u.b.n.d thµnh phè hµ néi

Héi vâ thuËt hµ Néi

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

Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
===***===
Hµ Néi ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2012

®iÒu lÖ
GI¶I vâ thuËt cæ truyÒn Hµ NéI më réng n¨m 2012
§IÒU 1 : Môc ®Ých yªu cÇu :

-

B¶o tån “ v¨n hãa vâ thuËt cæ truyÒn d©n téc ”.
Ph¸t triÓn phong trµo tËp luyÖn vâ thuËt cæ truyÒn trong quÇn chóng nh©n d©n thñ ®« ,
giao l−u häc hái c¸c m«n ph¸i vâ cæ truyÒn cña c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c vµ quèc tÕ

§IÒU 2 : Ch−¬ng tr×nh

1.

Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm:

1.a.

1.b.

Thêi gian : Tõ ngµy 19-20-21-22 th¸ng 7 n¨m 2012.
Cã ch−¬ng tr×nh cô thÓ
• §ãn tiÕp c¸c ®¬n vÞ vÒ tham gia Gi¶i
• Häp chuyªn m«n vµ s¾p xÕp ch−¬ng tr×nh biÓu diÔn
• Khai m¹c
• BiÓu diÔn vµ thi ®Êu vâ thuËt cæ truyÒn ViÖt Nam
• BÕ m¹c
§Þa ®iÓm : Nhµ thi ®Êu Hµ Néi – 12 TrÞnh Hoµi §øc- Hµ Néi .

2.

§èi t−îng tham gia Gi¶i :

2.a.
-

C¸c ®¬n vÞ cña Hµ Néi: ®−îc tham gia tÊt c¶ c¸c néi dung thi ®Êu vµ biÓu diÔn
C¸c vâ s−, vâ sinh hiÖn ®ang tËp luyÖn t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Héi vâ thuËt qu¶n
lý.
Riªng víi néi dung thi ®Êu ®èi kh¸ng : chØ c¸c vâ sinh tham gia tËp huÊn V§V thi
®Êu ®èi kh¸ng ®−îc Héi vâ thuËt Hµ Néi cÊp thÎ V§V míi ®−îc phÐp tham gia thi
®Êu.
C¸c ®oµn kh¸ch mêi: chØ tham gia c¸c néi dung biÓu diÔn
Bao gåm c¸c ®èi t−îng
C¸c vâ s−, vâ sinh hiÖn ®ang tËp luyÖn t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së V¨n Ho¸ ThÓ
thao Du LÞch cña c¸c tØnh , thµnh ; trùc thuéc ngµnh ®−îc Héi Vâ thuËt Hµ Néi mêi
tham gia Gi¶i
C¸c vâ s−, vâ sinh lµ ng−êi ViÖt Nam , tËp luyÖn Vâ cæ truyÒn ViÖt Nam vµ ®ang
sinh sèng t¹i n−íc ngoµi ®−îc Héi Vâ thuËt Hµ Néi mêi tham gia Gi¶i
C¸c vâ s−, vâ sinh lµ ng−êi n−íc ngoµi , hiÖn ®ang tËp luyÖn Vâ cæ truyÒn ViÖt Nam
®−îc Héi Vâ thuËt Hµ Néi mêi tham gia Gi¶i
Yªu cÇu ®èi víi c¸c ®oµn, c¸ nh©n tham gia Gi¶i :
C¸c ®oµn tham gia ph¶i ®¨ng ký biÓu diÔn, thi ®Êu trong Gi¶i theo mÉu quy ®Þnh
kÌm theo §iÒu lÖ nµy , cã cam kÕt tu©n thñ mäi yªu cÇu quy ®Þnh cña Gi¶i

-

2.b.
-

2.c.
-

-

C¸c vâ s−, vâ sinh tham gia Gi¶i ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®¹o ®øc, søc kháe ®Ó tham gia
Gi¶i.

§IÒU 3 : Kinh phÝ :

• C¸c ®oµn tham gia Gi¶i tù tóc kinh phÝ ®i l¹i vµ c¸c chi phÝ kh¸c
• Ban tæ chøc sÏ kh«ng thu lÖ phÝ biÓu diÔn c¸c tiÕt môc cña c¸c ®oµn tham gia
§IÒU 4 : Néi dung biÓu diÔn vµ quy ®Þnh kü thuËt cña GI¶I :

4.1.

