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ĐIỀU LỆ  

HỘI THAO SINH VIÊN 2016 

I. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên đang học tập chính quy tại Trường Đại học  

Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh đều được tham gia thi đấu cho đơn vị  

mình đang theo học hoặc Câu lạc bộ - Đội – Nhóm mình đang sinh hoạt. 

2. Các môn thi đấu: Tổ chức 05 môn thi đấu gồm: Kéo co, cầu lông, bóng đá mini,  

bóng bàn, UEF’s Unlimited Challenge – Test your Speed, Strength, Endurance, 

Balance, Agility (05 bài GYM kiểm tra thể lực). 

3. Hình thức đăng ký: Sinh viên tham gia thi đấu đăng ký trưc tiếp tại Phòng Công tác 

Sinh viên hoặc đăng ký tham gia online qua internet. Các hồ sơ nộp trễ hạn  

hay không đúng quy định coi như không hợp lệ. 

 Lưu ý: Đối với các môn bóng đá và kéo co, Đội trưởng của đơn vị tham gia thi đấu 

phải lập danh sách thành viên và gửi trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên. 

4. Quy định chung dành cho vận động viên (VĐV) tham gia:  

- Khi thi đấu, VĐV phải mang theo thẻ sinh viên và xuất trình khi có yêu cầu  

của Ban Tổ chức.  

- Trang phục phù hợp với từng môn thi đấu; Không được sử dụng trang phục phản cảm, 

không phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Khuyến khích sử dung đồng phục thể thao 

của đơn vị. 

5. Kỷ luật: 

Cá nhân, đơn vị gian lận về đối tượng, hồ sơ đăng ký, vi phạm các quy định của Luật  

thi đấu hoặc các hành vi phản thể thao sẽ bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức sau: 

- Tùy theo mức độ vi phạm, huấn luận viên, VĐV sẽ bị xử lý từ khiển trách đến cấm  

thi đấu 01 năm trở lên. 

- Truất quyền thi đấu các cá nhân hoặc đơn vị liên quan. 

- Không công nhận thành tích của đơn vị ở môn thể thao vi phạm. 

- Các trường hợp đi trễ sẽ bị xử thua hoặc truất quyền thi đấu theo Luật thi đấu  

và quy định của Ban Tổ chức. 



6. Khiếu nại: 

Các khiếu nại phải thực hiện bằng văn bản do đội trưởng hoặc Ban Huấn luyện  

có tên trong danh sách đăng ký của đơn vị cử đi ký tên. 

7. Thẩm quyền sửa đổi điều lệ: 

Chỉ có Ban Tổ chức Hội thao sinh viên UEF năm học 2015 - 2016 mới có quyền sửa 

đổi hoặc bổ sung điều lệ này. 

II. ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN THI ĐẤU 

1. Kéo co: 

1.1 . Nội dung thi đấu: kéo co nam và kéo co nữ, mỗi đội đăng ký tối đa 12 VĐV. 

1.2 . Quy định chuyên môn: 

- Các trận thi đấu theo 03 hiệp, đội nào thắng 02 hiệp coi như thắng cuộc. 

- Điểm được tính như sau: thắng + 1điểm, thua + 0 điểm. 

- Quy định hạng cân thi đấu: 

+ Đối với nam: tổng số cân 650kg (+10kg), 

+ Đối vơi nữ: tổng số cân 550kg (+10kg) 

- Không thay đổi về VĐV đã đăng ký trong suốt quá trình thi đấu. 

1.3 . Trang phục, dụng cụ thi đấu: 

- Trang phục thi đấu do đội tự chuẩn bị, phải đồng màu, khi thi đấu phải mang giày  

thể thao. 

- Dụng cụ thi đấu do Ban Tổ chức chuẩn bị. 

1.4 . Thời gian – Địa điểm: 

- Thời gian: 

 + Nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 03/3/2016 . 

 + Thời gian bốc thăm vào ngày 05/3/2016. 

 + Thời gian thi đấu vào ngày 12/03/2016 

- Địa điểm thi đấu: Sân trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Cầu lông: 

2.1 . Nội dung thi đấu:  

- Hình thức thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ. 

- Không giới hạn số lượng đăng ký tham gia thi đấu 



2.2 . Quy định chuyên môn: 

- Thi đấu loại trực tiếp 01 lần thua. 

- Thi đấu 03 ván thắng 02, mỗi ván 21 điểm. 

2.3 . Luật thi đấu:  

- Áp dụng Luật cầu lông thế giới hiện hành. 

- Cầu thi đấu do Ban Tổ chức quy định. 

- Trễ 15 phút tính từ lúc thi đấu do Ban Tổ chức quy định thì bị xử thua. 

