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ĐIỀU LỆ 
HỘI THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

LẦN THỨ XI - NĂM 2017 
(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-ĐHQG ngày… tháng … năm 2017 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) 

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 
1.1. Mục đích 
-! Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 
đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát 
triển thể chất, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho sinh viên.  

-! Phát huy sức mạnh hệ thống trong việc chăm lo, tăng cường công tác giáo dục thể 
chất cho sinh viên, góp phần đổi mới và nâng cao công tác giáo dục thể chất trong 
ĐHQG-HCM.  

-! Thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể, nâng cao sức 
khỏe để học tập và rèn luyện trong sinh viên ĐHQG-HCM. Tăng cường giao lưu, 
đoàn kết giữa sinh viên các đơn vị trong hệ thống ĐHQG-HCM. 

-! Chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước năm 2017; Chào mừng năm học mới 
2017 - 2018. 

1.2. Yêu cầu 
-! Chấp hành nghiêm túc điều lệ, quy định của Ban Tổ chức Hội thao và Điều lệ thi đấu; 

-! Có sự phối hợp giữa các đơn vị trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM nhằm sử dụng và 
phát huy cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục-thể thao. 

-! Thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên các đơn vị; 
-! Tuyển chọn và cử vận động viên – sinh viên (VĐV) dự thi đúng đối tượng, có chất 

lượng chuyên môn tốt. 
-! Công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo việc tuân thủ điều lệ, tính công bằng, an toàn 

trong thi đấu. 

-! Số lượng và nội dung môn thi đấu phù hợp với sinh viên, được sinh viên luyện tập 
thường xuyên và theo các quy định hiện hành của nhà nước liên quan đến lĩnh vực 
thể dục - thể thao trong trường học. 

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

2.1. Đối tượng: Sinh viên (Việt Nam và nước ngoài) hệ chính quy tập trung văn bằng 
1 đang theo học tại các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM, không 
thuộc diện đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 
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2.2. Điều kiện tham gia:  

-! Đối với sinh viên: 

•! Phải có đủ sức khoẻ do nhà trường xác nhận. Trong quá trình thi đấu nếu xảy ra 
các vấn đề về sức khoẻ, nhà trường có nghĩa vụ hỗ trợ, chăm lo cho sinh viên.  

•! Chỉ được đăng ký tham gia thi đấu cho đội tuyển Trường/Khoa mình đang theo 
học (được quyền tham gia thi đấu nhiều môn). 

-! Đối với đơn vị dự thi  

•! Mỗi đơn vị thành viên lập một đoàn thể thao đăng ký dự thi các môn theo Kế 
hoạch Hội thao sinh viên ĐHQG-HCM, lần thứ XI - năm 2017 (Công văn số 
345/ĐHQG-CTSV ngày 07/3/2017 của ĐHQG-HCM) và quy định tại Điều lệ này.  

•! Mỗi đoàn đăng ký tham dự ký quỹ 1.000.000 đồng. Số tiền này sẽ trừ vào số tiền 
của đội bị phạt thẻ vàng, thẻ đỏ (nếu có). Ban Tổ chức (BTC) sẽ hoàn lại tiền ký quỹ 
sau khi tổng kết Hội thao. Nếu đội nào bị xử lý kỷ luật do vi phạm các điều khoản 
trong Điều lệ này hoặc bỏ cuộc các trận đấu sẽ không được hoàn lại số tiền ký quỹ 
nêu trên.  

ĐIỀU 3: NỘI DUNG VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
3.1. Nội dung 

Hội thao được tổ chức gồm các môn sau: 
1.! Bóng đá mini nam, nữ. 
2.! Bóng chuyền nam, nữ 
3.! Bóng rổ nam 
4.! Bóng bàn nam, nữ. 
5.! Cầu lông nam, nữ 

6.! Cờ vua - cờ tướng 
3.2. Đăng ký tham dự 

-! Danh sách VĐV đăng ký thi đấu của các đơn vị phải đúng theo điều lệ này và có 
xác nhận của đơn vị (Ban Giám hiệu trường, Ban chủ nhiệm Khoa, Ban Giám đốc 
Viện, trung tâm trực thuộc). 

-! VĐV phải có xác nhận của bộ phận y tế thuộc đơn vị đảm bảo đủ điều kiện sức 
khỏe tham gia thi đấu.  

