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CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích: 

 – Tiếp tục cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” giai đoạn 2012 – 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự 

chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò 

tầm quan trọng của thể dục thể thao (TDTT) trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực 

của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.  

– Đánh giá mức độ phát triển sự nghiệp TDTT của thành phố; Thông qua Đại hội 

thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, tập hợp mọi đối tượng 

tham gia tập luyện và chọn lựa cho mình rèn luyện một môn thể thao thích hợp.  

– Tuyển chọn lực lượng vận động viên (VĐV) vào hệ thống đào tạo vận động 

viên, huấn luyện viên (HLV) các tuyến của thành phố nhằm bổ sung vào đội tuyền 

các môn tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần VIII – năm 2018.  

Điều 2. Yêu cầu: 

– Đại hội Thể dục thể thao được tổ chức với số lượng môn thể thao trọng điểm 

đã và đang phát triển tại thành phố và ở các quận, huyện. Nội dung môn thi sẽ căn 

cứ theo hệ thống các giải thi đấu của quốc gia nhằm phục vụ cho yêu cầu kiểm tra 

chất lượng đào tạo và tuyển chọn lực lượng VĐV đội tuyển các cấp. 

– Tăng cường sự phối hợp của các Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao hoặc câu lạc bộ ở cơ sở, ban ngành, công lập và ngoài công lập nhằm 

phát huy tối đa tiềm năng của xã hội theo tinh thần Nghị định 69/2008/ NĐ-CP ngày 

30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. 

Điều 3. Biểu trưng của Đại hội TDTT lần VIII: (theo phụ lục 1 đính kèm) 
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Điều 4. Số môn tổ chức: (xếp theo trình tự thời gian) 

TT Môn 
Số  

nội dung 
Thời gian Địa điểm 

1 Bóng rổ 2 18/3-31/3 Quận 11 

2 Petanque 13 27/3-07/4 Cung Văn hóa Lao động 

3 Bắn súng 20 28/3-02/4 Quận Bình Thạnh 

4 Boxing 22 28/3-04/4 Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ 

5 Bóng đá 2 Từ 31/3 Các quận, huyện 

6 Futsal 2 Từ 01/4 Quận 8 

7 Cờ tướng 12 01-08/4 Quận 4 

8 Bóng bàn 7 01-08/4 Quận Tân Bình 

9 Bóng chuyền 2 01-10/4 Quận Phú Nhuận 

10 Bóng ném 2 01-08/4 Quận 11 

11 Billiards & Snooker 12 02-12/4 Nhà khách thể thao 

12 Cử tạ 45 05-08/4 Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ 

13 Cầu mây 6 05-11/4 Quận 7 

14 Quần vợt 7 08-15/4 CLB Quần vợt Phú Thọ 

15 Bơi 43 09-12/4 CLB Bơi - Lặn Phú Thọ 

16 Vovinam 38 10-15/4 Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ 

17 Aerobic  12 11-12/4 Quận 4 

18 Karatedo 29 11-15/4 Quận Phú Nhuận 

19 Lặn 29 13-15/4 CLB Bơi - Lặn Phú Thọ 

20 Taekwondo 31 13-15/4 Quận 4 

21 Cờ vua 12 15-22/4 Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ 

22 Cầu lông 7 17-27/4 Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ 

23 Thể hình 21 19-21/4 Nhà khách Thể thao  

24 Judo 22 19-22/4 Quận 11 

25 Đá cầu 10 19-30/4 Quận 6 

26 Muay 18 22-28/4 Quận Phú Nhuận 

27 Wushu 40 24-27/4 Quận 3 

28 Điền kinh 36 02-06/5 Trung tâm TDTT Thống Nhất 

29 Võ cổ truyền 38 05-10/5 Quận 7 

30 Pencak Silat 26 06-12/5 Quận Tân Bình 

31 Xe đạp 16 11-18/5 Quận 2 

 Tổng cộng 582   
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Điều 5. Đối tượng và điều kiện tham dự: 

5.1. Đối tượng tham dự: 

Đội đại biểu Đại hội Thể dục thể thao của 24 quận, huyện. VĐV tham dự Đại 

hội Thể dục thể thao cấp thành phố phải hội đủ các điều kiện như sau:  

– Đang không chịu sự quản lý và không hưởng bất kỳ chế độ tài chính về thể 

thao của các tỉnh, thành hoặc ngành khác. 

– Đang hưởng chế độ của quận, huyện nào thì đăng ký thi đấu cho quận, huyện 

đó. Trường hợp có tranh chấp sẽ căn cứ vào hợp đồng của VĐV đã ký với quận, 

huyện đó tính đến trước ngày đăng ký chính thức theo quy định của Điều lệ Đại hội 

Thể dục thể thao cấp thành phố (02/3/2018).  

– VĐV năng khiếu các tuyến của thành phố được thi đấu trong đội hình của 

quận, huyện căn cứ vào đơn vị quận, huyện nào cung cấp theo quyết định tuyển sinh 

VĐV năng khiếu gần nhất của thành phố. 

– VĐV ngoài các tuyến năng khiếu, không hưởng bất kỳ chế độ của đơn vị nào 

thì VĐV đó được tự xác định và đăng ký thi đấu trong đội hình của quận, huyện. 

5.2. Điều kiện tham dự: 

– Là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đang sinh sống, làm 

việc và học tập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

– Đang không bị cấm thi đấu của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, quốc tế 

trong thời gian diễn ra Đại hội. 

– Phải có chứng nhận đầy đủ sức khỏe, có giá trị trong thời hạn 6 tháng trở lại do 

cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận. 

– Có chứng nhận bảo hiểm tại nạn theo quy định của từng môn. 

Điều 6. Thời gian tổ chức:  

– Lễ khai mạc Đại hội: dự kiến ngày 25/3/2018 

– Thi đấu: từ tháng 3/2018 đến 19/5/2018 

– Lễ bế mạc Đại hội: dự kiến trong tháng 5 hoặc 6/2018 

 Thời gian của Lễ khai mạc và Bế mạc có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế 

hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII. 

Điều 7. Đăng ký tham dự: 

7.1. Thời hạn đăng ký: 

– Đăng ký sơ bộ: hạn chót ngày 02/1/2018 (mẫu theo phụ lục 3 đính kèm); 

– Đăng ký chính thức: hạn chót ngày 02/3/2018 lúc 16giờ00; Đăng ký và nộp 

toàn bộ hồ sơ cho tất cả các môn theo quy định của điều 7.2 dưới đây. 

7.2. Hồ sơ đăng ký chính thức: 

– Danh sách đăng ký cho từng môn thể thao do Trung tâm Thể dục thể thao 

hoặc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận, huyện xác nhận bao gồm: Trưởng đoàn, chỉ 

đạo viên, HLV và VĐV (mẫu theo phụ lục 4 đính kèm). 

– Ảnh 4x6 để làm thẻ thi đấu; 

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên xác nhận; 

– Chứng nhận đã mua bảo hiểm tai nạn (quy định theo từng môn); 

– Đối với VĐV ngoài các tuyến năng khiếu của thành phố, phải có giấy cam kết 

do cá nhân VĐV ký và có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị, cam kết đang không chịu 
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sự quản lý, không hưởng bất kỳ chế độ nào của các tỉnh, thành khác và sẽ tuân theo 

sự điều động của thành phố (nếu có) để tham gia đội tuyển tham dự Đại hội thể dục 

thể thao toàn quốc (mẫu theo phụ lục 5 đính kèm). 

7.3. Nơi nhận đăng ký:  

Thường trực Ban Tổ chức Đại hội TDTT thành phố Hồ Chí Minh:  

– Sở Văn hóa và Thể thao (Phòng Quản lý Thể dục thể thao); 

– Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. 

– Email: thethao.svhtt@tphcm.gov.vn; số điện thoại: 238296969 - nội bộ 135 

Điều 8. Quy định về công tác tổ chức thi đấu: 

8.1. Áp dụng Luật thi đấu mới nhất của từng môn thể thao do các cơ quan quản lý 

thể dục thể thao quốc gia ban hành. 

8.2. Một bộ môn chỉ được tổ chức khi có từ 5 đơn vị trở lên đăng ký tham dự. Căn 

cứ vào đặc thù của mỗi môn thể thao, Ban Tổ chức (BTC) sẽ có những quy định 

riêng số đơn vị tối thiểu trong từng nội dung thi đấu của từng môn. 

8.3. Trường hợp đã đăng ký đủ số lượng để có thể tổ chức giải theo điều 8.2, 

nhưng do các đơn vị hoặc các VĐV bỏ cuộc sau khi đã bốc thăm hoặc bị loại do vi 

phạm điều lệ thì giải vẫn được tiến hành, số lượng huy chương được trao theo quy 

định tại điều 9 của Điều lệ này. 

8.4. Căn cứ các yêu cầu chuyên môn đặc thù, thông qua Ban Tổ chức Đại hội cấp 

thành phố, Ban Tổ chức từng môn thi có thể ban hành những quy định riêng mà Luật 

thi đấu không quy định, về những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình thi đấu thuộc 

bộ môn của mình nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và sự thành công cho các 

cuộc thi đấu như: thể thức thi đấu, các biểu mẫu chuyên môn và các quy định xử lý 

các hành vi phản thể thao, vi phạm tư cách đạo đức, bỏ cuộc, đi trễ v.v… 

Điều 9. Trao thưởng và chứng nhận thành tích: 

9.1. Ban Tổ chức các môn sẽ trao huy chương, giấy chứng nhận thành tích và giải 

thưởng cho các giải cá nhân, giải đôi, đồng đội đoạt hạng 1, 2, 3 (hoặc đồng hạng 3 

theo quy định của từng môn). Trường hợp chỉ có 3 đội/đôi/VĐV từ 3 đơn vị đăng ký 

tham dự trong mỗi nội dung thi đấu thì chỉ trao giải nhất, nhì. 

9.2. Trình tự xếp hạng các giải thưởng cá nhân, đôi, đồng đội và toàn đoàn sẽ theo 

quy định của từng môn. Trường hợp các cá nhân, đôi hoặc đội tranh giải đều có các 

chỉ số bằng nhau sau khi đã tính đến các chỉ số phụ theo từng môn, Ban Trọng tài sẽ 

tổ chức bốc thăm để xếp thứ hạng chung cuộc. 

Điều 10. Kỷ luật: 

10.1. Các cá nhân, đơn vị gian lận về đối tượng, hồ sơ đăng ký, bỏ cuộc, đăng ký 

thi đấu nhưng không tham dự, không tuân thủ các chương trình cần thiết theo yêu 

cầu Ban Tổ chức, vi phạm các quy định của Luật thi đấu hoặc có những hành vi 

phản thể thao v.v… Tùy theo mức độ vi phạm Ban Tổ chức sẽ có những hình thức 

kỷ luật như sau: 

– VĐV sẽ bị xử lý từ khiển trách đến cấm thi đấu 01 năm trở lên. Chỉ đạo viên 

& HLV có liên quan trực tiếp đến các trường hợp vi phạm sẽ bị truất quyền chỉ đạo 
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trong thời hạn 01 năm trở lên. 

– Truất quyền thi đấu các cá nhân hoặc đơn vị có liên quan; 

– Không công nhận thành tích của đơn vị ở nội dung thi đấu đã vi phạm; 

– Đơn vị bị trừ điểm thi đua sự nghiệp thể dục thể thao trong năm. 

– Gửi văn bản về Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao quận, huyện đề nghị 

tiếp tục xử lý bằng các hình thức kỷ luật khác. 

10.2. Các trường hợp đi trễ hoặc bỏ cuộc sẽ bị xử thua hoặc truất quyền thi đấu 

theo Luật thi đấu và quy định của Ban Tổ chức từng môn. 

10.3. Trong trường hợp quận, huyện có VĐV được tuyển chọn nhưng không chấp 

hành sự điều động vào đội tuyển thành phố để tham gia thi đấu Đại hội cấp toàn quốc, 

sẽ bị trừ điểm thành tích thể thao của đơn vị có liên quan trong hệ thống thi đua và 

thông báo về Ủy ban Nhân dân quận, huyện có liên quan. 

Điều 11. Khiếu nại: 

11.1. Quy định chung: 

– Lệ phí khiếu nại: 200.000 đồng/ 1 trường hợp/ 1 VĐV. 

– 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 cử đi ký tên. 

11.2. Các hình thức khiếu nại: 

a. Về đối tượng VĐV tham dự: 

– Thực hiện trước khi bắt đầu trận thi đấu 24 giờ (1 ngày).  

– Ban Tổ chức các môn có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại căn cứ theo các 

quy định hiện hành, không để ảnh hưởng đến tiến trình tổ chức giải. Trường hợp 

chưa đủ cơ sở để thẩm tra thì Ban Tổ chức vẫn cho tiến hành cuộc thi đấu; sau khi 

xác minh Ban Tổ chức sẽ có thông báo với các đơn vị có liên quan và áp dụng các 

hình thức kỷ luật nếu có. 

b. Về kỹ thuật chuyên môn: 

– Khiếu nại phải được thực hiện ngay sau khi kết thúc trận đấu hoặc theo các 

quy định riêng phù hợp với Luật và tính chất thi đấu của từng môn thể thao. Ban Tổ 

chức các môn sẽ căn cứ vào luật thi đấu hoặc các quy định chuyên môn để xử lý các 

trường hợp khiếu nại và quyết định kết quả của trận thi đấu đã diễn ra. 

– 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 thi đấu đó giải quyết; mọi đơn vị phải chấp hành 

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 Ban tổ chức 

theo trình tự của điều 11.1 sau khi trận đấu kết thúc. 
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CHƯƠNG II 

NỘI DUNG THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO  

(xếp theo vần tên & nhóm môn) 

Điều 12. Môn Aerobic: 

12.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 
Trung tâm TDTT Hoa Lư, 2 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 

Họp kỹ thuật 05/4/2018 lúc 08:30 

Thi đấu 11/4 đến 12/4/2018 Trung tâm TDTT Quận 4, 120 Khánh Hội, Quận 4 

(*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp kỹ thuật xem như không tham dự giải. 

12.2. Nội dung thi đấu:  

Gồm 12 bộ huy chương ở các nội dung Aerobic Gymnastics và Aerobic Dance. 

12.3. Số lượng tham dự: 

a. Aerobic Gymnastics: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, nhóm 3 người, tập thể 5 

người. Thi đấu ở 2 nhóm tuổi: 

– Nhóm 1: từ 15 đến 17 tuổi (sinh năm 2003 – 2001). 

– Nhóm 2: 18 tuổi trở lên (sinh năm 2000 trở lên). 

b. Aerobic Dance: Gồm 6 VĐV chính thức, 1 VĐV dự bị, thi đấu ở 2 nhóm tuổi: 

– Nhóm 1: từ 15 đến 17 tuổi (sinh năm 2003 - 2001). 

– Nhóm 2: 18 tuổi trở lên (sinh năm 2000 trở lên). 

12.4. Thể thức thi đấu:  

– Aerobic Dance: Thi đấu xếp hạng nhất, nhì và ba ở 2 nhóm tuổi.  

– Aerobic Gymnastics: Thi đấu xếp hạng vô địch đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, 

nhóm 3 người và tập thể 5 người ở 2 nhóm tuổi.  

+ Vòng loại: Tùy thuộc số lượng bài thi đăng ký tham dự thi đấu ở từng nội 

dung, Ban tổ chức sẽ quyết định việc thi đấu vòng loại và chung kết.  

+ Chung kết: mỗi nhóm tuổi, mỗi đơn vị chỉ được vào chung kết 1 bài thi có 

số điểm cao nhất ở mỗi nội dung (không tính điểm ngày thi vòng loại).  