Néi dung thi ®Êu ®èi kh¸ng :

a) Tranh giải cá nhân (nam, nữ), thi đấu loại trực tiếp một lần thua;
b) Trang phục
- Bảo hiểm hạ bộ, bảo hộ răng (bắt buộc phải có), quần võ phục, áo cộc sát nách,
băng tay, áo choàng ... của vận động viên đơn vị tự trang bị;
- Áo giáp, găng tay, mũ che đầu do Ban tổ chức trang bị (mũ che đầu có thể tự
trang bị, nhưng phải được sự đồng ý của Tổng trọng tài);
c) Tổ chức thi đấu 10 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ:.
Nam :
Nữ :
1. Từ 42 kg đến 45kg
1. Từ 39 kg đến 42 kg
2. Trên 45 kg đến 48kg
2. Trên 42 kg đến 45 kg
3. Trên 48 kg đến 51kg
3. Trên 45 kg đến 48 kg
4. Trên 51 kg đến 54kg
4. Trên 48 kg đến 51kg
5. Trên 54 kg đến 57 kg
5. Trên 51 kg đến 54kg
6. Trên 57 kg đến 60 kg
6. Trên 54 kg đến 57 kg
7. Trên 60 kg đến 64 kg
7. Trên 57 kg đến 60 kg
8. Trên 64 kg đến 68 kg
8. Trên 60 kg đến 64 kg
9. Trên 68 kg đến 72 kg
10. Trên 72 kg đến 76 kg
d) Các vận động viên phải tự cân xác định trọng lượng trước khi bốc thăm, xếp lịch
và được phép đăng ký chính thức tại cuộc họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu;
e) Các vận động viên tham gia thi đấu cân chính thức vào lúc nhận trang phục thi
đấu (khi cân mặc quần võ và áo cộc sát nách), những vận động viên thừa hoặc thiếu cân sẽ
bị loại, vận động viên còn lại thắng kỹ thuật;
f) Mỗi hạng cân phải có từ 3 vận động viên của 3 đơn vị trở lên tham gia Ban tổ chức
mới tổ chức thi đấu.
g) Luật thi đấu: Thi đấu theo luật VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Ban hành kèm
theo Quyết định số 534 /QĐ-TCTDTT ngày 17/5/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục
Thể dục thể thao
4.2.

Néi dung thi ®Êu biÓu diÔn:

a) Ph©n chia néi dung: C¨n cø vµo ®¨ng ký cña c¸c ®¬n vÞ, c¸c vâ sü tham gia néi
dung thi ®Êu biÓu diÔn theo 7 néi dung sau:
1- Thi ®Êu biÓu diÔn quyÒn tù chän c¸ nh©n
2- Thi ®Êu biÓu diÔn bµi binh khÝ tù chän c¸ nh©n
3- Thi ®Êu biÓu diÔn bµi tù chän tËp thÓ ( quyÒn vµ binh khÝ)

4- Thi ®Êu biÓu diÔn song ®èi luyÖn tù do , gåm tay kh«ng víi tay kh«ng, tay
kh«ng víi binh khÝ vµ binh khÝ víi binh khÝ
5- Thi ®Êu biÓu diÔn c«ng phu néi c«ng- c«ng ph¸
6- Thi ®Êu biÓu diÔn tËp thÓ c¸c bµi d−ìng sinh.
7- Thi ®Êu biÓu diÔn L©n- S−- Rång.
b) Quy ®Þnh thi ®Êu biÓu diÔn :
-

