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Đ I Ề U  LỆ
GIẢI VÔ ĐỊCH CẢU LÔNG ĐỎNG ĐỘI NAM NỮ HỎN HỢP 

TOÀN QUỐC NĂM 2014 - TRANH CÚP THÀNH CÔNG

Thực hiện kế hoạch thi đâu năm 2014 của Tông cục Thê dục Thê thao và 
Liên đoàn Câu lông Việt Nam, Tông cục Thê dục Thê thao, Liên đoàn Câu lông 
Việt Nam, Sở Văn hoá, Thê thao và Du lịch Băc Giang, Liên đoàn Câu lông Băc 
Giang và Công ty sản xuất và xuất nhập khâu Thành Công phôi họp lô chức giai vô 
địch Cầu lông đồng đội nam nữ hỗn hợp toàn quốc năm 2014 - tranh cúp Thành 
Công.

ỉ. ĐÓI TƯỢNG
+ Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sự giới thiệu 

cua các Sỏ' Văn hoá, Thê thao và Du lịch, Liên đoàn Câu lông các địa phương, các 
ngành, các Trung tâm huấn luyện Thê thao Quốc gia.

+ Đối với các VĐV là Việt Kiều nếu đăng ký tham dự giải sẽ áp dụng theo 
quvết định số ] 88/TTg, ngày 24/9/1997 của Chính Phủ.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIẺM
- Thời'gian: từ ngày ]() đến ngày 17/5/2014.

hợp chuyên môn vào 8 giò’ 30 ngày 10/5/2014 tại nhà thi đấu.

- Địa diêm: nhà thi đấu Thê thao tỉnh Băc Giang.

III. SỎ LƯỢNG ĐĂNG KÝ
Mỗi đơn vị tham dự giải được cử: + Từ 02 đến 5 vận động viên nam.

+ Từ 02 đến 5 vận động viên nữ.
Một vận dộng viên không được thi đấu quá 02 trận trong một trận đông dội.

IV. THÊ THỨC THI ĐẨU (thi đấu theo thể thức Suđirman cup)
1- Các đội phải đăng ký danh sách VĐV của mình (có bản mẫu kèm theo) 

căn cứ vào số lượng VĐV của đội tham dự đê xếp các VĐV thi đâu đơn, đôi như 
sau: 01 trận đơn nam; 01 trận đơn nữ; 01 trận đôi nam; 01 trận đôi nữ và 01 trận đôi 
nam nữ.

2- Trước trận đấu 30 phút, các lãnh đội phải nộp danh sách thi đấu cua đội 
mình cho Ban tô chức giải theo thứ tự cụ thê như sau:

+ Trận đon nam 
+ Trận đon nữ 
+ Trận đôi nam 
+ Trận đôi nữ 
+ Trận đôi nam nữ

3- Trên cơ sở danh sách đăng ký thi đâu của các đội, Ban tô chức sẽ quyêt định 
thứ tự các trận thi đấu được lựa chọn I trong 6 trường hợp sau đây:



Trường hợp 1 : Đôi nam - Đơn nữ - Đo'n nam - Đôi nữ - Đôi nam nữ 
Trường hợp 2: Đơn nam - Đơn nữ - Đôi nam - Đôi nữ - Đôi nam nữ 
Trường họp 3: Đôi nam nữ - Đơn nam - Đôi nam - Đơn nữ - Đôi nữ 
Trường hợp 4: Đôi nam nữ - Đơn nam - Đơn nữ - Đôi nam - Đôi nữ 
Trường hợp 5: Đôi nam nữ - Đơn nữ - Đơn nam - Đôi nữ - Đôi nam 
Trường hợp 6: Đơn nữ - Đơn nam - Đôi nữ - Đôi nam - Đôi nam nữ

Tuy theo đội hình đăng ký, trường họp đâu tiên sẽ được chọn sao cho không có 
VĐV nào phải thi đâu 2 trận liên tiếp và không có VĐV phải thi đâu trận đánh đôi 
trước trận đánh đơn.

Neu cả 6 trường hợp trên không thoả mãn thì thứ tự các trận thi đâu sè được tiên 
hành theo trường hợp thứ 2 và các VĐV thi đấu 2 trận liên tiếp sẽ được nghỉ 30 
phút giữa hai trận đấu.

