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Giải Vô địch Đấu kiếm quốc gia lần thứ XIII năm 2019

I. Mục đích, ý nghĩa:
1. Hưởng ứng kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945-19/8/2019.
2. Chuẩn bị lực lượng tham dự Seagames 2019 và vòng loại Olympic 2020.
II. Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: Từ ngày 18/8 đến ngày 25/8/2019
2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
III. Nội dung thi đấu: Giải gồm 12 nội dung:

Thỉ đấu cá nhân: Thỉ đấu đồng đội:
Kiếm Liễu Nam Kiếm Liễu Nam
Kiếm Liễu Nữ Kiếm Liễu Nữ
Kiếm Ba cạnh Nam 
Kiếm Ba cạnh Nữ 
Kiếm Chém Nam 
Kiếm Chém Nữ 

rv. Thể thức thi đấu:
1. Thi đấu cá nhân:
- Vòng đấu bảng:
+ Mỗi bảng không quá 7 vận động viên, 
phép hơn kém nhau tối đa là 1.
+ xếp hạt giống dựa trên kết quả giải Đ

Kiếm Ba cạnh Nam 
Kiếm Ba cạnh Nữ 
Kiếm Chém Nam 
Kiếm Chém Nữ

. Số vận động viên trong các bảng chỉ được 

ấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ
VIII năm 2018.
- Mỗi trận đấu ở vòng bảng sẽ kết thúc khi có vận động viên đạt 5 điểm hoặc khi 
hết thời gian 3 phút, vận động viên có số điểm cao hơn được tính thắng cuộc.
- Phân hạng vận động viên sẽ dựa trên các chỉ số V/M, TD-TR, TD. (Trong đó: 
v=số trận thắng; M= tổng số trận tham dự; TD= số mũi đâm thắng TR= số mũi bị 
đâm).
-Vòng loại trực tiếp:
+ Kiếm liễu và kiếm ba cạnh: Mỗi trận đấu thi đấu trong 9 phút chia làm 3 hiệp, 
mỗi hiệp 3 phút, thời gian nghỉ giữa các hiệp 1 phút. Trận đấu kết thúc khi có vận



động viên đạt 15 điểm trước hoặc khi hết thời gian 9 phút, vận động viên có số 
điểm cao hơn được tính thắng cuộc.
+ Kiếm chém: Mỗi trận đấu gồm 15 điểm chia 2 hiệp, hiệp 1 thi đấu đến khi có 
một vận động viên đạt 8 điểm. Nghỉ giữa trận 1 phút sau đó đấu tiếp tục hiệp 2 cho 
đến khi có một vận động viên đạt 15 điểm trước.

Kết quả:
+ Nhất 
+ Nhì
+ Đồng hạng Ba
+ Các hạng tiếp theo được phân định dựa vào kết quả từ vòng loại.
2. Thi đấu đồng đội:
- Theo thể thức thi đấu loại trực tiếp.
- xếp các đội hạt giống dựa trên kết quả thi đấu đồng đội tại giải Đấu kiếm Đại hội 
Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Hai đội xếp hạng 3 sẽ bốc thăm để xác 
định đội hạt giống 3-4.
- Mỗi trận thi đấu đồng đội gồm 45 mũi đâm tính điểm của 9 trận đấu đối kháng 
giữa các vận động viên của hai đội. Mỗi trận đấu đối kháng diễn ra trong thời gian
3 phút.  ̂  ̂ 7 , , ^
- Các trận đấu đối kháng kết thúc khi đội dẫn điểm đạt số điểm 5, 10, 15 .. .45 hoặc
hết 3 phút thi đấu. \'^ Ỉ0 Ằ

