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ĐIỀU LỆ  

Hội thao sinh viên và người học chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập UEH 

 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Hệ thống, nội dung tổ chức thi đấu 

1.1. Hệ thống tổ chức thi đấu 

Hệ thống tổ chức thi đấu Hội thao sinh viên và người học chào mừng kỷ niệm 45 

năm thành lập UEH do Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học chủ trì, phối hợp với Ban 

Giáo dục thể chất, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường và các đơn vị liên quan tổ 

chức. 

1.2. Nội dung tổ chức thi đấu 

Hội thao được tổ chức gồm các môn sau: Bóng đá futsal, Bóng chuyền, Cầu lông, 

Kéo co, và UEH - Hành trình 45 năm. 

Điều 2. Thời gian, địa điểm thi đấu 

2.1. Thời gian thi đấu  

Thời gian bốc thăm thi đấu cho các môn: 11 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2021. 

Hội thao được tổ chức từ ngày 03/4/2021 đến ngày 16/5/2021. Khai mạc vào lúc 8h00 

ngày 03/4/2021, lịch thi đấu vào các buổi tối từ thứ Hai đến Thứ bảy và cả ngày Chủ 

nhật. Thời gian thi đấu cụ thể từng môn sẽ được thông báo trong buổi họp bốc thăm. 

Tổng kết bế mạc và trao giải: 10g00 sáng Chủ nhật, ngày 16/5/2021. 

2.2. Địa điểm thi đấu 

- Cơ sở 144 Phạm Đức Sơn, phường 16, quận 8; TP.HCM: Khai mạc, Thi đấu 

môn Bóng đá futsal, Bóng chuyền và Kéo co; 

- Nhà thi đấu Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, số 275 Điện Biên Phủ, Q.3. 

- Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành 

phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh: UEH - Hành trình 45 năm 

và bế mạc trao giải. 

Điều 3. Đăng ký tham dự 

- Danh sách vận động viên (VĐV) đăng ký thi đấu của các đơn vị phải đúng theo 

Điều lệ này và có xác nhận của lãnh đạo phòng, khoa, viện, ký túc xá, phân hiệu Vĩnh 

Long. 
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- Mỗi đoàn thể thao tham gia phải có 1 bảng đăng ký tổng hợp danh sách dự thi 

các môn (theo mẫu) gửi về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trước 18g00 ngày 

25/3/2021. 

- Mỗi VĐV thi đấu phải có thẻ sinh viên, thẻ nội trú đối với đơn vị ký túc xá, thẻ 

học viên đối với bậc Sau đại học, Ban tổ chức (BTC) sẽ kiểm tra trước khi trận đấu 

diễn ra và trong những tình huống cần thiết. 

- Các môn Bóng đá, Bóng chuyền, UEH - Hành trình 45 năm phải có trang phục 

thống nhất. Các môn còn lại các VĐV mặc trang phục thể thao. Riêng môn bóng đá 

phải đăng ký màu áo cho BTC trong buổi họp bốc thăm. 

- Đối với các Khoa, Viện có số lượng sinh viên ít và không đủ lực lượng tham dự 

theo Đoàn thì có thể liên quân 2 đơn vị để thành lập 1 Đoàn thể thao.  

Lưu ý: Trường hợp Liên quân, đề nghị các Khoa xin ý kiến BTC trước khi đăng 

ký tham gia. 

Điều 4. Khiếu nại và xử lý kỷ luật 

4.1. Khiếu nại 

Hai đội thi đấu trực tiếp mới có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại phải do Trưởng 

đoàn, Huấn luyện viên (HLV) môn thi đấu thực hiện và gửi văn bản đến BTC. BTC 

chỉ giải quyết khiếu nại trước khi diễn ra trận đấu và chậm nhất 30 phút sau khi kết 

thúc trận đấu. 

4.2. Xử lý kỷ luật 

Xử thua trong các trường hợp sau: VĐV đăng ký thi đấu không đúng Điều lệ thì 

xử thua toàn bộ kết quả các trận thi đấu trước đó có VĐV đó thi đấu. Các VĐV và đội 

thi đấu đến trễ 15 phút so với giờ thi đấu. Tự ý dừng thi đấu quá 5 phút sau khi có 

quyết định xử lý của trọng tài và BTC. 

