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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 BAN TỔ CHỨC 40 NĂM THÀNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
 Số:                /KH-ĐHKT-TB6 TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức HỘI THAO UEH NĂM 2016  

kỷ niệm 40 năm thành lập UEH (27/10/1976 - 27/10/2016) 
         

 

 

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế 
TP. Hồ Chí Minh (UEH) (27/10/1976 - 27/10/2016), UEH tổ chức Hội thao năm 2016 
cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia  

Gồm có: 

- Viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị thuộc UEH;  

- Viên chức hưu trí tính theo đơn vị tại thời điểm nghỉ hưu. 

2. Các nội dung thi đấu 

Gồm có:  

2.1. UEH - Hành trình 40 năm; 

2.2. Ghép hình - Tôi yêu UEH; 

2.3. Kéo co - Sức mạnh UEHers; 

2.4. Bóng bàn - Truyền thống UEH; 

2.5. Bóng đá mini nam - Truyền thống UEH. 

3. Đăng ký dự thi  

Đăng ký online tại Portal: ueh.edu.vn/40 năm UEH, hạn cuối ngày 27/4/2016. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức 

4.1. Các môn 2.1, 2.2, 2.3 

- Thời gian: 7:00 - 12:00 ngày 21 tháng 5 tháng 2016. 

- Địa điểm: CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO HỒ XUÂN HƯƠNG, số 02 

Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

4.2. Các môn 2.4, 2.5 

- Thời gian: Lịch cụ thể xem tại Portal ueh.edu.vn/40 năm UEH. 

- Địa điểm: Tại cơ sở A 59C NĐC cho môn 2.4 và tại Trung tâm Thể thao 

UEH (cơ sở quận 8) cho môn 2.5. 

4.3. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức sau khi kết thúc các nội dung thi 
đấu tại mục 4.1. 
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5. Giải thưởng 

Giải 
 
Nội dung 

Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba 
Giải 

Khuyến Khích 

2.1. 3.000.000đ 2.000.000đ 1.000.000đ 500.000đ 

2.2. 3.000.000đ 2.000.000đ 1.000.000đ 500.000đ 

2.3. 3.000.000đ 2.000.000đ 1.000.000đ 500.000đ 

2.4. 

600.000đ/giải/đơn 
nam, đơn nữ 

500.000đ/giải/đơn 
nam, đơn nữ 

400.000đ/giải/đơn 
nam, đơn nữ 

- 

800.000đ/giải/đôi 
nam, đôi nam nữ 

700.000đ/giải/đôi 
nam, đôi nam nữ 

600.000đ/giải/đôi 
nam, đôi nam nữ 

- 

2.5. 4.000.000đ 3.000.000đ 2.000.000đ 1.000.000đ 

Ghi chú: Giải phụ của môn Bóng đá mini nam: 

+ Thủ môn xuất sắc nhất: 500.000đ; 

+ Cầu thủ xuất sắc nhất: 500.000đ; 

+ Vua phá lưới: 500.000đ. 

6. Tiến độ thực hiện 

 Từ ngày 22/3/2016 - 10/4/2016: Tiểu ban 6 thảo luận và thông qua; 

 Từ ngày 11/4/2016 - 13/4/2016: Ban Tổ chức cho ý kiến chấp thuận; 

 Từ ngày 14/4/2016 - 24/4/2016: Triển khai đến các đơn vị trực thuộc và tiếp 
nhận đăng ký; 

 Ngày 25/4/2016: Họp sinh hoạt điều lệ và bốc thăm thứ tự thi đấu; 

 Từ ngày 05/5/2016 - 19/5/2016: Thi đấu nội dung Bóng đá mini nam - Truyền 
thống UEH; 

 Ngày 14/5/2016: Thi đấu Bóng bàn - Truyền thống UEH, buổi sáng: nội dung 
đơn, buổi chiều: nội dung đôi; 

 Ngày 21/5/2016: Thi đấu các nội dung còn lại và tổng kết trao giải. 

