
 
 
 
 
 
 
 

 

ĐIỀU LỆ 
          GIẢI QUẦN VỢT ĐH KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG 

(UAH OPEN) LẦN 4 - NĂM 2018 
 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 

Giải quần vợt Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh mở rộng (UAH OPEN) là 
giải đấu truyền thống được tổ chức 2 năm/lần nhằm mục đích giao lưu, kết nối giữa 
giảng viên trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh với các tổ chức Hội nghề nghiệp, 
các doanh nghiệp và xã hội, trong nhiều năm qua. 

Năm 2018, Nhà trường tổ chức Giải quần vợt UAH OPEN lần thứ 4 với ý nghĩa 
đặc biệt để chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng, 70 năm 
Ngày thành lập Hội KTS Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn Ngành Xây dựng 
và các ngày lễ lớn; đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ gắn bó, gắn kết hoạt động thể 
thao của Nhà trường với các Trường bạn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây 
dựng, Hội Kiến trúc sư, các tổ chức và doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển 
của Nhà trường. 

II. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức. Cùng đồng hành 
với Nhà trường là các tập đoàn, công ty sản xuất, kinh doanh và xây dựng - những 
đơn vị luôn cùng Nhà trường trong rất nhiều hoạt động suốt nhiều năm qua. 

Đơn vị tài trợ được trân trọng ghi vào sổ vàng UAH OPEN, được giới thiệu trên 
website www.uah.edu.vn, được giới thiệu rộng rãi trên Tập san Đại học Kiến trúc 
TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - Hội Kiến trúc sư TP. Hồ Chí Minh 
và các phương tiện truyền thông khác (trên các bảng quảng cáo trong sân và trên các 
phương tiện truyền thông do BTC thực hiện trước và trong Giải đấu). 

III. ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI 

- Kiến trúc sư đang công tác, giảng dạy trên cả nước;  

- Kiến trúc sư các tỉnh bạn, các trường Đại học, các doanh nghiệp, cơ quan, ban 
ngành (do BTC mời). 

- Một số đơn vị và nhà tài trợ luôn đồng hành cùng các hoạt động của Trường 
Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh nhiều năm qua. 

- Một số cơ quan báo đài. 
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ĐIỀU 2: NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ GIẢI THƯỞNG 

- Giải Quần vợt UAH OPEN lần thứ 4 - 2018 tổ chức thi đấu nội dung đôi Nam 
và đôi Nam – Nữ (nội dung đôi Nam – Nữ có thư mời riêng) 

- Cơ cấu giải thưởng cho mỗi nội dung:  

 + 01 giải Nhất: 02 cúp + tiền thưởng 

 + 01 giải Nhì: 02 cúp + tiền thưởng 

 + 02 giải Ba: 04 cúp + tiền thưởng 

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU VÀ BỐC THĂM CHIA BẢNG 

- Thời gian thi đấu: Thứ Bảy ngày14/04/2018 (cả ngày) 

- Bốc thăm chia bảng:  Ngày 12/04/2018 tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ 
Chí Minh. Kết quả bốc thăm sẽ thông báo trên website của Trường và được gửi đến 
các vận động viên. 

- Đón khách và vận động viên: Làm thủ tục đăng ký (không phục vụ ăn sáng) 
từ 7g30, ngày14/04/2018. 

- Lễ Khai mạc và thi đấu: từ 08g00, ngày14/04/2018. 

- Lễ Tổng kết, trao giải và liên hoan: 17g00, ngày14/04/2018 tại CLB KỲ 
HÒA 2, TP. Hồ Chí Minh. 

- Địa điểm thi đấu: Sân Quần vợt CLB KỲ HÒA 2, Số 796 Sư Vạn Hạnh (nối 
dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh (06 sân trong nhà, 02 sân ngoài trời). 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

- Số lượng: mỗi vận động viên được dự tranh 01 nội dung (01 đôi Nam hoặc 01 
đôi Nam - Nữ) 

- Điều kiện tham dự:  

 Tổng số tuổi của 2 vận động viên dự tranh đôi Nam hoặc đôi Nam - Nữ 
phải trên 75 tuổi (không có vận động viên dưới 35 tuổi). 

 Vận động viên không thuộc đối tượng quần vợt chuyên nghiệp (là huấn 
luyện viên, vận động viên đội tuyển của các cấp, …) 

- Hình thức đăng ký: 

 Các đơn vị, vận động viên đăng ký tham gia theo địa chỉ email: 
uahopen@uah.edu.vn  

 Hoặc liên hệ trực tiếp: ông Nguyễn Đức Toàn (ĐT: 0978771177) 

- Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến hết 17g00 thứ Bảy, ngày 
07/04/2018 

- Quyền từ chối đăng ký: Ban Tổ chức có quyền từ chối đăng ký dự Giải đối với 
các VĐV không có Thư mời trực tiếp dự giải. 

 



ĐIỀU 5: BỊ LOẠI THI ĐẤU, LOẠI GIẢI 

- Vận động viên không được tham gia giải UAH OPEN lần thứ 4 - 2018 nếu 
không đáp ứng một trong các nội dung nêu tại Điều 4 của Điều lệ này. 

- Tất cả các vận động viên phải theo dõi lịch và giờ thi đấu được treo tại bàn Ban 
tổ chức. Nếu vận động viên dự tranh ra sân chậm 15 phút trước giờ thi đấu diễn ra 
và Ban tổ chức gọi tên 3 lần mà không có mặt tại sân thì coi như vận động viên đó 
tự ý bỏ cuộc. 

- Trường hợp vận động viên không tuân thủ Điều lệ, có tác phong thiếu fair-
play, Ban Tổ chức có toàn quyền đưa ra các mức xử lý thích hợp (phê bình, xử thắng 
cho đối phương hay truất quyền thi đấu). 

- Nội dung thi đấu của Giải sẽ không tổ chức trong các trường hợp sau:  

 Đôi Nam: chỉ có dưới 08 đôi đăng ký tham dự. 

 Đôi Nam - Nữ: chỉ có dưới 04 đôi đăng ký tham dự. 

ĐIỀU 6: THỂ THỨC THI ĐẤU 

- Thể thức thi đấu chia bảng cho các nội dung: 

 Tính tổng số điểm đối với vòng bảng, nếu hai đôi cùng điểm thì xem xét 
kết quả trận đối kháng. 

 Loại trực tiếp: áp dụng cho các trận tứ kết, bán kết và chung kết 

- Áp dụng luật bàn thắng vàng cho tất cả các trận thi đấu của giải. 

- Tất cả các trận đều thi đấu 1 ván 06 bàn. Riêng trận chung kết, trường hợp hoà 
5 - 5, đôi nào đến bàn 7 trước thì thắng (không áp dụng tie-break). 

- Dừng trận đấu: Nếu vì lý do khách quan phải dừng trận đấu, tất cả các điểm, 
tỷ số trận đấu được giữ nguyên. 

ĐIỀU 7: LUẬT THI ĐẤU 

- Áp dụng theo Luật Quần vợt do Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Quần 
vợt Việt Nam ban hành. 

ĐIỀU 8: KHIẾU NẠI 

- Mỗi vận động viên đều có quyền khiếu nại với Ban Tổ chức về tư cách dự Giải 
của các vận động viên khác. 

ĐIỀU 9: THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

- Bản điều lệ này gồm có 9 Điều và chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi 
hoặc bổ sung những điều khoản đã quy định trong suốt thời gian tiến hành thi đấu. 

- Ban Tổ chức toàn quyền xem xét và giải quyết các khiếu nại và kiến nghị  
nếu có. 
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