Điều lệ Mùa giải: "Ping Tour SaiGon 2017”
Tranh Cúp Đại học World Sport/Diễn Đàn BBSG
Khai cuộc, ngày ?? tháng ??/2017
Đơn vị tổ chức
- Chủ trì: Diễn Đàn BBSG.
- Phối hợp: Cty ….
Ban Tổ chức
1. Ông .. .. .. .. .. … - Trưởng ban, chỉ đạo chung.
2. Ông ??? ??? ??? - Phó trưởng ban, vận động đội tham gia, giám sát các vòng đấu.
3. Bà ??????????? - Thành viên, phụ trách tài chính của giải.
4. Ông ?????????? - Tư vấn kỹ thuật giải.
I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA GIẢI
- Thu hút các tầng lớp từ người cao tuổi đến học sinh, sinh viên sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình
tham gia vào hoạt động rèn luyện sức khỏe, bổ ích và lành mạnh;
- Thay vì các cuộc giao lưu giữa các Clb trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận được sắp đặt
một cách thất thường, thành những cuộc gặp gỡ định kỳ, thường xuyên, có kế hoạch và tổ chức hơn;
- Tạo điều kiện cho các vđv trình độ bóng bàn phổ thông, lực lượng đông đảo nhất đang sinh hoạt
thường xuyên tại các Clb và cho những Clb có các Vđv ở trình độ hạng khác nhau vẫn có thể lập
được đội tham gia thi đấu;
- Cập nhật Điểm số và Bảng xếp hạng cho VĐV tham gia để ghi nhận sự tiến bộ của mỗi người
cũng như làm căn cứ để chấp bóng cho các trận đấu có thế ngang bằng, kịch tính và hấp dẫn.
II. NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. NỘI DUNG
a. Nội dung thi đấu Đồng đội tranh Cúp phân theo 2 nhóm hạng: Trong mỗi nhóm hạng gồm có
hỗn hợp một số thứ hạng cụ thể. Từ đây trở đi, giải mỗi nhóm hạng Hỗn Hợp được ký hiệu là H và
được kèm theo chỉ số số thứ hạng trong đó.
b. Nội dung thi đấu Đồng đội tranh Cúp các Đội đoạt Cúp – Cúp Song Hùng giữa 2 nhóm hạng.
2. ĐỐI TƯỢNG
a. Nhóm hạng H2-4
Tham gia giải nhóm hạng H2-4 là những Đội gồm có các Vđv ở trình độ thuộc 3 hạng T2, T3 và T4
phân định theo thang điểm 100. Trong đó:
- Hạng T2 từ 299 điểm trở xuống (tương đương thấp hơn hạng E Diễn đàn Bóng bàn).
- Hạng T3 từ 300 - 399 điểm (tương đương hạng E2 Diễn đàn Bóng Bàn).
- Hạng T4 từ 400 - 499 điểm (tương đương hạng E1 Diễn đàn Bóng bàn).
b. Nhóm hạng H5-8
Tham gia giải nhóm hạng H5-8 là những Đội gồm có các Vđv ở trình độ thuộc 4 hạng T5, T6, T7 và
T8. Trong đó:
- Hạng T5 từ 500 - 599 điểm (tương đương hạng D2 Diễn đàn Bóng Bàn);
- Hạng T6 từ 600 - 699 điểm (tương đương hạng D1 Diễn đàn Bóng Bàn);
- Hạng T7 từ 700 - 799 điểm (tương đương hạng C2 Diễn đàn Bóng bàn);
- Hạng T8 từ 800 - 899 điểm (tương đương hạng C1 Diễn đàn Bóng bàn);
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Lưu ý:
- Trước và trong quá trình diễn ra giải đấu, khi thấy có Vđv nào đăng ký sai, có trình độ quá cao so
với hạng đăng ký, BTC sẽ xem xét xếp lại thứ hạng của Vđv đó, hoặc loại ra nếu trình độ vượt cao
quá đối tượng của giải và hủy bỏ kết quả trận đấu của Vđv này.
- Mỗi VĐV chỉ được phép tham gia thi đấu cho một đội.
III. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
1. Đăng ký đội tham gia
- Mỗi CLB trên địa bàn Tp HCM và vùng lân cận có quyền đăng ký một hay nhiều đội tham gia giải.
