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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV– 2016
PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội
và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các sự kiện trọng đại của đất
nước trong năm 2016;
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”,
“Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;
- Tạo cơ hội để cán bộ - viên chức (CBVC) gặp gỡ giao lưu, học hỏi, thắt chặt
tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, xây dựng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) ngày càng
phát triển;
- Tạo sân chơi thể dục thể thao lành mạnh, qua đó góp phần nâng cao đời sống
văn hoá tinh thần cho CBVC ĐHĐN.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA
1. Đối tượng:
Các cán bộ viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ) đang công tác tại các Cơ
sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV) và Cơ quan ĐHĐN.
Các CBVC-NLĐ được đào tạo chuyên ngành thể dục thể thao (TDTT) của
Khoa Giáo dục thể chất ĐHĐN không được tham gia thi đấu môn chuyên sâu.
Các Công đoàn cơ sở thành lập đoàn thể thao gồm các CBVC-NLĐ tham gia
thi đấu các môn theo quy định của điều lệ.
Các môn cầu lông, bóng bàn, quần vợt có nội dung dành cho cán bộ lãnh đạo,
quản lý, đối tượng như sau:
Đại học Đà Nẵng: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc; Chủ
tịch, Phó chủ tịch công đoàn; Trưởng, Phó các Ban; Chánh, Phó các Văn phòng;Viện
trưởng, Viện phó; Trưởng, Phó các Khoa trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các
Trung tâm; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN.
Các CSGDĐHTV: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;
Giám đốc, Phó giám đốc Phân hiệu; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn; Trưởng phòng,
Trưởng khoa; Giám đốc các trung tâm.
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2. Điều kiện: Những CBVC-NLĐ tham gia Đại hội phải có đầy đủ sức khoẻ,
không vi phạm kỷ luật.
III. NỘI DUNG VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Nội dung: Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN gồm 5 môn với 6 nội dung: Bóng
đá nam, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền nữ, Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt.
Các môn Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt có tổ chức thi đấu giải dành cho cán bộ
lãnh đạo, quản lý.
2. Quy định màu áo:
2.1. Các môn Bóng đá, Bóng chuyền:
Trường Đại học Bách Khoa:

Màu vàng

Trường Đại học Kinh tế:

Màu đỏ

Trường Đại học Sư Phạm:

Màu trắng

Trường Đại học Ngoại ngữ:

Màu đỏ bordeaux

Trường Cao Đẳng Công Nghệ:

Màu cam

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin:

Màu trắng xanh

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum:

Màu xanh dương sọc trắng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng:

Màu xanh dương

Áo thi đấu của vận động viên phải có in tên đơn vị phía trước hoặc phía sau,
chiều cao của chữ in trên áo tối thiểu 5cm.
2.2. Các môn cầu lông Bóng bàn, Quần vợt: Mặc đúng trang phục thi đấu, có
in tên đơn vị trên áo, phải đồng phục khi đánh đôi.
3. Đăng ký dự thi gồm:
Danh sách đăng ký thi đấu của các đoàn do Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký tên,
đóng dấu và xác nhận của chính quyền đồng cấp.
Danh sách đăng ký tổng hợp (theo mẫu đính kèm).
Danh sách đăng ký chi tiết từng môn (theo mẫu đính kèm).
Một VĐV có thể tham gia nhiều môn tại Đại hội nhưng phải chấp hành lịch thi
đấu và các quy định riêng của từng môn.
Danh sách đăng ký (tổng hợp và chi tiết), các đoàn nộp trước ngày 04/4/2016
theo địa chỉ: Trung tâm Thể thao ĐHĐN (điện thoại: 0903010101, Email:
phanthiet14@gmail.com) hoặc Văn phòng Công đoàn ĐHĐN (điện thoại:
0511.3891115, Email: hbong.cddhdn@gmail.com)
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TÔ CHỨC:
1. Thời gian:
Từ ngày 09/4/2016 đến 24/4/2016.
Lễ khai mạc Đại hội : 7h30 ngày 09/4/2016.
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Lễ bế mạc Đại hội: 16h30 ngày 24/4/2016.
2. Địa điểm:
Lễ khai mạc, Bế mạc Đại hội được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Đại học Đà
Nẵng (số 62 Ngô Sỹ Liên - P. Hoà Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng).
Các đơn vị đăng cai tổ chức thi đấu các môn như sau:


Bóng đá:

Trường Cao đẳng Công nghệ



Bóng chuyền nam: Trung tâm Thể thao ĐHĐN



Bóng chuyền nữ:

Trung tâm Thể thao ĐHĐN



Bóng bàn:

Trường ĐH Bách khoa



Cầu lông:

Trường ĐH Sư Phạm



Quần vợt:

Trường ĐH Kinh tế

V. TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG
1. Tính điểm:
Cách tính điểm từng môn theo điều lệ chi tiết của từng môn thi.
Điểm toàn đoàn của Đại hội được tính theo bảng sau:
TT
01
02
03
04
05
06

NỘI DUNG
BÓNG CHUYỀN NAM
BÓNG CHUYỀN NỮ
BÓNG ĐÁ
BÓNG BÀN
CẦU LÔNG
QUẦN VỢT

I
20
20
20
20
20
15

II
16
16
16
16
16
12

THỨ HẠNG VÀ ĐIỂM
III
IV
V
VI
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
8
10
8
6
4

VII VIII
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
2
1

2. Xếp hạng
Điểm toàn đoàn của Đại hội là số điểm mà đơn vị đó đạt được trong các môn
thi đấu của Đại hội. Đơn vị nào có tổng số điểm cao hơn sẽ xếp hạng cao hơn. Nếu các
đơn vị có số điểm toàn đoàn bằng nhau thì căn cứ theo tổng số huy chương vàng, bạc,
đồng. Đơn vị nào nhiều huy chương vàng hơn sẽ xếp trên, nếu bằng nhau sẽ xét đến
huy chương Bạc và Đồng. Nếu vẫn bằng nhau sẽ xét đến tổng điểm của thứ tự các
môn: Bóng đá, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền nữ, Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt.
PHẦN II: ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN
I. BÓNG CHUYỀN NAM, NỮ
1. Quy định đăng ký
Danh sách đăng ký:
Đội Nam: 01 Chỉ đạo viên, 01 huấn luyện viên (HLV), 12 vận động viên
(VĐV).
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Đội Nữ: 01 Chỉ đạo viên, 01 HLV, 12 VĐV.
Danh sách đăng ký phải ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị, chức vụ trong đội, số
áo, màu áo và phải có xác nhận của trưởng đoàn.
2. Thể thức thi đấu và cách tính điểm
Thể thức:
Vòng tròn 01 lượt tính điểm nếu số đội < 6.
Chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn 4 đội vào bán kết, chung kết nếu số
đội > 5.
Tính điểm và xếp hạng: Thắng: 2 điểm, thua: 1 điểm.
Trường hợp các đội có cùng số điểm sẽ xét theo trật tự sau:
- Tỷ số tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua.
- Tỷ số tổng quả thắng/tổng quả thua.
- Bốc thăm.
3. Luật thi đấu
Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.
Mỗi trận đấu được tiến hành trong 03 hiệp thắng 2.
II. BÓNG ĐÁ NAM
1. Quy định đăng ký
Thi đấu theo luật bóng đá 7 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban
hành.
Danh sách đăng ký: 01 Chỉ đạo viên, 01 HLV, 14 VĐV.
Thời gian thi đấu 02 hiệp (mỗi hiệp 25 phút), nghỉ giữa hiệp là 10 phút.
Bóng thi đấu: Số 4.
Danh sách đăng ký phải ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị, chức vụ trong đội, số
áo, màu áo và phải có xác nhận của trưởng đoàn.
2. Thể thức thi đấu và cách tính điểm
Thể thức:
Vòng tròn 01 lượt tính điểm nếu số đội < 6.
Chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn 4 đội vào bán kết, chung kết nếu số
đội > 5.
Tính điểm và xếp hạng: Thắng: 3 điểm, hòa: 1 điểm, thua: 0 điểm.
Trường hợp các đội có cùng số điểm sẽ xét theo trật tự sau:
- Đối kháng.
- Hiệu số bàn thắng/ bàn thua.
4