Những trường hợp khác như: Ném vật lạ vào sân; tự ý chạy vào sân thi đấu làm 

ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi đấu. Căng các biểu ngữ có nội dung quá khích, 

không lành mạnh. VĐV, các thành viên của đội có lời lẽ đe dọa hoặc hành vi khiếm 

nhã, văng tục, chửi thề trước, trong và kể cả sau trận đấu. Có hành vi ảnh hưởng xấu 

đối với sinh viên hoặc ảnh hưởng đến Hội thao. VĐV có hành vi quá khích gây thiệt 

hại sức khỏe người khác và cơ sở vật chất nơi tổ chức Hội thao. Tùy mức độ cụ thể, 

BTC sẽ kỷ luật từ hình thức phê bình trở lên, những trường hợp nghiêm trọng, BTC sẽ 

đề nghị xử lý kỷ luật với cá nhân sinh viên theo quy định. 
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Điều 5. Bảng điểm xếp hạng toàn đoàn hội thao 

Môn /nội dung  

thi đấu 

Huy chương 

vàng 

Huy 

chương bạc 

Huy 

chương 

đồng 

Bỏ cuộc 

Bóng đá 250 200 150 -150 

Bóng chuyền 250 200 150 -150 

Cầu lông đơn 

nam, nữ 

60 50 40 -40 

Cầu lông - đôi  100 80 60 -60 

Kéo co 150 120 90 -90 

Bảng điểm quy đổi huy chương các môn thi đấu để tính điểm toàn đoàn 

Riêng môn thi đấu: UEH - Hành trình 45 năm chỉ tính giải thưởng, không tính 

điểm toàn đoàn. Lưu ý: Việc xếp hạng toàn đoàn chỉ thực hiện đối với các đoàn tham 

gia đầy đủ 04 môn thi đấu (Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Kéo co). Trong trường 

hợp bằng điểm, Ban Tổ chức sẽ xếp hạng cao hơn cho đoàn tham gia dựa trên hệ số 

phụ lần lượt như sau: 

- Hệ số phụ 1: Số lượng huy chương vàng nhiều hơn; 

- Hệ số phụ 2: Số lượng huy chương bạc nhiều hơn; 

- Hệ số phụ 3: Số trận bỏ cuộc ít hơn. 

5.2. Cách thức tính điểm xếp hạng toàn đoàn 

Kết quả giải toàn đoàn được xếp theo thứ hạng từ trên xuống thấp theo tổng 

điểm quy đổi từ huy chương và điểm trừ theo quy định. 

Điều 6. Trao thưởng 

- BTC sẽ trao huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân, đồng đội đoạt giải 

Nhất, Nhì, Ba; 

- Trường hợp chỉ có 3 đơn vị hoặc 3 VĐV từ 3 đơn vị đăng ký tham dự trong mỗi 

nội dung thi đấu thì chỉ trao giải Nhất, Nhì; 

- Các nội dung thi đấu có từ 10 cá nhân, đơn vị tham dự trở lên (đối với thể thức 

đấu loại trực tiếp), có từ 08 cá nhân, đơn vị trở lên (đối với thể thức chia bảng) BTC sẽ 

trao giải đồng hạng Ba; 

- Xếp hạng toàn đoàn, gồm các hạng sau: 

+ Hạng Nhất: Cúp + tiền thưởng. 
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+ Hạng Nhì: Kỷ niệm chương + tiền thưởng. 

+ Hạng Ba: Kỷ niệm chương + tiền thưởng. 

- Môn Bóng đá có thêm các giải sau: Giải phong cách, vua phá lưới, thủ môn 

xuất sắc, Miss bóng đá Futsal nữ. 

- Môn Bóng chuyền có them giải Miss Bóng chuyền. 