+ Trường hợp 2 bài thi bằng điểm sẽ tính bằng chỉ số phụ theo thứ tự sau: 

Điểm thực hiện – Điểm nghệ thuật – Điểm độ khó. 

12.5.  Các quy định chuyên môn: 

– Áp dụng luật Aerobic quốc tế chu kỳ 2017 – 2020. 

– Ngoài các quy định đăng ký tham dự theo quy định, các đơn vị phải có bảng 

đăng ký kỹ thuật (không nhận bảng viết tay). 

– Đội vừa thi đấu xong và đội chuẩn bị thi đấu cùng với HLV (mặc trang phục thể 

thao) phải ngồi đúng vị trí quy định; nếu ngồi sai quy định sẽ bị trừ 5 điểm.  

– Mỗi VĐV chỉ được phép đăng ký tham dự thi đấu ở một nhóm tuổi duy nhất. Ở 

mỗi nhóm tuổi, mỗi đơn vị được tham dự tối đa 02 bài thi tham dự ở mỗi nội dung. 

12.6.  Giải thưởng:  

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2 và 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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Điều 13. Môn Bắn súng: 

13.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Q1 

Họp kỹ thuật, bốc thăm 26/3/2018 lúc 14:00 Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh,  

8 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh Thi đấu 28/3 đến 02/4/2018 

(*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

13.2. Nội dung thi đấu: 

Gồm 20 bộ huy chương, thi đấu ở cá nhân, đồng đội nam và nữ các nội dung: 

TT Nội dung thi đấu Nam Nữ Chung kết 

1 10m súng trường phổ thông 60 viên 40 viên  

2 25m súng ngắn bắn nhanh 60 viên   

3 10m súng trường hơi 60 viên 40 viên x 

4 10m súng ngắn hơi 60 viên 40 viên x 

5 25m súng ngắn thể thao 30 + 30 60 viên 60 viên  

6 25m súng ngắn tiêu chuẩn 3 x 20 60 viên   

13.3. Thể thức thi đấu: 

– Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia thi đấu ở một nhóm nội dung Súng ngắn 

hoặc Súng trường. 

– Tùy theo số VĐV đăng ký, Ban Tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm sắp xếp các lượt 

thi đấu vòng loại. 

– Lượt thi chung kết sẽ xếp thứ tự bệ bắn theo thứ tự |A|B|C|D|E|F|G|H| sau khi 

bốc thăm 8 VĐV đạt điểm cao nhất ở vòng loại; Lượt thi chung kết sẽ được tổ chức 

sau khi có kết quả vòng loại 30 phút. 

13.4. Xếp hạng: 

– Xếp hạng cá nhân: theo tổng số điểm vòng loại và vòng chung kết để xếp 

hạng nhất, nhì, ba của từng nội dung. Trong trường hợp đồng điểm sẽ xét theo tổng 

điểm 10v cuối trở về trước. 

– Xếp hạng đồng đội: theo tổng số điểm vòng loại của 3 VĐV của 1 đơn vị đã 

đăng ký để xếp hạng nhất, nhì, ba của từng nội dung. Trong trường hợp đồng điểm 

sẽ xét theo tổng điểm 10v cuối trở về trước của 3 VĐV. 

13.5. Quy định chuyên môn: 

 Áp dụng Luật Bắn súng của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam hiện hành. 

13.6. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2 và 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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Điều 14. Môn Billiards & Snooker: 

14.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Văn phòng TT TDTT Phan Đình Phùng  

02 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1 Họp kỹ thuật, bốc thăm 30/3/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 02/4 đến 12/4/2018 
Phòng Billiards – Nhà khách Thể thao  

215C Lý Thường Kiệt, P15, Q11 

14.2. Nội dung thi đấu: 

Gồm 12 bộ huy chương, thi đấu theo các nội dung sau: 

TT Nội dung Hình thức thi đấu 

1 Đơn nam Carom 3 băng 40 điểm / 60 lượt cơ 

2 Đơn nam Carom 1 băng 100 điểm / 25 lượt cơ 

3 Đơn nam English Billiards Đấu 5 ván mỗi ván 100 điểm 

4 Đôi nam English Billiards Đấu 3 ván mỗi ván 100 điểm 

5 Đơn nam Pool 9 ball Đấu đến 9 

6 Đôi nam Pool 9 ball Vòng loại: đấu đến 7; Bán kết, Chung kết: đấu đến 9 

7 Đơn nam Pool 8 ball Vòng loại: đấu đến 7; Bán kết, Chung kết: đấu đến 9 

8 Đôi nam Pool 8 ball Đấu đến 7 

9 Đơn nam Pool 10 ball Đấu đến 7 

10 Đơn nam Snooker Đấu 5 ván 

11 Đôi nam Snooker Đấu 3 ván 

12 Đơn nữ Pool 9 ball Đấu đến 7 

14.3. Số lượng đăng ký tham dự:  

Mỗi VĐV được đăng ký thi đấu không quá 04 nội dung. 

– Nội dung đơn: mỗi đơn vị được đăng ký không quá 02 VĐV. 

– Nội dung đôi: mỗi đơn vị đăng ký không quá 02 đôi. 

14.4. Thể thức thi đấu: Các nội dung thi đấu loại trực tiếp. 

14.5. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng luật thi đấu do Tổng cục TDTT ban hành năm 2009. 

– Luật thời gian sẽ được áp dụng từng nội dung thi đấu cụ thể. 

– Trang phục thi đấu: quần âu, áo ghi-lê, áo sơ mi một màu, giày da. 

– Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm của VĐV tham dự. 

14.6. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2,3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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Điều 15. Môn Bóng bàn: 

15.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Trung tâm TDTT Hoa Lư,  

số 2 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 Họp bốc thăm 24/3/2018 lúc 09:00  

Thi đấu 01/4 đến 08/4/2018 Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình 

448 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình 

15.2. Nội dung thi đấu: 

Gồm 7 bộ huy chương, thi đấu ở các nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn 

nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

15.3. Số lượng đăng ký tham dự:  

Mỗi đơn vị được đăng ký 1 đồng đội nam và 1 đồng đội nữ (tối đa 5 VĐV mỗi 

đội), 5 đơn nam, 5 đơn nữ, 2 đôi nam, 2 đôi nữ, 5 đôi nam nữ. 

15.4. Thể thức thi đấu: 

– Nội dung đơn: thi đấu loại trực tiếp trong 5 ván và từ vòng 8 trở đi sẽ thi đấu 

trong 7 ván. 

– Nội dung đôi: thi đấu loại trực tiếp trong 5 ván 

– Nội dung đồng đội: Thi đấu 5 trận đơn, mỗi trận 5 ván, mỗi ván 11 điểm. Tùy 

theo số lượng đội đăng ký Ban Tổ chức sẽ chia ra 2 hoặc nhiều bảng thi đấu theo 2 

giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn 1: thi đấu vòng tròn xếp hạng trong bảng; 

+ Giai đoạn 2: nếu có 2 bảng thì chọn nhất và nhì thi đấu chéo, nhất bảng A 

gặp nhì bảng B, nhất bảng B gặp nhì bảng A; Nếu có 3 bảng thì chọn nhất bảng thi 

đấu vòng tròn; Nếu có 4 bảng trở lên sẽ thì chọn nhất bảng thi đấu loại trực tiếp. 

15.5. Các quy định chuyên môn: 

– Áp dụng luật của ITTF và Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành, kể cả những 

điều bổ sung mới nhất. 

– Bóng thi đấu: Nittaku 3 sao 40+mm, màu trắng; 

– Chọn hạt nhân: giải vô địch quốc gia (Báo Nhân Dân) năm 2017 và vô địch 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017; 

– Các VĐV của một đội trong thi đấu nội dung đồng đội sẽ mặc áo giống nhau, 

ngoại trừ quần, tất, giầy, màu sắc và mẫu mã quảng cáo trên quần áo; 

– Các đấu thủ thi đấu với nhau sẽ phải mặc áo khác màu rõ ràng; 

– Khi các đấu thủ và các đội có áo giống nhau mà không thỏa thuận được ai sẽ 

thay thì sẽ quyết định bằng cách rút thăm và bên nào trung thăm phải đổi áo. 

15.6. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2,3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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Điều 16. Môn Bóng chuyền: 

16.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ 

01 Lữ Gia, Quận 11 Họp kỹ thuật 23/3/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 01/4 đến 10/4/2018 
- Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ 

- NTĐ Rạch Miễu, 1 Hoa Phượng, Q. Phú Nhuận 

Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải  

16.2. Nội dung thi đấu: 2 nội dung nam và nữ 

16.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

Mỗi đội được đăng ký danh sách các thành viên theo quy định của Luật bóng 

chuyền, hồ sơ tham dự giải gồm: 

– Đơn tham dự giải. 

– Danh sách đội bóng có dán hình theo mẫu O-2 (hình chụp trong vòng 06 

tháng trở lại) có chứng nhận sức khỏe của y tế và xác nhận của đơn vị. 

16.4. Thể thức thi đấu: 

– Tùy theo số lượng đội đăng ký tham dự, Ban tổ chức sẽ quyết định phương 

thức thi đấu.  

– Các trận đấu sẽ thi đấu trong 5 hiệp thắng 3. 

16.5. Xếp hạng: Cách tính điểm, xếp hạng (vòng loại chia bảng hoặc vòng tròn): 

– Đội có nhiều trận thắng hơn sẽ xếp trên. 

– Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số trận thắng như nhau thì đội nào có nhiều 

điểm hơn sẽ xếp trên, các bước tính điểm như sau: 

+ Trận thắng với tỉ số 3-0 hoặc 3-1: đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm. 

+ Trận thắng với tỉ số 3-2: đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm. 

+ Bỏ cuộc: 0 điểm 

– Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số điểm thì lần lượt xét theo trình tự: 

+ Đội nào có tổng tỉ số ván thắng/ván thua lớn hơn sẽ xếp trên. 

+ Đội nào có tổng tỉ số quả thắng/quả thua lớn hơn sẽ xếp trên.  

+ Đội nào thắng trong trận đấu trực tiếp giữa 2 đội thì đội đó sẽ xếp trên. 

+ Bốc thăm. 

16.6. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật bóng chuyền hiện hành của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, 

có bổ sung các thay đổi của FIVB. 

– Trọng tài do bộ môn bóng chuyền Thành phố Hồ Chí Minh điều động.  

– Bóng thi đấu: Hunter (Động Lực) 

– Trang phục thi đấu: mỗi đội phải có trang phục thi đấu thống nhất trong toàn 

đội theo Luật bóng chuyền. 

16.7. Giải thưởng: 

Trao huy chương, giải thưởng cho các đội đạt hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3. 
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Điều 17. Môn Bóng đá: 

17.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký  (hồ sơ 25 cầu thủ) Nam và nữ:  02/3/2018  Phòng Tổ chức Thi đấu, 

Liên đoàn Bóng đá Thành 

phố Hồ Chí Minh  

138 Đào Duy Từ, Quận 10  

Họp kỹ thuật, bốc thăm lúc 15:00 Nam: 07/03/2018 

Nữ: 06/3/2018 

Đăng ký DS chính thức (hồ sơ 20 cầu thủ) Nam và Nữ: 20/03/2018 

Khai mạc và thi đấu Nam từ 31/3/2018 

Nữ từ 01/4/2018 

Do các QH đăng cai (*) 

(*) Các quận, huyện có đủ điều kiện sân bãi thì đội bóng sẽ được thi đấu trên 

sân nhà. Hạn chót đăng ký đăng cai tổ chức vào lúc 16g00 ngày 01/12/2017. 

17.2. Nội dung thi đấu: Bóng đá nam và Bóng đá nữ.  

17.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

– Đăng ký danh sách sơ bộ 25 cầu thủ và 05 quan chức (gồm có Trưởng đoàn 

và HLV trưởng + HLV phó + săn sóc viên).  

– Đăng ký danh sách chính thức cho Ban Tổ chức Giải: 20 cầu thủ và 05 quan 

chức (tổng cộng 25 người). 

17.4. Quy định về đăng ký thi đấu: 

– Danh sách quan chức và cầu thủ đăng ký tham dự giải chính thức phải được 

xác nhận của Trung tâm TDTT quận, huyện 

– Các VĐV phải từ 16 tuổi trở lên (sinh trước ngày 1/1/2002), có giấy chứng 

nhận đủ sức khỏe thi đấu theo quy định của điều lệ chung. 

– Quan chức, HLV và cầu thủ không bị kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt 

Nam hoặc Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. 

– Ngoài hồ sơ đăng ký theo quy định của điều lệ chung, các đội phải nộp 2 sổ 

thi đấu theo mẫu của Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 02 sổ đăng 

ký, có chữ ký của từng cầu thủ, ghi rõ các thông tin của các thành viên, dán ảnh cỡ 

3x4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng trở lại), có đóng dấu giáp lai và được xác 

nhận của Trung tâm TDTT quận, huyện. 

– Một ảnh 3x4 của các quan chức và cầu thủ để Ban tổ chức làm thẻ, 2 ảnh màu 

cỡ 12x18 chụp toàn bộ đội mặc áo chính và áo phụ. 

– Đội bóng đăng ký 2 bộ quần áo có màu tương phản, có số áo rõ ràng cho từng 

VĐV, mặc cố định trong suốt giải.  

17.5. Thể thức thi đấu: 

– Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút, giữa 2 hiệp nghỉ không quá 15 phút. 

– Mỗi đội được đăng ký 20 VĐV, Trong mỗi trận đấu được thay thế 05 VĐV.  

– Tùy theo số đội đăng ký, Ban Tổ chức sẽ có phương thức thi đấu phù hợp. 

– Chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn các đội có thành tích 

cao nhất ở mỗi bảng vào thi đấu ở các vòng tiếp theo (tứ kết, bán kết, chung kết). 

– Ở các trận thi đấu tứ kết (nếu có), bán kết và chung kết thi đấu loại trực tiếp. 

Nếu 2 đội hòa nhau trong 2 hiệp thi đấu chính thức, sẽ thi đấu phạt đền luân lưu để 

quyết định thắng thua (không thi đấu hiệp phụ). Hai đội thua trận bán kết đồng hạng 

3, Hai đội thắng trận bán kết sẽ thi đấu chung kết. 
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17.6. Cách tính điểm xếp hạng thi đấu vòng tròn của bảng: 

– Trận thắng = 3 điểm, hòa = 1 điểm, thua = 0 điểm.  

– Căn cứ vào tổng số điểm của các đội đạt được trong bảng để xếp hạng. 

– Nếu trong một bảng có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, vị trí của các đội 

này được xác định theo thứ tự sau:  

+ Tính kết quả giữa các đội đồng điểm với nhau theo thứ tự: 

* Số điểm: đội bóng giành được trong bảng từ những trận đấu giữa các đội 

liên quan. 

* Hiệu số của số bàn thắng trừ số bàn thua: đội bóng giành được trong bảng 

từ những trận đấu giữa các đội liên quan.  

* Tổng số bàn thắng: đội bóng giành được trong bảng từ những trận đấu 

giữa các đội liên quan.  

+ Trong trường hợp đã áp dụng điều khoản nói trên mà vẫn còn các đội 

ngang nhau về thứ hạng, thì điều khoản này sẽ được áp dụng lần nữa chỉ riêng đối 

với các đội liên quan. 

+ Nếu vẫn 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 thắng trừ tổng số bàn thua; 

* Tổng số bàn thắng. 

* Thi đá phạt đền luân lưu nếu 2 đội liên quan còn thi đấu trên sân 

+ Đội có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên, nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm. 

17.7. Các quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật thi đấu bóng đá của FIFA; Quy chế bóng đá ngoài chuyên 

nghiệp; Quy định kỷ luật và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản 

này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Trọng tài do Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh phân công làm 

nhiệm vụ. 

