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CỘNG HÒA XÃ HỘI C H Ủ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: oỷ /ĐL-LĐCLVN Hà Nội, ngày ¿ ỉ thảng 3 năm 20 ỉ 4
ĐÍÈU LỆ
GIẢI VỒ ĐỊCH CÀU LÔNG CÁ N H ÂN THIÉU NIÊN T O À N QUỐC 2014
T R A N H GIẢI ASTEC
Thực hiện kế hoạch thi đấu năm 2014 của Tổng cục Thể dục Thế thao và Liên
đoàn Câu lông Việt Nam, đồng thời đê kiếm tra đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện
của các địa phương, tuyển chọn các Vận động viên cho đội tuyến trẻ quốc gia, Tone
cục Thê dục Thế thao, Liên đoàn c ầ u lông Việt Nam, s ỏ ’ Văn hoá, Thể thao và Du
lịch Tp. Hô Chí Minh, Liên đoàn Câu lông Tp. Hô Chí Minh và hãn g Astee tại Việt
Nam phối họp tố chức giải vô địch c ầ u lône thiếu niên toàn quốc năm 2014 - tranh
giải Astee,
-

-

I. ĐỐI TƯỢ NG

-+- Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sự giới thiệu
cua các Sơ Văn hoá, Thê thao và Du lịch các địa phương, Liên đoàn Câu lông thành
viên và các Ngành (Bộ Cône; An, Quân Đội, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Hội Liên hiệp thanh
niên Việt Nam...) và các Trung tâm huân luyện Thế thao quôc gia.
+ Đối với các VĐV là Việt Kiều nếu đăna ký tham dự giải sẽ áp dụng theo
quyết định số 788/TTg, ngày 24/9/1997 của Chính Phủ.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỀM

- Thời gian: từ ngày 12 đên ngày 20/6/2014
+ Kiềm tra hề SO' và đô tuối sinh học: từ 8h00 đến 1 l h 3 0 ngày 12/6/20] 4
+ Họp chuyên môn: ShOO ngày 13/6/2014
- Địa điểm: nhà thi đấu Phú Thọ (số 221 Lý Thường Kiệt - phường 15 - quận 11
- Tp. Hồ Chí Minh)
III. NỘI DUNG THỈ ĐẨU

- Tô chức thi đấu cho 3 nhóm tuồi:
+ Nhóm 1: đến 11 tuổi (Sinh năm 2003 trở lại đây)
+ N hó m 2: 12-13 tuổi (Sinh năm 2002 - 2001)
+ Nhóm 3: 14-15 tuổi (Sinh năm 2000 - 1999)
- Mỗi một đơn vị tham dự giải (tỉnh, ihành, ngành) được cử vận động viên tham
dự môi nhóm tuôi như sau:
+ Giải đơn nam: 06 vận động viên
+ Giải đơn nữ: 06 vận độns, viên
+ Giải đôi nam: 03 đôi.
+ Giải đôi nữ: 03 đôi.
+ Giải đôi nam nữ: 03 đôi.
- Riêng nhóm ] ( đến 1 1 tuổi) khôn« tố chức giải đôi nam nữ.
- Mỗi Vận động viên chỉ được phép tham dự tối đa 02 nội dung thi đấu và phai
trono, c ù n 2 một nhóm tuôi.

IV. THÉ TH Ứ C THI ĐÁU

Sẽ áp dụng thê thức thi dấu loại trực tiếp một lần thua, Ban tố chức bốc thăm
băng phân mêm của Liên đoàn Câu lông thế giới.
V. CHỌN MẠT GIÓNG

Hạt giông trong các nội dung thi đấu của giải sẽ lần lưọt được chọn theo trình
tự sau đây:
- Hạt giông sô 1: các cá nhân, đôi xêp thứ nhất các nội dung trong Giải vô địch
Cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốc năm 2013.
- Hạt giông sô 2: các cá nhân, đôi xếp thứ nhì các nội dung trong Giải vô địch
Cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốc năm 2013.
- Hạt giông số 3/4: các cá nhân, đôi xếp thứ ba các nội dung trong Giải vô địch
Cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốc năm 2013.
- Địa phương đăng cai sẽ được quyền lựa chọn làm hạt giông nêu trong các nội
dung thi đấu không có các vận động viên đạt huy chương trong Giải vô địch c ầ u lông
cá nhân thiêu niên toàn quốc năm 2013.
- Neu các cá nhân, đôi nào vắng mặt hoặc có sự thay đối so với kết quả năm
2013 thì sẽ bị mất quyền ưu tiên trong giải lần này và các cá nhân, đôi khác sẽ không
được phép thay thê.
VI. KHEN THƯỞ NG, KỶ LUẬT