- Mỗi đội tham dự giải phải đăng ký địa điểm thi đấu (kể cả thuê/mượn) trong khu vực nội thành làm
sân nhà. Tại sân nhà có ít nhất 2 bàn, trong đó có 01 bàn đủ tiêu chuẩn thi đấu và bảng lật số.
- Một đội có thể bao gồm một hoặc nhiều hạng Vđv thuộc đối tượng quy định của nhóm hạng.
- Số lượng Vđv mỗi đội tối thiểu phải có là 6 và tối đa chỉ được 9. Các đội nên đăng ký số lượng từ
6-7 Vđv để vừa có đủ dự bị vừa đảm bảo mỗi Vđv được tham gia thường xuyên.
2. Thủ tục đăng ký tham gia (Hạn cuối ??/??/2017)
- Đăng ký và điền đầy đủ thông tin Họ tên, Ngày sinh, Nơi ở, Hạng Vđv theo như yêu cầu trong
Mẫu đăng ký của BTC (Phụ lục 1 kèm theo).
- Mỗi vđv: Kèm theo 02 ảnh mới nhất cỡ 4x6cm (ghi tên vào mặt sau ảnh) và một bản Photo Chứng
Minh Thư.
- Mỗi đội cần cung cấp số Điện thoại của Đội trưởng/Đội phó hoặc Lãnh đội và ít nhất cung cấp 2
Nick FaceBook và 2 Nick Diễn đàn của Lãnh đạo đội/và thành viên thông tin của đội.
- Họ tên, số điện thoại của ít nhất 1 người được cử làm trọng tài của đội.
- Một ảnh tổng thể của CLB đăng ký làm sân nhà.
3. Kinh phí đóng góp chung
a. Kinh phí tham gia giải: Đóng góp theo đội và tùy thuộc vào số Vđv của đội, cụ thể như sau:
- Đội 6 Vđv: 1.800.000đ/đội;
Đội 8 Vđv: 2.100.000đ/đội;
- Đội 7 Vđv: 1.900.000đ/đội;
Đội 9 Vđv: 2.400.000đ/đội.
- Giảm 50.000đ cho mỗi vđv trên 60 hoặc dưới 15 tuổi (không phải Năng khiếu Bb).
b. Phí làm thẻ Vđv: mỗi người 30.000đ/thẻ;
c. Những nơi đăng ký trực tiếp với BTC gồm:
- Khu vực ????:
Ông ??? ??? ???, ????.
- Khu vực ????:
+ Bà ????????, Sđt. 091.?????. Hàng ngày, từ 9h00 đến 16h30 tại Nhà số 2, ?????????, Tp.HCM.
4. Đăng ký bổ sung/thay thế Vđv giữa Mùa giải
- Các đội có quyền đăng ký bổ sung/thay thế Vđv vào giữa mùa giải (sau khi kết thúc lượt đi), thời
gian cụ thể sẽ được BTC công bố.
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- Số Vđv bổ sung/thay thế mỗi đội không được quá 2 và không làm Danh sách đội vượt quá 9. (Chỉ
những người ngay từ khi đăng ký đến hết lượt đi chưa tham gia đánh được trận nào mới được gạch
tên – nếu muốn – loại khỏi danh sách đội).
- Việc đăng ký bổ sung Vđv phải được thực hiện bằng văn bản. Mỗi trường hợp bổ sung/thay thế
phải đóng góp 500.000đ.
IV. LUẬT VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU
1. Luật thi đấu
- Áp dụng luật thi đấu bóng bàn do TCTDTT ban hành. Sách luật do nhà xuất bản TDTT phát hành
năm 2011, trừ thể thức thi đấu sẽ có quy định riêng. Yêu cầu các Vđv lưu ý các điểm sau:
+ Quả giao bóng tuân thủ theo luật, tung bóng theo phương thẳng đứng và không được tạo xoáy,
che bóng.
+ Các Vđv đang thi đấu chỉ được phép lau mồ hôi sau mỗi đợt 6 quả và khi được trọng tài cho phép.
+ Áo thi đấu ko được dùng màu trắng.
- Bóng thi đấu màu trắng Hiệu YinHe 3 sao, 40+.