-! Mỗi đơn vị phải có 2 bảng đăng ký tổng hợp danh sách dự thi các môn (theo mẫu) 
gửi về Thường trực BTC Hội thao trước 16 giờ, ngày 04 tháng 04 năm 2017 (Thứ 
Sáu). 

-! Mỗi VĐV thi đấu phải có thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh nhân dân. Các giấy 
này do Trưởng đoàn (hoặc cán bộ phụ trách môn thi đấu) tạm giữ trong khoảng thời 
gian diễn ra Hội thao để BTC kiểm tra trước khi trận đấu diễn ra và trong những 
tình huống khác. 

3.3. Một số quy định khác 
-! Trang phục thi đấu thống nhất từng đoàn, ghi rõ tên đơn vị trên áo, phải đăng ký 

trang phục thi đấu cho BTC trước trận đấu 24 giờ. 
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-! BTC chỉ giải quyết thay đổi lịch thi đấu của các đơn vị khi có từ ½ số lượng VĐV 
môn thi đấu có lịch thi văn hóa trùng lịch thi đấu tại Hội thao và phải gửi về tiểu 
ban Tổ chức trước 7 ngày diễn ra trận đấu. 

-! Trưởng đoàn (phó đoàn) và cán bộ phụ trách từng môn thi phải là lãnh đạo của 
Phòng Công tác Chính trị-Sinh viên, Bộ môn GDTC, đơn vị chức năng của 
Trường/Khoa được lãnh đạo Trường/Khoa ủy nhiệm và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về vận động viên, cổ động viên của đơn vị mình.  

ĐIỀU 4: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

STT Môn thi đấu Thời gian Địa điểm Đơn vị chủ trì môn thi 
đấu, hỗ trợ tổ chức 

1.!  Lễ Khai Mạc 10/4/2017 Nhà thi đấu 

Trường ĐH Bách 

khoa 

ĐHQG-HCM 

2.!  Lễ Bế mạc 21/4/2017 Nhà thi đấu 

Trường ĐH 

KHXHNV 

ĐHQG-HCM 

3.!  Bóng đá nam 11/4 - 21/4/2017 Nhà thi đấu 

Trường ĐH 

KHXHNV 

TTQLKTX Và Trường 

ĐHKHXHNV 

4.!  Bóng đá mini nữ 11/4 - 21/4/2017 Nhà thi đấu 

Trường ĐH 

KHXHNV 

Trường ĐH KHXHNV 

5.!  Bóng chuyền nam, nữ 11/4 - 21/4/2017 Nhà thi đấu 

Trường ĐHKHTN 

Trường ĐHKHTN 

6.!  Bóng rổ nam 11/4 - 21/4/2017 Nhà thi đấu Trường 

ĐH Bách khoa 

Trường ĐH Bách khoa 

7.!  Bóng bàn 17,18/4/2017 Trường ĐH Quốc 

tế 

Trường ĐH Quốc tế 

8.!  Cầu lông nam, nữ 15,16/4/2017 Nhà thi đấu Trường 

ĐH Bách Khoa 

Trường ĐH Bách Khoa 

9.!  Cờ vua, cờ tướng 20/4/2017 Trường ĐHCNTT Trường ĐHCNTT 

ĐIỀU 5: KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT  
5.1.!Khiếu nại 

 Hai đội thi đấu trực tiếp mới có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại phải do Trưởng 
đoàn, Huấn luyện viên (HLV) môn thi đấu thực hiện và gửi văn bản đến trưởng tiểu 
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ban liên quan. Các tiểu ban chỉ nhận giải quyết các khiếu nại được đưa ra chậm nhất 
30 phút khi kết thúc trận đấu. Lệ phí cho một trường hợp khiếu nại là 200.000 đồng. 
Trưởng (phó) các tiểu ban sau khi xử lý phải báo cáo về BTC kết quả xử lý và đề nghị 
hình thức kỷ luật đối với đơn vị bị khiếu nại nếu có bằng chứng cụ thể. 
5.2.! Xử lý kỷ luật 
-! Xử thua trong các trường hợp sau: 

•! VĐV đăng ký thi đấu không đúng Điều lệ thì xử thua toàn bộ kết quả các trận thi 
đấu trước đó có VĐV đó thi đấu. 

•! Các VĐV và đội thi đấu đến trễ 15 phút so với giờ thi đấu. 

•! Tự ý dừng thi đấu quá  5 phút sau khi có quyết định xử lý của Trọng tài, BTC. 

