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'
(MÔN: CẦU LÔNG)
-

L ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM D ư
. ,
^'r ^ Neo 3uy định tại Điêu 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao
toàn quốc lan thứ VII năm 2014 (sau đây viết tắt là Đại hội)'.
f 2. Đối với nội dung đồng đội: Mỗi vẫn động viên (VĐV) chỉ được phép tham
dự tối đa 01 trận đấu đơn và 01 trận đấu đôi.
- Đồng đội nam từ 4 - 7 VĐV
■
^ - Đồng đội nữ tò 4 - 7 VĐV
^
3. Đôi với các nội dung cá nhân: Mỗi vận động viên chỉ được phép tham dư
tối đa 02 nội dung thi đấu.
- Nội dung đơn nam: 06 VĐV
- Nội dung đơn n ữ :. 06 VĐV
- Nội dung đôi nam: 03 đôi
- Nội dung đôi nữ: 03 đôi
- Nội dung đôi nam nữ: 03 đôi
4. Các đơn vị tham dự Đại hội tự chịu trách nhiệm về vấn đề bảo hiểm của
đơn vị mình.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIẺM
1. Thời gian:
- Thời gian: từ ngày 7 đến 20/11/2014
- Họp kỹ thuật: 8h00 ngày 7/11/2014 tại nhà thi -đấu
- Họp trọng tài: 8h00 ngày 8/11/2014 tại nhà thi đấu
2. Địa điểm: thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình

III. ±)ĂNG KÝ THI ĐẨU
1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội.
, 2- Nơi nhận đăng ký: Bộ môn cầu lông Tổng cục Thể dục thể thao, sổ 36
Trân Phú, Hà Nội, Fax: 04.37336046 (đăng ký theo mẫu).
3. Thòi gian đăng ký:
- Đăng ký sơ bộ: trước 1/7/2014
- Đăng ký chính thức: trước 1/9/2014
^ 4. Ban tổ chức sẽ không chấp thuận cho thi đấu đối với các đoàn gửi đănơ
ký muộn hơn thòi gian quy định trên.

IV. KINH PHÍ THAM D ự
Theo Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội
■
V. NÔI ĐUNG THI ĐẤU
Thi đẩu 07 nội dung: Đồng đội nam; Đồng đội nữ; Đơn nam; Đơn nữ; Đôi
nam; Đôi nữ vặ Đôi nam nữ.
VI. THẺ THỨC THI ĐẨU
1. Theo Điều 9 Chương II Điều lệ Đại hội.
2. Các quy định khác:
2.1. Đối với nội dung Đồng đội:
»
2.1.1.' Các đội phải đãng ký danh sách VĐV của minh (có bản mẫu kèm theo)
căn cứ vào sô lượng VĐV của đội tham dự để xếp các VĐV thi đẩu đơn. đôi như sau:
4 VĐ V được phép đăng ký tối đa 4 đơn và 6 đôi.
5 VĐV được phép đăng ký tối đa 5 đơn và 10 đôi.
6 VĐV được phép đăng ký tối đa 6 đơn và 15 đôi.
....... 7 VĐV được phép đăng ký tối đa 7 đơn và 21 đôi.
2.1.2. Trước trận đẩu 30 phút, các lãnh đội phải nộp danh sách thi đấu của
đội mình cho Ban tổ chức giải theo thứ tự cụ thể như sau:
+ Trận đơn thư nhất
+ Trận đơn thứ hai
+ Trận đơn thứ ba
+ Trận đôi thứ nhất
+ Trận đôi thứ hai
2.1.3. Căn cứ vào bảng xếp hạng các nội dung của Liên đoàn cầu lông Việt
Nam công bô tháng 10/2014 để sắp xếp thứ tự các vận động viên theo từng nội
dung đăng ký.
2.1.4. Trên cơ sở danh sách thi đấu của các đội, Ban tổ chức sẽ quyết định
thứ tự các trận đâu từ trường họp thứ 1 đến trường họp thứ 8, theo nguyên tắc tránh
vận động viên phải thi đâu hai trận liên tiếp hoặc phải thi đẩu trận đôi trước trận
đơn, cụ thể như sau:
-Trường hợp 1: Trận đơn thứ nhất-Trận đôi thứ nhất-Trận đơn thứ haiTrận đôi thứ hai-Trận đơn thứ ba.
- Trường họp 2: Trận đơn thứ nhất-Trận đôi thứ hai-Trận đôi thứ nhit-Trận
đơn thứ hai-Trận đơn thứ ba.
- Trường họp 3: Trận đơn thứ nhất-Trận đơn thứ hai-Trận đôi thứ nhấtTrận đơn thứ bă-Trận đôi thứ hai.
- Trường hợp 4: Trận đơn thứ nhất-Trận đơn thứ hai-Trận đôi thứ hai-Trận
đơn thứ ba-Trận đôi thứ nhất.
- Trường hợp 5: Trận đơn thứ nhất-Trận đon thứ hai- Trận đơn thứ ba-Trận
đôi thứ nhất-Trận đôi thứ hai.
- Trường hợp 6: Trận đơn thứ nhấĩ-Trận đơn thứ hai- Trận đon thứ ba Trận đôi thứ hai - Trận đôi thứ nhất.
- Trường hợp 7: Trận đơn thứ nhất- Trận đôi thứ nhất -Trận đơn thứ haiTrận đơn thứ ba-Trạn đôi thứ hai.
*
- Trường hợp 8: Trận đem thứ nhất- Trận đôi thứ hai -Trận đon thứ haiTrận đơn thứ ba-Trạn đôi thứ nhất