Chương II 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỂ THỨC, LUẬT THI ĐẤU 

Điều 7. Môn bóng đá futsal nam - nữ 

- Đăng ký tối đa 15 VĐV, 1 HLV và 1 săn sóc viên,  

- Áp dụng luật thi đấu bóng đá futsal 5 người; 

- VĐV mặc đúng số áo đăng ký. Thi đấu giày đế không đinh, tất cao, đồ bao ống 

quyển (RT), kính chuyên dụng trong thi đấu bóng đá;  

- Mỗi trận đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút (bao gồm thời gian chết), nghỉ giữa hiệp 

10 phút; 

- Mỗi trận đấu được thay người tự do trong danh sách đăng ký (không đổi số áo). 

BTC chỉ làm việc với trưởng đoàn và HLV các đội; 

- Tùy theo số lượng các đội đăng ký, BTC sẽ quyết định thể thức và lịch thi đấu 

phù hợp; 

- Các trận thi đấu vòng tứ kết, bán kết thi đấu loại trực tiếp, nếu sau hai hiệp đấu 

chính thức (40 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đá luân lưu 6 mét để phân thắng bại. (Mỗi đội 3 

quả, sau đó mỗi đội 1 quả); 

- Trận chung kết nếu 2 đội hòa nhau ở 2 hiệp chính sẽ thi đấu 2 hiệp phụ, mỗi 

hiệp 5 phút, nếu hòa sẽ tổ chức đá luân lưu 6 mét để phân thắng bại; 

- Cách tính điểm: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua hoặc bỏ cuộc 0 điểm; đội vi 

phạm Điều lệ nếu tỉ số của đội được xử thắng dưới 3 thì đội vi phạm điều lệ sẽ bị xử 

thua cuộc với tỷ số 0-3. Nếu tỉ số của đội được xử thắng trên 3 sẽ giữ nguyên kết quả 

đó; 

- Cách xếp hạng tính theo thứ tự: (1) Điểm số; (2) Hiệu số của tổng số bàn thắng 

- thua; (3) Tổng số bàn thắng; (4) Đối kháng; (5) Xét thẻ đỏ, thẻ vàng; (6) Bốc thăm; 

- VĐV phải chấp hành các quyết định của trọng tài. VĐV bị 2 thẻ vàng trong các 

trận đấu hoặc hai thẻ vàng trong cùng một trận (một thẻ đỏ) thì không thi đấu trận kế 

tiếp. VĐV bị thẻ đỏ trực tiếp nghỉ thi đấu 2 trận tiếp theo. VĐV bị 2 thẻ đỏ trực tiếp 

trong suốt giải sẽ bị truất quyền thi đấu; 

- Mỗi thẻ vàng đội bị phạt tiền 50.000 đồng, thẻ đỏ (2 thẻ vàng) 100.000 đồng, 

thẻ đỏ trực tiếp 150.000 đồng; 

- Bóng thi đấu do BTC chuẩn bị; 
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- Giải phong cách sẽ trao cho 01 trong 04 đội vào vòng bán kết. Đội đạt điểm cao 

nhất sẽ được nhận giải phong cách.  

Cơ sở tính điểm: 

- Đội thắng được cộng 3 điểm; 

- Đội hòa được cộng 2 điểm; 

- Đội thua được cộng 1 điểm; 

- 1 thẻ vàng bị trừ 1 điểm;  

- 1 thẻ đỏ gián tiếp bị trừ 3 điểm;  

- 1 thẻ đỏ trực tiếp bị trừ 5 điểm.  

 Lưu ý: Đội bỏ cuộc, đội bị kỷ luật không được xét giải phong cách. 

Điều 8. Môn bóng chuyền nam - nữ 

- Mỗi đội đăng ký tối đa 14 VĐV, 1 HLV và 1 săn sóc viên; 

- Trong quá trình tham gia giải, được phép đăng ký bổ sung thêm hoặc thay thế 

tối đa 02 vận động viên vào danh sách đội thi. Tổng số VĐV không được quá 15 

người;  

- Áp dụng Luật: Luật mới nhất của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam; 

- Trang phục thi đấu: mỗi đội phải có trang phục thi đấu thống nhất trong toàn 

đội theo Luật Bóng chuyền. VĐV libero (nếu có) phải mặt áo có số và màu khác với 

đồng đội. Đội không mặc trang phục đúng quy định thì sẽ không được thi đấu; 