Kết quả:
+ Nhất 
+ Nhì
+ Đồng hạng Ba

Việc phân xử các pha đấu trên sàn dựa trên Luật thi đấu môn đấu kiếm của 
Liên đoàn đấu kiếm quốc tế. Từ vòng tứ kểt ở các nội dung thi đấu, khi chưa chắc 
chắn vê nhận định pha đấu hoặc khi có khiếu nại của vận động viên, đội, trọng tài 
có thể sử dụng video quay chậm do Ban tổ chức giải cung cấp để tham khảo và sau 
đó đưa ra các quyết định của mình. Trong các trận đấu 15 kiếm, vận động viên hết 
quyền khiếu nại khi đã khiếu nại sai hai lần. Trong các trận đấu đồng đội, mỗi vận 
động viên hết quyền khiếu nại khi đã khiếu nại sai một lần.
V. Đối tượng và điều kiện dự thi:
1. Mỗi đơn vị được đăng ký danh sách tối đa 8 vận động viên thi đấu ở 1 nội dung 
thi đấu cá nhân.
2. Mỗi đơn vị được đăng ký một đội bao gồm 3 vận động viên chính thức và 1 vận 
động viên dự bị ở mỗi nội dung thi đấu đồng đội.
3. Nội dung thi đấu cá nhân chỉ được tổ chức khi có ít nhất 4 vận động viên của ít 
nhất 3 đơn vị đăng ký tham dự.
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4. Nội dung thi đấu đồng đội chỉ được tổ chức khi có ít nhất 3 đơn vị đăng ký tham 
dự.
5. Các đơn vị chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe, an toàn, quản lý các vận 
động viên trong các buổi tập luyện và thi đấu.
VI. Đăng ký thi đấu:
1. Đăng ký sơ bộ: danh sách số lượng thành viên tham dự giải phải được gửi tới 
Ban Tổ chức và Bộ môn Đấu kiếm Tống cục Thể dục the thao trước ngày 
10/8/2019.
2. Đẵng ký chính thức: Danh sách tên vận động viên, huấn luyện viên, lãnh đội của 
các đơn vị tham dự giải phải được gửi tới Ban Tổ chức và Bộ môn Đấu kiếm Tổng 
cục Thể dục thể thao trước ngày 16/8/2019.
Địa chỉ nơi nhận đăng ký thi đấu:
+ Bộ môn Đấu kiếm Tổng cục Thể dục thể thao. 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 
ĐT: 04. 37476261. Fax: 04.38457154. Người nhận: ông Phùng Lê Quang.
+ Phòng Thể thao Thành tích cao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 47 Hàng 
Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
VII. Những quy định cụ thể:
1 .Kinh phí, lệ phí thi đấu:
- Các đoàn vận động viên đến tham dự giải tự túc tiền ăn, ở, đi lại.
- Lệ phí thi đấu: 200.000 đ/1 vận động viên tham dự.
2. Các quy định khác:
- Trang thiết bị: Các vận động viên và các đội phải đảm bảo trang phục thi đấu của 
vận động viên của đơn vị minh và tự chịu trách nhiệm về chất lượng trang thiết bị 
của mình.
- Việc kiếm tra vũ khí sẽ được bắt đàu từ ngày 18/8/2019 và có hiệu lực trong suốt 
quá trình thi đấu.
- Tất cả các trang bị thi đấu phải được Ban Trọng tài kiểm tra trước khi các trang 
thiết bị này được sử dụng thi đấu.
3. Đơn vị đăng cai chịu trách nhiệm lo cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức thi đấu 
và được sừ dụng các trang thiết bị mà Tổng cục Thể dục thể thao có sẵn để phục 
phục công tác tổ chức thi đấu.
VIH. Khen thưởng, kỷ luật:
1. Khen thưởng: Ban Tổ chức trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các cá nhân 
và các đội xếp hạng Nhất, Nhì, Ba ở mỗi nội dung thi đấu. Các vận động viên đạt 
huy chương sẽ được xét phong cấp theo quy định.
2. Kỷ luật: Các huấn luyện viên, vận động viên vi phạm luật, điều lệ, các quy định 
của Ban tổ chức tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo đến truất 
quyền thi đấu.
IX. Khiếu nại và giải quyết khỉếu nại:
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1. Khiếu nại: Khi có phát sinh tranh chấp, Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng 
nộp đơn kèm theo lệ phí khiếu nại 5.000.000 đ.
2. Giải quyết khiếu nại: Khi nhận được đơn khiếu nại, Ban Trọng tài, Ban Tổ chức 
giải sẽ trực tiếp xem xét và trả lời kết quả muộn nhất là trước giờ thi đấu của ngày 
thi đấu kế tiếp. Trường họp khiếu nại đúng, lệ phí khiếu nại sẽ được trả lại.
3. Quyết định của Ban Trọng tài là quyết định cuối cùng về chuyên môn.
4. Quyết định của Ban Tổ chức giải là quyết định cuối cùng.
X. Điều khoản thi hành:
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc thay đổi, bổ sung Điều lệ thuộc thẩm 
quyền quyết định của Ban Tổ chức giải. (%_