– Bóng thi đấu: Động Lực của Công ty thể thao Động lực sản xuất. 

– VĐV thi đấu phải tuân thủ Luật trang phục của cầu thủ: có bọc ống chân và 

giày thi đấu phù hợp với luật trang phục cầu thủ. 

– Nếu muốn thay đổi màu trang phục, đội bóng phải báo cáo cho Ban tổ chức 

giải và đội đối phương biết chậm nhất là 24 tiếng trước trận đấu. 

– Đội bóng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của VĐV, Ban 

Tổ chức giải lo sơ cấp cứu tại sân thi đấu. 

17.8. Kỷ luật: 

– Cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng trong quá trình thi đấu giải sẽ bị đình chỉ thi đấu 

trận kế tiếp, cũng áp dụng như vậy đối với thẻ vàng thứ 4, thứ 6 … 

– Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ (02 thẻ vàng) hoặc thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị đình chỉ thi 

đấu ít nhất 02 trận kế tiếp, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị BTC kỷ luật nặng hơn. 

17.9. Giải thưởng: 

Trao huy chương, giải thưởng cho các đội đoạt hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3; các 

giải thưởng cho đội phong cách, cầu thủ và thủ môn xuất sắc. 
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Điều 18. Môn Futsal: 

18.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký (hồ sơ 

danh sách 20 cầu thủ) 

Futsal Nam:  02/01/2018 

Futsal Nữ:  02/01/2018 

Phòng Tổ chức Thi đấu, Liên 

đoàn Bóng đá Thành phố Hồ 

Chí Minh  

138 Đào Duy Từ, Quận 10 
Họp kỹ thuật, bốc thăm 

lúc 15:00 

Futsal Nam:  08/03/2018 

Futsal Nữ:  09/03/2018 

Đăng ký danh sách chính 

thức (hồ sơ 14 cầu thủ) 

Futsal Nam:  21/03/2018 

Futsal Nữ:  11/4/2018 

Khai mạc và thi đấu Futsal Nam:  từ 01/04/2018 

Futsal Nữ:  từ 21/04/2018 

Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, 

Quận 8 

18.1. Nội dung thi đấu: Futsal nam và Futsal nữ.  

18.2. Số lượng đăng ký tham dự: 

– Đăng ký danh sách sơ bộ 20 cầu thủ và 05 quan chức (gồm có Trưởng đoàn 

và HLV trưởng + HLV phó + săn sóc viên).  

– Đăng ký danh sách chính thức cho Ban Tổ chức giải: 14 cầu thủ và 05 quan 

chức (tổng cộng 19 người). 

18.3. Quy định về đăng ký thi đấu: 

– Danh sách quan chức và cầu thủ đăng ký tham dự giải chính thức phải được 

xác nhận của Trung tâm TDTT quận, huyện 

– Các VĐV phải từ 16 tuổi trở lên (sinh trước ngày 1/1/2002), có giấy chứng 

nhận đủ sức khỏe thi đấu theo quy định của điều lệ chung. 

– Quan chức, HLV và cầu thủ không bị kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt 

Nam hoặc Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. 

– Ngoài hồ sơ đăng ký theo quy định của điều lệ chung, các đội phải nộp 2 sổ 

thi đấu theo mẫu của Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 02 sổ đăng 

ký, có chữ ký của từng cầu thủ, ghi rõ các thông tin của các thành viên, dán ảnh cỡ 

3x4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng trở lại), có đóng dấu giáp lai và được xác 

nhận của Trung tâm TDTT quận, huyện. 

– Một ảnh 3x4 của các quan chức và cầu thủ để Ban tổ chức làm thẻ, 2 ảnh màu 

cỡ 12x18 chụp toàn bộ đội mặc áo chính và áo phụ. 

– Đội bóng đăng ký 2 bộ quần áo có màu tương phản, có số áo rõ ràng cho từng 

VĐV, mặc cố định trong suốt giải.  

18.4. Thể thức thi đấu: 

– Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, giữa 2 hiệp nghỉ không quá 15 

phút (không tính thời gian khi bóng ngoài cuộc). 

– Tùy theo số đội đăng ký, BTC sẽ có phương thức thi đấu phù hợp. 

– Chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn các đội có thành tích 

cao nhất ở mỗi bảng vào thi đấu ở các vòng tiếp theo (tứ kết, bán kết, chung kết). 

– Ở các trận thi đấu tứ kết (nếu có), bán kết và chung kết thi đấu loại trực tiếp. 

Nếu 2 đội hòa nhau trong 2 hiệp thi đấu chính thức, sẽ thi đấu phạt đền luân lưu để 

quyết định thắng thua (không thi đấu hiệp phụ). Hai đội thua trận bán kết đồng hạng 

3, hai đội thắng trận bán kết sẽ thi đấu chung kết. 
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18.5. Cách tính điểm xếp hạng thi đấu vòng tròn của bảng: 

– Trận thắng = 3 điểm, hòa = 1 điểm, thua = 0 điểm.  

– Căn cứ vào tổng số điểm của các đội đạt được trong bảng để xếp hạng. 

– Nếu trong một bảng có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, vị trí của các đội 

này được xác định theo thứ tự sau:  

+ Tính kết quả giữa các đội đồng điểm với nhau theo thứ tự: 

* Số điểm: đội bóng giành được trong bảng từ những trận đấu giữa các đội 

liên quan. 

* Hiệu số của số bàn thắng trừ số bàn thua: đội bóng giành được trong bảng 

từ những trận đấu giữa các đội liên quan.  

* Tổng số bàn thắng: đội bóng giành được trong bảng từ những trận đấu 

giữa các đội liên quan.  

+ Trong trường hợp đã áp dụng điều khoản nói trên mà vẫn còn các đội 

ngang nhau về thứ hạng, thì điều khoản này sẽ được áp dụng lần nữa chỉ riêng đối 

với các đội liên quan. 

+ Nếu vẫn 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 thắng trừ tổng số bàn thua; 

* Tổng số bàn thắng. 

* Thi đá phạt đền luân lưu nếu 2 đội liên quan còn thi đấu trên sân 

+ Đội có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên, nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm. 

18.6. Các quy định chuyên môn: 

– Áp dụng luật thi đấu Futsal của FIFA; Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp; 

Quy định kỷ luật và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này do 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Trọng tài do Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh phân công làm 

nhiệm vụ. 

– Bóng thi đấu: Động Lực của Công ty thể thao Động lực sản xuất. 

– VĐV thi đấu phải tuân thủ Luật trang phục của cầu thủ: có bọc ống chân và 

giày thi đấu phù hợp với luật trang phục cầu thủ. 

– Nếu muốn thay đổi màu trang phục, đội bóng phải báo cáo cho Ban tổ chức 

giải và đội đối phương biết chậm nhất là 24 tiếng trước trận đấu. 

– Đội bóng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của VĐV, Ban 

Tổ chức giải lo sơ cấp cứu tại sân thi đấu. 

18.7. Kỷ luật: 

– Cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng trong quá trình thi đấu giải sẽ bị đình chỉ thi đấu 

trận kế tiếp, cũng áp dụng như vậy đối với thẻ vàng thứ 4, thứ 6 … 

– Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ (02 thẻ vàng) hoặc thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị đình chỉ thi 

đấu ít nhất 01 trận kế tiếp, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị BTC kỷ luật nặng hơn. 

18.8. Giải thưởng: 

Trao huy chương, giải thưởng cho các đội đoạt hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3; các 

giải thưởng cho đội phong cách, cầu thủ và thủ môn xuất sắc. 
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Điều 19. Môn Bóng ném: 

19.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 
Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương  

7A/5 Thành Thái, Quận 10 

Họp kỹ thuật, bốc thăm 12/03/2018 lúc 08:30 
Sở Văn hóa & Thể thao 

164 Đồng khởi, Quận 1 

Thi đấu 01/4 đến 08/4/2018 
Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng,  

283 Lãnh Binh Thăng, Quận 11 

– Ban tổ chức không giải quyết thay đổi hay bổ sung VĐV sau khi hết hạn nộp 

hồ sơ. 

– Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải, 

19.2. Nội dung thi đấu: nam và nữ.  

19.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

– Mỗi quận, huyện tham dự được cử 01 đội nam và 01 đội nữ. 

– Mỗi đội được đăng ký 16 VĐV, 2 HLV, 1 Trưởng đoàn và 1 bác sĩ.  

19.4. Thể thức thi đấu: 

– Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, tùy theo số đội đăng ký tham 

dự Ban Tổ chức sẽ chia làm hai hay nhiều bảng. 

– Thời gian thi đấu: 

+ Đối với nữ: thi đấu 2 hiệp chính, mỗi hiệp 25 phút, nghỉ giữa 2 hiệp chính 

là 5 phút. 

+ Đối với nam: Vòng loại thi đấu 2 hiệp chính, mỗi hiệp 25 phút; vòng bán 

kết và chung kết thi đấu 2 hiệp chính, mỗi hiệp 30 phút, nghỉ giữa 2 hiệp chính là 5 

phút. 

+ Trường hợp hòa: các đội nam, nữ sẽ thi đấu 2 hiệp phụ, mỗi hiệp là 5 phút 

và không có nghỉ giữa 2 hiệp phụ. Nếu tiếp tục hòa sẽ thi đấu theo trình tự: 

* Ném luân lưu 5 quả phạt đền; 

* Ném 1 qủa phạt đền quyết định; 

* Bốc thăm để quyết định thắng bại. 

19.5. Quy định chuyên môn:  

– Các huấn luyện viên và vận động viên thực hiện nghiêm túc những quy định 

quản lý đội bóng, Huân luyện viên, Trong tài, vận động viên Bóng ném (theo công 

văn số 4931/SVHTTDL ngày 10/11/2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành).                                                   

– VĐV nam, nữ tham dự giải có năm sinh từ 2003 trở lên.  

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Trang phục thi đấu đúng theo quy định, gọn gàng, không được đeo vật bằng 

kim khí, khi thi đấu VĐV nam không được để tóc dài trùm ót.  

– Bóng thi đấu do Ban tổ chức giải cung cấp. 

– Áp dụng Luật thi đấu Bóng ném của Tổng cục TDTT ban hành năm 2017, 

đồng thời bổ sung một số điểm như sau: 
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+ Cảnh cáo hay tước quyền thi đấu đối với các VĐV, chỉ đạo viên, HLV khi 

không chuẩn bị tác phong đúng theo quy định (chậm trể, trì hoãn, trang phục không 

đúng theo quy định …). 

+ Truất quyền thi đấu 1 trận kế tiếp các VĐV nào không nghiêm túc thực 

hiện thủ tục kết thúc trận đấu.  

+ Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, VĐV phạm lỗi phản thể thao (như cởi áo, 

ném bóng mạnh xuống sân với thái độ hằn học la lối…) sẽ bị phạt thẻ đỏ có báo cáo 

và bị truất quyền thi đấu 1 trận kế tiếp. 

+ Mọi hành vi, lời nói xúc phạm đến trọng tài đều bị phạt thẻ đỏ có báo cáo. 

+ Tự ý dừng trận đấu quá 5 phút (xem như tự ý bỏ cuộc), đội bỏ cuộc sẽ bị 

Ban tổ chức truất quyền thi đấu suốt giải và xóa các kết quả của các trận đấu trước 

đó (nếu có). 

19.6. Giải thưởng: 

Trao huy chương, giải thưởng cho các đội đoạt hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3. 

Điều 20. Môn Bóng rổ: 

20.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ 

01 Lữ Gia, Quận 11 Họp kỹ thuật, bốc thăm 09/3/2018 lúc 08:30 

Thi đấu 18/3 đến 31/3/2018 
- Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng  

- Trường ĐH Sư phạm TDTT TPHCM 

(*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

20.2. Nội dung thi đấu: nam và nữ. 

20.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

– Mỗi đơn vị được đăng ký 1 đội nam, 1 đội nữ. 

– Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 20 thành viên gồm: 1 Trưởng đoàn, 1 chỉ 

đạo viên, 1 bác sĩ (săn sóc viên), 3 HLV và 14 VĐV (có mẫu đăng ký kèm theo). 

Chốt danh sách cuối cùng vào ngày họp kỹ thuật với Ban tổ chức và Ban trọng tài 

theo điều Luật Bóng rổ quy định. 

20.4. Thể thức thi đấu: 

– Các đội nam, nữ chia thành hai bảng và tiến hành thi đấu theo thể thức vòng 

tròn tính điểm. Cách tính điểm: 

+ Thắng được 2 điểm, thua được 1 điểm. 

+ Nếu có 2 đội bằng điểm thì đội nào thắng trong trận gặp nhau giữa 2 đội 

đó sẽ xếp hạng cao hơn. 

+ Nếu có 3 đội trở lên bằng điểm thì đội nào có tổng số bàn thắng chia cho 

tổng số bàn thua lớn hơn sẽ xếp hạng cao hơn (chỉ tính các trận giữa các đội đó với 

nhau). Trường hợp vẫn bằng nhau thì đội nào có tổng số bàn thắng nhiều hơn sẽ xếp 

hạng cao hơn nếu vẫn bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm để xác định thứ hạng. 

+ Nếu có đội bỏ cuộc thì kết quả các trận đấu giữa đội đó với các đội khác 

đều bị huỷ bỏ. 

– Vòng bán kết, chung kết (vòng 2): Mỗi bảng sẽ lấy hai đội xếp nhất nhì vào 

thi đấu chéo. Hai đội thắng gặp nhau tranh 1, 2; hai đội thua đồng hạng 3. 



 

 

17 

20.5. Quy định chuyên môn: 

– Tất cả các hồ sơ của VĐV phải được xếp gọn trong hồ sơ đăng ký theo mẫu 

của Ban tổ chức, có dán ảnh mới nhất và tóm tắt sơ yếu lý lịch, nơi cư trú của từng 

VĐV. Hồ sơ đăng ký và thẻ phải đánh máy rõ ràng, không được viết tay. Tại buổi 

họp bốc thăm xếp lịch, các đội tham dự giải phải đem theo tất cả giấy chứng minh 

nhân dân (bản chính) hay hô ̣ chiếu (bản chính) của VĐV đơn vị mình cho Ban tổ 

chức và toàn hội nghị xem xét. Nếu thiếu xem như VĐV đó không hợp lệ và không 

được tham gia thi đấu giải. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Bóng thi đấu: sẽ thông báo chính thức trong cuộc họp bốc thăm. 

– Luật thi đấu được áp dụng theo luật quốc tế hiện hành. 

– Các VĐV phải mua bảo hiểm tai nạn và nộp cho Ban tổ chức trong buổi họp bốc 

thăm xếp lịch thi đấu. 

– Tùy theo mức độ, Ban Tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp đối với 

đội vi phạm các trường hợp sau: 

+ Đến trễ sau giờ quy định 15 phút. 

+ Gây mất trật tự ấu đã trong và ngoài sân thi đấu. 

+ Bỏ cuộc (dù bất cứ lý do nào) 

+ Để cho HLV, VĐV, ủng hộ viên... ngồi trên ghế dành riêng cho đội bóng 

đang thi đấu la hét, dùng lời lẽ xúc phạm đối với đội bạn, Ban tổ chức và trọng tài 

đang điều khiển trận đấu. 

+ Khiếu nại nhưng không đúng sự thật (so với kết quả xác minh của Ban tổ 

chức kiểm tra). 

+ Không cho đội đến dự Lễ khai mạc, khi đoạt giải đội không có mặt đông 

đủ để lãnh giải. 

20.6. Giải thưởng: 

Trao huy chương, giải thưởng cho các đội đoạt hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3. 