2. Thể thức thi đấu
a. Thể thức Trận Đồng đội: Thi đấu 7 trận (6đơn + 1đôi).
- Trong Vòng bảng/Đấu Vòng tròn: Đánh đầy đủ hết cả 7 trận, đội thắng từ 4 trận trở lên là đội
thắng chung cuộc. Khi vào sâu, trong Đấu Loại KnockOut: Đội nào dẫn trước 4 trận là đội thắng và
dừng trận đấu.
- Số ra quân mỗi đội là 4 VĐV.
- Mỗi VĐV đều được và phải đánh đủ 2 trận (cả đơn và đôi).
- Trong vòng bảng/Đấu Vòng tròn: Đội hình chủ nhà là ABCD; Đội hình đội khách là XYZW. Khi
vào sâu, trong Đấu loại KnockOut: Bắt thăm để xác định đội ABCD hay XYZW.
Trước khi thi đấu, cả hai đội đồng thời ghi đội hình của mình vào 2 tờ biên bản riêng biệt, sau đó
trao cho nhau xem và đưa cho trọng tài để điều hành trận đấu.
- Thứ tự các trận đấu cụ thể như sau:
1/ . . . . . A vs X
2/ . . . . . B vs Y
3/ . . . . . C vs Z
4/ . . .D+C vs W+Y
5/ . . . . . B vs Z
6/ . . . . . A vs W
7/ . . . . . D vs X
- Giao bóng trước: Các trận lẻ thuộc quyền chủ nhà; Các trận chẵn thuộc quyền đội khách.
Lưu ý: Nếu 1 trong 2 đội không có đủ cơ số (4 vđv) trong đội hình ra quân, mà chỉ có 3 Vđv – thiếu
1 Vđv cả buổi, sẽ cho phép trận đấu diễn ra 6 trận đơn và bên thiếu phải chịu bỏ thua trắng 1 trận
đơn do thiếu. Khi rơi vào tình huống này, vị trí trận đôi sẽ biến thành trận đơn.
+ Bên thiếu, chỉ có 3 người: Vđv duy nhất có mặt hôm đó ở vị trí trận đôi sẽ được đánh đơn thay
cho trận đôi (vị trí trận thứ 4 trong Biên bản).
+ Bên đủ, có cả 4 Vđv: Được quyền chọn 1 trong 2 Vđv ở vị trí đánh đôi hôm đó để ra nghênh tiếp.
b. Thể thức Trận Cá nhân:
- Các trận cá nhân (cả đơn và đôi) sẽ theo thể thức 5 ván thắng 3, bên nào dẫn trước 3 ván thì dừng trận.
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- Trong mỗi trận đấu cá nhân (cả đơn và đôi) khi hạng cao gặp hạng thấp sẽ phải chấp bóng.
Nguyên tắc chấp bóng suốt mùa giải áp dụng theo Mức chênh hạng (xem Phụ lục 2 kèm theo).
Chấp trong đánh đơn:

Chấp trong đánh đôi:
Gán trọng số từ hạng thấp lên cao, hạng T2=2, T3=3, T4=4, T5=5, T6=6, T7=7, T8=8…
Mức chấp của đôi vđv (D+C) có bình quân trọng số hạng cao hơn so với đôi vđv (W+Y) sẽ được
tính theo công thức:
Mức chấp = (D+C)/2 – (W+Y)/2, hoặc = [(D+C) - (W+Y)]/2.
Tỷ số chấp bóng áp dụng tương
ứng theo mức chấp trong đánh
đơn. Tuy nhiên do là hiệu bình
quân của đôi, nên kết quả có thể
lẻ thập phân, do đó số mức chấp
trong đánh đôi sẽ xảy ra nhiều
gấp đôi so với số mức trong đánh
đơn. Cụ thể gồm:
Ví dụ, Đôi (Mạnh+Thắng) vs (Hồng+Nhung)
Mạnh là T6 và Thắng là T5; Hồng là T4 và Nhung là T4. Tính ra sẽ là:
Mức chấp = [(T6+T5) – (T4+T4)]/2
Mức chấp = [ (6 + 5) – (4 + 4) ] / 2
Mức chấp = 1,5.
Tỷ số chấp của Mức 1,5 là (3-2-3).
