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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
Giải Quần vợt thị xã Kỳ Anh mở rộng lần thứ I năm 2019
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo hoạt động chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 – 19/5/2019); tăng cường sự giao lưu giữa các địa phương, cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua giải, thúc đẩy phong trào tập luyện
TDTT nâng cao sức khỏe Nhân dân,xây dựng phát triển văn hóa, văn minh đô
thị góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III trong thời gian tới.
2. Yêu cầu
Các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực, đoàn kết, chấp hành Luật Thể dục,
Thể thao; Luật Quần vợt, Điều lệ giải và các quy định của Ban Tổ chức.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian
Khai mạc 7h30 ngày 18/5/2019
Thi đấu từ 7h45 ngày 18/5/2019
Bế mạc ngày 19/5/2019
Họp chuyên môn, bốc thăm lúc 10 giờ ngày 16/5/2019, tại hội trường số 2,
tầng 2, Sở VH,TT&DL, số 18 - đường Xô viết Nghệ Tĩnh - TP.Hà Tĩnh.
2. Địa điểm thi đấu
Tại các sân quần vợt trên địa bàn thị Xã Kỳ Anh.
Khai mạc, bế mạc tại khu liên hợp thể thao Khách sạn Mường Thanh Vũng
Áng, thị xã Kỳ Anh
III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

1. Nội dung:
(1). Đôi Nam Lãnh đạo (thi đấu ngày chủ nhật 19/5, từ 7h30)
(2). Đôi nam hạng A, tổng điểm trình không quá 5.25
(3). Đôi nam hạng B, tổng điểm trình không quá 4.0
(4). Đôi nam hạng C, tổng điểm trình không quá 3.50
(5). Đôi nam cao tuổi (sinh năm 1959 trở về trước)
Ghi chú:- Hạng B và C cho phép đôi nam/nữ cùng điểm trình tham gia.
- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia 01 nội dung thi đấu.
2. Đối tượng tham gia
- Lãnh đạo: Các VĐV là lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh trở lên;
lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp do BTC mời tham gia.

- Cao tuổi: Là những người cao tuổi sinh năm 1959 trở về trước.
- Hạng A, B, C: Là những người được Liên đoàn Quần vợt Hà Tĩnh chấm
điểm trình tính đến thời điểm gần nhất (xem điểm trình trên trang thông tin điện
tử http://quanvothatinh.org.vn)
(Ban tổ chức sẽ xem xét một số VĐV thuộc địa bàn Thị xã Kỳ Anh và
huyện Kỳ Anh chưa có điểm trình sắp xếp tham gia các nội dung thi đấu phù
hợp)
VĐV có tư cách đạo đức tốt, tự đảm bảo về sức khỏe và các vấn đề an toàn
trong quá trình tham gia giải.
3. Đăng ký thi đấu
Nhận đăng ký thi đấu đến hết ngày 10/5/2019.
Danh sách đăng ký gửi về đ/c Trần Viết Hiệu, Sở VH,TT&DL, địa chỉ:
tầng 4 - tòa nhà Sở VH,TT&DL, số 18 - Xô viết Nghệ Tĩnh – TPHT. Điện thoại:
0915 084 084; liendoanquanvotht@gmail.com
Truy cập http://quanvothatinh.org.vn để xem điểm trình và các thông tin
về giải đấu
IV. LUẬT, THỂ THỨC, THỨ HẠNG

1. Luật
Luật thi đấu Quần vợt do Tổng cục TDTT ban hành năm 2009 vàcác văn
bản liên quan do LĐQV Việt Nam ban hành. Có áp dụng qui tắc tác phong.
Một trận đấu kết thúc khi một bên đến 7ván thắng, thứ tự giao bóng luân
phiên từ đầu đến kết thúc (khôngáp dụng điểm Tie-break, điểm vàng).
Không thi đấu tính thua 0-7; bỏ cuộc trong trận tính kết quả tại thời điểm
bỏ, kết quả các trận thi đấu trước (nếu có) giữ nguyên.
2. Thể thức thi đấu
Căn cứ số lượng đăng ký thi đấu, Ban Tổ chức quyết định các hình thức thi
đấu phù hợp tại buổi họp bốc thăm.
3. Thứ hạng
Thắng chung kết đoạt giải nhất; thua chung kết đoạt giải nhì; thua các trận
bán kết đồng giải ba.
Thi đấu vòng tròn, xét thứ tự từ cao xuống thấp như sau: số trận thắng
nhiều nhất; hiệu số ván thắng trừ ván thua lớn hơn; thắng đối đầu; bốc thăm.
V. TRỌNG TÀI, BÓNG THI ĐẤU

Trọng tài do Ban Tổ chức giải điều động.
Bóng thi đấu nhãn hiệu Dunlop, việc thay bóng mới trong trận đấu do trọng
tài chính quyết định.
VI. KHEN THƯỞNG

Biểu dương các VĐV, các đơn vị chấp hành tốt quy định Giải, có tinh thần
thể thao cao thượng.
Các đôi đoạt giải được vinh danh tại lễ bế mạc; đăng tải trên các phương
tiện thông tin đại chúng và được tặng thưởng như sau:
- Giải Nhất mỗi nội dung: Tặng 2 cúp, hoa và tiền thưởng 8.000.000 đồng

- Giải Nhì mỗi nội dung: Tặng 2 cờ, hoa và tiền thưởng 4.000.000 đồng
- Giải Ba mỗi nội dung: Tặng 2 cờ, hoa và tiền thưởng 2.000.000 đồng
(đồng giải ba mỗi nội dung).
VII. KỶ LUẬT

Khi tham gia giải, vận động viên nào vi phạm Luật Thể dục, Thể thao Việt
Nam hiện hành; vi phạm các quy định quy tắc tác phong trong Quần vợt tùy
theo mức độ, sẽ có các hình thức xử lý kỷ luật tương ứng.
Vận động viên đăng ký không đúng đối tượng thi đấu theo Điều lệ này sẽ
không được tham gia giải, nếu phát hiện sẽ truất quyền thi đấu và cấm tham gia
thi đấu các giải sau.
VIII. KINH PHI TỔ CHỨC.
- Nguồn kinh phí xã hội hóa
- Nguồn sự nghiệp thể thao
- Và các nguồn huy động khác
Ban Tổ chức đảm bảo kinh phí khai mạc, bế mạc, giải thưởng, nước uống,
trọng tài, phục vụ, bóng, sân thi đấu và tổ chức liên hoan khai mạc và bế mạc
giải.
Vận động viên tự đảm bảo chi phí ăn, ở, đi lại và các điều kiện thi đấu.
IX. QUY ĐỊNH KHÁC

Các vận động đảm bảo có mặt thường xuyên tại địa điểm thi đấu, chậm sau
15 phút gọi tên trọng tài sẽ xử lý theo luật định.
Chỉ có Ban Tổ chức giải mới có quyền điều chỉnh, bổ sungĐiều lệ này
bằng các văn bản khác khi cần thiết./.
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL (b/c);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện,TX,TP;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT UBND thị xã.
- Gửi điện tử; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử
thị xã: thixakyanh.hatinh.gov.vn và trang
quanvothatinh.org.vn.
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