẩn bị khai mạc: Vào lúc 19h30 ngày 06/3/2017 tại
phòng A 218 - Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3.
Điều 4. Điều kiện tham dự
1. Trình độ chuyên môn
- Sinh viên là vận động viên (VĐV) đẳng cấp, chuyên nghiệp, đạt Huy chương
vàng các môn thi đấu cấp thành phố và đạt Huy chương các môn thi đấu cấp Toàn
quốc không được tham gia các nội dung thi đấu cá nhân môn đã đạt huy chương.

Quy định VĐV đẳng cấp, chuyên nghiệp: Là những VĐV từng được cơ quan
quản lý nhà nước về TDTT hoặc các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Quốc gia phong
đẳng cấp, VĐV từ cấp I trở lên; VĐV đã từng tham gia các giải sinh viên thế giới, sinh
viên khu vực Đông Nam Á tuy chưa được phong đẳng cấp đều tính như VĐV có đẳng
cấp.
2. An toàn và bảo hiểm
- Sinh viên tham dự thi đấu phải có đầy đủ sức khỏe, không mắc các chứng bệnh
như tim mạch, thần kinh và các bệnh lây nhiễm.
- Tất cả VĐV tham gia thi đấu bắt buộc phải mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế.
- Sinh viên phải có tác phong gọn gàng, móng tay, móng chân cắt ngắn và không
được đeo vật nhọn hoặc bằng kim loại trong khi thi đấu.
3. Hồ sơ và thủ tục tham dự
- Hồ sơ đăng ký tham gia thi đấu từng môn có xác nhận của lãnh đạo khoa, viện,
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên theo mẫu do Ban Tổ chức (BTC) quy định, có dán hình
(hình chụp trong vòng 06 tháng trở lại).
- Thời gian đăng ký tham gia Hội thao: hạn cuối ngày 28/02/2017 tại Phòng
Công tác chính trị (Phòng A.218). Các hồ sơ nộp trễ hạn hay không đúng quy định đều
coi như không hợp lệ.
- Bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế của từng VĐV (bản photo).
Điều 5. Quy định về tổ chức thi đấu
- Áp dụng luật thi đấu mới nhất của từng môn thể thao.
- Căn cứ vào đặc điểm và luật thi đấu BTC sẽ quy định về số lượng đội, VĐV
cho từng nội dung, thể thức thi đấu, cách tính điểm, xếp hạng và các nội dung thi đấu
cụ thể.
- Các môn thể thao được tiến hành tổ chức khi có từ 3 đơn vị trở lên đăng ký.
Trong từng nội dung thi đấu phải có ít nhất 3 VĐV từ 3 đơn vị (cho môn cá nhân) hoặc
có ít nhất 3 đội từ 3 đơn vị đăng ký tham dự.
- Trường hợp đã đăng ký đủ số lượng, nhưng do các đơn vị hoặc các VĐV bỏ
cuộc sau khi bốc thăm hoặc bị loại do vi phạm điều lệ thì vẫn tiến hành tổ chức, số
lượng huy chương được trao vẫn giữ nguyên cho các đơn vị, VĐV có mặt thi đấu.
Điều 6. Trao thưởng và chứng nhận thành tích
- BTC sẽ trao huy chương, giấy chứng nhận thành tích và giải thưởng cho các
giải cá nhân, giải đôi, giải đồng đội đoạt hạng 1, 2, 3;
- Trường hợp chỉ có 3 đơn vị hoặc 3 VĐV từ 3 đơn vị đăng ký tham dự trong mỗi
nội dung thi đấu thì chỉ trao giải nhất, nhì;
- Các nội dung thi đấu có từ 08 cá nhân, đơn vị tham dự trở lên (đối với thể thức
đấu loại trực tiếp), có từ 06 cá nhân, đơn vị trở lên (đối với thể thức chia bảng) BTC sẽ
trao giải đồng hạng 3;
- Giải toàn đoàn: được tính theo bảng tổng kết huy chương các môn thi đấu với
giải thưởng:
+ Giải Nhất: Cúp, tiền thưởng.
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+ Giải Nhì: Cờ, tiền thưởng.
+ Giải Ba: Cờ, tiền thưởng.