 Trường hợp cần trao đổi thông tin vui lòng liên hệ Tổ Công tác (Ms. Đoan 

Trân  doantran@ueh.edu.vn,  0908 94 00 35,  08 38229 272 ext.18).  
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 BAN TỔ CHỨC 40 NĂM THÀNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 
THỂ LỆ HỘI THAO UEH NĂM 2016 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 702/KH-ĐHKT-TB6 ngày 14 tháng 4 năm 2016 
của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

 

I. Nội dung và phương thức thi đấu 

1. UEH - Hành trình 40 năm  

1.1. Số lượng dự thi: Thi theo đội, mỗi đội có 12 thành viên chính thức (tối thiểu 04 
nữ) và nhiều nhất 02 thành viên dự bị. Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 1 đội.  

1.2. Phương thức thi đấu: Gồm 4 vòng thi, mỗi vòng có 3 thành viên (ít nhất 1 nữ), 
cụ thể như sau: 

- Vòng 1. Khởi động: 3 thành viên được cột chân liên tiếp nhau (kiểu 2 người 3 
chân), mỗi người cầm 1 lá cờ UEH, cùng di chuyển theo đường ngang, trao lại 
cờ cho 3 thành viên của vòng 2; 

- Vòng 2. Vượt chướng ngại vật: 3 thành viên nhận cờ, vượt các chướng ngại 
vật, trao lại cờ cho 3 thành viên của vòng 3; 

- Vòng 3. Tăng tốc: 3 thành viên nhận cờ, từng người nhảy bao bố, trao lại cờ 
cho 3 thành viên của vòng 4; 

- Vòng 4. Về đích: 3 thành viên nhận cờ, cùng di chuyển trên một đôi hia khổng 
lồ, trao lại đủ 3 lá cờ UEH cho Tổ Trọng tài. 

1.3. Chấm giải: So sánh thời gian hoàn thành 4 vòng thi giữa tất cả các đội để xác 
định giải.  

2. Ghép hình - Tôi yêu UEH 

2.1. Số lượng dự thi: Thi theo đội, mỗi đội có 6 thành viên chính thức và nhiều nhất 
02 thành viên dự bị. Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 2 đội. 

2.2. Phương thức thi đấu: Lần lượt mỗi thành viên sẽ mang 1 miếng ghép được 
tách ra từ logo 40 năm UEH, vượt qua núi hơi, tiếp tục bò dưới trần chướng 
ngại vật bằng dây nylon, sau đó chạy vượt rào và về vị trí ghép hình tạo thành 
logo 40 năm UEH. Sau khi thành viên thứ nhất dán xong mảnh ghép đầu tiên, 
thành viên thứ 2 bắt đầu xuất phát, cho đến khi hoàn thành xong logo 40 năm 
UEH. 

2.3. Chấm giải: Tính theo thời gian hoàn thành và mức độ hoàn chỉnh, thẩm mỹ 
của tác phẩm.  

3. Kéo co - Sức mạnh UEHer 

3.1. Số lượng dự thi: Thi theo đội, mỗi đội có 8 thành viên chính thức (4 nam, 4 nữ, 
không quá 4 thành viên ở độ tuổi U35) và nhiều nhất 04 thành viên dự bị. Mỗi 
đơn vị đăng ký tối đa 2 đội. 

3.2. Phương thức thi đấu: Đấu loại trực tiếp, theo thể thức 3 thắng 2. Đội thắng sẽ 
vào vòng tiếp theo. 

3.3. Chấm giải: Căn cứ kết quả thi đấu của các đội để xác định giải. 

3.4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Kéo co cho Tổng cục TDTT ban hành năm 2010. 
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4. Bóng bàn - Truyền thống UEH 

4.1.  Nội dung thi đấu (không theo lứa tuổi và hạng A, B) gồm:  

- Đơn nam; 
- Đơn nữ; 
- Đôi nam; 
- Đôi nam nữ.  

