
THÔNG BÁO & ĐIỀU LỆ 
Nội dung thi đấu môn Kéo co LCĐ KHOA ĐK&TĐH 

Hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018) 
I. Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
     - Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). 
     - Thông qua giải đấu, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên, học sinh trong Khoa ĐK&TĐH cũng như giữa sinh 
viên, học sinh trong Nhà trường. 
2. Yêu cầu : 
     - Tất cả các đội tham dự phải chấp hành Điều lệ giải, Luật và các văn bản quy định của Ban Tổ chức. 
     - Đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao và đảm bảo tuyệt đối trong quá trình thi đấu.  
   II. Đối tượng tham dự giải: 
     - Sinh viên, học sinh các chi đoàn trực thuộc LCĐ Khoa ĐK&TĐH, không bị xử lý kỷ luật với mọi hình thức. 
     - Có đủ sức khỏe tham gia thi đấu, không mắc bệnh truyền nhiễm và các bệnh tim mạch hoặc các bệnh khác ảnh hưởng 
đến sức khỏe bản thân và chất lượng thi đấu. 
      - Mỗi chi đoàn tham gia 01 đội thi đấu  
   III. Một số quy định chung: 
1. Đội trưởng và các VĐV tham gia thi đấu phải chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh những quy định trong điều lệ giải đấu; 
phổ biến các thành viên trong đội tham gia giải đấu với tinh thần đoàn kết, văn minh và cao thượng. 
2. Lãnh đạo đội chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức về hành vi của đội mình trong suốt quá trình tham dự giải. 
3. Các đội tham dự giải chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ban Tổ chức, chấp hành các quy định theo Luật kéo co hiện 
hành, Điều lệ giải và các quyết định của trọng tài trong khi thi đấu 
IV. Thủ tục đăng ký, thể thức thi đấu: 
     1. Thủ tục: 
     - Mỗi đội tham gia thi đấu chính thức gồm 08 nam và 02 nữ; thi đấu theo thể thức 3 thắng 2. Dự bị 3 nam và 2 nữ 
     - Bốc thăm theo cặp thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp và thi đấu tranh giải. 
+ Vòng 1: có 18 đội bốc thăm chia cặp chọn ra 9 đội thắng và 1 đội có tỷ số tốt nhất. Nếu nhiều hơn 1 đội có tỷ số tốt nhất sẽ 
tiến hành bốc thăm may mắn giữa các đội này chọn ra thêm 1 đội vào vòng 2 
+ Vòng 2: có 10 đội bốc thăm chia cặp chọn ra 5 đội thắng và 1 đội có tỷ số tốt nhất. Nếu nhiều hơn 1 đội có tỷ số tốt nhất sẽ 
tiến hành bốc thăm may mắn giữa các đội này chọn ra thêm 1 đội vào vòng 3 
+ Vòng 3: có 06 đội bốc thăm chia cặp chọn ra 3 đội thắng và 1 đội có tỷ số tốt nhất. Nếu nhiều hơn 1 đội có tỷ số tốt nhất sẽ 
tiến hành bốc thăm may mắn giữa các đội này chọn ra thêm 1 đội vào vòng 4 
+ Vòng 4 : 04 đội còn lại sẽ bốc thăm chia cặp đấu chọn ra các giải 1,2,3 
     3. Thời gian, địa điểm thi đấu: 
           - Thời gian thi đấu:  08h30 ngày 13/11/2018          
           - Địa điểm thi đấu: Sân thể thao đa năng – Trường ĐH Điện Lực 

V. Kinh phí thực hiện: 
      1. Kinh phí tổ chức và giải thưởng: Ban Tổ chức giải đảm nhiệm.    
      2. Trang phục, dụng cụ thi đấu của các đội: Các chi đoàn tự đảm nhiệm. 
      3. Cơ cấu giải thưởng: - Giải Nhất: 500.000đ + Cờ   - Giải Nhì: 300.000đ + Cờ  - Giải Ba : 200.000đ + Cờ 
VI. Những qui định khác: 
1. Vận động viên chỉ sử dụng giày bata vải hoặc giày cao su đế mềm khi thi đấu. 
2. Trong quá trình thi đấu, các đội chỉ được thay tối đa 05 người (03 và 02 nữ). 
3. Danh sách đăng ký phải cố định, trừ các trường hợp vận động viên bị chấn thương sẽ được thay đổi bằng 1 vận động viên 
khác. Đội nào vi phạm về nhân sự sẽ bị xử thua. 
4. Trễ giờ 10’ sẽ bị xử thua. Đội trưởng có mặt tại bàn thư ký trước khi trận đấu diễn ra 15’ để làm thủ tục; khi làm thủ tục, 
yêu cầu mỗi cầu thủ phải xuất trình thẻ sinh viên và giấy chứng minh nhân dân. 
5. Chỉ có đội trưởng mới được khiếu nại về kỹ thuật trên sân với trọng tài. Khiếu nại về nhân sự nộp đơn sau trận đấu chậm 
nhất 5 phút, do lớp trưởng hoặc Bí thư chi đoàn ký tên chịu trách nhiệm về nội dung. Quyết định của trọng tài là quyết định 
cuối cùng 
6. Trang phục: đồng phục áo thể dục của trường 
7. Lịch thi đấu được căn cứ trên cơ sở kết quả bốc thăm; lịch thi đấu sẽ được gửi qua mail của LT,BT các chi đoàn cơ sở  
8. Cầu thủ phạm các lỗi thô bạo, lăng mạ, gây hấn… ngoài việc bị xử lý trên sân còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm mà nhận 
các hình thức xử lý kỷ luật của Nhà trường theo quy chế HSSV, Điều lệ Đoàn. 
9. Đội nào bỏ giải không lý do, cố tình thả dây kéo trước khi có tín hiệu dừng của trọng tài sẽ bị xử phạt 1.000.000đ 
        Nội dung giải kéo co sinh viên khoa ĐK&TĐH là một trong những hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa 
ĐK&TĐH trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Đề nghị tất cả sinh viên, học sinh tham 
gia phải nghiêm túc thực hiện điều lệ này. 

Hà Nội ngày 17/10/2018 
TM.BCH LCĐ ĐK&TĐH 

Bí Thư 
Lê Quốc Dũng 

	  