Điều 21. Môn Bơi: 

21.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu,  

01 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 (*) Họp kỹ thuật 04/4/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 09/4 đến 12/4/2018 CLB Bơi - Lặn Phú Thọ, 215A Lý Thường Kiệt, Q11. 

(*) Đơn vị nào vắng mặt trong buổi họp kỹ thuật xem như không tham dự giải. 

21.2. Nội dung thi đấu:  

Gồm 43 bộ huy chương (20 nam, 20 nữ và 3 Mixed) thi đấu các nội dung sau: 

a. Cá nhân: Áp dụng cho cả nam và nữ 

– Tự do: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m; 

– Ếch: 50m, 100m, 200m; 

– Ngửa: 50m, 100m, 200m; 

– Bướm: 50m, 100m, 200m; 

– Hỗn hợp: 200m, 400m. 

b. Tiếp sức: Áp dụng cho cả nam và nữ 
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– Tự do: 4 x 100m, 4 x 200m; 

– Hỗn hợp: 4 x 100m. 

c. Tiếp sức Mixed:  

– Tư ̣do Mixed: 4 x 100m (2 nam + 2 nữ), 4 x 200m (2 nam + 2 nữ); 

– Hỗn hơp̣ Mixed: 4 x 100m (2 nam + 2 nữ) 

21.3. Số lươṇg đăng ký tham dư:̣ 

– Mỗi VĐV được thi đấu tối đa 05 (năm) cự ly (không kể tiếp sức). 

– Mỗi đơn vị đăng ký 02 VĐV dự thi ở mỗi nội dung cá nhân và 01 đội ở mỗi 

nội dung tiếp sức. 

21.4. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2 và 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 22. Môn Lặn: 

22.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu,  

01 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 (*) Họp kỹ thuật, bốc thăm 04/4/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 13/4 đến 15/4/2018 
CLB Bơi - Lặn Phú Thọ,  

215A Lý Thường Kiệt, Quận 11. 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

22.2. Nội dung thi đấu: Tổng số 29 nội dung gồm: 

a. Cá nhân: 

– Lặn Tốc Độ (TĐ): 50m; 

– Lặn Khí Tài (KT): 100m, 400m; 

– Chân vịt đôi (CVĐ): 50m, 100m, 200m; 

– Vòi hơi chân vịt (VHCV): 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m. 

b. Tiếp sức: 

– Vòi hơi chân vịt (VHCV): 4x100m, 4x50m (Hỗn hợp); 

– Chân vịt đôi (CVĐ): 4x100m. 

22.3. Số lượng đăng ký tham dự:  

Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 VĐV/1 cự ly, mỗi VĐV được đăng ký tối đa 

5 cự ly cá nhân (không kể tiếp sức), mỗi đơn vị được đăng ký 1 đội tiếp sức/1 cự ly 

tiếp sức. 

22.4.  Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng luật Lặn thể thao do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2008. 

– Tất cả các VĐV đều không được sử dụng quần áo bơi công nghệ. 

– Dụng cụ thi đấu theo đúng chuẩn của Luật Châu Á (CMAS). 

22.5. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2 và 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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Điều 23. Môn Cầu lông: 

23.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM 

Họp kỹ thuật, bốc thăm 13/4/2018 lúc 14:30 Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ 

219 Lý Thường Kiệt, Quận 11 Thi đấu 17/4 đến 27/4/2018 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải  

23.2. Nội dung thi đấu:  

Gồm 07 nội dung gồm: đồng đội nam – đồng đội nữ – đơn nam – đơn nữ – đôi 

nam – đôi nữ và đôi nam nữ. 

23.3. Số lượng đăng ký tham dự:  

– Nội dung đồng đội: được đăng ký 02 đội nam, 02 đội nữ (mỗi đội phải có tối 

thiểu 7 người và tối đa 10 người). 

– Nội dung cá nhân: được đăng ký 06 đơn nam, 06 đơn nữ, 04 đôi nam, 04 đôi 

nữ, 04 đôi nam nữ. 

23.4. Thể thức thi đấu: 

a. Nội dung đồng đội: 

– Thi đấu theo thể thức THOMAS và UBER CUP. 

– Các đội phải đăng ký danh sách thứ tự VĐV cho từng đồng đội,  

– Xếp thứ tự các vị trí trong bảng đăng ký của từng đơn vị (theo nguyên tắc 

đơn, đôi mạnh xếp ở trên), căn cứ theo: 

+ VĐV Kiện tướng, Cấp 1 quốc gia 2017 (thứ hạng cao xếp trước). 

+ Kết quả xếp hạng nội dung Cá nhân của Giải Vô địch Thành phố 2017 (thứ 

hạng cao xếp trước). 

– Truớc mỗi trận đấu đồng đội, các lãnh đội phải đăng ký danh sách thi đấu của 

trận đồng đội đó trước giờ thi đấu 30 phút. Thứ tự các vị trí trong danh sách thi đấu 

phải đúng theo thứ tự trong bản đăng ký của các đơn vị (theo nguyên tắc đơn, đôi mạnh 

xếp ở trên). Mỗi VĐV chỉ được phép tham dự một trận đấu trong trận đồng đội.  

– Thứ tự các trận đấu của trận đồng đội: Trận đơn thứ 1 - trận đôi thứ 1 -  

trận đơn thứ 2 - trận đôi thứ 2 - trận đơn thứ 3. 

– Bỏ cuộc 01 trận hay xin thua 01 trận trong trận đấu đồng đội thì sẽ tính trận 

thua đó là 21-0, 21-0 và các trận đấu kế tiếp vẫn được diễn ra tiếp tục.  

– Trực tiếp: Đội nào thắng 03 trận trước xem như thắng cuộc 

– Vòng tròn bảng: Các đội phải thi đấu đủ 05 trận 

– Tùy theo số lượng các đội đăng ký Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu.  

b. Nội dung cá nhân:  

Thi đấu loại trực tiếp, 01 VĐV chỉ được quyền thi đấu 02 nội dung. 

23.5. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật Cầu lông hiện hành của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. 

– Đối với VĐV: 

+ Các VĐV thi đấu phải mặc áo có in tên đơn vị mình phía sau lưng với 

chiều cao tối thiểu 5cm và tối đa là 10cm. Tên/logo tài trợ thi phải nằm phía duới tên 

đơn vị.  
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+ Các trường hợp dán tên và viết tên đơn vị phía sau lưng áo xem như không 

hợp lệ và không được thi đấu. 

+ Nếu trường hợp 1 VĐV bỏ cuộc, xin thua, chấn thương không hoàn thành 

một nội dung thì VĐV đó sẽ không được tiếp tục thi đấu nội dung còn lại 

+ Ở nội dung đồng đội, các VĐV cùng đơn vị phải mặc áo cùng màu, cùng 

kiểu dáng trong suốt một trận đấu dồng đội. 

+ Ở nội dung thi đấu đôi, các VĐV của cùng đơn vị phải mặc áo cùng màu. 

– Đối với HLV: 

+ Chỉ có lãnh đội, HLV, cộng tác viên có tên đăng ký trong danh sách đăng ký 

mới được quyền chỉ đạo trên sân. 

+ Người chỉ đạo phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức quy định (không được 

quyền tự ý thay đổi) 

+ Không được chỉ đạo khi cầu đang trong cuộc hoặc làm VĐV đối phương mất 

tập trung hoặc làm gián đoạn, trì hoản trận đấu 

+ Phải mặc quần dài/váy, mang giày khi chỉ đạo trận đấu. Trang phục phải phù 

hợp với các quy chuẩn xã hội cũng như thi đấu. Ban Tổ chức là nguời quyết định 

trang phục của người chỉ đạo có phù hợp hay không 

23.6. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2,3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 24. Môn Cầu mây: 

24.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 
Sở Văn hóa – Thể thao Tp.HCM  

164 Đồng Khởi, quận 1 

Họp kỹ thuật, bốc thăm 02/04/2018 lúc 09:00 
Nhà Thi Đấu TDTT Phú Thọ 

01 Lữ Gia, Quận 11 

Thi đấu 05/4 đến 11/4/2018 
Nhà Thi đấu TDTT Quận 7 

504 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

24.2. Nội dung thi đấu:  

Gồm 06 nội dung: đội tuyển ba nam; đội tuyển ba nữ; đội tuyển bốn nam; đội 

tuyển bốn nữ; đôi nam và đôi nữ 

24.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

– Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội cho mỗi nội dung đồng đội và 02 đôi cho 

mỗi nội dung đôi. 

– Đội tuyển 03 VĐV, được đăng ký tối đa 05 VĐV. 

– Đội tuyển 04 VĐV, được đăng ký tối đa 06 VĐV. 

– Đôi 02 VĐV, được đăng ký tối đa 03 VĐV. 

24.4. Thể thức thi đấu: 

 – Nếu có từ 5 đội trở xuống thì tiến hành thi đấu theo thể thức vòng tròn một 

lượt tính điểm để xếp hạng 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó đội nhất bảng gặp đội thứ ba và đội 
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thứ hai sẽ gặp đội thứ tư thi đấu bán kết, hai đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu trận 

chung kết, hai đội thua sẽ đạt hạng ba đồng hạng. 

– Nếu có từ 6 đội đến 10 đội sẽ chia thành 2 bảng, các bảng thi đấu vòng tròn 

một lượt chọn đội nhất, nhì bảng vào thi đấu chéo bán kết và chung kết. 

– Nếu có từ 11 đội trở lên sẽ chia thành 4 bảng, các bảng thi đấu vòng tròn một 

lượt chọn đội nhất vào thi đấu chéo bán kết và chung kết.  

24.5. Tính điểm xếp hạng thi đấu vòng tròn và tại vòng bảng: 

– Đội có trận thắng được 2 điểm, đội thua 0 điểm. 

– Đội có tổng điểm toàn giải (ở vòng bảng hoặc thể thức thi đấu vòng tròn) cao 

hơn thì được xếp hạng trên. 

– Hai đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đối đầu trực 

tiếp thì xếp hạng trên. 

– Ba đội trở lên có tổng số điểm bằng nhau (trường hợp này chỉ tính kết quả 

giữa các đội bằng điểm nhau): 

+ Đội nào có hiệu số của tổng hiệp thắng, thua lớn hơn thì xếp hạng trên. 

+ Nếu vẫn bằng nhau thì tính đến tổng điểm. Đội nào có thương số tổng 

điểm thắng chia cho tổng điểm thua (tính đến phần ngàn) lớn hơn thì xếp hạng trên. 

+ Nếu vẫn bằng nhau thì áp dụng bốc thăm xếp hạng. 

24.6. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật Cầu mây hiện hành do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành và 

những sửa đổi; bổ sung Luật Cầu mây 2014 (theo công văn số 04/LĐCMVN ngày 08 

tháng 01 năm 2014); bổ sung Luật Cầu mây 4 người 2017 (theo công văn số 02/CV-

LĐCMVN ngày 03 tháng 01 năm 2017). 

– Cầu thi đấu đúng tiêu chuẩn (MT 908 cho nam – MT 909 cho nữ) do Ban tổ 

chức cung cấp 

24.7. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2,3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 25. Môn Đá cầu: 

25.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 
Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM  

164 Đồng Khởi, Quận 1 

Họp kỹ thuật, bốc thăm 16/04/2018 lúc 09:00 
Nhà Thi Đấu TDTT Phú Thọ 

01 Lữ Gia, Quận 11 

Thi đấu 19/04 đến 26/04/2018 
Nhà Thi đấu TDTT Bình Phú 

đường Số 10, phường 11, Quận 6 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

25.2. Nội dung thi đấu: (10 nội dung) 

– Đồng đội nam (thi đấu 3 trận: đá 3, đá đôi, đá đơn) 

– Đồng đội nữ (thi đấu 3 trận: đá 3, đá đôi, đá đơn) 

– Đồng đội đôi nam nữ (thi đấu 3 trận: đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ) 
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– Đội tuyển nam; đội tuyển nữ 

– Đôi nam; đôi nữ; đôi nam nữ phối hợp 

– Đơn nam; đơn nữ 

25.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

– Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký 01 đội, 02 đôi và 02 đơn cho mỗi giới tính. 

– Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham dự tối đa 04 nội dung. 

– Nội dung đồng đội nam; Đồng đội nữ chỉ được đăng ký tối đa 08 VĐV, mỗi 

VĐV chỉ được tham dự 01 trận đấu. 

– Nội dung đồng đội đôi nam nữ chỉ được đăng ký tối đa 08 VĐV (04 VĐV 

nam, 04 VĐV nữ) mỗi VĐV chỉ được tham dự 01 trận đấu. 

– Đội tuyển Nam, đội tuyển Nữ được đăng ký tối đa 06 VĐV. 

25.4. Thể thức thi đấu: 

– Nếu số đội đăng ký tham dự giải ở từng nội dung có từ 5 đội trở xuống thì 

tiến hành thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng 1, 2, 3, 4, 

5. Sau đó đội nhất bảng gặp đội thứ ba và đội thứ hai sẽ gặp đội thứ tư thi đấu bán 

kết, hai đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu trận chung kết, hai đội thua sẽ đạt hạng ba 

đồng hạng. 

– Nếu số đội đăng ký tham dự giải ở từng nội dung có đủ 06 đội sẽ chia thành 

02 bảng, các bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội nhất, nhì bảng vào thi đấu 

chéo bán kết và chung kết. 

– Nếu số đội đăng ký tham dự giải ở từng nội dung có từ 07 đội trở lên sẽ tiến 

hành thi đấu loại trực tiếp. 

25.5. Tính điểm xếp hạng thi đấu vòng tròn: 

– Đội có trận thắng được 2 điểm, đội thua 0 điểm. 

– Đội có tổng điểm toàn giải (thể thức thi đấu vòng tròn) cao hơn thì được xếp 

hạng trên. 

– Hai đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đối đầu trực 

tiếp thì xếp hạng trên. 

– Ba đội trở lên có tổng số điểm bằng nhau (trường hợp này chỉ tính kết quả 

giữa các đội bằng điểm nhau): 

+ Đội nào có hiệu số của tổng hiệp thắng, thua lớn hơn thì xếp hạng trên. 

+ Nếu vẫn bằng nhau thì tính đến tổng điểm. Đội nào có thương số tổng 

điểm thắng chia cho tổng điểm thua (tính đến phần ngàn) lớn hơn thì xếp hạng trên. 

+ Nếu vẫn bằng nhau thì áp dụng bốc thăm xếp hạng 

25.6. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật thi đấu đá cầu hiện hành (Ở nội dung đôi nam nữ, sẽ sử dụng 

mức lưới của Nam) 

– Cầu thi đấu: Quả cầu ĐLS (TLS cũ) do Ban tổ chức cung cấp. 

25.7. Giải thưởng: 

– Trao huy chương, giải thưởng hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3 cho mỗi nội dung. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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Điều 26. Môn Cờ tướng: 

26.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư 

02 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 Họp kỹ thuật, bốc thăm 30/3/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 01/4 đến 08/4/2018 Trung tâm TDTT Quận 4 

120 Khánh Hội, Quận 4 

(*) Đơn vị nào vắng mặt trong buổi họp kỹ thuật xem như không tham dự giải. 

26.2. Nội dung thi đấu (12 nội dung): 

Thi đấu nam và nữ riêng theo 3 thể loại:  

– Cờ tiêu chuẩn (60 phút+30 giây cho mỗi nước đi): mỗi đơn vị được cử 5 

VĐV nam và 5 VĐV nữ 

– Cờ nhanh (15 phút+10 giây cho mỗi nước đi): mỗi đơn vị được cử 4 VĐV 

nam và 4 VĐV nữ 

– Cờ chớp (3 phút+2 giây cho mỗi nước đi): mỗi đơn vị được cử 4 VĐV nam 

và 4 VĐV nữ 

26.3. Quy định chuyên môn: 

– Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 hoặc 11 ván tùy theo số lượng VĐV. 

