
 

 

 

Thông báo 

về Giải thi đấu bóng bàn „THÂN THIỆN“ tại Praha 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, CLB bóng bàn Việt Nam Praha phối hợp với 
Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu và TW Hội người Việt Nam tại Séc đồng 
tổ chức:  

Giải thi đấu bóng bàn „THÂN THIỆN“  

tại Praha, thủ đô CH Séc 

Thời gian thi đấu: Ngày 1/5/2018 (từ 8h00 – 18h00) 

Địa điểm thi đấu:  Květnového vítězství 1554/54, Praha – Czech Republic 

Web: www.jihomestska.cz/sportovni-hala-jizni-mesto 

Nội dung thi đấu: 

Theo thông lệ hàng năm của giải THÂN THIỆN là giành cho tất cả các lứa tuổi (sẽ 
được chia theo nhóm độ tuổi). 

Giải Ngoại hạng: giành cho các VĐV đang thi đấu ở các giải quốc gia. 

Giải đồng đội: mỗi một vùng lãnh thổ (quốc gia mà người Việt Nam đang sinh sống 
– thuộc châu âu) được phép đăng ký tham gia hai đội hạng A và B. 

Giải quốc tế hữu nghị: thi đấu giao hữu với đại diện đội tuyển quốc gia Việt Nam 

Lệ phí: VĐV thi đấu 50 EURO, người thân, cổ động viên (tham gia giao lưu ẩm 
thực) 30 EURO. 

Giải thưởng: Cúp: Nhất – nhì – đồng giải ba + tiền mặt cho tất cả các hạng thi đấu 

Giải đặc biệt: PHONG CÁCH NHẤT, NGƯỜI CAO TUỔI NHẤT, NGƯỜI ÍT TUỔI 
NHẤT. 

Liên hoan và giao lưu ẩm thực: Bắt đầu khai mạc 19h00 (1/5/2018) tại nhà hàng 
ĐÔNG ĐÔ thuộc Trung tâm thương mại SAPA – ca nhạc – giao lưu – trao thưởng 
và lễ chuyển giao địa điểm tổ chức giải THÂN THIỆN cho kỳ tiếp theo. 

Thời hạn cuối cùng đăng ký tham dự giải: 20/4/2018 

Thông báo này có giá trị thay cho giấy mời. 

Mọi thông tin chi tiết và liên hệ sự giúp đỡ cần thiết: 

Facebook: THÂN THIỆN, báo điện tử: secviet.cz 

Ông Vũ văn Cư: +420 792 397 509,  

E-mail: vu.van.cu56@gmail.com 

Ông Nguyên Minh Tuấn: +420 774 615 516,  

    E-mail: minhtuan602@yahoo.com 

Ông Vũ Duy Tiệp: +420 608 844 900    

mailto:minhtuan602@yahoo.com