•! VĐV, các thành viên của đội, có lời lẽ đe dọa hoặc hành vi khiếm nhã trước, trong 
và kể cả sau trận đấu. 

-! Những trường hợp khác như: 

•! Ném vật lạ vào sân; tự ý chạy vào sân thi đấu làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi 
đấu. 

•! Căng các biểu ngữ có nội dung quá khích, nội dung không lành mạnh.  

•! VĐV văng tục, chửi thề trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra. 

•! Có hành vi ảnh hưởng xấu đối với sinh viên hoặc ảnh hưởng đến Hội thao. 

•! VĐV có hành vi quá khích gây thiệt hại sức khỏe người khác và cơ sở vật chất nơi 
tổ chức Hội thao.  

Tùy mức độ cụ thể, các tiểu ban đề nghị hình thức kỷ luật từ phê bình trở lên, 
Ban Tổ chức căn cứ báo cáo của các tiểu ban để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật. 
Những trường hợp nghiêm trọng sẽ bị đề nghị xử lý kỷ luật với cá nhân sinh viên hoặc 
truy tố theo pháp luật.  
ĐIỀU 6: TRAO THƯỞNG  
       Trao thưởng và chứng nhận thành tích: 

-! BTC các môn sẽ tổ chức Lễ trao huy chương và giải thưởng cho các giải cá nhân, 
giải đồng đội ngay sau khi kết thúc môn thi đấu. 

-! BTC Hội thao sẽ tổ chức Lễ bế mạc và trao thưởng cho Giải toàn đoàn và trao giấy 
chứng nhận tham gia Hội thao. 

ĐIỀU 7: QUY ĐỊNH RIÊNG CHO TỪNG MÔN 
1.1.! Bóng đá nam, nữ 
7.1.1 Đối tượng, nội dung, thể thức, luật 
-! Áp dụng luật thi đấu bóng đá mini 5 người.  

-! Đăng ký tối đa 14 VĐV, 1 HLV và 1 săn sóc viên. Số VĐV này không đổi trong suốt 
giải. 

-! VĐV mặc đúng số áo đăng ký. Thi đấu giày đế không đinh.  

-! Mỗi trận đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa hiệp 10 phút. 
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-! Mỗi trận đấu được thay người tự do trong danh sách đăng ký (không đổi số áo). 
BTC chỉ làm việc với trưởng đoàn, HLV các đội. 

-! Thi đấu vòng tròn một lượt và xếp hạng theo thứ tự sau: điểm, đối kháng (trận gặp 
nhau trực tiếp), hiệu số (tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua), số bàn thắng, bốc 
thăm. Chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào Bán kết và đá loại trực tiếp. Nhất bảng A gặp 
nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A. Hai đội thắng thi đấu chọn ra đội hạng I 
và II, hai đội thua thi đấu với nhau tranh hạng III. 

-! Trong các trận đấu bán kết, chung kết và tranh hạng III, nếu tỉ số trận đấu sau 2 hiệp 
hòa nhau thì đá luân lưu để chọn ra đội thắng. 

-! VĐV phải chấp hành các quyết định của trọng tài. VĐV bị 2 thẻ vàng trong hai trận 
liền kề hoặc hai thẻ vàng trong cùng trận (một thẻ đỏ) không thi đấu trận kế tiếp. 
VĐV bị thẻ đỏ trực tiếp nghỉ thi đấu trận tiếp theo. Thẻ vàng vòng loại sẽ được bỏ 
khi vào bán kết. 

-! Đội vi phạm điều lệ sẽ bị xử thua cuộc với tỷ số 0-3.  

-! Mỗi thẻ vàng đội bị phạt tiền 100.000 đ, thẻ đỏ (2 thẻ vàng) 200.000 đ, thẻ đỏ trực 
tiếp 300.000 đ. Khoản phạt này được trừ vào tiền ký quỹ thẻ phạt. 

-! Trọng tài do Tiểu BTC môn bóng đá mini phân công làm nhiệm vụ trên cơ sở danh 
sách trọng tài đã được Ban tổ chức phê duyệt. 

-! Bóng thi đấu do Tiểu ban tổ chức môn bóng đá mini chuẩn bị. 
-! Giải thưởng:   Nhất: Cúp + Cờ + HC +  tiền mặt 
 Nhì:              Cờ + HC +   tiền mặt 

 Ba :              Cờ + HC +   tiền mặt 
 Nữ hoàng phá lưới: Cờ +  tiền mặt 
 Vua phá lưới:          Cờ  +  tiền mặt 
7.1.2 Thời gian - Địa điểm thi đấu 

a. Thời gian: 
-! Thời gian thi đấu: từ ngày 11-21/4/2017.  