Điều 7. Kỷ luật
Các cá nhân, đơn vị gian lận về đối tượng, hồ sơ đăng ký, vi phạm các quy định
của luật thi đấu hoặc có những hành vi phản thể thao sẽ bị xử lý kỷ luật bằng các hình
thức sau:
- Tùy theo mức độ vi phạm, VĐV sẽ bị xử lý từ khiển trách đến cấm thi đấu 01
năm trở lên. Chỉ đạo viên và Huấn luyện viên (HLV) có liên quan trực tiếp đến các
trường hợp vi phạm sẽ bị truất quyền chỉ đạo, huấn luyện trong thời hạn 01 năm trở
lên.
- Truất quyền thi đấu của cá nhân hoặc đơn vị có liên quan.
- Không công nhận thành tích của đơn vị ở môn thể thao đã vi phạm.
- Các trường hợp đi trễ sẽ bị xử thua hoặc truất quyền thi đấu theo luật thi đấu và
quy định của BTC.
- Các cá nhân và đơn vị vi phạm những nội dung trên sẽ bị xét thi đua khen
thưởng trong hệ thống Đoàn - Hội và bị trừ điểm rèn luyện sinh viên theo quy định.
Điều 8. Khiếu nại
1. Quy định chung
- Các khiếu nại phải thực hiện bằng văn bản do lãnh đạo đoàn hoặc HLV có tên
trong danh sách đăng ký của đơn vị được cử ký tên.
2. Các hình thức khiếu nại
2.1. Về đối tượng tham dự
- Thực hiện trước khi bắt đầu trận thi đấu. Các đơn vị bị khiếu nại phải trình theo
yêu cầu của BTC một trong các giấy tờ phù hợp với việc khiếu nại gồm:
+ Giấy chứng minh nhân dân;
+ Thẻ sinh viên;
+ Các giấy tờ khác có liên quan nhằm phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại.
- BTC Hội thao có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại căn cứ theo các quy định
hiện hành, không để ảnh hướng đến tiến trình tổ chức hội thao. Trường hợp chưa đủ cơ
sở để thẩm tra thì BTC vẫn cho tiến hành thi đấu; sau khi xác minh (chậm nhất là 7
ngày), BTC sẽ thông báo với các đơn vị có liên quan và áp dụng các hình thức kỷ luật
(nếu có).
2.2. Về kỹ thuật chuyên môn
- Khiếu nại phải được thực hiện ngay sau khi kết thúc trận đấu hoặc theo các quy
định hiện hành, không để ảnh hưởng đến tiến trình tổ chức hội thao. Trường hợp chưa
đủ cơ sở để thẩm tra thì BTC vẫn cho tiến hành thi đấu; sau khi xác minh (chậm nhất
là 7 ngày) BTC sẽ thông báo với các đơn vị có liên quan và áp dụng các hình thức kỷ
luật (nếu có).
- Đối với khiếu nại phát sinh do lỗi trực tiếp liên quan đến luật trong quá trình thi
đấu sẽ do Ban Trọng tài điều hành trận đấu đó giải quyết; mọi đơn vị phải chấp hành
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các quyết định của Ban Trọng tài, không được cố tình làm cản trở cuộc thi đấu; Nếu
đơn vị khiếu nại chưa thấy thỏa đáng thì được phép làm văn bản khiếu nại lên BTC
sau khi trận đấu kết thúc.
Điều 9. Thẩm quyền sửa đổi điều lệ
Chỉ có BTC Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017 mới có quyền sửa
đổi hoặc bổ sung điều lệ này.
CHƯƠNG II
ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN
Điều 10. Môn Bóng đá mini (5 người)
1. Nội dung thi đấu
Có 2 nội dung thi đấu gồm: Bóng đá mini nam và Bóng đá mini nữ.
2. Số lượng đăng ký
- Mỗi đơn vị khoa, viện, KTX được đăng ký 01 đội nam và 01 đội nữ.
- Mỗi đội được đăng ký danh sách theo quy định của luật thi đấu bóng đá 5
người, tối đa 12 VĐV.
3. Quy định chuyên môn
3.1. Bóng đá mini nam
Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt
tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết. Vòng tứ kết sẽ đấu chéo
từng cặp như sau:
(1) Nhất A - Nhì C.
(3) Nhất C - Nhì B.

(2) Nhất B - Nhì D.
(4) Nhất D - Nhì A.