4- Nếu vận động viên đăng ký thi đấu 02 trận trong một trận đồng đội và bỏ cuộc 
sẽ bị phạt 1.000.000đ/01 trận bỏ cuộc (trừ trường họp có ý kiên của nhân viên y tế) 
và không được thi đau trận tiếp theo.

5- Các đội sẽ tiến hành bốc thăm chia đều vào các bảng theo nguyên tăc mỗi 
bảng có từ 3-5 đội:

+ Trường họp chia lảm 2 bang (A&B):
Chung kết Thắng BK1 - Thắng BK2

Bán kết
______

BK1 Nhất A - Nhì B
BK2 Nhất B - Nhì A

Tranh hạng 3/4 Thua BKJ - Thua BK2
Tranh hạng 5/6 Thứ ba A - Thứ ba B
Tranh hạng 7/8 Thứ tư A - Thứ tư B

+ Trường họp chia lảm 3 bảng (A,B&C)-
Chung kết Thắng BK1 - Thăng BK2

Bán kết
BK] Nhất A - Nhất c hoặc Nhất A - Nhì B
BK2 Nhất B - Nhì A/C hoặc Nhất B - Nhất c

Tranh hạng 3/4 T huaB K l - Thua BK2
Tranh hạng 5/6 Thứ nhì B - Nhì bảng A/C hoặc Nhì A - Nhì B
đông hạng 7/8 Các đội thứ ba của các bảng A,B&C

+ Trường hợp chia làm 4 bảng (A,B>C&D):
Chung kết Thẳng BK1 - Thắng BK2

Bán kết
BKl Nhất A - Nhất B
BK2 Nhất c - Nhất D

Tranh hạng 3/4 Thua BK1 - Thua BK2
TK1 Nhì A - Nhì B

Tranh hạng TK2 Nhi c - Nhì D
5/6 và 7/8 5/6 Thắng TK ] - Thẳng TK2

7/8 Thua T K 1 - Thua TK2



6- Các trận đấu trong mỗi bảng sỗ thi đấu theo thế thức vòng tròn một lượt tính 
điêm (1 trận thăng được 2 diêm; 1 trận thua được 1 điêm; bỏ cuộc 0 đi êm).

Trường họp có 02 đội băng diêm nhau, đê xác định vị trí trong bảng sè căn cứ 
vào kết quả trận thắng đôi kháng.

Trường họp từ 03 đội trở lẻn có sô điêm băng nhau, đê xác định đội xêp trên, 
cũng như xác định đôi nhì cao diêm nhất trong 3 bảng, sẽ lần lượt căn cứ vào:

+ Hiệu sô giữa tông số trận thăng - Tông số trận thua trong bảng 
+ Hiệu số giữa tông sô hiệp thắng - Tông số hiệp thua trong bảng 
+ Hiệu số giữa tống số điếm thắng - Tống số điếm thua trong bảng

V. CHỌN HẠT GIÓNG
Đội xếp thú nhất, nhì, ba trong giải vô địch cầu  lông đông đội hỗn họp toàn 

quốc năm 2013 (chỉ áp dụng vó'i đội không liên quản trong năm 2013) và địa
phương đăng cai sẽ đưọ'c làm hạt giống cho giải lần này (chỉ áp dụng đối với những
giải địa phương đăng cai không có huy chương ỏ- giai lân trước), cụ thê như sau:

+ Trường hợp chiẩ làm 2 bảng: các đội xêp thứ nhât, nhì sè tiên hành bôc 
thăm vào 2 bảng A&B, sau đó đội xêp thứ ba sẽ bốc thăm vào một trong hai bảng.

+ Trường hợp chia làm 3 bảng (AJB&C): các đội xê|3 thứ nhất, nhì, ba sẽ bốc 
thăm vào 3 bảng A,B,C.

+ Trường họp chia làm 4 bảng (A,B>C&D): các đội xế|D thứ nhât, nhì, ba sẽ 
tiến hành bốc thăm chia vào 4 bang.

+ Địa phương đăng cai sẽ được quyền chọn một vị trí bât kỳ trong các bảng, sau 
đó các đội khác sẽ bốc thăm vào các vị trí còn lại theo phương thức chia đêu vào các 
bảng.

VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Khen thưởng:
- Tông cục Thế dục Thê thao sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các đội 

đạt thành tích nhất, nhì, ba.
- Nhà tài trợ sẽ trao cúp cho đội vô địch, tiên thưởng và tặng phâm cho các 

dội đoạt giải.___________ _______________________________ _____________________
Thử hạng Tiền măt Cúp
Giải nhât 30.000.000d 01
Giải nhì 20.000.000đ
Giải ba 10.000.000d
Giải tư 7.000.000d

Giải năm 5.000.000đ
Giải sáu 4.000.000d
Giải bây 3.000.000đ
Giải tám 2.000.000Ổ

2. Kỷ luật: Ban tố chức sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật t ừ  nhắc nhỏ', canh 
cáo đến truất quyên thi đấu đối với các VĐV, đoàn vi phạm điêu lệ, luật thi đâu. 
Các VĐV thi đâu không tích cực, trên cơ sớ báo cáo cua Ban tô chức, Liên đoàn 
Cầu lông Việt Nam sẽ có hình thức kỷ luật thích họp.



VII. LUẬT THI ĐẤU
- Áp dụng Luật thi đâu môn cầu  lông do Uỷ ban T D T Ĩ  ban hành năm 2007.
- Sư dụng quả cầu thi đấu Thành Công.

VIII. TRANG PHỤC THI ĐẨU
- Các VĐV tham dự giải phải mặc trang phục thi đấu theo quy định của môn 

Cầu lông. Phía sau lưng áo về phía gần vai phải in tên đơn vị thi đấu hoặc in vận 
động viên và đơn vị; chiều cao cua chữ là 8C1Ĩ 1 - ] Ocm.

- Đơn vị phải sử dụng đồng phục cho cả đội trong suốt 01 trận thi đâu.
- Ban tô chức sẽ không cho thi đấu nếu các đội không thực hiện đúng các 

quy định trên.
IX. KHIẾU NẠI

Trường hợp có vấn đê gì chưa thoả đáng hoặc chưa rõ, các trường đoàn, 

Huấn luyện viên có quyền khiếu nại băng văn bản lên Ban tô chức giải chậm nhât là 

5 phút sau khi sự việc xây ra và nộp lệ phí là 1 .OOO.OOOđ.

X. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Các đo'n vị phải gửi văn bản đăng ký danh sách đoàn tham dự giải vê Bộ 

môn Cầu lông - Tông cục Thể dục Thế thao - 36 Trần Phú, Hà Nội (Fax: 

04.37336046) hoặc gửi vào địa chỉ email: khoakienl980@gmail.com và sỏ' Văn 

hoá, Thế thao và Du lịch Bắc Giang trước ngày 01/5/2014 (theo dấu bưu điện).

- Trường hợp có sự chuyên nhượng VĐV phải có họp đông chuyên nhượng 

gốc hoặc có văn bản chấp thuận cua đơn vị chủ quản và thông báo cho Liên đoàn 

Cầu lông Việt Nam trước ngày khai mạc giải ít nhất là 30 ngày.

- Các đội tham dự giải phải nộp lệ phí thi đâu cho Liên đoàn Câu lông Việt 

Nam là: 500.000đ/đội.

TM. LIÊN ĐOÀN CẦU LÔNG VIỆT NAM 
PHÓ HƯ KÝ

Nơi nliận:
-  T ổ n ?  cục T D T T  (để b/c);
- Sỏ' V H T T D L  các địa phương;
- Phòng T D T T  các ngành;
- Các T T H L T T Q G ;
- Lưu: V PL Đ

mailto:khoakienl980@gmail.com


IJBND t ính..............  CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sỏ’ văn hoá, thế thao và du lịch Độc  lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: /CV-SVHTTDL ., ngày tháng năm 20]4

Kính gửi: - Tông cục Thê dục Thê thao
- Ban tô chức giải vô địch Câu lông đông đội nam 

nữ hỗn họp toàn quôc năm 2014

Căn cứ vào điều lệ Giải vô địch cẩu  lông đông đội nam nữ hỗn hợp toàn 
quốc 2014 số: /ĐL-LĐCLVN, ngày tháng năm 2014 của Liên đoàn Câu
lông Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ........................... đăng ký đoàn
Vận động viên tham dự thi đâu Giải lần này cụ thê như sau:

Trưởng đoàn:......................................................................
Huấn luyện viên trưởng:..................................................
Các huấn luyện viên khác (nêu có):..............................

TT Họ và tên Sinh ngày Giói tính Mã số thẻ VĐV 
(nếu cỏ)

].
2.

...

....
J .
4.
5.
6.

I

Ghi chú:
- Phai đánh máy lại đăng ký thi đâu

Thủ trưởng đon vị
(ký tên và đông dấu)


