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TPHCM, thứ Năm ngày 01 tháng 11 năm 2018

ĐIỀU LỆ GIẢI TENNIS HCA MỞ RỘNG 2018
I.Mục đích và ý nghĩa:
-

Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Tin học TPHCM

-

Tạo môi trường giao lưu sôi nổi, hào hứng góp phần gắn kết giữa các đơn vị trong ngành
CNTT – TT.

-

Góp phần vào sự phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung và Tennis nói riêng.

II.Nội dung và thể thức thi đấu
1. Thời gian, địa điểm
-

Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 08/ 12/ 2018.

-

Địa điểm: CLB Tennis Lan Anh, số 291 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
TPHCM.

2. Đơn vị tổ chức
-

Hội Tin Học TP.HCM

3. Thành phần BTC
-

Trưởng BTC: Ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Thư ký Hội tin học TPHCM.

-

Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Bảo Định – Phó Tổng Giám đốc Công ty Tptechs.

-

Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Hải - Sales Director COMODO.

-

Trợ lý BTC: Nguyễn Công Toàn – Ban Truyền thông & Sự kiện HCA.

4. Đối tượng tham dự
-

Lãnh đạo/Cán bộ các Sở, Ban, Ngành, Hội viên của HCA, các cơ quan, tổ chức, báo đài,
doanh nghiệp, giảng viên hoạt động trong ngành CNTT-TT.

5. Các nội dung thi đấu:
-

Đôi nam Seria A (24 - 32 đôi): Trình tham chiếu: 1475đ Viettennis/Vtennis (dung sai 25đ).

-

Đôi nam Seria B (24 – 32 đôi): Trình tham chiếu: 1375đ Viettennis/Vtennis (dung sai 25đ),
vđv nữ có thể tham gia ở nội dung này.

6. Thể thức thi đấu: Thi đấu theo bảng, số lượng đôi đấu ở mỗi bảng phụ thuộc vào số lượng
vđv đăng ký (max: 32 đôi)
-

Thi đấu theo bảng 3 đôi vđv/ 4 đôi vđv (max: 10 bảng)

-

Đôi vđv nhất bảng vào vòng trong thi đấu tiếp

-

06 đôi nhì bảng sẽ được xét vào vòng trong theo các tiêu chí thứ tự như sau:
1. Hiệu số game thắng thua
2. Tổng số games thắng
3. Bốc thăm may mắn.

-

Một đôi vđv chỉ được đăng ký thi đấu ở 1 nội dung

-

Một đôi vđv sẽ thi đấu ít nhất 2 trận và nhiều nhất là 5 trận trong ngày để đảm bảo sức khỏe.

-

Các đôi vđv bị loại (ở vòng loại) sẽ tiếp tục tham gia thi đấu giành giải khuyến khích của
BTC là một phần quà dành cho đôi vđv vô địch theo thể thức loại trực tiếp.

7. Quy định và thủ tục tham dự giải:
-

Cán bộ/Nhân viên chính thức của đơn vị mới được tham gia Giải: Được đơn vị đóng Bảo
hiểm Xã hội từ trước ngày 01/07/2018 và Hợp đồng lao động chính thức có thời hạn chấm
dứt sau ngày 31/12/2018 .

-

Tay vợt thuộc hai đơn vị khác nhau có thể kết hợp thi đấu.

-

Các VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và thầy dạy banh không được tham gia giải này.

-

Đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký vận động viên.

-

Đóng lệ phí tham gia trước khi giải diễn ra.

-

BTC sẽ căn cứ vào các chứng cứ khiếu nại để xử lý các trường hợp khiếu kiện vi phạm liên
quan đến vấn đề này.

Hồ sơ đăng ký:
1. Bản cam kết của thủ trưởng được điền đầy đủ thông tin có dán ảnh (đóng dấu giáp lai lên ảnh;
file đính kèm)
2. Mỗi đơn vị phải cung cấp đầy đủ hồ sơ VĐV tham dự, bao gồm:
 Bản photo giấy CMND có đóng dấu của công ty/ đơn vị.
 Bảo Hiểm Y Tế trước ngày 01/07/2018 (bản photo có dấu treo chứng thực của công ty, đơn
vị).
Nếu VĐV nào thiếu hay không hợp lệ 1 trong 3 yêu cầu trên, dù chỉ 1 cầu thủ thì hồ sơ đăng ký của
đội bóng đấy coi như không hợp lệ, phải lập tức bổ sung ngay cho BTC.