- Bốn đội thắng vòng tứ kết sẽ vào tranh bán kết theo từng cặp:
Thắng trận tứ kết 1 - Thắng trận tứ kết 2
Thắng trận tứ kết 3 - Thắng trận tứ kết 4
- Các trận thi đấu vòng tứ kết, bán kết thi đấu loại trực tiếp, nếu sau hai hiệp đấu
chính thức (40 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đá luân lưu 6 mét để phân thắng bại. (Mỗi đội 3
quả, sau đó mỗi đội 1 quả).
- Hai đội thắng trận bán kết tranh nhất – nhì, hai đội thua đồng hạng ba.
- Trận chung kết nếu 2 đội hoà nhau ở 2 hiệp chính, thì thi đấu 2 hiệp phụ, mỗi
hiệp 5 phút, nếu hoà thì đá luân lưu 6 mét để phân thắng bại. (Mỗi đội 3 quả, sau đó
mỗi đội 1 quả).
- Cách tính điểm : thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua hoặc bỏ cuộc 0 điểm.
- Tính tổng số điểm của mỗi đội đạt được để xếp hạng: Nếu có từ hai đội bóng
trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả các trận đấu giữa các đội bóng đó với
nhau theo thứ tự: Số điểm, hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua, số bàn thắng, đội
bóng nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét
các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong bảng theo thứ tự: Hiệu số của tổng số bàn
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thắng và tổng số bàn thua; tổng số bàn thắng; đội bóng nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp
trên; nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên.
3.2. Bóng đá mini nữ
BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu trên cơ sở số lượng đội đăng ký tham gia và
sẽ phổ biến trước khi bốc thăm thi đấu.
4. Quy định về xử phạt
- Cầu thủ bị 02 thẻ vàng thì sẽ bị đình chỉ thi đấu 01 trận tiếp theo, thẻ đỏ trực
tiếp thì sẽ bị đình chỉ 02 trận tiếp theo.
- Cầu thủ nào bị 02 thẻ đỏ trực tiếp thì sẽ bị truất quyền thi đấu suốt giải.
- Đội nào vi phạm 01 trong những trường hợp sau sẽ bị xử thua 0 – 3.
+ Đến trễ giờ quy định thi đấu 15 phút.
+ Tự ý dừng trận đấu khi chưa có quyết định của trọng tài, nếu đội thua tỉ số hơn
0-3 tự ý dừng trận đấu thì giữ nguyên tỉ số đó.
+ Có từ 01 cổ động viên, 01 VĐV trở lên có hành vi xấu hoăc bạo lực với đội
bạn, trọng tài, khán giả, BTC trước, trong, sau trận đấu.
5. Các quy định khác
- Các đội bóng tham gia thi đấu phải có mặt trước 30 phút để làm thủ tục thi đấu.
- Trang phục thi đấu phải đồng nhất, nếu 02 đội cùng màu áo phải bốc thăm mặc
áo do BTC cấp.
- Các VĐV thi đấu đúng giày quy định, tất cao, đồ bao cổ chân (RT).
- Các VĐV đã bị xử lý kỷ luật cấm thi đấu ở 01 hay nhiều trận tiếp theo, nếu đội
vẫn đưa vào đội hình thi đấu sẽ bị truất quyền thi đấu suốt giải đối với VĐV đó.
- Một VĐV chỉ đăng ký cho một đội bóng, nếu BTC phát hiện đăng ký thi đấu
cho 02 đội bóng trở lên thì VĐV đó sẽ bị truất quyền thi đấu suốt giải.
- Các trận đấu diễn ra trong 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, không bấm thời gian chết,
sử dụng bóng futsal số 4.
- Đội có VĐV bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ) sau 02 phút mới được thay VĐV
khác vào, nếu đội bóng đó bị thua 1 bàn thì được phép thay VĐV khác vào ngay.
- Đội nào phạm từ lỗi thứ 06 trở đi thì sẽ bị đá quả phạt 10 mét không hàng rào.
- Đá biên, đá phạt góc trong vòng 04 giây nếu không đưa bóng vào cuộc thì sẽ bị
đổi đá biên, nếu đá biên vào khung thành thì không công nhận bàn thắng, đá phạt góc
vào khung thành thì sẽ tính bàn thắng.
- Khi thủ môn bắt bóng trực tiếp được quyền dùng chân đá lên, khi vào khung
thành sẽ không tính bàn thắng.
- Bóng hết đường biên ngang, thủ môn chỉ được phép ném lên, nếu bóng chưa
qua sân đối phương mà đồng đội trả về cho thủ môn thì sẽ bị phạt 01 quả gián tiếp.