3. Điểm số và xếp thứ tự sau mỗi vòng đấu
a. Điểm số và thứ tự của đội
- Sau mỗi vòng trận đấu, Đội thắng được 2 điểm; Đội thua được 1 điểm; Đội bỏ cuộc 0 điểm.
- Điểm số của đội hết lượt đi là cơ sở xếp thứ tự sơ kết giữa mùa. Tổng điểm cả mùa của đội (Hệ số
lượtđi=1 và lượtvề=3) là căn cứ lựa chọn các đội được quyền đi tiếp vào vòng trong đấu loại trực tiếp.
- Xếp thứ tự cao thấp theo điểm số đã giành được, nếu có từ hai đội trở lên có số điểm như nhau sẽ
lần lượt tính tới Tỷ số trận cá nhân (cả đơn và đôi) thắng/thua, rồi Tỷ số Ván thắng/thua.
b. Điểm số và thứ hạng cá nhân
- Điểm giành được do thắng hoặc Điểm mất đi do thua phụ thuộc vào sự chênh lệch Chỉ số điểm
giữa hai đối thủ và Tỷ số thắng/thua của trận đấu (có phần mềm riêng – Phụ lục 3). Sau mỗi vòng
trận đấu, điểm cá nhân sẽ được cập nhật làm cơ sở tính điểm cho vòng trận kế tiếp.
- Giữa mùa giải (kết thúc lượt đi) và Kết thúc mùa giải, Điểm số cá nhân là căn cứ xét Lên/ hoặc
Xuống Hạng.
* Những trường hợp phải xét lên/xuống hạng ngay sau lượt về cho các vòng đấu loại trực tiếp:
+ Vđv bổ sung/thay thế giữa mùa: Sẽ phải xét lên/xuống hạng, nếu điểm số lúc này đã vượt/hoặc tụt
quá từ 20 điểm so với hạng thi đấu ở lượt về;
+ Vđv tham gia từ đầu mùa giải: Bất kể hết lượt đi đã từng hay chưa được xếp lại hạng, sẽ phải xét
lên/xuống hạng, nếu điểm số lúc này đã vượt/hoặc tụt quá từ 50 điểm so với hạng thi đấu ở lượt về.
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- Các Vđv có số điểm tăng nhiều nhất được xét tặng thưởng, chỉ chọn từ trong số những người đã
tham gia thi đấu được quá bán số vòng của Lượt xét trao thưởng.
c. Thông tin, cập nhật Bảng điểm và xếp thứ tự
Điểm và xếp thư tự của các đội, cá nhân vđv tham gia sẽ được cập nhật thường xuyên trên Diễn đàn
Bóng bàn.
4. Chia Bảng và tổ chức các lượt đấu
- Họp kỹ thuật: BTC sẽ tổ chức một cuộc họp kỹ thuật với các Đội trưởng trước mùa giải để giải đáp
các câu hỏi và thống nhất về phương thức, tổ chức điều hành giải đấu. BTC không giải quyết bất kỳ
khiếu nại nào của các đội về cách tổ chức và điều hành giải nếu đội trưởng không dự buổi họp.
- Phương thức chia bảng và tổ chức các lượt đấu: Căn cứ vào số lượng đội đăng ký sẽ chia bảng
thi đấu lượt đi lượt về (sân nhà - sân khách).
- Các trận Tứ kết/Bán kết và Chung kết: Các trận Tứ kết sẽ đấu trên sân do BTC chỉ định. Bán kết
và Chung kết sẽ được tổ chức thi đấu cùng một ngày, tại một nhà thi đấu, nằm trong chương trình
Lễ Tổng kết Giải.
Lưu ý: Từ trận Tứ kết/Bán kết trở đi, chỉ có các vđv đã từng đánh được ít nhất 10 trận (cả đơn và
đôi) trong mùa giải mới được quyền xếp trong đội hình ra quân.
- Thi đấu tranh Cúp các đội đoạt Cúp: Kết thúc Mùa giải, BTC sẽ thu xếp và thông báo lịch đấu
tranh Cúp giữa 2 đội đã đoạt Cúp của 2 nhóm hạng – ‘Song Hùng Luận Hạng’.
Trận đồng đội sẽ đánh đủ hết số trận cá nhân (đơn+đôi) và vẫn áp dụng thống nhất nguyên tắc chấp
bóng theo mức chênh hạng.