-

-

-

C¸c néi dung c¸ nh©n (Thi ®Êu biÓu diÔn quyÒn tù chän c¸ nh©n vµ bµi binh khÝ tù chän
c¸ nh©n) kh«ng thi ®Êu c¸c bµi quy ®Þnh cña Liªn ®oµn Vâ Cæ truyÒn ViÖt Nam.
C¸c bµi ®ång diÔn quyÒn, binh khÝ tËp thÓ, ®ång diÔn vâ d−ìng sinh ph¶i cã sè l−îng tõ
5 vâ sinh trë lªn. Trong b¶n ®¨ng ký biÓu diÔn ph¶i ghi râ sè l−îng vâ sinh tham gia
®ång diÔn ®Ó Ban tæ chøc bè trÝ s©n biÓu diÔn phï hîp
Trong khi thi ®Êu biÓu diÔn , c¸c bµi ®ång diÔn kh«ng ®−îc phÐp ®Õm ®éng t¸c, kh«ng
®−îc phÐp thæi cßi; ®−îc phÐp thi ®Êu theo nh¹c, trèng, chiªng hoÆc ®äc lêi thiÖu. Bµi
thi ®Êu nµo vi ph¹m quy ®Þnh nµy, Ban tæ chøc kh«ng chÊm ®iÓm .
C¸c bµi ®ång diÔn tËp thÓ quyÒn, binh khÝ theo ®å h×nh trËn ph¸p ph¶i ®−îc th«ng b¸o
víi Ban gi¸m kh¶o vµ ®¨ng ký c¸c ®å h×nh cña bµi thi ®Êu. NÕu kh«ng th«ng b¸o vµ
®¨ng ký , Ban gi¸m kh¶o sÏ trõ ®iÓm kh«ng ®ång ®Òu trong thi ®Êu.
C¸c bµi vâ d−ìng sinh ®ång diÔn ph¶i thi ®Êu trªn nÒn nh¹c.
C¸c bµi thi ®Êu biÓu diÔn L©n - S− - Rång ph¶i thi ®Êu trªn nÒn trèng.
C¸c bµi biÓu diÔn néi c«ng cña 1 ®¬n vÞ chØ ®−îc tÝnh 1 tiÕt môc.
c) Quy ®Þnh vÒ trang phôc, binh khÝ:

-

C¸c vâ sü tham gia thi ®Êu biÓu diÔn ph¶i mÆc vâ phôc, trang phôc thi ®Êu theo quy
®Þnh riªng cña tõng cña m«n ph¸i, vâ ph¸i, vâ ®−êng, c©u l¹c bé .
C¸c tiÕt môc sö dông dông cô thi ®Êu biÓu diÔn (binh khÝ, néi c«ng - c«ng ph¸) , c¸c vâ
sü ph¶i tù trang bÞ c¸c dông cô ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn .
C¸c bµi binh khÝ chØ ®−îc sö dông binh khÝ t−îng h×nh b»ng chÊt liÖu an toµn, nghiªm
cÊm sö dông binh khÝ thËt cã thÓ g©y nguy hiÓm, s¸t th−¬ng.
d) Quy ®Þnh vÒ thêi gian bµi thi ®Êu biÓu diÔn :

-

C¸c bµi thi ®Êu biÓu diÔn ph¶i cã thêi gian thi ®Êu tõ mét ( 01) phót trë lªn . NÕu thêi
gian thi ®Êu d−íi mét phót, Ban gi¸m kh¶o sÏ kh«ng chÊm ®iÓm.
e) Quy ®Þnh vÒ chÊm ®iÓm néi dung thi ®Êu biÓu diÔn :

-

C¸c bµi thi ®Êu biÓu diÔn ( trõ néi dung néi c«ng , c«ng ph¸, vâ d−ìng sinh, L©n - S−Rång) sÏ ®−îc tÝnh nh− sau:
Néi dung
thi ®Êu
QuyÒn
c¸ nh©n
Binh khÝ
c¸ nh©n
§ång diÔn
tËp thÓ
Song ®èi
luyÖn tù do

5-10 ®
§iÓm
Kü thuËt
§iÓm
Kü thuËt
§iÓm
Kü thuËt
§iÓm
Kü thuËt

5-10 ®
§iÓm
biÓu diÔn
§iÓm
biÓu diÔn
§iÓm
biÓu diÔn
§iÓm
biÓu diÔn

Thang ®iÓm chÊm
5-10 ®
5-10 ®
§iÓm ®é khã
§iÓm
®éng t¸c KT
ThÓ lùc
§iÓm ®é khã
§iÓm
®éng t¸c KT
ThÓ lùc
§iÓm ®é khã
§iÓm
®éng t¸c KT
ThÓ lùc
§iÓm ®é khã
§iÓm
®éng t¸c KT
ThÓ lùc

