
 

LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU 
HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CH SÉC 
   CÂU LẠC BỘ QUẦN VỢT PRAHA 

  GIẢI CÂY VỢT VÀNG PRAHA 2017 
                                                                             Praha ngày 17 tháng 07 năm 2017 

 

GIẤY MỜI 
Trân trọng kính mời: 

Các CLB Quần Vợt của Người Việt toàn Châu Âu, LB Nga và Việt Nam 
 

 Tham dự Giải quần vợt “Cây Vợt Vàng” lần thứ 18 do Liên Hiệp Hội NVN tại châu Âu, 
Hội NVN tại CH Séc phối hợp với CLB QuầnVợt Praha cùng các nhà tài trợ tổ chức vào 

ngày 19 và 20 tháng 08 năm 2017 tại Trung tâm thể thao WILSON TENIS CENTRUM. 
Giải quần vợt Cây Vợt Vàng Praha 2017 là sự tiếp nối của các giải Cây Vợt Vàng trước 

đây, đã được tổ chức liên tục từ năm 2000, là giải truyền thống được cộng đồng người 

Việt Nam ở CH Séc cũng như châu Âu công nhận và nhiệt tình ủng hộ, là nơi qui tụ 

những tay vợt xuất sắc nhất đồng thời đây là hoạt động thể thao thể hiện đời sống 

tinh thần, văn hóa của cộng đồng Việt Nam chúng ta và để thắt chặt mối giao lưu và 

tình đoàn kết tốt đẹp cho mọi người. 

Ban tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp tất cả các quí vị đại biểu, khách mời, các vận 
động viên và cổ động viên tham gia giải năm nay. 

 

Thời gian khai mạc:  09h00, Thứ Bảy, ngày 19.08.2017 

Thời gian bế mạc:     20h00, Chủ Nhật, ngày 20.08.2017 

Địa điểm tổ chức:     TT thể thao WILSON TENIS CENTRUM 

Địa chỉ: Modletice 108, 251 70, Praha_Východ 

Nội dung thi đấu:  

- Đơn Nam: Ngoại hạng, A, B, Phong trào 

- Đôi Nam: Ngoại hạng, A, B, Phong trào 

- Đôi Nữ và Đôi Nam Nữ (Đôi Mix) 

Giải thưởng:  Giấy khen của BTC, Cúp lưu niệm và Tiền thưởng 

Lệ phí:           100EUR/VĐV 

Giao Lưu: Chương trình liên hoan văn nghệ sẽ được tổ chức tại Nhà Hàng Đông Đô, 

Libušská 319/126, Praha 4, TTTM Sapa, CH Séc vào lúc 20h00, Thứ Bảy 19.08.2017 

Địa điểm nghỉ ngơi: Khách sạn Top Hotel Praha,Blažimská 1781/4, Praha 4,CH Séc 

Thời hạn đăng ký muộn nhất đến ngày 16.08.2017 

Sự tham dự của các Anh Chị Em là niềm khích lệ, là nguồn động viên to lớn đối với 

Ban tổ chức, sẽ góp phần để Giải thành công tốt đẹp và thúc đẩy phong trào quần vợt 

của người Việt Nam tại CH Séc và châu Âu phát triển bền vững. 

 

 
TM  Ban Tổ Chức Giải CVV 

và CLB Quần Vợt Praha 

                                                                                                   Phạm Đắc Nhân 
 
Thông tin chi tiết và đăng ký thi đấu xin liên hệ: 

 

    Phạm Đắc Nhân      tel.: +420 702 868 242, Phạm Minh Chiến        tel.: +420 602 112 603 

     Đinh Hưng    tel.: +420 777 984 688, Phan Quốc Thanh       tel.: +420 773 115 545 

Lê Quý Dũng          tel.: +420 607 370 000, Hoàng Thắng              tel.: +420 773 966 669 

Email:                   cayvotvang@volny.cz                                      Website: www.cqp.cz 
 

mailto:cayvotvang@volny.cz
http://www.cqp.cz/


     
LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU 

CÂU LẠC BỘ QUẦN VỢT PRAHA 

GIẢI CÂY VỢT VÀNG PRAHA 2017 

 
Chương trình cụ thể: 
 
Nội dung thi đấu:   Đơn nam (Ngoại hạng, A, B, Phong trào),  

                                 Đôi nam (Ngoại hạng, A, B, Phong trào)   

                                 Đôi nữ,  Đôi Nam Nữ (Đôi Mix) 
Địa điểm tổ chức:  TT thể thao WILSON TENIS CENTRUM 