Nêu cả 8 trường hợp trên đều không tho ả mãn nguyên tắc trên, ban tổ chức
se lựa chọn trường họp thứ 5, với điêu kiện vận động viên thi đấu hai trận liên tiếp
sẽ được nghỉ 30 phút.
’
•'
^ 2.1.5. Các đội sẽ tiên hành bôc thăm chia đều vào các bảng, theo nguyên tắc
mỗi bảng có từ 3-5 đội
+ Trường họp chia làm 2 bảnệ; (A&B): Các đội xếp thứ nhất, nhì của bảng
A,B sẽ thi đấu tiếp theo thể thức nhat bảng Á gặp nhì của bảng B và nhất bảng B
gặp nhì bảng A. Hai đội thắng sẽ vào chung kết, còn hai đội thua sẽ cùng giải ba.
, + Trường hợp chia làm 3 bảng (A,B&C): Các đội nhất và đội nhì cao điểm
nhat trong 3 bảng sẽ thi đâu tiêp theo^thể thức, Nhất bảng A gặp nhất bảng c và
nhât bảng B gặp đội nhì cao điểm nhấựTrưcmg họp đôi nhì cao điểm nhất cùng
bảng B sẽ nhất bảng A gặp nhì B và nhất bảng B gặp nhất bàng C). Hai đội thắng
sẽ vào chung kêt còn 2 đội thua sẽ cùng giải ba.
^ + Trường hợp chia làm 4^bảng (A,B,C&D): Các đội xếp thứ nhất của 4 bảng
se thi đâu tiêp theo thê thức nhât bảng A gặp nhất bảng B và nhất bảng c gặp nhất
bảng D. Hai đội thắng sẽ vào chung ket, con hai đội thua sẽ cùng giải ba.
2.1.6. Các trận đâu trong mỗi bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một
lượt tinh điêm (1 trận thăng được 2 điêm; 1 trận thua được 1 điểm; bỏ cuộc 0 điểm)
,
Trường họp 02 đội có sô điểm bằng nhau, BTC căn cứ vào kết quả trận
thăng đối kháng để xác định đội xếp trên:
^ ^Trường hợp 03 đội có sô điêm bảng rửiau, BTC sẽ lần lượt căn cứ vào các
chỉ sô sau đây đê xác định đội xểp trên, cũng như xác định đội nhì cao điểm nhất
trong 3 bảng:
+ Hiệu số giữa tổng sổ trận thắng - Tổng số trận thua trong bàng
+ Hiệu sô giữa tông sô hiệp thắng - Tổng số^hiệp thua trong bảng
+ Hiệu sô giữa tông sô điểm thắng - Tổng sổ điểm thua trong bảng
^ ^ Nêu các chỉ sô trên vân băng nhau, BTC sẽ tiến hành bổc thăm để xác định
thứ hạng của các đội.
;
2.1.7. Chọn hạt giống
, Các đội xêp thứ nhât, nhì, ba trong giải vô địch cầu lông đồng đội toàn
quôc^năm 2013 và địa phương đăng cai sẽ được làm hạt .giống cho giải lần này
(chi ap dụng đôi^ với những giải địa phương đăng cai không có huy chương ở giải
lần trưó'c)5 cụ thể như sau:
^ + Trường hợp chia làm 2 bảng: các đội xếp thứ nhất, nhì sẽ tiến hành bốc
thăm vào 2 bảng A&B, sau đó 2 đội xếp thứ ba sẽ bốc thăm vào 2 bảng
,
+ Trường họp chia làm 3 bảng (A,B&C): các đội xếp thứ nhat, nhì, ba sẽ
bôc thăm vào 3 bảng A,B,C (hai đội giải 3 ờ cùng bảng)’.
.,
+ Trường hợp chia làm 4 bảng (A,B,C&D): các đội xếp thứ nhất, nhì, ba sẽ
tiên hành bốc thăm chia vào 4 bảng.
^ + Địa phưong đăng cai sẽ được quyền chọn một vị trí bất kỳ trong các bảng sau
ơo cac đọi khác sẽ bôc thăm vào các vị trí còn lại theo phương thức chia đều vào các
bảng.
■
‘
2.2. Đối với nội dung cá nhân:
2.2.1. Trong giải đơn nam và đơn nữ
^Giai đoạn I: Các vận động viên bốc thăm chia đều vào các nhóm thi đấu loại
tiục tiep mọt lan thua đê chọn các vận động viên đứng đâu các nhóm tiếp tục thi