1- K hen th ư ở ng:
-Tông cục Thê dục Thê thao sẽ trao huy chương vàng, bạc, đông; Liên đoàn
Câu lông Việt Nam trao tiền thườnSL cho các VĐV đoạt giải.
- Hãng Astee sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân, đôi đạt thành tích nhất, nhì,
đồng hạng ba trong các nội dung thi đấu.
2- Kỷ luật:
Ban lô chức giải sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật từ nhắc nhỏ', cảnh cáo đên
truât quyên thi đâu đối với các VĐV, đoàn vi phạm điều lệ, luật thi đấu.
VII. LUẬT THI ĐÁU

- Áp dụng luật thi đấu do Ưv ban TD TT (trước đâv) ban hành năm 2007.
- Sử dụng quả c ầ u lông: Vina-Star 50.
Các đơn vị mua câu tập luyện tại:
+ Đại diện phía Bắc: số 56 Lê Lợi - Tp. Bắc Giang (ĐT: 0915248833)
+ Đại diện phía Nam: số 159 đường 3/2 - quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh
( Đ ĩ : 08.62649110/0908882588).
VIII. TRANG PHỤC THI ĐÁU

Các VĐV tham dự phải mặc trang phục thi đấu theo quy định của môn Câu lông:
- Đông phục trong các nội dung đôi.
- Phía sau lưnẹ áo về phía «ân vai có in tên vận động viên và dơn vị thi đâu
(chiều cao cua chữ từ 6cm đến lOcm).

IX. KHIẾU NẠ)
Trường họp có vấn đề gì chưa thoả đáng hoặc chưa rõ ràng các trưởng đoàn,
Huân luyện viên có quyền khiếu nại bằng văn bản lên Ban tổ chức giải chậm nhất là 5
phút sau khi sự việc xây ra và nộp lệ phí là 500.000(1
X. KINH PHÍ

Các đoàn tự túc toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra giải.
Địa phương đăng cai sẽ thông báo chi tiết đến các đơn vị tham dự giải về mức
ăn, ỏ' và địa điểm đón tiếp trước giải 30 ngày.
Các đơn vị nộp lệ phí thi đấu cho Liên đoàn c ầ u lông Việt Nam:
50.000d/VĐV/01 nội dung.
XI. C Á C ĐIÊU KHOAN KHÁC

1. Các đơn vị phải gửi đăng lev thi đấu bằng văn bản (theo mẫu) về Văn phòng
Liên đoàn c ầ u lông Việt Nam 36 - Trần Phú, Hà Nội (Fax: 04.37336046) và sỏ' Văn
hoá, Thế thao và Du lịch Tp. Hô Chí Minh (đê .thông báo); hoặc gửi vào địa chỉ
email: jdioakienl980@gmail.com trước ngày 30/5/2014. Ban tổ chức sẽ không chấp
thuận cho thi đấu đôi với các đoàn gửi đăng ký muộn hon thời gian quy định trên.
2. Trường họp có sự chuyên nhượng VĐV (VĐV thay đổi đon vị thi đấu) phải có
họp đồng chuyến nhượng gốc hoặc có văn bản chấp thuận của đơn vị chủ quản và
thông báo cho Liên đoàn c ầ u lông Việt Nam trước giải ít nhất là 30 ngày.
3. Ban tô chức sẽ tiên hành đo tuôi sinh học và kiêm tra hô SO’:
- Kiếm tra hồ sơ: giấy khai sinh bản chính, hộ khau, học bạ và giấy chứng nhận
sức khoẻ (sô hộ khâu và học bạ có thê công chứng).
- Kiếm tra tuổi sinh học: kiểm tra tất cả các VĐV; trong quá trình thi đấu nếu có
VĐV nào bị khiếu nại thì BTC sẽ tiến hành kiểm tra tuối sinh học lần 2. Các VĐV có