                                 Modletice 108, 251 70, Praha – Východ 

Có 6 sân trong nhà (2 sân cứng, 4 sân thảm): 

dành cho đôi Mix, đơn Nam A vào thứ 7 và 

đôi Nữ, đôi Nam A vào chủ nhật 

và 12 sân ngoài trời( 10 sân thảm, 2 sân đất nện): 

dành cho đơn Nam (Ngoại hạng, B, Phong trào) vào thứ 7 và 

đôi Nam (Ngoại hạng, B, Phong trào) vào chủ nhật 

 

Thứ Bảy, 19.08.2017 
 
09g00 : Khai mạc tại sân Winson Tenis Centrum 

09g30 : Thi đấu các nội dung Đơn (Ngoại hạng, A,B,Phong trào) và 

Đôi Mix 

            ( đánh đến hết vòng Bán Kết nếu có đủ thời gian) 

19g00 : Kết thúc thi đấu, điểm số các trận sẽ được bảo lưu 

20g00 : Liên hoan giao lưu tại Nhà Hàng Đông Đô,  

            Libušská 319/126, Praha 4, TTTM Sapa, CH Séc  

23g00 : Kết thúc giao lưu 

 

Chủ Nhật, 20.08.2017 
 
09g00 : Bắt đầu thi đấu tại sân Winson Tenis Centrum 

            Thi đấu các nội dung Đôi (NH,A,B,Phong trào) và Đôi Nữ 

13g00 : Đánhcác trậnCK Đơn Nam(NH,A,B, Phong Trào),Đôi Mix 

17g00 : Đánh các trận CK Đôi Nam (NH,A, B, PhongTrào),ĐôiNữ 

    (Thời gian các trận CK chỉ là dự kiến Btc mongmuốn đạt được) 

19g00 : Bế mạc và Trao giải thưởng  



Điều lệ : 

1. Áp dụng luật thi đấu quốc tế 

2. Bóng thi đấu : Wilson US Open 

3. Ở nội dung Đôi Mix, chỉ có các vđv nam hạng B được tham 

gia, để trận đấu cân bằng hơn cho vđv nữ 

4. Các vđv Nam trình độ A không được tham gia Đôi Mix, nhưng 

từ 50 tuổi trở lên, có thể đăng ký nội dung Đơn B 

5. Giải Đôi Ngoại hạng sẽ tiến hành theo thể thức( mỗi vđv NH 

sẽ bắtcặp với 1vđv Hạng A, người bị loại trước vòng TứKết) 

6. Thi đấu trên sân thảm có rải cát, các vđv hạng Phong trào 

nên mang thêm 1 đôi giầy chơi trên sân đất nện !!! 

BTC áp dụng thêm 1 số điều luật sau đây: 

1. Mỗi trận đấu chỉ đánh 1 Set 

2.Tại tất cả các trận đấu ở tất cả các nội dung( trừ Ngoại hạng ), sẽ 
đánh đến 6, nếu 5:5 đánh Tie Break 
3. Ở tất cả các nội dung, ngoại trừ vòng Chung Kết sẽ áp dụng Luật 
Quả Bóng Vàng khi tỷ số đang là 50:50, bên đỡ giao bóng được 
quyền chọn ai là người đỡ giao bóng (ở nội dung đôi), hoặc bên đỡ 
giao bóng (ở nội dung đơn) 
4.Ở vòng bảng, trong một bảng có từ 3 VĐV trở lên 
Nếu các VĐV có số điểm bằng nhau thì xét ưu tiên lần lượt là: 
_ Đối kháng ( chỉ tính 1 lần) 
_ Tổng hiệusố gamethắngthua với các VĐV thamgia xétđốikháng 
_ Tổng số game thắng với các VĐV tham gia xét đối kháng 
_ Bốc thăm 
5. Ở vòng bảng 3vđv,VĐV nào thắng sẽ ở lại đánh trận tiếp theo, 
nếu trong bảng có 2vđv cùng đội sẽ phải đánh trước 
6. 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 6-0 
_ Thời gian khởi động trước trận đấu tối đa 5 phút    
_ Sau khi kết thúc trận đấu, xin nhặtbóng để ở lưới tạisân thi đấu 
_ VĐV thắng báo ngay kết quả về cho BTC 
 
Đề nghị tất cả các VĐV tuân thủ quy định của Giải 
BTC sẽđược toànquyền quyếtđịnh về cácvấnđề liênquanđến Giải 
 

TM BTC và CLB QV Praha 
       Phạm Đắc Nhân 

 