-! Lễ trao giải diễn ra ngay sau khi kết thúc môn.  

b. Địa điểm: Nhà thi đấu Trường ĐH KHXH&NV. 

7.2. Bóng chuyền nam, nữ 
7.2.1 Đối tượng, nội dung, thể thức, luật 
-! Mỗi đội đăng ký 14 VĐV, 1 HLV và 1 săn sóc viên. 

-! Áp dụng Luật: Bóng chuyền quốc tế của FIVB (2013 - 2016) và những Điều luật 
sửa đổi, bổ sung. 

-! Trọng tài - giám sát: do Tiểu BTC môn bóng chuyền phân công làm nhiệm vụ trên 
cơ sở danh sách trọng tài đã được Ban tổ chức phê duyệt.  

-! Trang phục thi đấu: mỗi đội phải có trang phục thi đấu thống nhất trong toàn đội 
theo luật Bóng chuyền. 
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-! Thi đấu vòng tròn bảng một lượt thắng 2 điểm, thua 1 điểm. Nếu bằng điểm: tính 
theo thứ tự: tỉ số giữa tổng điểm thắng trên tổng điểm thua, trận đối kháng. 

-! Chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào bán kết và đấu loại trực tiếp. Nhất bảng A gặp nhì 
bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A. 

-! Bóng thi đấu do Tiểu BTC môn bóng chuyền chuẩn bị. 
-! Giải thưởng: Nhất : Cúp + Cờ + HC +  tiền mặt 

 Nhì :            Cờ + HC  +  tiền mặt 
 Ba: :             Cờ + HC  +  tiền mặt 
7.2.2 Thời gian - Địa điểm thi đấu: 

a. Thời gian: 
-! Thời gian thi đấu: từ ngày 11-21/4/2017.  

-! Lễ trao giải diễn ra ngay sau khi kết thúc  

b. Địa điểm: Nhà thi đấu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. 

7.3. Bóng rổ nam 
7.3.1 Đối tượng, nội dung, thể thức, luật 
-! Mỗi đội đăng ký 14 VĐV, 1 HLV và 1 săn sóc viên. 

-! Trang phục thi đấu: mỗi đội phải có trang phục thi đấu thống nhất trong toàn đội 
theo luật Bóng rổ. 

-! Theo Luật Bóng rổ Quốc tế ban hành. 

-! Nếu có dưới 06 đội tham dự: Thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng. Nếu có đủ 6 đội 
trở lên tham dự: chia bảng, thi đấu vòng tròn bảng một lượt và xếp hạng theo cách 
tính điểm sau: 

-! Theo Luật bóng rổ: Thắng được 2 điểm, thua được 1 điểm, 

-! Đội có tổng điểm bằng nhau xếp hạng theo chỉ số ưu tiên: Đối đầu, thương số tổng 
điểm thắng trên tổng điểm thua, số điểm thắng, bốc thăm. Chọn 2 đội đầu mỗi bảng 
vào bán kết và thi đấu loại trực tiếp. Nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B 
gặp nhì Bảng A. 

-! Nếu có đội bỏ cuộc thì kết quả các trận đấu giữa đội ấy với các đội khác đều bị hủy 
bỏ. 

-! Trọng tài do Tiểu BTC môn bóng rổ nam phân công làm nhiệm vụ trên cơ sở danh 
sách trọng tài đã được BTC phê duyệt. 

-! Bóng thi đấu do Tiểu BTC môn bóng rổ nam chuẩn bị. 
-! Giải thưởng Nhất :   Cúp + Cờ + HC +  tiền mặt 
 Nhì:  :             Cờ + HC  +  tiền mặt 
 Ba :             Cờ + HC  +  tiền mặt 
7.3.2 Thời gian - Địa điểm thi đấu: 

a. Thời gian: 
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-! Thời gian thi đấu: từ ngày 11-21/4/2017.  

-! Lễ trao giải diễn ra ngay sau khi kết thúc môn.  

b. Địa điểm: Nhà Thi đấu Trường Đại học Bách Khoa . 

7.4. Bóng bàn 
7.4.1 Đối tượng, nội dung, thể thức, luật 
-! Mỗi đội được đăng ký 6 VĐV nam, 6 VĐV nữ, 1 HLV và 1 săn sóc viên. 