– Xếp hạt nhân để bốc thăm căn cứ theo thứ hạng của giải vô địch thành phố 

gần nhất và theo vần tên. VĐV cùng đơn vị đạt 50% số điểm trở lên ở ván kế cuối sẽ 

không gặp nhau ở ván cuối cùng. 

– Cách tính điểm, xếp hạng: 

+ Cá nhân: cho những VĐV có tham dự thi đấu 70% tổng số ván trở lên. Lần 

lượt xếp theo: điểm, hệ số Buchholz, số ván thắng, số ván đi sau, số ván đi sau 

thắng, ván đối kháng, màu quân ván đối kháng - bốc thăm cho các hạng 1, 2, 3. 

+ Đồng đội: theo tổng thứ hạng 3 VĐV có thành tích cao nhất trong đội, nếu 

bằng nhau thì lần lượt xét đến: tổng điểm của 3 VĐV cao nhất, đội có VĐV xếp 

hạng cá nhân cao hơn - bốc thăm cho các hạng 1, 2, 3. 

+ Cá nhân và đồng đội ở vị trí thứ tư sẽ được xếp đồng hạng 3. 

26.4. Giải thưởng:  

Trao huy chương, giải thưởng hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3 cho mỗi nội dung. 

Điều 27. Môn Cờ vua: 

27.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư 

02 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 Họp kỹ thuật, bốc thăm 12/4/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 15/4 đến 22/4/2018 Nhà Thi đấu TDTT Phú Thọ 

01 Lữ Gia, Quận 11 

(*) Đơn vị nào vắng mặt trong buổi họp kỹ thuật xem như không tham dự giải. 

27.2. Nội dung thi đấu (12 nội dung): 

Thi đấu nam và nữ riêng theo 3 thể loại:  



 

 

24 

– Cờ tiêu chuẩn (90 phút+30 giây cho mỗi nước đi): mỗi đơn vị được cử 5 

VĐV nam và 5 VĐV nữ 

– Cờ nhanh (15 phút+10 giây cho mỗi nước đi): mỗi đơn vị được cử 4 VĐV 

nam và 4 VĐV nữ 

– Cờ chớp (3 phút+2 giây cho mỗi nước đi): mỗi đơn vị được cử 4 VĐV nam 

và 4 VĐV nữ 

27.3. Quy định chuyên môn: 

– Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 hoặc 11 ván tùy theo số lượng VĐV. 

– Xếp hạt nhân để bốc thăm theo số rating của FIDE hiện hành và theo vần tên. 

VĐV cùng đơn vị đạt 50% số điểm trở lên ở ván kế cuối sẽ không gặp nhau ở ván 

cuối cùng. 

– Cách tính điểm, xếp hạng: 

+ Cá nhân: cho những VĐV có tham dự thi đấu 70% tổng số ván trở lên. Lần 

lượt xếp theo: điểm, hệ số Buchholz, số ván thắng, số ván đi sau, số ván đi sau 

thắng, ván đối kháng, màu quân ván đối kháng - bốc thăm cho các hạng 1, 2, 3. 

+ Đồng đội: theo tổng thứ hạng 3 VĐV có thành tích cao nhất trong đội, nếu 

bằng nhau thì lần lượt xét đến: tổng điểm của 3 VĐV cao nhất, đội có VĐV xếp 

hạng cá nhân cao hơn - bốc thăm cho các hạng 1, 2, 3. 

+ Cá nhân và đồng đội ở vị trí thứ tư sẽ được xếp đồng hạng 3. 

27.4. Giải thưởng:  

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2,3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 28. Môn Cử tạ: 

28.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ 

219 Lý Thường Kiệt, Quận 11 Họp kỹ thuật, bốc thăm 04/4/2018 lúc 14:30 

Thi đấu 05/4 đến 8/4/2018 
Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ 

01 Lữ Gia, Quận 11 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải (tùy mỗi môn) 

28.2.  Nội dung thi đấu:  

Cá nhân nam, nữ ở các hạng cân sau: 

– Nam: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg và trên 105 kg. 

– Nữ: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg và trên 75 kg. 

28.3. Số lượng đăng ký tham dự:  

Mỗi đơn vị được đăng ký không hạn chế số lượng VĐV tham dự ở từng hạng 

cân. Đăng ký chính thức hạng cân của VĐV sẽ diễn ra tại cuộc họp lãnh đội. 

28.4. Thể thức thi đấu: 

– Thi đấu xếp hạng từng nội dung cử giật, cử đẩy và tổng thành tích từng hạng 

cân nam, nữ.  

– Thi đấu xếp hạng đồng đội nữ. 

– Thi đấu xếp hạng đồng đội nam. 
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– Thi đấu xếp hạng toàn đoàn. 

28.5. Xếp hạng: 

– Xác định điểm đồng đội nam, nữ theo thang điểm sau: 
Hạng Điểm  Hạng Điểm  Hạng Điểm  Hạng Điểm  Hạng Điểm 

1 28  6 20  11 15  16 10  21 05 

2 25  7 19  12 14  17 09  22 04 

3 23  8 18  13 13  18 08  23 03 

4 22  9 17  14 12  19 07  24 02 

5 21  10 16  15 11  20 06  25 01 

– Xác định giải toàn đoàn: 15 nội dung thi đấu, theo tổng số huy chương đạt 

được, theo thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng.  

+ Nếu tổng số huy chương vàng bằng nhau sẽ tính số lượng huy chương bạc.  

+ Nếu tổng số huy chương vàng và huy chương bạc bằng nhau sẽ tính số 

lượng huy chương đồng. 

+ Nếu tổng số huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng bằng 

nhau sẽ tính Hạng tiếp theo (hạng 4, 5…) của VĐV ở các hạng cân khác. 

28.6. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng luật Cử tạ chu kỳ 2017 – 2020 

– Các VĐV có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên (sinh năm 2003) và có bảo hiểm tai nạn. 

Các đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro đối với các thành viên đơn vị mình. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Khiếu nại về chuyên môn: bằng văn bản do Trưởng đoàn ký gửi Ban tổ chức 

sau khi công bố kết quả thi đấu. Đội của vận dộng viên vi phạm sẽ bị trừ 30% tổng 

số điểm ở nội dung thi đấu đồng đội và không được tính hạng cân của nội dung đó 

trong bảng xếp hạng toàn đoàn. 

– VĐV phải có trang phục thi đấu đúng quy định. 

28.7. Giải thưởng: 

– Trao huy chương, giải thưởng hạng 1, 2, 3 mỗi nội dung cử giật, cử đẩy và 

tổng thành tích của từng hạng cân nam, nữ. 

– Trao huy chương và giải thưởng hạng 1, 2 và 3 đồng đội nam, đồng đội nữ. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3. 

Điều 29. Môn Thể hình: 

29.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ 

219 Lý Thường Kiệt, Quận 11 Họp kỹ thuật 17/4/2018 lúc 14:00 

Thi đấu 19/4 đến 21/4/2018 
Nhà Khách Thể thao 

215C Lý Thường Kiệt, Quận 11 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

29.2. Nội dung thi đấu:  

Tổng số 21 bộ huy chương ở các nội dung: 

– Nam: 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg trên 90kg. 

– Nữ: 46kg, 49kg, 52kg, 55kg. và trên 55kg. 
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– Đôi nam - nữ phối hợp: 46kg, 49kg, 52kg, 55 kg và trên 55kg. 

– Toàn năng:  

+ Nam: chọn 02 VĐV nhất, nhì của các hạng cân vào dự thi. 

+ Nữ: chọn 02 VĐV nhất, nhì của các hạng cân vào dự thi. 

29.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam, 01 đội nam nữ. Không hạn chế số lượng 

VĐV tham dự ở các nội dung cá nhân nam – nữ và đôi nam nữ. 

29.4. Thể thức thi đấu: 

Áp dụng luật thi đấu Thể hình ban hành năm 2007. 

a. Đơn nam – đơn nữ: 

– Thi vòng loại: áp dụng cho tất cả các nội dung thi đấu: 

+ Tổ chức thi loại nếu mỗi hạng cân có trên 15 VĐV đăng ký. 

+ VĐV thực hiện 4 tư thế quy định.  

– Thi bán kết: 

+ Các VĐV trình diễn mặt trước và mặt sau cơ thể ở tư thế tự nhiên. 

+ Trình diễn 7 tư thế quy định, so sánh theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài 

(nam 7 tư thế, nữ 5 tư thế). 

+ Chọn 5 VĐV vào chung kết. 

– Chung kết: 

+ Trình diễn bài dự thi tự chọn phối hợp với âm nhạc (thời gian tối đa 90 

giây, nhạc của VĐV) 

+ Trình diễn mặt trước và mặt sau cơ thể tự nhiên. 

+ Trình diễn các tư thế quy định tập thể - 8 tư thế 

+ Trình diễn so đọ cơ bắp tự do.  

* Lưu ý: nhạc nền không lời ở phần thi tự chọn phải nằm trong danh mục 

các bài hát được phép lưu hành theo quy định của pháp luật. Lãnh đội, HLV phải 

chịu trách nhiệm về nội dung của bài nhạc nền. 

b. Đôi nam - nữ phối hợp: 

– Nội dung quy định: 

+ Các đôi VĐV sẽ trình diễn mặt trước và mặt sau cơ thể ở tư thế tự nhiên. 

+ Các đôi VĐV thực hiện 5 tư thế quy định (5 tư thế của nữ), so sánh theo 

yêu cầu của Hội đồng trọng tài. 

+ Chọn 05 đôi vào chung kết (thi nội dung tự chọn). 

– Nội dung tự chọn: 

+ Từng đôi VĐV sẽ thực hiện bài thi tự chọn phối hợp với âm nhạc. (thời 

gian thực hiện bài thi tối đa là 120 giây, nhạc của VĐV). 

+ Các đôi trình diễn 5 tư thế quy định. 

+ Các đôi trình diễn so đọ tự do. 

c. Vô địch tuyệt đối nam - nữ: 

+ Nam: chọn 02 VĐV nhất, nhì của các hạng cân vào dự thi. 

+ Nữ: chọn 02 VĐV nhất, nhì của các hạng cân vào dự thi. 

29.5. Xếp hạng: 

a. Xác định điểm đồng đội ở mỗi hạng cân. 

 - VĐV xếp thứ 1: 16 điểm  - VĐV xếp thứ 6: 05 điểm 
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 - VĐV xếp thứ 2: 12 điểm  - VĐV xếp thứ 7: 04 điểm 

 - VĐV xếp thứ 3: 09 điểm  - VĐV xếp thứ 8: 03 điểm 

 - VĐV xếp thứ 4: 07 điểm  - VĐV xếp thứ 9: 02 điểm 

 - VĐV xếp thứ 5: 06 điểm  - VĐV xếp thứ 10: 01 điểm 

b. Xác định giải toàn đoàn: 

Tính tổng số huy chương ở tất cả các nội dung thi đấu, theo thứ tự vàng, bạc, 

đồng.  

– Nếu tổng số huy chương vàng bằng nhau sẽ tính số lượng huy chương bạc.  

– Nếu tổng số huy chương vàng và huy chương bạc bằng nhau sẽ tính số lượng 

huy chương đồng. 

– Nếu tổng số huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng bằng 

nhau sẽ tính thứ hạng tiếp theo (hạng 4, 5…) của các VĐV ở các hạng cân khác. 

29.6. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng luật Thể hình ban hành năm 2007. 

– VĐV bỏ cuộc sau khi cân thì đội của VĐV đó sẽ bị trừ 30 điểm ở nội dung thi 

đấu đồng đội nam, nữ và không được tính hạng cân của nội dung đó trong bảng xếp 

hạng toàn đoàn. 

29.7. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2 và 3. 

– Trao huy chương và giải thưởng hạng 1, 2 và 3 đồng đội nam, đồng đội nữ. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 30. Môn Điền kinh: 

30.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Liên đoàn Điền kinh TP.HCM 

30 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10 Họp kỹ thuật, bốc thăm 27/4/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 02/5 đến 06/5/2018 
Trung tâm TDTT Thống Nhất 

30 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10 

(*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

30.2. Nội dung thi đấu: 

– Nam (18): 100m, 200m, 400m, 110m Rào, 400m Rào, 800m, 1.500m, 

5.000m, Nhảy cao, Nhảy xa, Nhảy ba bước, Đẩy tạ, Ném đĩa, Ném lao; Tiếp sức: 

4x100m, 4x200m, 4x400m, 4x800m. 

– Nữ (18): 100m, 200m, 400m, 100m Rào, 400m Rào, 800m, 1.500m, 5.000m, 

Nhảy cao, Nhảy xa, Nhảy ba bước, Đẩy tạ, Ném đĩa, Ném lao; Tiếp sức: 4x100m, 

4x200m, 4x400m, 4x800m. 

30.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

– Một VĐV chỉ được tham gia thi đấu 03 nội dung (kể cả tiếp sức)  

– Mỗi nội dung được đăng ký không giới hạn số lượng và được khẳng định tại 

cuộc họp kỹ thuật.  

– Mỗi đội tiếp sức đăng ký 06 VĐV. 
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30.4. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật thi đấu của Liên đoàn Điền kinh quốc tế và Luật của Liên đoàn 

Điền kinh Việt Nam. 

– Khi thi đấu, VĐV phải mặc trang phục và mang giày thể thao, những VĐV 

không theo đúng quy định sẽ không được thi đấu; Các đội tiếp sức phải mặc đồng 

phục (quần + áo) khi thi đấu. VĐV chạy chân không (không mang giày) sẽ bị loại. 

– Một VĐV đăng ký tham dự 3 nội dung, nếu bỏ cuộc không thi đấu ở nội dung 

thứ nhất thì nội dung sau sẽ không được thi đấu; hoặc được vào bán kết hay chung 

kết nội dung thứ nhất được vào mà bỏ cuộc không thi đấu, thì những nội dung sau 

cũng không được thi đấu. 

– Khi kết thúc nội dung thi đấu, sau khi Ban Tổ chức công bố kết quả 30 phút 

mà không khiếu nại nào thì kết quả đó sẽ được công nhận. 

30.5. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2 và 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 31. Môn Petanque: 

31.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT 

Thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Lê Đại Hành Họp kỹ thuật, bốc thăm 23/03/2018 lúc 8:30 

Thi đấu 27/3 đến 07/4/2018 
Cung Văn hóa Lao động TPHCM 

55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 

(*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

31.2. Nội dung thi đấu:  

Tổng cộng 13 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, bộ 

ba nam, bộ ba nữ, bộ ba 2 nam 1 nữ, bộ ba 2 nữ 1 nam, đồng đội nam, đồng đội nữ, 

bắn kỹ thuật nam, bắn kỹ thuật nữ. 

31.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam, nữ cho mỗi nội dung gồm: 04 cho mỗi 

nội dung (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ) và 02 cho mỗi nội dung 

(bộ ba nam, bộ ba nữ, bộ ba 2 nam 1 nữ, bộ ba 2 nữ 1 nam, đồng đội nam, đồng đội 

nữ, bắn kỹ thuật nam, bắn kỹ thuật nữ). 

31.4. Thể thức thi đấu: 

Thi đấu chia bảng loại trực tiếp hai lần thua hoặc vòng tròn tùy theo số lượng 

VĐV đăng ký tham dự. 

