
Vietnam ICT Tennis Cup 2012

ĐIỀU LỆ GIẢI TENNIS
Gặp gỡ đầu xuân NHÂM THÌN 2012

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Hội Tin học Việt Nam (VAIP), Ban Văn-Thể-Mỹ
- Thời gian: Thứ 7, ngày 18 tháng 2 năm 2012, diễn ra trong dịp Gặp gỡ ICT 

đầu xuân NHÂM THÌN  2012
- Địa điểm: dự kiến Sân Sao Mai, Tây Hồ, Hà Nội
- Thành phần tham gia:

+ Khách mời và VĐV là lãnh đạo các Cơ quan QLNN về CNTT-TT và Đơn 
vị trực thuộc

+ Khách mời và VĐV là lãnh đạo các Đơn vị ứng dụng CNTT-TT;
+ Khách mời và VĐV từ các nhà Tài trợ cho những hoạt động liên quan đến 

CNTT-TT;
+ Khách mời và VĐV từ các Tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan đến 

CNTT-TT;
+ VĐV từ các Doanh nghiệp CNTT-TT;

II. THỂ LỆ THI ĐẤU: Đôi nam 
1. Thể thức thi đấu:

Thể thức Giải Nhà lãnh đạo CNTT-TT  (Leadership)
và Giải Open

dịp Gặp gỡ ICT đầu xuân 2012
16-24 đôi

Vòng đấu bảng (đấu 
vòng tròn chọn 2 đội 

vào tứ kết

1. Bảng A 2. Bảng B
3. Bảng C 4. Bảng D

(4-6 đôi/bảng)
Vòng  trực tiếp và 

chung kết
• Tứ kết 8 đôi loại trực tiếp  4 đôi
• Bán kết 4 đôi loại trực tiếp 2 đôi
• Giải Ba:   2 đôi thua bán kết
• Giải Nhất:   2 đội thắng bán kết

Ghi chú: 
• Số đôi tham gia: dự tính 16-24 đôi chia thành 4 bảng (4-6 đôi/bảng)
• Mỗi trận thi đấu 6 dzơ, đôi nào thắng dzơ thứ sáu sẽ thắng trận đó (không đánh 

tie-break tại vòng bảng)
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• Vòng bảng đấu vòng tròn chọn 2 đội nhất, nhì bảng. Nếu có 2 đôi có số điểm 
bằng nhau thì kết quả đánh trực tiếp sẽ là kết quả thứ hạng của hai đôi đó.

2. Quy định tham dự:
Là các cán bộ lãnh đạo từ cấp vụ trở lên về CNTT-TT của các cơ quan, đơn vị các Bộ, 
ngành, chính phủ, Lãnh đạo cấp Sở của các tỉnh thành, lãnh đạo các tổ chức xã hội liên 
quan đến CNTT-TT và khách mời trực tiếp của Ban tổ chức

• Lãnh đạo các doanh nghiệp chỉ đăng ký từ cấp Phó giám đốc, tổng số tuổi cặp 
đôi thi đấu đăng ký tối thiểu là 85 (Số tuổi của mỗi tay vợt tối thiểu là 35). 

• Các doanh nghiệp tham gia đóng lệ phí tham gia giải 1.000.000VNĐ/cặp, trừ các 
nhà Tài trợ cho Giải. Xem thêm Phiếu Đăng ký Tham dự Giải Tennis.

Ghi chú: Ban Tổ chức sẽ có thủ tục kiểm tra tư cách cầu thủ tham gia theo Điều lệ của  
Giải và có quyền loại bất cứ tay vợt nào nếu không đạt các tiêu chí trên hoặc trong  là  
tay vợt chuyên nghiệp.

3. Giải thưởng: 
01 giải Nhất: Cúp + Cờ + thưởng hiện vật 
01 giải Nhì: Cúp + Cờ + thưởng hiện vật
02 giải Ba: Cúp + Cờ + thưởng hiện vật 
04 giải Khuyến khích (04 đôi bị loại ở vòng tứ kết): Cờ lưu niệm.

III. ĐĂNG KÝ: 
Thời gian: 1 - 15/2/2012
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội Tin học Việt Nam
Tầng 6, số 14, Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
Tel: 043 8211725,3 9712597 (Ext 601-603)    email:vaip@vnn.vn 
Liên hệ: ông Bùi Văn Chín, DĐ: 091 234 7003, Email: bvchin@fpt.vn /bvchin@bfcvn.com

Thông tin: www.vaip.org.vn 
Kính mời các đơn vị tham gia.
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