2.4 . Thời gian, địa điểm thi đấu 

- Đăng ký tham gia đến hết ngày 03/3/2016. 

- Thời gian bốc thăm, địa điểm thi đấu Ban tổ chức sẽ thông báo sau khi kết thúc  

thời gian đăng ký. 

3. Bóng bàn: 

3.1 . Nội dung thi đấu:  

- Hình thức thi đấu: Đơn nam, đơn nữ. 

- Không giới hạn số lượng đăng ký tham gia thi đấu 

3.2 . Quy định chuyên môn: 

- Thi đấu loại trực tiếp 01 lần thua. 

- Thi đấu 05 ván thắng 03, mỗi ván 11 điểm. 

3.3 . Luật thi đấu:  

- Áp dụng Luật bóng bàn thế giới hiện hành. 

- Cầu thi đấu do Ban Tổ chức quy định. 

- Trễ 15 phút tính từ lúc thi đấu do Ban Tổ chức quy định thì bị xử thua. 

3.4 . Thời gian, địa điểm thi đấu 

- Đăng ký tham gia đến hết ngày 03/3/2016. 

- Thời gian bốc thăm Ban Tổ chức sẽ thông báo sau khi kết thúc thời gian đăng ký. 

4. Bóng đá 

4.1 . Nội dung thi đấu: 

- Bóng đá mini nam 05 người. 

- Bóng đá mini nữ 05 người. 



4.2 . Số lượng đăng ký: 

- Mỗi đội được đăng ký danh sách các thành viên theo quy định của Luật bóng đá, tối đa 

12 vận động viên. 

4.3 . Quy định chuyên môn: 

- Thể thức: thi đấu loại trực tiếp. Nếu sau 02 hiệp thi đấu chính thức 40 phút tỷ số hòa,  

sẽ thi đấu luân lưu để xác định đội thắng. 

4.4 . Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật thi đấu 05 người của FIFA. 

- Trong mỗi trận đấu đội bóng được quyền đăng ký tối đa 12 VĐV (05 chính thức và 07 

dự bị). 

- Thời gian thi đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút (nghỉ giữa 02 hiệp là 05 phút). 

- Có sự gian lận hoặc hành vi khác làm cho trận đấu không thể tiếp tục được, đến trễ  

quá 15 phút với thời gian quy định của Ban tổ chức trong từng trận đấu sẽ bị xử thua 

0 – 3 trận đấu đó (nếu thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỉ số), giám sát sẽ lập biên bản 

và báo cáo Ban Tổ chức giải. 

- Trang phục thi đấu: trang phục của tất cả các cầu thủ phải có số áo, số áo của cầu thủ 

không được thay đổi trong suốt thời gian tham gia thi đấu. Việc in số áo cầu thủ  

phải sử dụng kiểu thông dụng, dễ đọc, có màu sắc tương phản với màu sắc trang phục. 

Số trên quần cầu thủ giống số áo đặt ở phía trước. 

- Mang giày đế mềm hoặc giày chuyên dụng khi tham gia thi đấu. 

4.5  . Thời gian, địa điểm thi đấu. 

- Thời gian đăng ký: nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 03/3/2016 . 

- Thời gian bốc thăm vào ngày 05/3/2016. 

- Địa điểm thi đấu sẽ được Ban Tổ chức thông báo sau khi bốc thăm. 

5. UEF’s Unlimited Challenge: 

5.1 . Nội dung thi đấu:  

- Kiểm tra thể lực băng 05 bài GYM. Hình thức thi cá nhân cụ thể như sau:  

+ Speed: Chạy máy trượt tuyết trong thời gian 01 phút, tính số lượng calo tiêu hao. 

+ Strength: Tính tổng số lần chống đẩy trong 01 lượt thực hiện. 

+ Endurance: Thử thách plank: Tính thời gian thực hiện động tác. 

+ Balance: Thực hiện thăng bằng đứng 01 chân (Tính thời gian thực hiện động tác 

lâu nhất). 



+ Agility: Đi vịt 10 mét chạm vạch, bật cóc về vạch xuất phát tính thời gian. 

- Vận động viên phải thực hiện đầy đủ 05 bài kiểm tra thể lực mới được công nhận 

thành tích. 

- Vận động viên thực hiện 05 bài kiểm tra thể lực có tổng điểm cao nhất  

sẽ trao thưởng: Nhất, nhì, ba. 

5.2 . Số lượng đăng ký: 

- Không hạn chế số lượng đăng ký tham gia 

5.3 . Thời gian, địa điểm thi đấu. 

- Thời gian đăng ký đến hết ngày 03/3/2016 . 

- Địa điểm thi đấu tại phòng GYM tầng 15 trường đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM. 
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