TL.TỎNG CỤC TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ THẺ THAO THÀNH TÍCH CAO I

Nơi nhận:
- Lãnh đạoTổng cục (để b/c);
- Các Sơ VH&TT, VHTTDL, 
Trung tâm HLTĐTT CAND;
- Lưu VT, TTTTCI, PLQ.20.
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU 
GIẢI VÔ ĐỊCH ĐẤU KIỂM QUỐC GIA

LẰN THỨ XIII, NĂM 2019

Ngày Thời Chương trình Nội dung

gian thi đấu

18
Tháng 8

15.00 Họp kỹ thuật và kiểm tra vũ khí
17.00 Họp trọng tài

08.30 Vòng bảng cá nhân nam kiếm ba cạnh
10.30 Vòng bảng cá nhân nữ kiếm chém
14.00 Vòng loại trực tiếp cá nhân nam kiếm ba cạnh

19
Tháng 8

15.00 Vòng loại trực tiếp cá nhân nữ kiếm chém
15.40
16.40

Bán kết cá nhân nam kiếm ba cạnh 
Bán kết cá nhân nữ kiếm chém

17.30 Lễ Khai mạc giải
18.00 Chung kết nam kiếm ba canh & nữ kiếm chém
19.30 Lê trao huy chương
08.30 Vòng bảng cá nhân nữ kiếm ba cạnh
10.30 Vòng bảng cá nhân nam kiếm liễu
14.00 Vòng loại trực tiếp cá nhân nữ kiếm ba cạnh

20 15.00 Vòng loại trực tiếp cá nhân nam kiếm liễu Các nội dung
Tháng 8 15.50 Bán kết cá nhân nữ kiếm ba cạnh cá nhân

16.40 Bán kết cá nhân nam kiếm liễu
17.30 Chung kết nữ kiếm ba cạnh và nam kiếm liễu
19.20 Lễ trao huy chương
08.30 Vòng bảng cá nhân nữ kiếm liễu
10.30 Vòng bảng cá nhân nam kiếm chém
14.00 Vòng loại trực tiếp cá nhân nữ kiếm liễu

21
Tháng 8

15.00 Vòng loại trực tiếp cá nhân nam kiếm chém
15.50
16.50

Bán kết cá nhân nữ kiếm liễu 
Bán kết cá nhân nam kiếm chém

17.20 Chung kết cá nhân nữ kiếm liễu & nam kiếm chém
19.00 Lễ trao huy chương



08.30 Vòng loại trực tiếp nam kiếm ba cạnh đồng đội
10.00 Vòng loại trực tiếp nữ kiểm chém đồng đội

22
Tháng 8

14.00 Bán kết nam kiếm ba cạnh đồng đội
15.00 Bán kết nữ kiếm chém đồng đội
16.00 Chung kết nam kiếm ba cạnh & nữ kiếm chém
17.50 Lễ trao huy chương

08.30 Vòng loại trực tiếp nữ kiếm ba cạnh đồng đội
10.00 Vòng loại trực tiếp nam kiếm liễu đồng đội
14.00 Bán kết nữ kiếm ba cạnh đồng đội

23
Tháng 8

15.00
Các nội dung 

đồng đội
Bán kết nam kiếm liễu đồng đội

16.00 Chung kết nữ kiếm ba cạnh và nam kiếm liễu
18.00 Lễ trao huy chương

08.30 Vòng loại trực tiếp nữ kiếm liễu đồng đội
10.00 Vòng loại trực tiếp nam kiếm chém đồng đội

24
14.00 Bán kết nữ kiếm liễu đồng đội
15.00 Bán kết nam kiếm chém đồng đội

Tháng 8
16.00 Chung kết cá nhân nữ kiếm liễu & nam kiếm chém
17.50 Lễ trao huy chương

25 Các đoàn ra về
Tháng 8

Ghi chú: - Việc kiểm tra vũ khí sẽ được thực hiện hằng ngày 
- Chương trình thi đấu có thể còn thay đổi.