đâu giai đoạn 2 (phụ thuộc vào số vận động viên được miễn thi đấu giai đoạn I
BTC sẽ quyêt định số nhóm của giai đoạn I để giai đoạn II sẽ có 32 VĐV cho mỗỈ
nội dung đơn nam và đon nữ).
, Các VĐV đạt danh hiệu kiện tướng, cấp I trong năm 2013; các VĐV xếp
nhát, nhì, ba trong giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2013 và địa phương
đăng cai được cử 01 VĐV cho mỗi nội dung không phải thi đấu giai đoạn I.
Giai đoạn II: Các ỴĐV đứng đầu các nhóm của giai đoạn I và các VĐV
được ưu tiên tiêp tục thi đấu loại trực tiếp một lần thua
2.2.2. Trong giải đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ
^ Sẽ áp dụng thể thức thi đấu loại^trực tiếp một lần thua, các đôi sẽ bốc thăm
chia đêu vào các nhánh với nguyên tắc các đôi cùng đơn vị sẽ không gặp nhau
vòng đầu.
"r
2.2.3. Chọn hạt giống
Các cá nhân, đôi xếp thứ nhất, nhì, ba trong giải Vô địch cầu ỉônẹ cá nhân
toàn quôc năm 2013, các vận động viên được phong cấp Kiện tướng, câp I trong
nam 2013 (theo từng nội dung) và địa phương đăng cai được phép giới thiệu một cá
nhân, đôi trong mỗi nội dung thi đấu làm hạt giống cho giải lần này (chỉ áp dụng
đôi với địa phương đăng cai không có huy chương ở giải lần trước), cụ thể như
sau:
.
~
.. .
+ Thứ nhât: Các cá nhân., đôi xêp thứ nhất, nhì sẽ tiến hành bổc thăm vào vị trí
ưu tiên thuộc nhánh trên và dưới, các cá nhân, đôi xếp thứ ba sẽ tiến hành bốc thăm
vào 2 vị trí ưu tiên thuộc nhánh còn ỉại.
+ Thứ hai (áp dụng trong nội dung đơn): các cá nhân được phong cấp Kiện
tướng và cấp 1 trong giải đơn (nam và nữ) sẽ lần lượt bổc thăm chia đều ở 4 nhảnh.
+ Thử ba:
Đối với nội dung đơn nam, đơn nữ: địa phương đăng cai và các vận động
viên đứng đâu các nhóm giai đoạn 1 sẽ bốc thăm vào các vị trí còn lại.
Đôi với nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ: địa phương đăng cai bốc
thăm vào vị trí ưu tiên, các đôi còn lại sẽ bốc thăm vào các vị trí theo phương thức
chia đều vào các nhánh và không gặp nhau ở trận đầu tiên.
"
Nếu các cá nhân, đôi nào vắng mặt hoặc có sự thayđổi so với kết quả năm
2013 thì sẽ bị mât quyên ưu tiên trong giải lần này và các cá nhân,đôi khác sẽ
không được phép thay thế. _
~
VIL LUẬT THI ĐẨU
1. Áp dụng Luật thi đẩu môn cầu lông do Uỷ ban Thể dục thể thao (trước đây)
ban hành năm 2006.
2. Sử dụng quả cầu lông: Ashaway 76 (trong 02 nội dung đồng đội) và sử
dụng quả cầu lông: Yonex - AS40 (trong 05 nội dung cá nhân).
r 3. Trang phục thi đâu: Các Vận động viên tham dự giải phải mặc trang phục
thi đâu theo quy định của môn cầu lông. Phía sau lưng áo về"phía gần vai có in tên
VĐV và đo-n vị thi đấu, chiều cao tối đa của chữ là 8cm - 10 cm.
- Thi đấu đồng đội đon vị phải sử dụng ừang phục đồng màu cho cả đội trong
các trận thi đấu của giải.
- Trong thi đấu đôi, các VĐV phải mặc đồng phục.