-! Áp dụng Luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. 

-! Trọng tài do Tiểu BTC môn bóng bàn phân công làm nhiệm vụ trên cơ sở danh sách 
trọng tài đã được BTC phê duyệt. 

-! Bóng thi đấu do Tiểu BTC môn bóng bàn chuẩn bị. 
-! Các nội dung thi đấu gồm 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam 

nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. 

-! VĐV được đăng kí tham dự  tối đa 2 nội dung (không kể nội dung đồng đội). 
-! Giải đồng đội nam, đồng đội nữ mỗi đội được đăng ký không vượt quá 5 VĐV, các 

VĐV tham gia thi đấu đồng đội được quyền thi đấu đơn và đôi.  

-! Thi đấu các giải đôi, mỗi đơn vị không được đăng ký vượt quá 2 đôi nam, 2 đôi nữ 
và 02 đôi nam nữ. 

-! Đồng đội nam, đồng đội nữ thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua, đấu 5 thắng 3 trận. 

-! Thể thức thi đấu đồng đội gồm 3 VĐV thi đấu 5 trận đơn theo mã số qui định: A-X, 
B-Y, C-Z, A-Y, B-X.  

-! BTC chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 4 đội đăng ký và không đồng hạng III. 

-! Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua, 
thi đấu 5 ván thắng 3 ván, mỗi ván thi đấu 11 điểm. 

-! Thi đấu loại trực tiếp đồng hạng III.  

-! Các giải đơn: đăng ký tự do. Thi đấu loại trực tiếp đồng hạng III.  

-! Giải thưởng: Đồng đội nam, đồng đội nữ  

Nhất  : Cờ + HC +  tiền mặt 
Nhì  : Cờ + HC +  tiền mặt 
Ba : Cờ + HC +  tiền mặt 

 Đôi nam, đôi nữ , đôi nam-nữ, đơn nam, đơn nữ 

Nhất : HC +  tiền mặt 
Nhì  : HC +  tiền mặt 
Đồng hạng Ba : HC +  tiền mặt 

7.4.2 Thời gian - Địa điểm thi đấu: 
a. Thời gian: 
-! Thời gian thi đấu: ngày 17 và 18/4/2017.  
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-! Lễ trao giải diễn ra ngay sau khi kết thúc môn. 

b. Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế 
7.5. Cầu lông 
7.5.1 Đối tượng, nội dung, thể thức, luật 
-! Mỗi đội được đăng ký 6 VĐV nam, 6 VĐV nữ, 1 HLV và 1 săn sóc viên. 

-! Áp dụng Luật thi đấu cầu lông thế giới hiện hành. 

-! Trọng tài do Tiểu BTC môn cầu lông phân công làm nhiệm vụ trên cơ sở danh sách 
trọng tài đã được BTC phê duyệt. 

-! Cầu thi đấu do Tiểu BTC môn cầu lông chuẩn bị. 
-! Trang phục thể dục thể thao. 

-! Các nội dung thi đấu: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn 
nữ và đôi nam-nữ. 

-! VĐV chỉ được đăng kí thi đấu tối đa 2 nội dung (không kể nội dung đồng đội). 
-! Thi đấu loại trực tiếp 01 lần thua.  

-! Thi đấu 03 ván thắng 2, mỗi ván 21 điểm.   

-! Đồng đội nam, nữ thi đấu theo thể thức do BTC quy định phụ thuộc vào số đội đăng 
ký, cụ thể như sau:   

* Trận 1: thi đấu đơn 

* Trận 2: thi đấu đôi 

* Trận 3: thi đấu đơn 

 ( Mỗi VĐV chỉ được thi đấu tố đa 2 nội dung của đồng đội).  
-! BTC chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 4 đội đăng ký và không đồng hạng III. 

-! Các giải đôi: mỗi đội đăng ký tối đa 3 đôi. Thi đấu loại trực tiếp đồng hạng III.  

-! Các giải đơn: đăng ký tự do. Thi đấu loại trực tiếp đồng hạng III.  

-! Giải thưởng: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam-nữ  

Nhất  : Cờ + HC +  tiền mặt 
Nhì  : Cờ + HC +  tiền mặt 
Ba : Cờ + HC +  tiền mặt 

 Đôi Nam, đôi nữ , đôi nam- nữ, đơn nam, đơn nữ 

Nhất :        HC   +  tiền mặt 
Nhì  :        HC   +  tiền mặt 
Đồng hạng Ba :        HC   +  tiền mặt 

7.5.2 Thời gian - Địa điểm thi đấu: 

a. Thời gian: 
-! Thời gian thi đấu: từ ngày 15 và 16/4/2017.  