- Tổng số bàn thắng.
- Bốc thăm.
III. CẦU LÔNG
1. Nội dung:
1.1. Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ theo 3 nhóm tuổi:
- 34 tuổi trở xuống.
- 35 tuổi đến 45 tuổi.
- 46 tuổi trở lên.
1.2. Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi)
2. Quy định đăng ký và phương thức thi đấu:
Các vận động viên tham gia nội dung lãnh đạo chỉ được đăng ký thêm một nội
dung thi đấu và phải đúng theo lứa tuổi.
Mỗi nội dung của mỗi lứa tuổi, mỗi đơn vị đăng ký tối đa là 3 đôi.
Mỗi nội dung thi đấu phải có từ 3 đôi trở lên của 3 đơn vị đăng ký mới tổ chức
thi đấu.
Mỗi VĐV đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung và phải cùng một lứa tuổi.
Tùy theo số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức sẽ có phương án hợp lý nhất để
tổ chức thi đấu.
3. Luật thi đấu, cách tính điểm xếp hạng
3.1.Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam ban
hành.
Cầu thi đấu: Cầu 999 Tiến Lợi, mã số TL02.
3.2.Cách tính điểm xếp hạng
Trường hợp thi đấu vòng tròn, nếu các đội có cùng số điểm thì xét theo trật tự
sau:
+ Tổng tỷ số trận thắng.
+ Tổng tỷ số hiệp thắng thua.
+ Tổng tỷ số điểm thắng thua.
3.3. Cách tính điểm toàn đoàn môn cầu lông
Điểm các đôi: Nhất 6 điểm, Nhì 4 điểm, Ba 3 điểm, Tư 2 điểm, từ hạng năm
đến cuối cùng 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.
Điểm toàn đoàn được tính bằng tổng số điểm của từng nội dung cộng lại. Nếu
bằng nhau sẽ xét đến huy chương.
IV. BÓNG BÀN
1. Nội dung:
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1.1. Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ theo 2 nhóm tuổi:
- Từ 40 tuổi trở xuống.
- Từ 41 tuổi trở lên.
1.2. Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ lãnh đạo (không phân
biệt lứa tuổi)
2. Quy định đăng ký và phương thức thi đấu:
Các vận động viên tham gia nội dung lãnh đạo chỉ được đăng ký thêm một nội
dung thi đấu và phải đúng theo lứa tuổi.
Mỗi đơn vị ở mỗi nội dung của từng lứa tuổi đăng ký tối đa 4 đơn hoặc 4 đôi.
Mỗi VĐV đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung và phải cùng một lứa tuổi. Các nội
dung thi đấu phải có ít nhất từ 3 đơn, 3 đôi trở lên của 3 đơn vị mới tổ chức thi đấu.
Tùy theo số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức sẽ có phương án hợp lý nhất để
tổ chức thi đấu.
Các nội dung thi đấu mỗi trận 5 ván thắng 3.
3. Luật thi đấu, cách tính điểm xếp hạng:
a. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu do Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam ban
hành. Thi đấu bóng Trung Quốc hiệu Song hỷ (kích thước 40 mm +).
b. Tính điểm, xếp hạng:
Điểm đơn và đôi: Nhất 6 điểm, Nhì 4 điểm, Ba 3 điểm, Tư 2 điểm, từ hạng năm
đến cuối cùng 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.
Điểm toàn đoàn được tính bằng tổng số điểm của từng nội dung cộng lại, nếu
bằng nhau sẽ xét đến huy chương.
V. QUẦN VỢT
1. Nội dung:
1.1. Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ theo 2 nhóm tuổi:
- Từ 40 tuổi trở xuống.
- Từ 41 tuổi trở lên.
1.2. Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi)
2. Quy định đăng ký và phương thức thi đấu:
Mỗi đơn vị ở mỗi nội dung của từng lứa tuổi đăng ký tối đa 4 đôi.
Mỗi VĐV đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung và phải cùng một lứa tuổi.
Các vận động viên tham gia nội dung lãnh đạo chỉ được đăng ký thêm một nội
dung thi đấu và phải đúng theo lứa tuổi.
Các nội dung thi đấu phải có ít nhất từ 3 đơn, 3 đôi trở lên của 2 đơn vị mới tổ
chức thi đấu.
Nội dung đôi nữ và đôi nam nữ được ghép từ các đơn vị khác nhau.
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Tùy theo số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức sẽ có phương án hợp lý nhất để
tổ chức thi đấu.
3. Luật thi đấu, cách tính điểm xếp hạng:
3.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam ban
hành.
Mỗi trận đấu được tiến hành 1 ván 6 bàn.
Bóng thi đấu: TENN.
3.2. Cách tính điểm khi thi đấu vòng tròn:
Thắng: 2 điểm, thua: 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.
Đấu thủ nào có số điểm cao hơn sẽ xếp trên, trong trường hợp có 2 hay nhiều
đấu thủ bằng điểm nhau thì xác định thứ hạng như sau:
-

