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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC 

VERBAND DER VIETNAMESISCHEN STUDENTEN IN DER BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND 

Alexanderstrasse 21 • D-10 179 Berlin 

Website: www.sividuc.org   Email: contact@sividuc.org  

 

 

HỘI TRẠI SIVIDUC – SOMMER CAMP JENA 2017 
GIẢI CẦU LÔNG SIVIDUC – JENA 2017 

 

Để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên Việt Nam đam mê cầu lông có cơ hội giao lưu 
và tranh tài với nhau, hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức (SiviDuc) và hội sinh viên 
Việt Nam tại thành phố Jena cùng tổ chức Giải Câu lông SiviDuc. Giải cầu lông là một 
hoạt động nằm trong Hội trại Sividuc – Sommer Camp Jena 2017. 
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1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI: 

• Đối tượng tham gia là sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập và sinh 
sống tại Đức hoặc Châu Âu. 

• Độ tuổi tham dự: Dưới 45 tuổi (Sinh từ năm 1972 trở về sau) 
• Mỗi bạn tham gia chỉ được tham dự thi đấu cho 01 đội trong suốt quá trình 

diễn ra giải. 

 

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 

• Thời gian: 9h-15h ngày 27/ 08/ 2017 
• Địa điểm: 

          Spielhalle Sportforum (nằm trong Sprotforum của Uni Jena) 

          Am Stadion 2 

          07749 Jena 

• Hạn đăng ký: 24h ngày thứ sáu 11/08/2017 (giờ Đức) 
• BTC sẽ mời đại diện một số đội bốc thăm ngẫu nhiên cho tất cả các bạn tham 

gia thi đấu. (Online) 

 

3. NỘI DUNG THI ĐẤU: Hạng A và B gồm (5 nội dung) 

• Hạng A: Các bạn có trình độ kĩ thuật tốt (kinh nghiệm từ 5 năm trở lên) 
• Hạng B:  Các bạn chơi với trình độ khá (kinh nghiệm dưới 5 năm) 

STT Nội dung Ghi chú 

1 Đôi nam 1.       Mỗi nội dung sẽ chỉ tổ chức nếu có từ 05 đội trở lên tham gia. 

2.       Mỗi bạn tham gia được đăng ký tôí đa 02 nội dung thi đấu. 

3.       Mỗi đội chỉ được đăng ký 02 đôi cho mỗi nội dung. 

4.       Nội dung Đơn sẽ do BTC quyết định có tổ chức hay không (căn 
cứ số trận thi đấu) và có thể không phân hạng. 

2 Đôi nam nữ 

3 Đôi nữ 

4 Đơn nam 

5 Đơn nữ 
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4. THỂ THỨC THI ĐẤU: 

• Tùy theo số lượng các bạn tham dự ở mỗi nội dung BTC sẽ quyết định thi đấu 
loại trực tiếp hoặc vòng tròn. 

• Trường hợp thi đấu vòng tròn nếu các đơn vị có cùng số điểm sẽ căn cứ theo 
thứ tự:  Hiệu số trận thắng trận thua, đối kháng và số điểm thắng thua ghi 
được. 

5. LUẬT THI ĐẤU: 

• Áp dụng hệ thống tính điểm trực tiếp của liên đoàn Cầu lông Thế giới. 
• Thi đấu vòng loại: 3 hiệp x 11 điểm 
• Thi đấu bán kết và chung kết: 3 hiệp x 21 điểm. 
• Sử dụng quả cầu lông Oliver hoặc Yonex AS20 (các bạn có thể mua tại sân hoặc 

mang theo). 

 

6. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THI ĐẤU CHUNG: 

Các bạn đăng ký tham gia yêu cầu ghi đầy đủ thông tin: 

1. Họ và tên vận động viên 
2. Đội (Thành phố, nước) / email liên hệ. 
3. Nội dung thi đấu – hạng thi đấu (A hoặc B) 
4. Mẫu trên xin gửi theo địa chỉ email: banthethao@sividuc.org 

Lệ phí tham gia: 5 €/ bạn tham gia/ Nội dung, xin chuyển khoản về tài khoản sau: 

 

Kontoinhaber: VERBAND DER VN STUDENTEN IN BRD 

Kontonummer: 0270083103 

BLZ: 50131000 – VietinBank Filiale Deutschland 

IBAN: DE57501310000270083103 

Zweck: Badminton Sividuc Jena 2017 (Tên VĐV – Đội) 

*** Lệ phí trên chưa bao gồm lệ phí tham gia hội trại. 
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7.  KHEN THƯỞNG: 

• Các đội Nhất, Nhì và Đồng giải ba sẽ nhận cúp, huy chương lưu niệm. 

  

8. MỘT SỐ QUY ĐỊNH: 

• Trọng tài vòng bán kết và chung kết sẽ do BTC quyết định. 
• Đội tham gia thi đấu tự chuẩn bị dụng cụ, đồ sơ cứu và đảm bảo sức khỏe 

người tham gia. 
• Các bạn tham gia đăng ký 02 nội dung cần đảm bảo khả năng thi đấu liên tục, 

sẽ tiến hành thi đấu ngay khi trọng tài gọi nếu các ban đó không phải đang thi 
đấu trận đấu khác. 

• Trừ 01 điểm đối với đội/ cá nhân vi phạm những hành vi sau: 

o Bị phạt thẻ vàng 02 lần do các lỗi: Câu giờ, khiếm nhã với đội bạn hoặc 
khán giả. 

• Xử thua đối với đội/ cá nhân vi phạm những hành vi sau: 
o Trọng tài gọi 03 lần nhưng không có mặt (muộn quá 5 phút) 
o Không chấp hành quyết định của trọng tài 
o Có những hành vi khiếm nhã, gây gổ với đội bạn hoặc khán giả 

- Hotline: Trần Tuấn Việt (Phụ trách giải cầu lông SiviDuc) 

• SĐT: 015.164.586.333 
• Email: banthethao@sividuc.org 

Thông tin về Hội trại: http://sividuc.org/hoi-trai-sividuc-sommer-camp-jena-2017/ 

Jena, ngày 01 tháng 07 năm 2017 

Ban Tổ chức Hội trại SiviDuc - Sommer Camp Jena 2017 
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