9 
 

-! Lễ trao giải diễn ra ngay sau khi kết thúc môn.  

b. Địa điểm: Nhà Thi đấu Trường Đại học Bách Khoa. 

7.6. Các môn cờ vua, cờ tướng 
7.6.1 Đối tượng, nội dung, thể thức, luật 
-! Mỗi đội đăng ký 3 VĐV nam và 3 VĐV nữ, 1 HLV. 

-! Áp dụng Luật do Liên Đoàn Cờ Việt Nam ban hành. 

-! Trọng tài do Tiểu BTC môn cờ vua, cờ tướng phân công làm nhiệm vụ trên cơ sở 
danh sách trọng tài đã được BTC phê duyệt. 

-! Mỗi bên được sử dụng 90 phút để hoàn thành ván cờ. 

-! Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 9 ván, xếp hạt nhân theo thứ tự A, B, C của tên và họ.  
-! Những VĐV cùng đơn vị đạt 50% số điểm trở lên ở ván kế cuối sẽ không gặp nhau 
ở ván cuối cùng. 

-! Cờ thi đấu do Tiểu BTC môn cờ vua, cờ tướng chuẩn bị. 
-! Giải cá nhân: nhất, nhì, đồng hạng ba (nam, nữ) cho mỗi môn được tính: VĐV có số 
điểm cao nhất được xếp trên, đồng điểm tính hệ số, đồng hệ số tính trận đối kháng, 
đối kháng hòa bốc thăm xếp hạng. 

-! Giải thưởng:      Đồng đội nam, đồng đội nữ  

Nhất  : Cờ + HC +  tiền mặt 
Nhì  : Cờ + HC +  tiền mặt 
Ba : Cờ + HC +  tiền mặt 

 

                           Đơn nam, đơn nữ: 

Nhất  : HC +  tiền mặt 
Nhì  : HC +  tiền mặt 
Đồng hạng Ba : HC +  tiền mặt 

7.6.2 Thời gian - Địa điểm thi đấu: 
a. Thời gian: 
-! Thời gian thi đấu: ngày 20/4/2017.  

-! Lễ trao giải diễn ra ngay sau khi kết thúc môn. 

b. Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin. 

7.7 Giải toàn đoàn: 
-! Giải toàn đoàn được tính điểm như sau:  

+! Nhân hệ số 5 đối với các môn: bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền nam, 
bóng chuyền nữ, bóng rổ. 

+! Nhân hệ số 1 đối với các môn còn lại. 
+! Thường trực BTC, tổ chuyên môn sẽ xét điểm khi kết thúc các môn thi đấu. 
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-! Giải toàn đoàn được tính khi các đoàn tham gia từ 5 môn trở lên, trong đó phải tham 
gia đầy đủ các nội dung của môn tham dự; 

-! Giải thưởng:        Nhất                    : Cờ + tiền mặt 
Nhì  : Cờ + tiền mặt 
Ba  : Cờ + tiền mặt 
Khuyến khích : Cờ + tiền mặt 

-! Nếu các đoàn có cùng điểm số thì thứ hạng sẽ tính theo thứ tự: số lượng huy 
chương Vàng, số lượng huy chương Bạc, số lượng huy chương Đồng. Nếu số lượng 
các huy chương Vàng- Bạc- Đồng bằng nhau, BTC sẽ xem xét quyết định trao đồng 
hạng. 

7.8 Giải tinh thần tham gia: dành cho Trường có cổ động viên nhiều nhất và fairplay 
(tính trên số lượng cổ động viên+ sự sôi động, hào hứng trên khán đài +... ). Giải 
thưởng gồm Cờ và tiền mặt. 
 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
-! Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị áp dụng trong Hội thao sinh viên 
ĐHQG-HCM lần thứ XI – năm 2017. 

-! Chỉ có BTC Hội thao mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này./. 

 Nơi nhận:     
-! Phó Giám đốc Nguyễn Đức Nghĩa (để b/c); 
-! Các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc;                                               
-! Thành viên Ban Chỉ đạo, BTC, các tiểu ban;                                            
-! Lưu: VT, CTSV.   

TL. GIÁM ĐỐC 
TRƯỞNG BAN CTSV 

 
 
 
 
 

Lê Thị Thanh Mai 
 