íuôi sinh học quả 1,5 tuôi sẽ klĩông được tham gia thi đâu và bị cấm thi đấu trong
thòi gian 01 năm.
4. Các VĐV chưa được LĐ CLV N cấp thẻ VĐV mang mã số T phải mang theo
02 ảnh mâu 3x4 chụp trong năm 20 ỉ 4 và nộp lệ phí cấp thè là 30.000(1 Các VĐV
tham dự giải phải mang theo thẻ VĐV (mã số T) do Liên đoàn Câu lông Việt Nam
câp. Trường họp bị mât thẻ phải mang theo 02 ảnh mâu 3x4 chụp trong năm 2014 và
lệ phí cấp lại thẻ là 50.000(1
Nơi nhộn:
- Sò' VHTTDL các địa phưong;
- Phòrm TDTT các ngành:
- Tổng^cục TDTT;
- Nhà tài trợ:
- L ư u : VP,

TM. L I A
PHÓ(

~

NAM
KÝ

UBN D tính..............
Sỏ’ văn hoá, thê thao và du lịch.
Sô:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.................ngày

/CV-TD TT

tháng

năm 2014

ĐĂN G KÝ THI ĐẤU
GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LỒ NG CÁ NH ÂN TIĨIẾU NIÊN T O À N Q U Ố C 2014
Kính gửi:
- Tổng cục Thể dục thể thao
- Ban tô chức giải vô địch c ầ u lông cá nhân thiếu niên
toàn quốc 20 ] 4
Căn cứ vào điều lệ Giải vô địch c ầ u lông cá nhân thiếu niên toàn quốc 2014
số:

/ĐL-L ĐCLVN, ngày

tháng

năm 2014 của Liên đoàn c ầ u lông Việt

Nam, Sỏ' Văn hoá, Thê thao và Du lịch................................đăng ký đoàn Vận động
viên tham dự thi đâu Giải lân này cụ thể như sau:
Trường đoàn:...................................................................
Phó trưởng đoàn (nếu có):................................................
Huấn luyện viên trưởng:....................................................
Huân luyện viên phó (nếu có):..........................................
Các huấn luyện viên khác (nếu có):................................
Họ và tên

TT

Sinh ngày

Giói tính

Mã số thẻ V Đ V

Nội dung

(nếu có)

thi

1.

2.
Q
J.

4.
5.
6.
Lãnh đạo sỏ' (ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
Phải đánh máy lại đăng ký thi đấu
- Ghi rõ họ và tên vận động viên.
-

ĐĂNG KÝ THI ĐẨU
GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LỎNG CÁ NH ÂN THIẾU NIÊN T O À N Q UỐ C 2014

1. Nhóm ì (đến 11 tuồi):
Giói
tính

Họ và tên

TT

Ngày
sinh

Đon
nam

Nội d u n g thi đấu
Đon
Đôi
nũ’
nam

Đôi
nữ

1
2
o
J

4
2. Nhỏm 2 (12 - 13 tuồi):
Họ và tên

TT

Giói
tính

Ngày
sinh

Đon
nam

Nội dung thi đâu
Đon
Đôi
Đôi
nam
no
nũ’

Đôi
N.Nữ

Đon
nam

Nội dung thi đâu
Đôi
Đon
Đôi
nữ
nam
nữ

Đôi
n.nũ’

1
2
3
4
3. Nhỏm 3 (14 - 15 tuỗi)7
Họ và ten

TT

Giói
tính

Ngày
sinh

1
2
3
4

Ghì chú:
- Đánh dấu “x ” vào cột nội dung thi đấu tương ứng với VĐV.
-

Trong thi đấu đôi, đánh thêm dấu “x ” vào 2 VĐV của cùng 1 đôi (x; xx;
XXX..

-

Đánh máy lại theo mẫu đăng ký thi đấu này.

Xác nhận của Lãnh đạo s ỏ ’ VHTTDL:

Truon g đoàn, huấn luyện viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