31.5. Cách tính điểm xếp hạng trong thể thức thi đấu vòng tròn: 

– Đội có trận thắng 2 điểm, trận thua 0 điểm 

– Đội có tổng điểm cao hơn trong bảng đấu được xếp hạng trên 

– Trường hợp đồng điểm: 

+ Hai đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đối đầu 

trực tiếp thì xếp hạng trên. 
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+ Ba đội trở lên có số điểm bằng nhau (trường hợp này chỉ tính đến kết quả 

thi đấu giữa các đội bằng điểm nhau) theo trình tự sau: 

* Tính hiệu số của tổng điểm thắng-thua, đội có hiệu số cao hơn sẽ xếp trên. 

* Nếu vẫn bằng hiệu số điểm thắng - thua sẽ xét kết quả trận đối đầu trực tiếp. 

* Nếu vẫn bằng nhau thì áp dụng hình thức bốc thăm xếp hạng. 

31.6. Quy định chuyên môn khác: 

– Thi đấu theo Luật Petanque do Ủy ban TDTT Việt Nam ban hành. 

– Các VĐV mặc đồng phục thể thao khi thi đấu giải đôi và giải đồng đội. 

31.7. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 32. Môn Quần vợt: 

32.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 
Câu lạc bộ Quần vợt Phú Thọ, 

215 A Lý Thường Kiệt, Quận 11.  
Họp kỹ thuật, bốc thăm 05/4/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 08/4 đến 15/4/2018 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

32.2. Nội dung thi đấu: 

Gồm 07 nội dung thi đấu: đồng đội nam; đồng đội nữ; đơn nam; đơn nữ; đôi 

nam; đôi nữ và đôi nam nữ. 

32.3. Số lượng đăng ký tham dự:  

– Không giới hạn số lượng cho mỗi nội dung thi đấu. 

– Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tối đa 2 nội dung cá nhân và 1 đồng đội. 

32.4. Thể thức thi đấu: 

a. Nội dung đồng đội:  

– Nếu có 7 đội trở lên sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp; nếu có 6 đội trở 

xuống sẽ chia bảng thi đấu vòng tròn. 

– Mỗi đội gồm từ 2 đến 4 VĐV, thi đấu theo thứ tự các trận: đơn 1, đơn 2, đôi. 

Đội dẫn trước 2 trận sẽ thắng. Đăng ký đội hình thi đấu 10 phút trước trận đơn 1. 

b. Nội dung cá nhân:  

Nếu có 8 VĐV (hoặc đôi) trở lên sẽ thi đấu loại trực tiếp, có dưới 8 VĐV (hoặc 

đôi) sẽ thi đấu vòng tròn chia bảng. 

32.5. Quy định chuyên môn: 

– Bóng thi đấu: Bóng Penn.  

– Mỗi trận thi đấu trong 3 ván thắng 2, 6 đều đánh Tie-break. 

– Chọn hạt nhân: theo các giải quốc gia và thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. 

32.6. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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Điều 33. Môn Boxing: 

33.1. Thời gian và địa điểm: 
Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 
Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ 

219 Lý Thường Kiệt, Quận 11 
Họp kỹ thuật, bốc thăm 28/3/2018 lúc 10:00 

Thi đấu 28/3 đến 04/4/2018 

(*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

33.2. Nội dung thi đấu: 

Gồm 22 bộ huy chương cá nhân thi đấu đối kháng ở các hạng cân sau: 

– Nam: 11 hạng cân: dưới 46kg, 49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 

81kg, 91kg và trên 91kg. 

– Nữ: 11 hạng cân: dưới 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 69kg, 

75kg, 81kg và trên 81kg. 

33.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV cho mỗi nội dung  

33.4. Thể thức thi đấu: 

Thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp. 

– Nam: thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 03 phút, giữa hiệp nghỉ 01 phút. 

– Nữ: thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 03 phút, giữa hiệp nghỉ 01 phút 

33.5. Quy định chuyên môn: 

– VĐV đăng ký thi đấu phải đủ 17 tuồi trở lên, nếu 16 tuổi phải có giấy cam kết 

bảo lãnh của trưởng đoàn hoặc HLV trưởng. 

– Áp dụng theo Luật Thi đấu hiện hành của AIBA. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Trang phục thi đấu: Quần áo thi đấu 02 bộ hai màu khác nhau (xanh và đỏ, 

cạp quần rộng 10 cm có màu khác với màu quần áo); Giày thi đấu Boxing mũi 

không nhọn, không có gót giày; Các dụng cụ bảo vệ: bịt răng, kuki, băng thun (đơn 

vị tự trang bị). Ban tổ chức trang bị: găng, nón bảo hộ thi đấu. 

– Các đơn vị tự mua bảo hiểm cho VĐV. 

33.6. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2,3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 34. Môn Judo: 

34.1. Thời gian và địa điểm: 
Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ 

219 Lý Thường Kiệt, Quận 11 Họp kỹ thuật, bốc thăm 12/4/2018 lúc 17:00 

Thi đấu 19/4 đến 22/4/2018 Nhà thi đấu 286 Lãnh Binh Thăng, Quận 11 

34.2. Nội dung thi đấu: 

VĐV tham dự phải từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2002). 

a. Đối kháng cá nhân: 18 hạng cân nam và nữ  

– Nữ: dưới 42kg,45kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg trên 78kg. 
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– Nam: dưới 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg trên 100kg. 

Mỗi đơn vị được cử 01 VĐV tham dự ở mỗi hạng cân. Riêng các hạng cân nữ 70kg, 

78kg trên 78kg; Nam 90kg, 100kg trên 100kg, mỗi đơn vị được cử 02 VĐV tham dự. 

b. Đồng đội: 01 đội nam và 01 đội nữ.  

– Đồng đội nam (05VĐV): Hạng cân dưới 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg. 

– Đồng đội nữ (05VĐV): Hạng cân dưới 45kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg. 

c. Nội dung KATA: 02 nội dung 

– Nội dung Nage Nokata. 

– Nội dung Juno kata. 

34.3. Thể thức thi đấu:  

– Thi đấu theo thể thức Repecharge. 

– Thời gian trận đấu: nam và nữ 4 phút/trận 

34.4. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Judo Việt Nam ban hành. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Ngày cân: từ 17h00 đến 18h00 cân thử; từ 18h00 đến 19h00 cân chính thức 

(cân chỉ một ngày sẽ thông báo trong ngày họp lãnh đội). 

– Trang phục: 

+ Võ phục đúng quy cách theo tiêu chuẩn theo Liên đoàn Judo Việt Nam (võ 

phục xanh, trắng). 

+ VĐV không mang trang sức, để râu, tóc, móng tay, móng chân dài. 

+ HLV trưởng phải mặc trang phục thể thao có tên đơn vị, quần dài, mang 

giày (ngồi ghế chỉ đạo). 

34.5. Giải thưởng: 

– Trao huy chương, giải thưởng hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3 cho mỗi nội dung. 

– Trao huy chương, giải thưởng hạng 1, 2, 3 cho mỗi nội dung Kata. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 35. Môn Karatedo: 

35.1. Thời gian và địa điểm: 
Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 CLB Võ thuật (bộ môn Karatedo) 

04 Lê Đại Hành, Quận 11 (anh Sơn 0907.874.841) Họp bốc thăm 09/4/2018 lúc 14:30 

Cân VĐV  09/4/2018 lúc 09:00  

Thi đấu 11/4 đến 15/4/2018 NTĐ Rạch Miễu, 1 Hoa Phượng, Quận Phú Nhuận 

Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

35.2. Nội dung thi đấu: 29 bộ huy chương 

a. Kata: Các VĐV phải 16 tuổi trở lên (sinh từ năm 2002) 

– Kata cá nhân nam, nữ: 01vđv/nội dung 

– Kata đồng đội nam, nữ: 03vđv/nội dung 

b. Kumite: tranh repechage ở nội dung thi đấu cá nhân. Các VĐV phải 18 tuổi 

trở lên (sinh từ năm 2000) 

– Đồng đội nam:  
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+ Kumite đồng đội nam nhóm 1: (giới hạn từ hạng cân đến 50kg tới không 

quá 66kg): 05vđv và 02 dự bị; 

+ Kumite đồng đội nam nhóm 2: (giới hạn từ hạng cân đến 66kg tới trên 

86kg): 05vđv và 02 dự bị; 

– Đồng đội nữ:  

+ Kumite đồng đội nữ nhóm 1: (giới hạn từ hạng cân đến 44kg tới không 

quá 56kg): 03vđv và 01 dự bị; 

+ Kumite đồng đội nữ nhóm 2: (giới hạn từ hạng cân đến 56kg tới trên 

68kg): 03vđv và 01 dự bị; 

– Kumite cá nhân: 

+ Kumite nam: đến 50kg, 54kg, 58kg, 62kg, 66kg, 70kg, 74kg, 78kg, 82kg, 

86kg, trên 86kg; 

+ Kumite nữ: đến 44kg, 47kg, 50g, 53kg, 56kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 

trên 68kg. 

35.3. Số lượng đăng ký: 

 Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký 01 nam, 01 nữ cho mỗi nội dung cá nhân và 01 

đội cho nội dung đồng đội (ghi số lượng lãnh đội, HLV, săn sóc viên). 

35.4. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật thi đấu bổ sung 2017 của Liên đoàn Karatedo Thế giới (WKF). 

– VĐV phải có thẻ chuyên môn có cấp đai đen do Liên đoàn Karatedo Thành 

phố Hồ Chí Minh cấp. 

– Các dụng cụ bảo vệ như: giáp ngực cho cả nam và nữ, bảo hộ răng cá nhân, 

bảo hộ ống quyển mu bàn chân, găng tay, bảo hộ hạ bộ, đai thi đấu hai màu xanh, đỏ 

đo đơn vị trang bị và phải được Ban Tổ chức thông qua (bao gồm cả nội dung cá 

nhân và đồng đội thi đấu đối kháng). 

– Các VĐV phải mua bảo hiểm tai nạn và nộp cho Ban tổ chức trong buổi họp 

bốc thăm xếp lịch thi đấu. 

– Tùy theo mức độ, Ban Tổ chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp đối 

với đội vi phạm các trường hợp sau: 

+ Đến trễ sau giờ quy định 15 phút. 

+ Gây mất trật tự ấu đã trong và ngoài sân thi đấu. 

+ Để cho HLV, VĐV, ủng hộ viên dùng lời lẽ xúc phạm đối với đội bạn, 

Ban tổ chức và trọng tài đang điều khiển trận đấu. 

+ Không dự Lễ khai mạc hoặc không có mặt đông đủ để lãnh giải. 

– VĐV tự trang bị đầy đủ võ phục màu trắng chỉ có Logo của Liên đoàn 

Karatedo thành phố, sạch sẽ đúng quy định mới được thi đấu cá nhân và đồng đội 

(VĐV nữ mặc áo thun lót trắng không cổ bên trong, cột tóc chỉ có thắt dây thun đen). 

– HLV phải có thẻ chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn Karatedo Thành phố 

cấp và HLV, săn sóc viên đăng ký cho đội nào chỉ được phép chỉ đạo cho đội đó. 

– Trọng tài sẽ do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Karatedo 

Thành phố điều động, các trọng tài phải qua đợt tập huấn kiểm tra trước giải; 

35.5. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2,3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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Điều 36. Môn Muay: 

36.1. Thời gian và địa điểm: 
Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Văn phòng Hội Muay TP.HCM 

04 Lê Đại Hành, Quận 1 Họp kỹ thuật, bốc thăm 18/4/2018 lúc 14:30 

Cân VĐV  21/4/2018 Nhà thi đấu Rạch Miễu,  

01 Hoa Phượng, Quận Phú Nhuận Thi đấu 22/4 đến 28/4/2018 

Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

36.2. Nội dung thi đấu:  

Tổng cộng 18 nội dung dành cho VĐV trong độ tuổi từ 18 đến 35: 

– Nam: 43-45kg; 45-48kg; 48-51kg; 51-54kg; 54-57kg; 57-60kg; 60-63.5kg; 

63.5-67kg; 67-71kg; 71-75kg; 75-81kg. 

– Nữ: 43-45kg; 45-48kg; 48-51kg; 51-54kg; 54-57kg; 57-60kg; 60-63.5kg. 

36.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

Mỗi đơn vị được cử 01 VĐV thi đấu ở mỗi hạng cân. Riêng ở hạng cân nặng 

nam: 75kg; 81kg; nữ: 60kg; 63,5kg đơn vị được cử 2 VĐV tham dự.  

36.4. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật thi đấu Muay của Tổng cục TDTT ban hành năm 2010 và theo 

luật mới của Liên đoàn quốc tế (IFMA). 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Trọng tài làm nhiệm vụ do Hội Muay Thành phố Hồ Chí Minh điều động; các 

trọng tài phải qua tập huấn và kiểm tra trước giải. 

36.5. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2,3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 37. Môn Pencak Silat: 

37.1. Thời gian và địa điểm: 
Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 CLB Võ thuật, 4 Lê Đại Hành, Quận 11 

Họp kỹ thuật, bốc thăm 05/5/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 06/5 đến 12/5/2018 
Nhà thi đấu Quận Tân Bình 

448 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình 

Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

37.2. Nội dung thi đấu:  

a. Đối kháng: 20 nội dung, thi đấu cá nhân loại trực tiếp (Knock-out).  

– Nam: 40–45kg; 45–50kg; 50–55kg; 55–60kg; 60–65kg; 65–70kg; 70–75kg; 

75–80kg; 80–85kg; 85–90kg; 90–95kg; 95–110kg. 

– Nữ: 40–45kg; 45–50kg; 50–55kg; 55–60kg; 60–65kg; 65–70kg; 70–75kg; 

trên 75kg. 

b. Quyền (Seni): 06 nội dung. 

Tunggal (đơn nam; đơn nữ); Ganda (đôi nam; đôi nữ); Regu (đồng đội ba nam; 

đồng đội ba nữ) 
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37.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

Mỗi đơn vị được cử 01 VĐV tham dự ở mỗi nội dung thi đấu đối kháng; 01 

VĐV tham dự ở nội dung Tunggal, 02 VĐV tham dự ở nội dung Ganda và 03 VĐV 

tham dự ở nội dung Regu. 

37.4. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật Pencak Silat do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành năm 2005. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Các VĐV phải biết kỹ thuật, luật thi đấu và có cấp đai chuyên môn từ Đai 

Xanh lam cấp 2 trở lên do Bộ môn Pencak Silat Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, 

có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật tại đơn vị đủ điều kiện tham dự thi 

đấu. 

– VĐV tự trang bị võ phục thi đấu, bảo hộ; nội dung Seni tự trang bị binh khí, 

trang thiết bị chuyên dùng (dao, côn, xà gông và mũ quấn đầu) theo đúng quy định 

môn Pencak Silat; Ban tổ chức cung cấp áo giáp thi đấu. 

37.5. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung hạng 1, 2,3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 38. Môn Taekwondo: 

38.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Văn phòng Liên đoàn Taekwondo TPHCM 

02 Lê Đại Hành, Quận 11 Họp kỹ thuật, bốc thăm 11/4/2018 lúc 09:00 

Thi đấu 13/4 đến 15/4/2018 
Trung tâm TDTT Quận 4 

120 Khánh Hội, phường 4, Quận 4 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải 

38.2. Nội dung thi đấu: 

a. Thi đấu đối kháng cá nhân: 18 nội dung 

– Mỗi đơn vị được cử 01 (một) VĐV thi đấu mỗi hạng cân. 

+ Nữ: không quá 43, 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 và trên 73kg 

+ Nam: không quá 50, 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 và trên 87kg 

– Thời gian thi đấu: 120 giây x 3 hiệp, nghỉ giữa hiệp 60 giây 

b. Thi đấu đối kháng đồng đội: 2 nội dung 

– Đội nữ: không quá 318kg/5VĐV và đội nam không quá 373kg/5VĐV 

– Mỗi đội phải có đủ 5 VĐV mới được thi đấu (không có dự bị). Nếu tham dự 

cả 2 nội dung cá nhân và đồng đội, các VĐV chỉ được phép cân một lần, lấy số cân 

của nội dung thi đấu cá nhân. 