- Bóng hết đường biên ngang, thủ môn chỉ được phép ném lên, nếu bóng qua sân
đối phương mà đồng đội trả về cho thủ môn, thủ môn được phép giữ bóng bằng chân
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trong vòng 04 giây kể cả trong vòng cấm địa hoặc ngoài vòng cấm địa, nếu quá 04
giây thì sẽ bị phạt 01 quả gián tiếp.
- Thay người phải đúng vị trí cầu thủ thay ra phải rời khỏi sân thì cầu thủ thay
vào mới được vào sân, nếu vi phạm thì sẽ bị phạt 01 thẻ vàng, coi như trường hợp thay
người không hợp lệ.
- Nếu hòa nhau, thì ở hiệp phụ 06 lỗi ở hiệp trước vẫn giữ nguyên.
6. Cách tính điểm phong cách
- Giải phong cách sẽ trao cho 01 trong 04 đội vào vòng bán kết.
- Cơ sở tính điểm phong cách: đội nào có tổng số thẻ vàng thấp nhất trong giải
(thẻ đỏ bằng 02 thẻ vàng) sẽ được trao giải phong cách.
Điều 11. Môn Bóng chuyền
1. Nội dung thi đấu: Bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ.
2. Số lượng đăng ký
- Mỗi đơn vị khoa, viện, KTX được đăng ký 01 đội nam và 01 đội nữ.
- Mỗi đội được đăng ký danh sách các thành viên theo quy định của Luật bóng
chuyền, tối đa 12 vận động viên.
3. Quy định chuyên môn
- Tùy theo số đội bóng đăng ký thi đấu, BTC sẽ chọn hình thức thi đấu phù hợp.
Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức chia bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm,
chọn đội có điểm từ cao xuống thấp vào vòng trong để tiếp tục thi đấu vòng bán kết và
chung kết.
- Cách tính điểm : thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.
- Các đội sẽ thi đấu 03 ván, đội nào thắng 02 ván trước thì thắng trận.
- Cách xếp hạng vòng bảng:
+ Đội nào có tổng số điểm nhiều hơn thì xếp trên.
+ Trong trường hợp hai hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào có
tỷ số "tổng quả thắng/tổng quả thua" lớn hơn đội đó xếp trên.
+ Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào có "tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua"
lớn hơn sẽ xếp trên.
+ Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu giữa 02 đội sẽ
xếp trên.
4. Các quy định khác
- Các đội bóng tham gia thi đấu phải có mặt trước giờ thi đấu ít nhất 30 phút để
làm thủ tục.
- Trang phục thi đấu phải đồng nhất, áo chỉ được in từ số 1 đến số 18; số in ở
trước ngực cao 15cm và in phía sau lưng cao 20cm. VĐV libero (nếu có) phải mặt áo
có số và màu khác với đồng đội. Đội không mặc trang phục đúng quy định sẽ không
được thi đấu.
- Bóng thi đấu: Power.
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- Áp dụng luật Bóng chuyền của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.
Điều 12. Môn Bóng bàn
1. Nội dung thi đấu
- Đôi: Có 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ.
- Cá nhân:
+ Nội dung đơn phong trào: đơn nam, đơn nữ.
+ Nội dung đơn nâng cao: dành cho các VĐV đẳng cấp (chỉ tổ chức thi đấu khi
có từ 3 VĐV trở lên).
2. Số lượng đăng ký
- Mỗi đội đăng ký 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 02 đôi nam, 02 đôi nữ, 01 đôi nam - nữ.
3. Quy định chuyên môn
3.1. Thể thức thi đấu
Tùy theo số lượng VĐV đăng ký tham dự các nội dung, BTC sẽ tổ chức thi đấu
loại trực tiếp hoặc vòng tròn, thi đấu 5 ván thắng 3 ván. Mỗi ván thi đấu 11 điểm.
3.2. Luật thi đấu
- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.
- Bóng thi đấu: Bóng Trung Quốc “Song Hỷ” màu trắng, đường kính 40 mm.
- Các VĐV khi thi đấu nội dung đồng đội phải mặc trang phục thi đấu thể thao
cùng màu và in tên đơn vị.
- Chọn hạt giống: Căn cứ vào kết quả năm 2016.
- Các VĐV cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên.