- Tùy theo số lượng các đội đăng ký, BTC sẽ quyết định thể thức và lịch thi đấu 

phù hợp, thi đấu 3 hiệp, nếu thắng tỉ số 2-0 thì đội thắng được 2 điểm, đội thua 0 điểm; 

nếu thắng với tỉ số 2-1 thì đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm;  

- Trong trường hợp có hai hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau: Tính tỉ số 

hiệp thắng/tỉ số hiệp thua, đội nào lớn điểm xếp trên. Nếu đồng điểm thì tính tổng 

điểm thắng/tổng điểm thua, đội nào lớn điểm xếp trên. Nếu vẫn đồng điểm thì đội nào 

thắng trận đối đầu thì xếp trên;  

- Bóng thi đấu: Thăng Long VB7700. 

Điều 9. Môn cầu lông 

9.1. Nội dung thi đấu  

Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam - nữ. Các nội dung thi đấu chỉ 

được tổ chức khi có 3 đơn vị trở lên tham gia: 

- Nội dung đơn nam - đơn nữ: Mỗi đơn vị đăng ký tối đa là 10 vận động viên 

gồm: (05 nam và 05 nữ). Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua. 

- Nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ: Mỗi đơn vị đăng ký tối đa là 03 đôi 

cho 1 nội dung. Tuỳ theo số đội đăng ký mà Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức 

thi đấu loại trực tiếp một lần thua hay thi đấu vòng tròn. 

9.2. Luật thi đấu  

Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Cầu thi đấu: 
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Cầu “Hải Yến”. Mỗi vận động viên chỉ đăng ký tối đa 02 nội dung. Các vận động viên 

khi thi đấu phải mặc trang phục thi đấu thể thao. Chọn hạt giống: Căn cứ vào kết quả 

năm trước và các vận động viên mà Ban Tổ chức phát hiện có thi đấu ở các giải từ cấp 

tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên. Các vận động viên cùng đơn vị không 

gặp nhau trong trận đầu tiên. Một trận đấu sẽ thi đấu theo thể thức 03 ván thắng 2: 

Thi đấu Đơn nam và Đơn nữ: Thi đấu mỗi ván là 21 điểm. Bên nào ghi được 21 

điểm trước sẽ thắng ván đó. Ngoại trừ trường hợp. Nếu tỉ số là 20 - 20 (20 đều), bên 

nào ghi trước 2 điểm cách biệt sẽ thắng ván đó. Nếu tỉ số là 24 - 24 (24 đều), bên nào 

ghi điểm thứ 25 trước sẽ thắng ván đó.  

Thi đấu Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam - nữ: Thi đấu mỗi ván là 15 điểm. Bên nào 

ghi được 15 điểm trước sẽ thắng ván đó. Ngoại trừ trường hợp: Nếu tỉ số là 14 - 14 (14 

đều), bên nào ghi trước 2 điểm cách biệt sẽ thắng ván đó. Nếu tỉ số là 19 - 19 (19 đều) 

bên nào ghi điểm thứ 20 trước sẽ thắng ván đó. Bên thắng ván sẽ giao cầu trước ở ván 

kế tiếp. Trong ván thứ ba: khi một bên ghi được 11 điểm đối với thi đấu Đơn, khi một 

bên ghi được 8 điểm đối với thi đấu Đôi, sẽ đổi sân. Nếu việc đổi sân chưa được thực 

hiện, thì các vận động viên sẽ đổi sân ngay khi lỗi này được phát hiện và khi cầu 

không còn trong cuộc. Tỉ số ván đấu hiện có vẫn giữ nguyên.  

Điều 10. Môn kéo co 

10.1. Nội dung thi đấu 

-  600 kg dành cho nam (Tối đa 8 VĐV). 

-  480 kg dành cho nữ (Tối đa 8 VĐV). 

-  540 kg dành cho nam - nữ (04 nam - 04 nữ). 

-  Vận động viên có mặt trước trận đấu 60 phút để thực hiện cân kiểm tra. 