 – Phương thức và thời gian thi đấu các nội dung đối kháng đồng đội theo quy 

định tại Giải vô địch Taekwondo đồng đội thế giới 2016 (3 hiệp/1 trận đấu): Hiệp 1 

được tiến hành theo thứ tự VĐV có số cân nặng từ thấp đến cao, mỗi VĐV thi đấu 

60 giây; Hiệp 2 và 3 thi đấu 5 phút/hiệp, nghỉ giữa hiệp 60 giây. 

c. Thi đấu quyền: 11 nội dung 

– Thi quyền tiêu chuẩn:  
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 + Gồm 5 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ; đồng đội nam, đồng đội nữ; 

đôi nam nữ.  

+ Bài thi vòng loại – tứ kết: Bốc thăm 02 trong 08 bài quyền Taegeuk 6, 7, 8, 

Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin. 

+ Bài thi bán kết - chung kết: Bốc thăm 02 trong 06 bài quyền còn lại. 

– Thi quyền sáng tạo:  

+ Gồm 6 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ; đồng đội nam, đồng đội nữ; 

đồng đội nam nữ phối hợp (có ít nhất 2 VĐV nam hoặc 2 VĐV nữ); đôi nam nữ: 

+ Bài thi vòng loại (chọn 6 VĐV vào vòng chung kết): Thi bài quyền sáng 

tạo theo quy định hiện hành của WTF. 

+ Bài thi chung kết: Thi bài quyền sáng tạo theo quy định hiện hành của WTF. 

38.3. Thể thức thi đấu: 

– Thi đấu đối kháng cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ theo thể thức loại trực tiếp. 

– Thi đấu quyền tiêu chuẩn cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ; đôi nam nữ 

theo thể thức loại trực tiếp. 

– Thi đấu quyền sáng tạo cá nhân nam, nữ, đôi và đồng đội nam-nữ theo thể thức 

cut-off: thi đấu 2 vòng, vòng 1 chọn 6 đơn vị có số điểm từ cao xuống thấp vào chung 

kết, vòng chung kết 6 đơn vị thi đấu theo thứ tự điểm từ thấp đến cao để xếp hạng. 

38.4. Quy định chuyên môn: 

– Các VĐV có huy chương vàng, bạc, đồng ở các giải vô địch Taekwondo thế 

giới, châu Á năm 2016; Các VĐV có huy chương vàng tại giải vô địch toàn quốc 

năm 2017, giải trẻ Taekwondo toàn quốc năm 2017 (lứa tuổi 18t - 20t) không được 

tham dự.  

– Riêng nội dung QST và Dynamic kicks tất cả các VĐV đều được tham dự. 

– VĐV tham dự thi đấu đối kháng phải từ 17 tuổi trở lên và thi quyền phải từ 18 

tuổi trở lên, có trình độ chuyên môn từ đai đen 1 đẳng trở lên. VĐV phải có sổ, thẻ 

VĐV năm 2018 do Liên đoàn Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– VĐV thi đấu phải mặc võ phục sạch sẽ, đúng quy cách; tóc, móng tay, móng 

chân cắt ngắn, không được mang trang sức khi thi đấu. Phải có bảo hộ tay chân, hạ 

bộ, bảo vệ răng (đơn vị tự lo) áo giáp, bảo hộ đầu theo đúng quy định (Ban tổ chức 

chuẩn bị). 

38.5. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng các nội dung hạng 1, 2, 3 và đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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Điều 39. Môn Võ cổ truyền: 

39.1. Thời gian và địa điểm:  

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 Văn phòng Liên đoàn Võ Cổ truyền,  

02 Hồ Xuân Hương, Quận 3. Họp kỹ thuật, cân VĐV 04/05/2018 lúc 8:00 

Thi đấu 05/5 đến 10/5/2018 
Nhà thi đấu Quận 7 

504 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

39.2. Nội dung thi đấu: 38 bộ huy chương 

a. Đối kháng:  

– Gồm 18 bộ huy chương ở các nội dung sau: 

+ Nam: dưới 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg và trên 90kg. 

+ Nữ: dưới 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg và trên 75kg. 

– Các đơn vị được đăng ký 01 VĐV cho mỗi nội dung thi đấu. 

b. Thi Quyền quy định:  

– Mỗi đơn vị cử 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ cho mỗi nội dung thi quyền quy định; 

mỗi VĐV tham dự tối đa 2 nội dung.  

– Tổng cộng có 20 bộ huy chương 10 bộ cho nam và 10 cho nữ ở 10 nội dung 

sau: Lão Hổ Thượng Sơn; Lão Mai Quyền; Ngọc Trản Quyền; Hùng Kê Quyền; Roi 

Thái Sơn; Độc Lư Thương; Siêu Xung Thiên; Thanh Long Độc Kiếm; Phong Hoa 

Đao; Song Tuyết Kiếm. 

39.3. Thể thức thi đấu: 

– Các nội dung đối kháng: thi đấu loại trực tiếp. Thời gian thi đấu đối kháng: 

Nam: 3 phút x 3 hiệp, Nữ :2 phút x 3 hiệp cho một trận đấu, nghỉ giữa hiệp 1 phút. 

– Các nội dung quyền: thi 1 vòng tính điểm, xếp hạng. 

39.4. Quy định chuyên môn: 

– Áp dụng Luật Võ cổ truyền được Tổng cục TDTT ban hành năm 2016. 

– Trọng tài làm nhiệm vụ do Sở văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Liên đoàn 

Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh điều động; các trọng tài phải qua đợt tập huấn 

và kiểm tra trước giải. 

– VĐV có đầy đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn theo quy định, có tác phong đạo 

đức tốt. Am hiểu luật thi đấu và là thành viên của Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố. 

– VĐV phải mặc võ phục đúng quy cách; VĐV phải có bảo vệ hạ bộ, bảo hộ răng, 

băng tay (do đơn vị tự lo). Áo giáp, găng tay, nón thi đấu sẽ do Ban tổ chức trang bị. 

– Đối với VĐV:  

+ Trong quá trình thi đấu nếu có vi phạm đạo đức sẽ bị truất quyền thi đấu và 

tước bỏ danh hiệu đạt được, bị cấm thi đấu trong cả giải tùy theo mức độ vi phạm. 

+ Các VĐV bỏ cuộc, không thi đấu, không nhận giải thưởng phải có lý do 

chính đáng. Nếu cố ý vi phạm, mọi quyền lợi của đơn vị, của VĐV đó sẽ không 

được giải quyết. 

– Đối với HLV: 

+ Phải có trong danh sách đăng ký mới được phép chỉ đạo thi đấu. 
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+ Là người chịu trách nhiệm đăng ký, chỉ đạo VĐV thi đấu, nếu không 

gương mẫu trong hành vi đạo đức hoặc cố tình gây mâu thuẫn, mất đoàn kết sẽ bị 

Ban tổ chức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền chỉ đạo thi đấu. 

– Nếu khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn trước khi bốc thăm xếp lịch; khiếu nại 

về kỹ thuật phải nộp đơn trong vòng 10 phút sau khi trận đấu kết thúc. Các quyết 

định của Ban tổ chức về vấn đề khiếu nại, mọi cá nhân, đơn vị liên quan phải tuyệt 

đối chấp hành. 

39.5. Giải thưởng: 

– Trao huy chương, giải thưởng hạng 1, 2, 3, đồng hạng 3 cho mỗi nội dung thi 

đấu đối kháng và hạng 1, 2, 3 cho mỗi nội dung thi quyền. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 40. Môn Vovinam: 

40.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 
Văn phòng Hội Việt Võ Đạo Thành phố, 

221 Lý Thường Kiệt, Quận 11.  

Họp kỹ thuật, bốc thăm 03/4/2018 lúc 08:30 Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ 

01 Lữ Gia, Quận 11 Thi đấu 10/4 đến 15/4/2018 

(*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. 

40.2. Nội dung thi đấu: 38 bộ huy chương 

a. Thi đấu đối kháng: 18 bộ huy chương 

– Nam: dưới 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 68kg, 72kg, 77kg . 

– Nữ: dưới 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg. 

b. Thi quyền: 20 bộ huy chương 

– Đơn luyện nam: Thập thế bát thức quyền; Nhật nguyệt đại đao pháp; Ngũ 

môn quyền; Tứ tượng côn pháp. 

– Đơn luyện nữ: Viên phương quyền; Thái cực đơn đao pháp; Long hổ quyền; 

Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp. 

– Song luyện nam: Song luyện Vật 2; Song luyện Mã tấu. 

– Song luyện nữ: Song luyện 3; Song luyện Kiếm. 

– Đa luyện nam: Đa luyện tay không nam; Đa luyện vũ khí nam. 

– Đa luyện nữ: Đa luyện tay không nữ; Đa luyện vũ khí nữ. 

– Đồng đội kỹ thuật căn bản nam: 03 cặp VĐV nam (06 người). 

– Đồng đội kỹ thuật căn bản nữ: 03 cặp VĐV nữ (06 người). 

– Đòn chân tấn công nam: mỗi đội gồm 04 VĐV thi biểu diêñ 16 đòn chân tấn 

công (mỗi VĐV thực hiện 04 đòn chân). 

– Tự vệ nữ: Thực hiện tối thiểu 12 đòn, không quá 03 phút, trong đó bắt buộc 

phải thực hiện tối thiểu 06 kỹ thuật phản đòn Vovinam. 

Lưu ý: Trong phần thi quyền các VĐV biểu diễn mang tính hề, hài sẽ không 

được chấm điểm. 

40.3. Số lượng đăng ký tham dự: 

- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV cho mỗi hạng cân thi đấu đối kháng và 01 
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tiết mục cho mỗi thể loại thi quyền. 

40.4. Thể thức thi đấu: 

a. Đối kháng:  

– Tranh giải cá nhân nam, nữ; thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua. 

VĐV thi đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 02 phút, nghỉ giữa hiệp 01 phút.  

– Nam: mỗi đơn vị được đăng ký tham dự tối đa 08/14 hạng cân. 

– Nữ: mỗi đơn vị được đăng ký tham dự tối đa 06/09 hạng cân. 

b.Thi quyền:  

– Tranh giải cá nhân, đôi (song luyện), đồng đội (đa luyện và quyền đồng đội, 

đồng đội kỹ thuật căn bản) nam, nữ. 

– Nội dung:  

+ Các nội dung đơn luyện (nam, nữ) có 04 bài thi, các đơn vị được đăng ký 

tham gia 02/4 bài thi (01 tay không và 01 binh khí);  

+ Các nội dung song luyện, đa luyện (nam, nữ) có 02 bài thi, các đơn vị chỉ 

được đăng ký tham gia 01 bài (tay không hoặc binh khí);  

+ Các nội dung quyền đồng đội, đồng đội kỹ thuật căn bản (nam, nữ), các 

đơn vị chỉ được đăng ký tham gia 01 bài (nam hoặc nữ).  

+ Các nội dung đòn chân tấn công nam và tự vệ nữ, các đơn vị được đăng ký 

tham gia cả 02 nội dung. 

+ Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 03 nội dung. 

40.5.  Cách tính điểm và xếp hạng thi quyền:  

Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 3/5 trọng tài giám định (bỏ 

điểm cao nhất và thấp nhất). Xếp hạng theo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp cho 

từng bài thi.  

Nếu có 02 hay nhiều VĐV, tập thể bằng điểm nhau thì xét VĐV, tập thể nào có 

1,2.../5 trọng tài chấm điểm cao hơn sẽ được xếp thứ hạng trên. Nếu vẫn bằng nhau 

thì xếp đồng hạng (đối với đồng số điểm đạt huy chương đồng). Riêng trường hợp 

đồng số điểm đạt huy chương vàng, huy chương bạc, các VĐV, tập thể sẽ tiếp tục thi 

lại nội dung đó để xác định thứ hạng. 

40.6. Quy định chuyên môn: 

– Thi đấu theo Luật thi đấu Vovinam do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành 

năm 2013 và thông báo số 16-15/TB-LĐ.VVNVN ngày 25/5/2015 của Liên đoàn 

Vovinam Việt Nam. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– Các VĐV có đẳng cấp kiện tướng, cấp I quốc gia năm 2017 chỉ được đăng ký 

thi đấu tối đa 01 nội dung thi quyền và 01 nội dung thi đấu đối kháng. 

– Các đơn vị không tham dự thi quyền sẽ không được xếp hạng toàn đoàn. 

– Trọng tài làm nhiệm vụ do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp với 

Hội Việt võ đạo thành phố điều động. 

– Các HLV, săn sóc viên có tên trong danh sách đăng ký của đoàn nào chỉ được 

quyền chỉ đạo đoàn đó. 

40.7. Giải thưởng: 

– Trao huy chương, giải thưởng hạng 1, 2, 3, đồng hạng 3 cho mỗi nội dung thi 

đấu đối kháng và hạng 1, 2, 3 cho mỗi nội dung thi quyền. 
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– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 41. Môn Wushu: 

41.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 

Câu lạc bộ thể thao Hồ Xuân Hương,  

số 2 Hồ Xuân Hương, Quận 3 

Họp kỹ thuật, bốc thăm 23/4/2018 lúc 09:00 

Cân VĐV Tán thủ 23/4/2018 từ 7:00 đến 9:00 

Thi đấu 24/4 đến 27/4/2018 

 (*) Đơn vị vắng mặt trong buổi họp bốc thăm xem như không tham dự giải. VĐV đi cân 

phải mang theo thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân (không sử dụng giấy khai sinh) 

41.2. Nội dung thi đấu:  

Bao gồm 26 nội dung Taolu và 14 nội dung Tán thủ. 

a. Taolu: 

Các nội dung thi đấu cho nam và nữ: Trường quyền, Đao thuật, Kiếm thuật, 

Côn thuật, Thương thuật, Nam quyền, Nam đao, Nam côn, Thái cực quyền, Thái cực 

kiếm, Thái cực quyền Dương gia + Thái cực kiếm Dương gia, Thái cực quyền Trần 

gia + Thái cực kiếm Trần gia, Đối luyện. 

b. Tán thủ: 

– Nam: 48 kg; 52kg; 56kg; 60kg; 65 kg; 70kg; 75kg; 80kg. 

– Nữ: 48kg; 52kg; 56kg; 60kg; 65kg; 70kg. 

41.3. Số lượng đăng ký tham dự:  

– Taolu: mỗi đơn vị được đăng ký 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ cho mỗi nội dung  

– Tán thủ: mỗi hạng cân chỉ được đăng ký 01 VĐV. 

41.4. Quy định chuyên môn: 

a. Taolu: 

– Mỗi VĐV được quyền đăng ký không quá 03 nội dung (không tính đối luyện) 

– Mỗi đội tham dự 1 nội dung đối luyện cho nam, 1 nội dung đối luyện cho nữ 

– Các bài thi (Trường quyền, Nam quyền, Thái cực quyền) có độ khó, điểm độ 

khó là 2 điểm (1,4 điểm độ khó và 0,6 điểm liên kết). 

– Các động tác độ khó phải có trong bản độ khó của Liên đoàn Wushu thế giới 2005. 

– Các nội dung binh khí có thể thi bài tự chọn hoặc bài quy định (không bắt 

buộc độ khó). 

– Một độ khó giống nhau không được lặp lại quá 2 lần trong bài thi. 

– Trong cùng 1 động tác khó, động tác liên kết không được lặp lại quá 1 lần. 