Giải thưởng (3,0trđ):
- Đội thắng: 1 trđ + Số trận cá nhân thắng x 200 ngàn đồng;
- Đội thua : 600 ngàn đ + Số trận cá nhân thắng x 200 ngàn đồng.
Lưu ý: Để giảm thiểu sự chênh hạng quá lớn và tăng tính hấp dẫn giữa các trận, các Vđv đã được xét
tăng hạng lên T9 (của đội nhóm Hạng H5-8) và Vđv xuống hạng T1 (của đội nhóm hạng H2-4) sẽ
không được sắp xếp trong đội hình ra quân khi 2 nhóm hạng này gặp nhau.
V. TỔ CHỨC LỊCH THI ĐẤU
1. Lịch đấu
a. Ngày đấu trong tuần: Các lượt trận sẽ diễn ra vào ngày Thứ Bảy/Chủ Nhật hàng tuần. Lịch thi
đấu toàn bộ mùa giải sẽ được BTC thông báo trên Diễn đàn Bóng bàn và bằng văn bản tới tất cả các
đội trong buổi họp kỹ thuật trước mùa giải.
b. Giờ đấu thông lệ: Thời gian bắt đầu các trận đấu 16h30. Đội trưởng đội khách có trách nhiệm
liên hệ với đội chủ nhà trước trận đấu để xác nhận về thời gian, địa chỉ trận đấu.
c. Thỏa thuận đổi lịch ngày giờ đấu
- Nếu do lý do gì mà hai đội không thể bố trí thi đấu đúng lịch của BTC thì có thể thỏa thuận đấu bù
vào một ngày giờ khác trước/hoặc sau, nhưng chậm nhất phải trước 02 ngày lịch đấu của vòng kế
tiếp. Đội xin đổi lịch ngày đấu phải nhận được sự chấp thuận của đối thủ và thông báo lại cho BTC
trước 24 giờ, nếu không sẽ bị tính là đội bỏ Vòng đấu.
- Hai vòng đấu cuối cùng không được quyền đổi lịch thi đấu.
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d. Xử lý sai phạm lịch đấu: Đội đến thi đấu chậm quá 01 giờ sẽ bị cảnh cáo. Đội bỏ cuộc được hiểu
là đội không tới thi đấu, hoặc đến muộn quá 1 giờ 30 phút so với ngày giờ quy định hoặc đã thỏa
thuận. Các đội bỏ cuộc bị xử thua 0/7 (Tất cả các trận đều là 0/3), nhưng chỉ có giá trị trong tính
điểm sắp xếp thứ hạng của đội, không có giá trị trong tính điểm cá nhân.
2. Trách nhiệm các đội trong buổi đấu
a. Trách nhiệm đội chủ nhà:
- Có nghĩa vụ tổ chức thi đấu khi tiếp đội khách: chuẩn bị sân bàn, bóng, bảng lật, trọng tài.
- Tạo điều kiện cho đội khách khởi động ít nhất 30 phút trước khi bắt đầu trận đấu.
b. Trách nhiệm chung cả hai đội:
- Đội trưởng đội chủ nhà có nghĩa vụ trình thẻ của các VĐV đội mình tham gia thi đấu và yêu cầu
Đội khách xuất trình thẻ VĐV.
- Trận đấu tiến hành theo đúng thứ tự ghi trên biên bản. Các trận đấu tiến hành trên 01 bàn, nếu
đồng thỏa thuận thì có thể tiến hành trên 02 bàn.
- Sau khi kết thúc trận đấu, hai đội trưởng kiểm tra cẩn thận biên bản trận đấu rồi ký, ghi rõ Họ tên.
Biên bản trận đấu được làm thành 3 bản, mỗi đội giữ 1 bản, bản thứ 3 nộp BTC.
c. Trách nhiệm của đội khách:
- Có nghĩa vụ nộp biên bản tới BTC, lựa chọn 1 trong 3 kênh: (i) Gửi trực tiếp (như “những nơi
đăng ký trực tiếp” đã quy định ở phía trên); (ii) Email hoặc qua Facebook; và (iii) trên Diễn đàn
Bóng bàn. Kết quả phải được nộp tới BTC chậm nhất là 14h chiều Thứ 3 của tuần kế tiếp hoặc
sau 36h đối với các trận đổi lịch đấu muộn.