-  Mỗi đội có 14 vận động viên (08 chính thức - 06 dự bị). Sau khi kết thúc mỗi 

hiệp đấu đấu được quyền thay một người. Người thay ra bao nhiêu kg thì người vào 

bằng hoặc thấp hơn số kg người ra.  

10.2. Luật thi đấu 

- Áp dụng luật kéo co của Liên đoàn Kéo co Việt Nam. 

- Vận động viên mặc trang phục thi đấu thể thao. 

- Thi đấu mỗi trận 03 hiệp, thắng 02. 

- Mỗi hạng cân phải có từ 03 đội của 03 đơn vị trở lên thì Ban Tổ chức mới tổ 

chức thi đấu. 

- Mỗi vận động viên được thi đấu  tối đa ở 02 nội dung cho cùng một đơn vị. 

- Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua. 

- Riêng vận động viên số 08 đội mũ bảo hiểm (tự trang bị) và mặc giáp (BTC 

trang bị). 
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Điều 11. UEH - Hành trình 45 năm 

Gồm có các môn: 

- Sức mạnh đoàn kết UEHers 

- Nhảy bao bố tiếp sức - Sức bật UEH. 

11.1. Sức mạnh đoàn kết UEHers 

Số lượng dự thi: Thi theo đội, mỗi đội có 16 thành viên chính thức (08 nam và 08 nữ ) 

và nhiều nhất 04 thành viên dự bị. Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 2 đội. 

Phương thức thi đấu: Gồm 04 vòng thi, mỗi vòng có 04 thành viên (ít nhất 01 nữ), cụ 

thể như sau: 

- Vòng 01 (Khởi động): 04 thành viên được cột chân liên tiếp nhau, mỗi người 

cầm 01 lá cờ UEH, cùng di chuyển theo đường ngang, trao lại cờ cho 04 thành 

viên của vòng 2; 

- Vòng 02 (Vượt chướng ngại vật): 04 Thành viên nhận cờ, vượt các chướng 

ngại vật, trao lại cờ cho 04 thành viên của vòng 3;  

- Vòng 03 (Tăng tốc): 04 thành viên nhận cờ, xếp hàng dọc tại vạch đích. Các 

thành viên trong đội ngồi bệt xuống đất tạo thành con thuyền bằng cách: Thành 

viên phía sau lấy hai chân quàng vào hông người phía trước, thực hiện từ thành 

viên thứ 2 đến người chơi cuối cùng. Hai tay chống ra sau làm nhiệm vụ như 

tay chèo thuyền. Khi có hiệu lệnh xuất phát, các đội chơi sẽ di chuyển bằng lực 

tạo đà ở tay, đồng thời dịch chuyển người và mông sao cho thật thật khéo léo để 

không bị mất thăng bằng, trong khi phần chân đã bị trói chặt với chân người 

đằng trước. Trong quá trình di chuyển, thuyền của mỗi đội không được phép 

đứt quãng. Nếu đội nào có thuyền bị đứt ra sẽ phải quay lại điểm xuất phát ban 

đầu và thực hiện thi đấu lại. Sau khi về vạch đích, 04 thành viên trao lại 04 cho 

các thành viên vòng 04.  

- Vòng 04 (Về đích): 04 thành viên nhận cờ, nhận banh tại vạch xuất phát, mỗi 

thành viên sẽ kẹp một quả bóng nhựa vào giữa hai chân, từng thành viên lần 

lượt dùng hai chân kẹp bóng di chuyển về phía trước trao lại đủ 04 lá cờ UEH 

cho Tổ trọng tài. 

Chấm giải: So sánh thời gian hoàn thành 04 vòng thi giữa tất cả các đội để xác định 

giải. 

11.2. Nhảy bao bố tiếp sức - Sức bật UEH 

- Nội dung thi đấu:  

✓ Nội dung tiếp sức 4x20m nam (04 VĐV). 
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✓ Nội dung tiếp sức 4x15m nữ  (04 VĐV). 

✓ Nội dung tiếp sức 4x15m nam, nữ phối hợp (04 nam, 04 nữ). 

