
CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ GIẢI BBBW BRATISLAVA 2018 
I.Nội dung thi đấu: - Đơn nam (Ngoại hạng, A, B, Phong trào),  

- Đôi nam (Ngoại hạng, A, B, Phong trào, Over 110 (tổng số tuổi của 2 cây vợt  là từ 110 trở lên, không 
giới hạn)  

- Đôi nữ, Đôi Nam Nữ (Đôi Mix)  

II. Địa điểm thi đấu: Cụm sân Trung tâm quần vợt quốc gia và CLB tennis SLOVAN BRATISLAVA  

Địa chỉ: Odborárov 60/3, 831 04 Bratislava  

III. Mặt sân và bóng: 

Có 3 sân cứng trong nhà dành cho nội dung đôi nữ và đôi Mix, yêu cầu giày sạch  

11 sân đất nện ngoài trời dành cho các nội dung còn lại  

Bóng Dunlop All Court  

IV. Lịch thi đấu và giao lưu: 

Thứ bảy ngày 23.06:  

09.00g : Khai mạc, công bố kết quả bốc thăm, chia bảng  

10.00g : Bắt đầu thi đấu vòng bảng cho đến bán kết các nội dung: 

              Đôi Nam ngoại hạng, A, B, Phong trào, Over 110 

              Đôi Mix  

19.00g: Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên 

20.00g - 22.30g: Liên hoan giao lưu tại Nhà Hàng Hanoi Garden, Prievozska 18, 821 09 Bratislava  

Chủ Nhật ngày 24.06: 

Từ 09.00g bắt đầu các nội dung: Đơn Nam ngoại hạng, A , B, Phong trào, Đôi nữ: Vòng bảng cho đến  
chung kết 

Đôi Nam ngoại hạng, A , B, C: Chung kết 

Đôi Mix: Chung kết  

19.00g: Bế mạc, công bố kết quả, trao giải  

V.Điều lệ áp dụng: 

 1. Luật thi đấu quốc tế  

 2. Tại tất cả các trận sẽ  đấu 1 set / trận đến 6 chênh lệch 2 game. Khi kết quả là 5:5 sẽ đánh tie break. 
Tại tất cả các trận cho đến, khi kết quả là deuce - 40:40 sẽ áp dụng luật quả bóng vàng, bên đỡ bóng 
được quyền chọn bên mặt sân đỡ. 

3. Mỗi vận động viên chỉ được tham gia tối đa 2 nội dung 

4. Ở nội dung Đôi Mix, chỉ có các Vđv nam hạng B được tham gia, để trận đấu cân bằng hơn cho Vđv nữ  

5. Ở vòng bảng, tại bảng có trên 3 VĐV hoặc cặp, nếu các VĐV/cặp có số điểm bằng nhau thì xét ưu 
tiên lần lượt là:  

-  Đối kháng (chỉ tính 1 lần) 

 - Tổng hiệu số game thắng thua với các VĐV/cặp tham gia xét đối kháng 

-  Tổng số game thắng với các VĐV/ cặp tham gia xét đối kháng 

-  Bốc thăm  

6. BTX sẽ ấn định thứ tự các trận  thi đấu trong bảng trước theo kinh nghiệm tổ chức giải của người 
Slovakia địa phương và BTC có quyền có thể thay đổi chương trình cho thích hợp tùy thuộc vào điều 
kiện (thời tiết, thời gian, các tình huống không dự đoán trước được…) sau khi hội ý cùng các Đội trưởng.   

7. Để đảm bảo lịch thi đấu cho cả Giải, đề nghị các VĐV thực hiện các nguyên tắc sau:  

-  Quá 10 phút VĐV nào không ra sân thi đấu sau khi được BTC gọi tên, sẽ bị ghi thua với tỷ số 0-6 

-  Thời gian khởi động trước trận đấu tối đa 5 phút  

- Sau khi kết thúc trận đấu, xin nhặt bóng để ở lưới tại sân thi đấu và quét sân để lại trận sau  

- Các VDV/ cặp trong bảng tự ghi kết quả vào bảng để tại sân và nộp kết quả cuối cùng của bảng  về cho 
BTC. Báo ngay kết quả  các trận  vòng sau cho BTC ngay sau khi trận đấu kết thúc.   

-  Đề nghị tất cả các VĐV tuân thủ quy định của Giải  

BTC sẽ được toàn quyền quyết định về các vấn đề liên quan đến Giải  

T/M BTC và CLB QV Bratislava  

Nguyễn Kim Đăng 