4

VHL KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Theo Điều 11 và Điều 12 Chương III của Điều lệ Đại hội.
^ 2. Khen thưởng: Hãng câu lông ProAce sẽ trao Cup cho đội vô địch, trao
hiện vật và hiện kim cho các đội đoạt giải trong nội dung đồng đội. Hãng YONEX
se trao giải thưởng cho các vận động viên đoạt giài trong các nội dung cá nhân.
3.
Kỷ luật: Ban tô chức^sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh
cáo đên truât quyên thi đấu đối với các VĐV, đoàn vi phạm điều lệ5 luật thi đấu;
Ban tô chức sẽ phạt tiên 1.000.000đ/01 trận bỏ cuộc (một triệu đồng).
IV. GIẢI QUYẾT KHIỂU NẠI
,
~
1. Theo Điều 13 Chương III của Điều lệ Đại hội.
2. Trường họp có vấn đề gì chưa thoả đáng hoặc chưa rõ, các trưởng đoàn,
Huân luýện viên có quyền khiếu nại bằng văn bản lên Ban tổ chức giải chậm nhất
là 5 phút sau khi sự việc xẩy ra và nộp lệ phí ỉà 1.OOO.OOOđ.
X. ĐIỀU KHOAN THI HÀNH
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu cỏ vẩn
đê phát sinh, cân phản ánh kịp thời đến Ban tổ chức Đại hội xem xét, quyết đinh./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để bảo cáo);
■
- Thứ írưỏng Lê Khánh Hải (đề bảo cáo);
- Các Bộ: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo;
- Sở VHTTDL các tình, thành phố trực thuộc Trung ương;