- Thời gian và địa điểm thi đấu: 

✓ Thời gian: 7h30 Sáng Chủ nhật ngày 16/5/2021 

✓ Địa điểm: Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị 

mới Nam thành phố, xã Phong phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM.  

- Số lượng đăng ký thi đấu:  

Mỗi Đoàn tham dự đăng ký 01 đội/1 nội dung. Mỗi vận động viên chỉ được 

tham gia 01 nội dung. Mỗi nội dung được tiến hành tổ chức thi đấu khi có từ 03 đội 

tham gia trở lên. 

- Thể thức thi đấu: Trang phục bắt buộc của các đội tham gia gồm áo thun 

đồng màu, quần thể thao. 

- Quy định chuyên môn (luật chơi):  

Chỉ được xuất phát (sau vạch xuất phát) khi có hiệu lệnh của trọng tài; Ở mỗi 

nội dung phải có đủ số VĐV theo quy định mới  được phép thi đấu. Mỗi đội nhảy ở 

mỗi ô riêng, không được nhảy qua ô đội khác, nếu vi phạm xem như bị loại; Vận động 

viên thi đấu phải nhảy qua khỏi vạch đích thì vận động viên lượt tiếp theo mới được 

nhận bao và tiếp tục xuất phát, nếu vi  phạm xem như bị loại; Trong quá trình nhảy 

nếu bị ngã thì đứng lên tiếp tục nhảy cho đến khi về đích. Lưu ý: Bao bố do BTC 

chuẩn bị  

- Thể lệ thi đấu: 

BTC căn cứ theo số đội tham gia mà bốc thăm chia Bảng. Ô thi hàng dọc và kẻ 

hai vạch ranh giới ở hai đầu các hàng dọc, cách nhau khoảng 20m, 15m một vạch là 

mốc xuất phát và một vạch làm điểm quay đầu. Trong cuộc chơi, người chơi nào nhảy 

trước hiệu lệnh xuất phát, nhảy chưa đến vạch điểm quy định, nhảy chưa đến đích đã 

bỏ bao ra đều phạm quy và bị loại. Khi người nhảy trước chưa về đến vạch tiếp sức mà 

người tiếp theo đã nhảy trước thì phạm quy và bị loại. Vận động viên nào bị ngã trong 

khi thi thì nhanh chóng đứng dậy nhảy tiếp phần thi của mình. Phần thắng thuộc về đội 

có thời gian về đích nhanh nhất (theo đồng hồ tính giờ của Ban trọng tài).  Trường hợp 

có hai đội có thời gian như nhau thì chọn mỗi đội 01 VĐV tham gia thi quyết định. 
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-  Cách  chơi: 

Trước khi chơi, mỗi đội được phát một bao bố loại 100kg và xếp thành một 

hàng dọc trước ô hàng của đội mình, người tham gia trò chơi đứng đúng vạch quy 

định. Khi trọng tài thổi tiếng còi thứ nhất, báo hiệu cuộc chơi bắt đầu, những người 

đứng đầu ở các đội bước vào trong bao bố, hai tay giữ chặt miệng bao và bắt đầu nhảy, 

người chơi phải nhanh chân nhảy từng bước một đến vạch phía trước rồi quay trở lại 

vạch xuất phát đưa bao cho người thứ hai. Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng. 

Việc khó nhất khi nhảy bao bố là phải giữ thăng bằng vì rất dễ bị vấp ngã khi cố sức 

nhảy nhanh để vượt qua đối thủ.  Đội nào về trước, có thời gian nhanh nhất, không bị 

phạm quy thì thắng cuộc. 

- Trọng tài: Trọng tài do Trưởng ban Chuyên môn/Trọng tài điều động và phân công.  

Chương 3 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

- Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị áp dụng trong Hội thao sinh viên 

và người học chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập UEH và Hội thao sinh viên cấp 

khoa, viện, KTX, phân hiệu Vĩnh Long do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức 

trong năm 2021. 

- Chỉ có BTC Hội thao mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3  năm 2021 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC  

VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

 

 

(đã ký) 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Đương 

  

 

 
 