Tính đối đầu trực tiếp.

-

Hiệu số tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua của các VĐV bằng điểm nhau.

-

Bốc thăm.

3.3. Cách tính điểm xếp hạng:
Điểm đôi: Nhất 6 điểm, Nhì 4 điểm, Ba 3 điểm, Tư 2 điểm; Từ hạng năm đến
cuối cùng 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.
Điểm toàn đoàn môn Quần vợt được tính bằng tổng số điểm của từng nội dung
cộng lại, nếu bằng nhau sẽ xét đến huy chương.
PHẦN III
KINH PHÍ TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
I. KINH PHÍ TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU
Ban tổ chức Đại hội lo chi phí tổ chức và giải thưởng.
Các đơn vị tham gia chịu toàn bộ kinh phí tập luyện, thi đấu, trang phục, đi
lại,… cho đơn vị mình.
Chế độ bồi dưỡng tập luyện và thi đấu cho các vận động viên tùy theo điều kiện
của các đơn vị, có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:
Tập luyện: 30.000đ/người/ buổi x 10 buổi.
Thi đấu: Môn thi cá nhân: 30.000đ/người/trận; môn thi tập thể:
50.000đ/người/trận.
II. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
1. Khen thưởng
Ban Tổ chức sẽ trao huy chương và phần thưởng cho các cá nhân xếp hạng
nhất, nhì, ba các nội dung thi đấu tại Đại hội.
Ban tổ chức sẽ trao cờ, giải thưởng cho các tập thể xếp hạng nhất, nhì, ba các
môn thi đấu tại Đại hội.
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Tặng cúp, cờ và giải thưởng cho các đơn vị đoạt giải nhất, nhì, ba toàn
đoàn.
2. Kỷ luật
Bất kỳ cá nhân đơn vị nào vi phạm Điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức
Đại hội tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ phải chịu thi hành kỷ luật từ phê bình cảnh cáo
đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo.
Chỉ có lãnh đạo Đoàn, chỉ đạo viên, huấn luyện viên, đội trưởng mới có quyền
khiếu nại, khi khiếu nại phải có văn bản nộp cho Ban Tổ chức.
Tất cả các khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật do trọng tài quyết định theo điều
luật quy định trong thi đấu.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO
Đại hội TDTT CBVC Đại học Đà Nẵng lần thứ IV-2016 do Ban tổ chức Đại
hội chỉ đạo. Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này
khi cần thiết và sẽ có thông báo sớm đến các đơn vị./.
Nơi nhận:
- BTC Đại hội;
- Đảng ủy ĐHĐN (để báo cáo);
- Các CSGDĐHTV, CQ ĐHĐN
và CĐCS (để thực hiện);
- Lưu: VT, VPCĐ ĐHĐN.

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phó Giám đốc ĐHĐN
PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
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