Điều 13. Môn Cầu lông
1. Nội dung thi đấu
- Đôi: đôi nam và đôi nữ.
- Cá nhân:
+ Nội dung đơn phong trào: đơn nam, đơn nữ.
+ Nội dung đơn nâng cao: dành cho các VĐV đẳng cấp (chỉ tổ chức thi đấu khi
có từ 3 VĐV trở lên).
2. Số lượng đăng ký
- Mỗi đội đăng ký 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ. Mỗi VĐV chỉ
tham gia thi đấu 01 nội dung.
3. Quy định chuyên môn
3.1. Thể thức thi đấu
- Các trận đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua, thi
đấu 3 ván thắng 2 ván.
- Mỗi ván thi đấu 15 điểm.
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3.2. Luật thi đấu
- Áp dụng luật thi đấu Cầu lông của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.
- Cầu thi đấu: Cầu Thành Công.
- Các VĐV khi thi đấu nội dung đôi phải mặc trang phục thi đấu thể thao cùng
màu và in tên đơn vị.
- Các VĐV cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên.
Điều 14. Môn Kéo co
1. Nội dung thi đấu
- Hạng cân Nam:

540 kg

- Hạng cân Nữ:

420 kg

2. Số lượng đăng ký
- Mỗi đoàn gồm có: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 đội nam, 01 đội nữ.
Tổng cộng 10 VĐV cho mỗi hạng cân (08 VĐV chính thức, 02 VĐV dự bị).
- Mỗi hạng cân có từ 03 đội trở lên mới tổ chức thi đấu.
3. Quy định chuyên môn
3.1. Thể thức thi đấu
Áp dụng luật thi đấu Kéo co do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành theo Quyết
định số 1693/QĐ - TCTDTT ngày 12 tháng 11 năm 2010.
BTC sẽ quyết định phương thức thi đấu tùy theo số lượng đội đăng ký tham dự.
Thi đấu loại trực tiếp 3 thắng 2 hoặc đấu vòng tròn. Trường hợp 02 đội thi đấu kéo dài
ở mỗi hiệp đấu mà thời gian dài hơn 10 phút vẫn chưa phân thắng bại thì trọng tài sẽ
tiến hành xét biên bản hạng cân đăng ký ban đầu của 02 đội đó:
+ Trọng lượng đội nhẹ hơn sẽ thắng.
+ Trường hợp hai đội đồng cân sẽ bốc thăm.
Các trận đấu được tiến hành từ khi có đủ 8 VĐV chính thức và đội được đấu tiếp
hiệp sau khi có ít nhất 07 VĐV tham gia thi đấu, nếu có 06 VĐV sẽ bị xử thua.
Các đội được phép thay 01 VĐV cho mỗi trận đấu, trọng lượng VĐV thay vào phải
bằng hoặc nhỏ hơn trọng lượng VĐV thay ra và được sự kiểm tra của trọng tài bàn.
3.2. Trang phục
Đội tham dự phải có trang phục thống nhất theo luật quy định và mang giày bata
khi thi đấu.
Điều 15: Môn Taekwondo
1. Nội dung thi đấu: 21 nội dung
1.1. Thi đấu đối kháng cá nhân: 16 nội dung
- Nữ: Dưới 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67 và trên 67 kg.
- Nam: Dưới 50, 54, 58, 62, 67, 72, 78 và trên 78 kg.
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1.2. Thi quyền tiêu chuẩn (standard poomsae): 05 nội dung
- Cá nhân nữ
- Cá nhân nam
- Đồng đội nữ (03 VĐV)
- Đồng đội nam (03 VĐV)
- Đôi nam - nữ
2. Số lượng đăng ký
- Mỗi đơn vị chỉ được cử 01 VĐV đăng ký tham gia thi đấu quyền cá nhân nam,
nữ cho từng đối tượng.
- Mỗi đơn vị chỉ được cử 01 đội nam gồm 03 VĐV và 01 đội nữ gồm 03 VĐV
đăng ký tham gia thi đấu quyền đồng đội nam và đồng đội nữ cho mỗi đối tượng.
- Mỗi đơn vị chỉ được cử 01 đội gồm 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ đăng ký tham
gia thi đấu quyền đôi nam - nữ phối hợp cho mỗi đối tượng.
- Các nội dung thi đấu đối kháng cá nhân và thi quyền phải có từ 3 đơn vị đăng
ký trở lên thì BTC mới tổ chức thi đấu.