– Bài thi Thái cực quyền, Thái cực kiếm bắt buộc có nhạc. 

– Đối luyện 2 – 3 người (không được lẫn nam, nữ) 

– VĐV Taolu tự chuẩn bị binh khí thi đấu. 

b. Tán thủ: 

– Các VĐV tán thủ sinh sau ngày 31/12/2001 không được tham gia thi đấu. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 
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– Các vận động thi đấu Tán thủ phải tự chuẩn bị Kuki và bịt răng. Ban tổ chức sẽ 

cung cấp các trang thiết bị thi đấu: giáp, mũ, găng, giáp thi đấu, bảo hiểm mu bàn chân. 

41.5. Giải thưởng: 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung Taolu hạng 1, 2 và 3; nếu 

bằng điểm sẽ trao đồng hạng. 

– Trao huy chương và giải thưởng cho các nội dung Tán thủ hạng 1, 2, 3 và 

đồng hạng 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 

Điều 42. Môn Xe đạp: 

42.1. Thời gian và địa điểm: 

Chi tiết Thời gian Địa điểm 

Hạn chót đăng ký 02/3/2018 lúc 16:00 
Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM 

164 Đồng Khởi, Quận 1 
Họp kỹ thuật 09/5/2018 lúc 8:30 

Thi đấu 11/5 đến 18/5/2018 Quận 2 (dự kiến) 

(*) Đơn vị nào vắng mặt trong buổi họp kỹ thuật xem như không tham dự giải. 

42.2. Nội dung thi đấu (16 nội dung): 

Mỗi đơn vị được đăng ký tham dự 1 đội nam và 1 đội nữ với số lượng VĐV ở 

các nội dung thi đấu như sau: 
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Giới tính Cự ly 
Số VĐV  

đăng ký 

Số VĐV  

thi đấu 

Nữ 

* 25km tính điểm 

* 20km cá nhân tính giờ 

* 40km đồng đội tính giờ 

* 60km cá nhân & đồng đội đồng hàng 

* 3000m cá nhân tính giờ 

* 1000m bộ đôi tốc độ 

* 500m nước rút 

6 

3 

5 

7 

2 

6 

6 

5 

2 

4 

6 

2 

4 

4 

Nam 

* 45km tính điểm 

* 30km cá nhân tính giờ 

* 50km đồng đội tính giờ 

* 120km cá nhân & đồng đội đồng hàng 

* 4000m cá nhân tính giờ 

* 1000m bộ đôi tốc độ 

* 500m nước rút 

6 

3 

5 

7 

2 

6 

6 

5 

2 

4 

6 

2 

4 

4 

42.3. Các quy định chuyên môn: 

– Các VĐV phải có mặt tại địa điểm thi đấu 30 phút trước khi xuất phát để tập 

trung điểm danh và làm thủ tục thi đấu. 

– Các VĐV phải có chứng nhận đã mua bảo hiểm thi đấu. 

– VĐV xuất phát các cự ly như tính giờ cá nhân, đồng đội theo trình tự đã bốc 

thăm, thời gian xuất phát của mỗi đơn vị cách nhau 1 phút. 

– Cự ly đường trường: tính hạng cá nhân, tính hạng động đội (căn cứ vào tổng 

hạng của 3 VĐV xếp hạng cao nhất của mỗi đội, đội có tổng hạng nhỏ hơn sẽ xếp 

trên) 

42.4. Giải thưởng: 

– Đường trường: cá nhân từ hạng 1 đến 5, đồng đội từ hạng 1 đến 3 

– Các cự ly khác: từ hạng 1 đến 3. 

– Giải đoàn đoàn cho các đơn vị hạng 1, 2 và 3, căn cứ theo số lượng huy 

chương nhiều hơn theo trình tự vàng, bạc và đồng. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, KHEN THƯỞNG 

(Gồm cả phần tổ chức Đại hội cấp cơ sở) 

Điều 43. Đánh giá kết quả: 

Căn cứ vào công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ở các quận, huyện và thành 

tích tham dự vòng chung kết cấp thành phố, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII sẽ có đánh giá và khen thưởng ở các cấp như sau: 

43.1. Cấp phường, xã và quận, huyện: 

Tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao theo các tiêu chí: 

– Số lượng VĐV và số đơn vị tham dự Đại hội Thể dục thể thao cơ sở; 

– Số môn tổ chức; 

– Hình thức, nội dung tổ chức khai mạc cấp cơ sở; 

– Kinh phí tổ chức và các biện pháp hỗ trợ cho Đại hội TDTT phường, xã. 

43.2. Cấp thành phố: 

Xếp hạng cho các quận, huyện căn cứ theo tổng số huy chương vàng mà quận, 

huyện đó đạt được tại Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố. Quận, huyện nào có 

tổng số huy chương vàng nhiều hơn sẽ xếp trên; Nếu bằng nhau, lần lượt sẽ xét đến 

tổng số huy chương bạc, rồi đến huy chương đồng theo nguyên tắc nhiều hơn sẽ xếp 

trên; nếu tất cả bằng nhau thì xếp đồng hạng. 

Điều 44. Khen thưởng:  

Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố sẽ tặng thưởng cho các đơn vị 

tập thể, cá nhân như sau:  

44.1. Tặng cờ thi đua: 

Tặng cờ thi đua và tiền thưởng tại Lễ bế mạc cho 10 quận, 2 huyện dẫn đầu huy 

chương tại vòng chung kết Đại hội TDTT cấp thành phố lần VIII. 

44.2. Các khen thưởng khác: 

a. Khen thưởng trực tiếp tại giải đấu: 

Tặng huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân, đồng đội, tập thể đạt thành 

tích ở vòng chung kết cấp thành phố theo quy định của điều lệ từng môn. 

b. Khen thưởng cho các đơn vị tham gia Đại hội: 

– Tặng cờ khen và tiền thưởng cho 10 quận, 2 huyện tổ chức tốt Đại hội TDTT 

cấp quận, huyện. 

– Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 48 đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp 

phường, xã. 

– Tặng giấy khen và tiền thưởng cho các Liên đoàn, Bộ môn, Hội thể thao 

thành phố, Ban Tổ chức, các đơn vị, cá nhân có đóng góp tích cực vào công tác tổ 

chức Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố. 

– Tặng cờ khen, giấy khen cho các đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ, tài trợ cho 

công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố. 
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Điều 45. Quy định chế độ báo cáo: 

45.1. Đối với quận, huyện: 

Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ báo cáo và gửi về cho Ban Tổ chức cấp thành 

phố văn bản có có liên quan gồm: 

– Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường, xã và quận, huyện; 

– Quyết định thành lập Ban Tổ chức cấp quận, huyện; 

– Báo cáo tổng kết Đại hội Thể dục thể thao cấp phường, xã; 

– Báo cáo tổng kết Đại hội Thể dục thể thao cấp quận huyện, kèm bảng tổng 

hợp thống kê số lượng tham dự ở từng môn thể thao (hạn chót 10/3/2018, mẫu theo 

phụ lục 6 đính kèm). 

45.2. Đối với các Đơn vị, Liên đoàn - Bộ môn - Hội thể thao thành phố: 

– Hoàn thành tốt việc tổ chức chung kết Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố 

và hỗ trợ cho quận, huyện thực hiện hoạt động có liên quan tại cơ sở. 

– Báo cáo tổ chức giải đầy đủ, đúng tiến độ cho Ban Tổ chức cấp thành phố 

(kèm theo bảng theo phụ lục 7 đính kèm). 

CHƯƠNG IV 

CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 46. Kinh phí tổ chức: 

Đối với các đơn vị đăng cai tổ chức một số môn ở vòng chung kết cấp thành phố 

sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vật chất, sân bãi và một phần kinh phí tổ chức 

phục vụ tại địa điểm thi đấu; Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đảm nhận phần kinh phí chi 

cho công tác phục vụ chuyên môn, trang thiết bị chuyên dùng và giải thưởng 

Điều 47. Thẩm quyền sửa đổi điều lệ: 

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII 

mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ này./. 

 
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Biểu trưng Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII 
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Phụ lục 2: Khẩu hiệu tuyên truyền của Đại hội TDTT TPHCM lần VIII 

STT Nội dung 

1 TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI 

2 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM 27/3/1946 – 27/3/2018 

3 
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII - NĂM 2018 

KHỎE ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

4 
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII - NĂM 2018 

ĐOÀN KẾT – TRUNG THỰC – CAO THƯỢNG – TIẾN BỘ 

5 
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII - NĂM 2018 

NHANH HƠN – CAO HƠN – MẠNH HƠN 

6 
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII - NĂM 2018 

“VÌ DÂN CƯỜNG, NƯỚC THỊNH” 

7 
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII - NĂM 2018 

THỂ DỤC THỂ THAO LÀ MÙA XUÂN CỦA MỌI LỨA TUỔI 

8 
VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

LUÔN NÂNG CAO Ý THỨC ĐẠO ĐỨC, Ý CHÍ VÀ LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC 

9 
VÌ CẢ NƯỚC, CÙNG CẢ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT TÂM  

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO LẦN VIII - NĂM 2018 

10 
VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN  

«THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN» 

11 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT TÂM XÂY DỰNG NỀN THỂ THAO  

VỮNG MẠNH VÀ TOÀN DIỆN 

12 THỂ THAO MANG LẠI SỨC KHỎE, SỨC KHỎE KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO 

13 
CHỌN MỘT MÔN THỂ THAO ĐỂ TẬP LUYỆN THƯỜNG XUYÊN  

LÀ CÁCH TỰ CHĂM LO SỨC KHỎE TỐT NHẤT CHO BẢN THÂN 

14 
VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

NỖ LỰC RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU ĐẠT THÀNH TÍCH CAO NHẤT TẠI  

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN VIII – NĂM 2018 

15 MỘT TINH THẦN MINH MẪN, TRONG MỘT THÂN THỂ TRÁNG KIỆN 

16 
VÌ MỘT ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH CÔNG 

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Phụ lục 3. Mẫu đăng ký sơ bộ 

ỦY BAN NHÂN DÂN Q/H: 

TRUNG TÂM TDTT/VHTT 

––––––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ SƠ BỘ SỐ LƯỢNG THAM DỰ 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII 

(Hạn chót 02 tháng 1 năm 2018) 

TT Môn Huấn luyện viên 
Vận động viên 

Tổng số VĐV Nam Nữ 

1 Aerobic      

2 Bắn súng     

3 Billiards & Snooker     

4 Bóng bàn     

5 Bóng chuyền     

6 Bóng đá     

7 Bóng ném     

8 Bóng rổ     

9 Boxing     

10 Bơi     

11 Cầu lông     

12 Cầu mây     

13 Cờ tướng     

14 Cờ vua     

15 Cử tạ     

16 Đá cầu     

17 Điền kinh     

18 Futsal     

19 Judo     

20 Karatedo     

21 Lặn     

22 Muay     

23 Pencak Silat     

24 Petanque     

25 Quần vợt     

26 Taekwondo     

27 Thể hình     

28 Võ cổ truyền     

29 Vovinam     

30 Wushu     

31 Xe đạp     

 Tổng cộng     

Ngày___tháng__năm 2018_ 

Thủ trưởng đơn vị 

ký tên và đóng dấu 
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Phụ lục 4: Mẫu đăng ký danh sách tham dự môn thể thao 

ỦY BAN NHÂN DÂN Q/H: 

TRUNG TÂM TDTT/VHTT 

––––––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII 

Môn: ĐIỀN KINH 

(Hạn chót 02 tháng 3 năm 2018) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Nhiệm vụ Nội dung thi đấu Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A nam 1970 Trưởng đoàn  0908888888 

2 Nguyễn Văn B nam 1975 HLV   

3 Trần Thị C nữ 1990 VĐV Chạy 100m, 400m  

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

Ngày___tháng__năm 2018_ 

Thủ trưởng đơn vị 

ký tên và đóng dấu 
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Phụ lục 5: Mẫu cam kết của vận động viên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 

BẢN CAM KẾT 

 

 

Họ và tên vận động viên: 

Ngày sinh: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại liên lạc: 

Đăng ký thi đấu cho quận/huyện:__________Môn:_______ 

 

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao Thành phố  

Hồ Chí Minh lần VIII – năm 2018; 

Tôi xin cam kết hiện đang không chịu sự quản lý, không hưởng bất kỳ chế độ 

nào của các tỉnh, thành, ngành nào. 

Tôi cũng xin cam kết tuân theo sự điều động của Thành phố Hồ Chí Minh khi 

được tuyển chọn vào đội tuyển Thành phố tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn 

quốc lần VIII năm 2018. 

 
Xác nhận của Trung tâm TDTT/VHTT Q/H 

ký tên và đóng dấu 

 

Ngày___tháng__năm 2018 

Người cam kết 

Ký tên 
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Phụ lục 6: Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Đại hội phường xã và quận huyện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN Q/H: 

TRUNG TÂM TDTT/VHTT 

––––––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN/ HUYỆN:______ 

(Hạn chót 10/3/2018) 

I. CẤP PHƯỜNG,/XÃ: 

– Tổng số phường/xã: 

– Tổng số phường/xã tổ chức Đại hội: 

– Chia theo môn: 

TT Môn 
Số PX 

tổ chức 

Số lượng 

Trọng tài 

Số lượng 

HLV 

Số lượng 

VĐV 

Kinh phí 

ngân sách 

(ngàn đồng) 

Kinh phí 

xã hội hóa 

(ngàn đồng) 

1 Bóng đá 2 25 20 120 10.000 50.000 

2 Cờ tướng 5 30 50 300 5.000 20.000 

3 …       

4 …       

5 …       

 Tổng cộng       

 

II. CẤP QUẬN/ HUYỆN: 

– Tổng số phường/ xã tham dự Đại hội: 

– Chia theo môn: 

TT Môn 
Số PX 

tham dự 

Số 

lượng 

BTC 

Số lượng 

Trọng 

tài 

Số 

lượng 

HLV 

Số 

lượng 

VĐV 

Kinh phí 

ngân sách 

(ngàn đồng) 

Kinh phí 

xã hội hóa 

(ngàn đồng) 

1 Bóng đá 5 10 10 30 150 30.000 150.000 

2 Bóng bàn 12 5 50 60 400 50.000 50.000 

3 …        

4 …        

5 …        

 Tổng cộng        

 
Ngày___tháng__năm 2018 

Thủ trưởng đơn vị 

ký tên và đóng dấu 
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Phụ lục 7: Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Đại hội cấp thành phố (dành cho bộ môn) 

 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

BỘ MÔN:__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP THÀNH PHỐ 

MÔN:_________________ 

 

– Thời gian: 

– Địa điểm: 

– Kinh phí ngân sách (ngàn đồng): 

– Kinh phí xã hội hóa (ngàn đồng): 

 

TT Quận/ Huyện 
Số 

Trọng tài 
Số  

HLV 

Số VĐV 

nam 

Số VĐV 

nữ 
HCV HCB HCĐ 

1 Quận 1        
2 Quận 2        

3 Quận 3        

4 Quận 4        

5 Quận 5        

6 Quận 6        

7 Quận 7        
8 Quận 8        
9 Quận 9        

10 Quận 10        

11 Quận 11        

12 Quận 12        

13 Quận Bình Tân        
14 Quận Bình Thạnh        
15 Quận Gò Vấp        

16 Quận Phú Nhuận        

17 Quận Tân Bình        

18 Quận Tân Phú        

19 Quận Thủ Đức        

20 Huyện Bình Chánh        
21 Huyện Cần Giờ        

22 Huyện Củ Chi        

23 Huyện Hóc Môn        

24 Huyện Nhà Bè        

 Tổng cộng        

 
Ngày___tháng__năm 2018 

TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH BỘ MÔN 
ký tên  
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