4.2. Đăng ký  

- Đăng ký theo đơn vị; 
- Trường hợp ở nội dung đôi không đủ VĐV thì có thể liên kết; 
- Nội dung đôi mỗi VĐV chỉ được đăng ký 1 lần trên 1 nội dung. VD: Anh A - 

Đơn vị I, đăng ký với chị B - Đơn vị II để tham dự đôi nam nữ, thì sẽ không 
được đăng ký với chị C - Đơn vị III để thi đôi nam nữ tiếp). 

4.3. Thể thức thi đấu 

- Thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua, thi đấu 5 ván thắng 3 ván; 
- Mỗi ván thi đấu 11 điểm. 

4.4. Luật thi đấu 

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam 

- Bóng thi đấu: Bóng Trung Quốc “Song Hỷ” màu trắng, đường kính 40+ mm. 

Các VĐV cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên. 

5. Bóng đá mini nam  

5.1. Số lượng đăng ký 

- Mỗi đội được đăng ký danh sách theo quy định của Luật thi đấu bóng đá 5 người, 
tối đa 15 VĐV. 

- Tùy theo số lượng đội đăng ký mà Ban Tổ chức sắp xếp hình thức thi đấu phù 
hợp. 

- Việc liên kết giữa các đội phải thông qua ý kiến của Ban Tổ chức. 

5.2. Quy định thời gian thi đấu và cách tính điểm 

- Mỗi hiệp đấu là 20 phút, thời gian nghỉ giữa 2 hiệp 10 phút, nếu sau hai hiệp 
đấu chính thức (40 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đá luân lưu 6 mét để phân thắng bại. 

- Trận chung kết nếu 2 đội hoà nhau ở 2 hiệp chính, thì thi đấu 2 hiệp phụ, mỗi 
hiệp 5 phút, nếu hoà thì đá luân lưu 6 mét để phân thắng bại. 

- Cách tính điểm: thắng 3 điểm, thua hoặc bỏ cuộc 0 điểm. 

- Tính tổng số điểm của mỗi đội đạt được để xếp hạng: Nếu có từ hai đội bóng 
trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả các trận đấu giữa các đội bóng đó 
với nhau theo thứ tự: Số điểm, hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua, số bàn 
thắng, đội bóng nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. Nếu các chỉ số trên bằng 
nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong bảng theo thứ tự: 
Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua; tổng số bàn thắng; đội bóng 
nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên; nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, thì tính trận 
đối kháng. 
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- Cơ sở tính điểm phong cách: đội nào có tổng số thẻ vàng thấp nhất trong giải 
(thẻ đỏ bằng 02 thẻ vàng) sẽ được trao giải phong cách.  

5.3. Quy định về xử phạt 

- Cầu thủ bị 02 thẻ vàng thì sẽ bị đình chỉ thi đấu 01 trận tiếp theo, thẻ đỏ trực 
tiếp thì sẽ bị đình chỉ 02 trận tiếp theo. 

- Cầu thủ nào bị 02 thẻ đỏ trực tiếp trong giải đấu thì sẽ bị truất quyền thi đấu 
suốt giải. 

- Đội nào vi phạm 01 trong những trường hợp sau sẽ bị xử thua 0 - 3: Đến trễ giờ 
quy định thi đấu 15 phút; tự ý dừng trận đấu khi chưa có quyết định của trọng 
tài, nếu đội thua tỉ số hơn 0-3 tự ý dừng trận đấu thì giữ nguyên tỉ số đó; có cầu 
thủ đang bị đình chỉ thi đấu nhưng vẫn đưa vào thi đấu; có từ 01 cổ động viên, 
01 VĐV trở lên có hành vi xấu hoặc bạo lực với đội bạn, trọng tài, khán giả, 
BTC trước, trong, sau trận đấu. 