- BTC sẽ tổ chức cân các nội dung vào lúc 15g00 ngày 08/4/2017.
3. Quy định chuyên môn
3.1. Thể thức thi đấu
- Thi đấu đối kháng cá nhân theo thể thức loại trực tiếp.
- Đăng ký VĐV thi đấu đồng đội chính thức bằng văn bản (theo mẫu của BTC) sau
khi cân VĐV. Thứ tự của VĐV thi đấu phải xếp theo thứ tự hạng cân từ thấp đến cao,
trong suốt thời gian thi đấu đội nào không trình diện đủ ba (03) hoặc (05) VĐV sẽ bị loại.
- Thi quyền tiêu chuẩn (standard poomsae) theo thể thức loại trực tiếp. Thi quyền
cá nhân mỗi lần đi 02 VĐV. Thi quyền đôi và đồng đội mỗi lần đi 01 đôi hoặc 01 đội.
Vòng loại và tứ kết thi hai bài quyền: bốc thăm hai (02) trong tám (08) bài quyền qui
định (recognized poomsae) Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon,
Shipjin. Vòng bán kết và chung kết thi hai bài quyền: bốc thăm hai (02) trong sáu (06)
bài quyền còn lại.
3.2. Luật thi đấu
- Áp dụng luật thi đấu và luật thi quyền của Liên đoàn Taekwondo thế giới
(WTF) hiện hành.
- Không hạn chế nội dung tham dự, nhưng đơn vị chỉ được cử 01 VĐV, 01 đôi,
01 đội tham dự ở mỗi nội dung thi đấu.
- VĐV phải có trình độ chuyên môn từ đai đỏ cấp 4 trở lên.
- Quần áo thi đấu Taekwondo phải đúng quy cách, sạch gọn. VĐV thi quyền phải
mặc võ phục thi quyền theo quy định của WTF.
- Các VĐV thi đấu ở nội dung đối kháng phải tự đem theo bảo vệ răng, găng tay,
bảo vệ tay, chân và hạ bộ để sử dụng. BTC chỉ cung cấp áo giáp và bảo vệ đầu.
- Có giấy cam kết của VĐV về mọi rủi ro nếu có xảy ra trong suốt thời gian thi đấu.
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4. Quy định khác
4.1. Về vận động viên
- Sinh viên không có vấn đề về sức khỏe, có tinh thần thượng võ.
- Sinh viên tham gia thi đấu giải phải có trình độ chuyên môn từ cấp 6 trở lên và
phải có chứng chỉ cấp đai môn Teakwondo (đối với đai đen phải có chứng chỉ đẳng
môn Teakwondo)
- Sinh viên phải mặc võ phục đúng quy cách sạch gọn. Râu, móng tay, móng
chân cắt ngắn, không được phép đeo trang sức khi thi đấu.
- Sinh viên tham gia thi đấu giải bắt buộc phải có đầy đủ trang bị bảo hộ tay
chân, bảo hộ hạ bộ, bảo vệ bàn tay, bảo vệ bàn chân, bảo vệ răng, giáp thi đấu, nón thi
đấu theo đúng quy định của BTC.
- Trong quá trình thi đấu, VĐV vi phạm điều lệ hoặc có những vi phạm về đạo
đức, BTC sẽ có hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu và cấm thi đấu
các nội dung còn lại cho đến hết giải thi đấu.
4.2. Về huấn luyện viên
- Mỗi đơn vị phải đăng ký từ 2 - 4 HLV (HLV có thể là VĐV thi đấu, nhưng
không được thay đổi HLV trong suốt quá trình thi đấu giải cho đến khi kết thúc giải).
- HLV phải mặc trang phục (quần thể thao và áo thun), mang giày thể thao và
đeo thẻ HLV khi làm nhiệm vụ. Nếu HLV là VĐV đang thi đấu, khi ra chỉ đạo bắt
buộc phải mặc áo khoác thề thao bên ngoài võ phục, mang giày thể thao vả phải đeo
thẻ HLV.
- HLV vi phạm điều lệ, khiếu nại không có căn cứ, thiếu tôn trọng BTC, trọng tài
gây mất đoàn kết làm ành hưởng đến công tác tổ chức giải, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý
kỷ luật theo quy định.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

Nguyễn Thiện Duy
(Trưởng phòng Công tác chính trị)
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