- Dù bất cứ lý do gì, mà biên bản trận đấu nộp chậm quá hạn hoặc có sai sót, đội Khách sẽ bị
trừ 0,5 điểm thành tích.
3. Sự bất khả kháng: Nếu do điều kiện khách quan (bão tố…) bất khả kháng mà các trận đấu phải
dừng hay hoãn lại thì tỉ số đã đạt được sẽ được giữ nguyên cho đến khi tiếp tục trận đấu đó.
VI. KHIẾU NẠI
Mỗi đội sẽ cử 1 người Đội trưởng/hoặc Đội phó hay Lãnh Đội tham gia vào Ban Tư vấn của Giải.
Trong trường hợp có khiếu nại bằng văn bản, BTC sẽ triệu tập cuộc họp Ban Tư vấn (quy mô thành
phần tùy theo mức độ liên quan: giữa hai đội hay trong bảng hoặc toàn bộ) để xem xét, đánh giá sự
việc và bỏ phiếu lấy ý kiến nhất trí về phương án xử lý.
Trên cơ sở các ý kiến tư vấn đã tham khảo, Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng mà các
bên phải tuân theo.
VII. KỶ LUẬT GIẢI
BTC kêu gọi các vận động viên tham gia thi đấu tuân thủ nghiêm túc Điều lệ giải, thể hiện tác
phong thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng cũng như tránh các trường hợp dàn xếp tỉ số
trận đấu.
Cá nhân mỗi Vđv/hoặc lãnh đạo của đội không được yêu sách/đòi hỏi trái với các quy định của
Điều lệ, hoặc có những phát ngôn không có tính xây dựng, thiếu lịch sự, không đúng bản chất sự
việc trên các phương tiện đại chúng, làm ảnh hưởng đến uy tín của giải đấu.
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Trong trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ, BTC sẽ xem xét xử lý bằng các biện pháp như: trừ
điểm thành tích của đội, truất quyền thi đấu cá nhân, tước bỏ huy chương và thành thích (nếu có),
hoặc xem xét tư cách tham dự của các đội và VĐV vi phạm tại các giải tiếp theo.
VIII. GIẢI THƯỞNG
(Áp dụng khi có từ 16 đội trở lên trong mỗi nhóm hạng. Tổng: 2 x 27,5 + 3 = 58 triệu).
1. Sơ kết giữa mùa giải của mỗi nhóm hạng (kết thúc lượt đi)
a. Đồng đội tính điểm xếp thứ tự.
- Đội xếp thứ 1: 3.000.000đ
- Đội xếp thứ 2: 2.000.000đ
- Đội xếp thứ 3: 1.200.000đ
- Đội xếp thứ 4:. . 800.000đ
b. Cá nhân có số điểm tăng nhiều nhất sau lượt đi
- 1 nhất x 200.000đ
- 2 nhì x 150.000đ
- 3 ba x 100.000đ
- 4 tư x 50.000đ
2. Tổng kết cuối mùa giải của mỗi nhóm hạng
a. Đồng đội
- Huy chương Vàng: 7.500.000đ và Cúp Diễn đàn BBSG;
- Huy chương Bạc : . 5.000.000đ và Quà của các tài trợ (nếu có);
- Huy chương Đồng: 3.300.000đ và Quà của các tài trợ (nếu có);
- Giải Khuyến khích: 2.200.000đ và Quà của các tài trợ (nếu có)
b. Cá nhân có số điểm tăng nhiều nhất trong lượt về
- 1 nhất x 250.000đ
- 2 nhì x 200.000đ
- 3 ba x 150.000đ
- 4 tư x 100.000đ.
3. Tranh Cúp các Đội đoạt Cúp chung cho cả 2 nhóm hạng
Tổng: 3 triệu
- Đội thắng : 1trđ + Số trận cá nhân thắng x 200 ngàn đồng ;
- Đội thua : 600 ngàn + Số trận cá nhân thắng x 200 ngàn đồng.
Những tình huống chưa được liệt kê tại Điều lệ này sẽ do BTC toàn quyền giải quyết.
BAN TỔ CHỨC GIẢI
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Những trường hợp nhóm hạng có từ 15 đội trở xuống:

-------------------------
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