5.4. Các quy định khác 

- Các đội bóng tham gia thi đấu phải có mặt trước 30 phút để làm thủ tục thi đấu. 

- Trang phục thi đấu phải đồng nhất, nếu 02 đội cùng màu áo phải bốc thăm mặc 
áo do BTC cấp. 

- Các VĐV thi đấu đúng giày quy định, tất cao, bọc ống quyển (RT). 

- Các VĐV đã bị xử lý kỷ luật cấm thi đấu ở 01 hay nhiều trận tiếp theo, nếu đội 
vẫn đưa vào đội hình thi đấu sẽ bị truất quyền thi đấu suốt giải đối với VĐV đó. 

- Một VĐV chỉ đăng ký cho một đội bóng, nếu BTC phát hiện đăng ký thi đấu 
cho 02 đội bóng trở lên thì VĐV đó sẽ bị truất quyền thi đấu suốt giải. 

- Các trận đấu diễn ra trong 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, không bấm thời gian chết, 
sử dụng bóng futsal (04). 

- Đội có VĐV bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ) sau 02 phút mới được thay VĐV 
khác vào, nếu đội bóng đó bị lọt lưới thì được phép thay VĐV khác vào ngay. 

- Đội nào vi phạm từ lỗi thứ 06 trở đi thì sẽ bị đá quả phạt tại chấm 10 mét hay 
tại chỗ phạm lỗi mà đội hưởng quả phạt yêu cầu. 

- Đá biên, đá phạt góc trong vòng 04 giây nếu không đưa bóng vào cuộc thì sẽ bị 
đổi đá biên, nếu đá biên trực tiếp thẳng vào khung thành thì không công nhận 
bàn thắng, đá phạt góc vào khung thành thì sẽ tính bàn thắng đá phạt góc quá 04 
giây thì mất quyền đá phạt góc và trả về cho thủ môn đối phương ném bóng lên. 

- Khi thủ môn bắt bóng trực tiếp được quyền dùng chân đá lên, khi vào khung 
thành sẽ tính bàn thắng. 

- Bóng hết đường biên ngang, thủ môn chỉ được phép ném lên, nếu bóng chưa 
qua hay qua sân đối phương mà đồng đội trả về cho thủ môn thì sẽ bị phạt 01 quả 
gián tiếp. 

- Bóng hết đường biên ngang, thủ môn chỉ được phép ném lên, nếu bóng còn ở 
sân mình hay qua sân đối phương mà chạm cầu thủ đối phương, đồng đội cướp 
được bóng trả về cho thủ môn, thủ môn được phép giữ bóng bằng chân trong 
vòng 04 giây kể cả trong vòng cấm địa hoặc ngoài vòng cấm địa, nếu quá 04 
giây thì sẽ bị phạt 01 quả gián tiếp. 
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- Thủ môn tham gia tấn công nếu giữ bóng ở phần sân mình thì tính 04 giây, nếu 
qua phần sân đối phương thì không tính 04 giây. 

- Thay người phải đúng vị trí cầu thủ thay ra phải rời khỏi sân thì cầu thủ thay 
vào mới được vào sân, nếu vi phạm thì sẽ bị phạt 01 thẻ vàng, coi như trường 
hợp thay người không hợp lệ. 

- Nếu 2 đội hòa nhau trong 2 hiệp chính, thì lỗi ở hiệp 2 của cả hai vẫn giữ 
nguyên và tiếp tục được tính trong 2 hiệp phụ. 

 
II. Quy định khác 

1. Các đơn vị có thể liên kết để thành lập đội thi đấu.  
2. Các đội có bao nhiêu thầy/cô hưu trí tham gia thi đấu sẽ được trừ số giây tương 

ứng vào thành tích của đội đối với nội dung thi “UEH - Hành trình 40 năm” 
và “Ghép hình - Tôi yêu UEH”. 