-

Các đơn vị tự túc kinh phí đi lại, ăn nghỉ.

-

Ban tổ chức có quyền sửa đổi điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế của giải.

-

Các đơn vị đăng ký danh sách VĐV thi đấu theo mẫu của BTC, có đóng dấu, chữ ký của lãnh
đạo đơn vị.

Hồ sơ đăng ký gửi về Hội Tin học TPHCM trước ngày 25/11/2018:
VP Hội Tin học TPHCM, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. HCM, 224 Điện
Biên Phủ, P.7, Quận 3 - Tp. HCM (Tầng 9); ĐT: 3932 0999, Fax: 3932 0199.
8. Bóng và trang phục thi đấu:
-

Sử dụng quả bóng tiêu chuẩn thi đấu.

-

Vận động viên tham gia thi đấu phải có trang bị quần, áo, giày thể thao, trong nội dung thi
đấu đôi các đội nên mặc đồng phục. Nếu có tài trợ áo thi đấu, các tay vợt sẽ được tặng tại lễ
Khai mạc và mặc trong thời gian thi đấu.

9. Thể thức thi đấu:
-

Thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn tùy thuộc vào số lượng các đội tham gia giải đấu.

10. Luật thi đấu:
-

Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật Quần vợt hiện hành.

-

Trọng tài: Do BTC điều động và phân công điều hành các trận đấu với tinh thần trách nhiệm,
công tâm, khách quan.

11. Khen thưởng- Kỷ luật- Khiếu nại:
11.1. Khen thưởng:
-

Căn cứ vào thành tích của cá nhân để tiến hành xếp hạng.

-

Ban tổ chức (BTC) tặng cúp, cờ và phần thưởng cho những cá nhân đoạt giải.
11.2. Kỷ luật:

-

Lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước BTC giải đấu về các thành viên tham gia giải
đấu của đơn vị mình. Nếu phát hiện có sự gian lận về nhân sự tham gia giải sẽ bị xử lý theo
quy định của Điều lệ và thông báo trước toàn thể những đơn vị tham gia giải đấu.

-

Cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ và những quy định của BTC, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị
xử lý kỷ luật từ phê bình cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, hủy bỏ thành tích
cá nhân.

11.3. Khiếu nại:
-

Mọi khiếu nại phải bằng văn bản do đơn vị gửi đến BTC kèm theo số tiền là 300.000 đồng.
Nếu trường hợp khiếu nại đúng BTC sẽ trả lại số tiền đó. Khiếu nại sai, BTC sẽ thu số tiền
đó. BTC có trách nhiệm giải quyết kịp thời, đúng điều lệ và đúng luật thi đấu.

-

Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

12. Lệ phí tham dự
Mỗi VĐV tham gia đóng lệ phí như sau:
-

Đối với hội viên Hội Tin học Tp. HCM: 1.800.000đ/đôi/nội dung thi đấu.

-

Đối với đơn vị ngoài Hội Tin học Tp. HCM: 2.000.000 đ/đôi/nội dung thi đấu.

13. Kinh phí
-

Kinh phí từ lệ phí tham dự của các VĐV và một phần từ BTC vận động tài trợ .

-

Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí tập luyện, ăn nghỉ, đi lại cho các vận động
viên của đơn vị mình trong suốt quá trình tham dự giải.

14. Một số quy định khác
-

Các đơn vị không được đăng ký các vận động viên đang bị kỷ luật.

-

Những vấn đề phát sinh Ban tổ chức sẽ thông báo tại cuộc họp chuyên môn hoặc trong quá
trình thi đấu.

-

Những vấn đề chưa rõ xin liên hệ:
+ Anh Nguyễn Công Toàn – Trợ lý Ban tổ chức, DĐ: 0901 229 725,
Email: nguyencongtoan2002@gmail.com.

-

BTC đề nghị thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện và cho phép VĐV tập huấn và tham dự Giải
Tennis HCA mở rộng 2018.
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
Trưởng Ban

VŨ ANH TUẤN