Tæng ®iÓm
5-10 ®
§iÓm
biÓu c¶m
§iÓm
biÓu c¶m
§iÓm
®ång ®Òu
§iÓm hîp
lý cña KT

§iÓm lçi
trõ KT
§iÓm lçi
trõ KT
§iÓm lçi
trõ KT
§iÓm lçi
trõ KT

25-50 ®
25-50 ®
25-50 ®
25-50 ®

-

C¸c tiÕt môc thi ®Êu biÓu diÔn , c¨n cø theo chÊt l−îng bµi thi ®Êu biÓu diÔn vµ ®iÓm do
Ban Gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm ®Ó tÝnh huy ch−¬ng

4.3.
-

C¬ cÊu nh©n sù kü thuËt:

Ban gi¸m s¸t : cã chøc n¨ng gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña Gi¶i thi ®Êu.
Ban Chuyªn m«n: chÞu tr¸ch nhiÖm lËp ch−¬ng tr×nh biÓu diÔn, s¾p xÕp lÞch thi ®Êu,
®¶m b¶o c«ng t¸c chuyªn m«n cña gi¶i, bè trÝ nh©n sù cho c¸c tiÓu ban, gåm cã
o TiÓu ban gi¸m kh¶o-träng tµi : ®iÒu hµnh c¸c trËn ®Êu vµ chÊm ®iÓm c¸c tiÕt
môc cña Gi¶i thi ®Êu theo ®óng ®iÒu lÖ.
o TiÓu ban th− ký-kü thuËt : chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh- Ph¸t thanh- BÊm giê Gi¸m ®µi

§IÒU 5 : Quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký biÓu diÔn :

-

-

-

-

-

C¸c ®oµn ®¨ng ký tiÕt môc tham gia Gi¶i theo ®óng mÉu ®¨ng ký vµ quy ®Þnh vÒ
®¨ng ký biÓu diÔn, kÌm theo lµ b¶n cam kÕt chÊp hµnh §iÒu lÖ cña Gi¶i theo mÉu
®−îc göi kÌm theo b¶n §iÒu lÖ nµy.
C¸c ®oµn ®−îc mêi ph¶i nép ®Çy ®ñ GiÊy giíi thiÖu cña c¬ quan chñ qu¶n , danh
s¸ch l·nh ®¹o ®oµn, danh s¸ch ®¨ng ký tiÕt môc, hå s¬ c¸c thµnh viªn bao gåm : b¶n
ph« t« Chøng minh th− ND/ Hé chiÕu cña c¸c vâ sü , 2 ¶nh mµu 3x4 ®Ó Ban tæ chøc
lµm thÎ V§V.
Ban tæ chøc chØ chÊp nhËn nh÷ng b¶ng ®¨ng ký c¸c tiÕt môc biÓu diÔn cña c¸c ®oµn
®óng theo mÉu quy ®Þnh ( ban hµnh kÌm theo ®iÒu lÖ nµy), ghi râ rµng vµ ®Çy ®ñ :
Hä tªn vâ sü biÓu diÔn ( trõ bµi ®ång diÔn tËp thÓ sè ®«ng tõ 5 vâ sü trë lªn )
Tªn ®Çy ®ñ cña bµi biÓu diÔn , thuéc néi dung nµo trong sè c¸c néi dung quy
®Þnh ë trªn.
Thêi h¹n ®¨ng ký : Mäi b¶n ®¨ng ký ph¶i nép cho Ban th− ký - Héi Vâ thuËt Hµ
Néi tr−íc ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2012. Cã thÓ nép b»ng v¨n b¶n hoÆc göi b»ng th−
®iÖn tö file phÇn mÒm ( MS Word / Exell) cho ®Þa chØ : vothuat.hanoi@gmail.com
(thêi h¹n ®¨ng ký sÏ ®−îc tÝnh theo thêi gian göi th− ®iÖn tö )
Sau khi ®· lªn ch−¬ng tr×nh thi ®Êu tæng thÓ cho Gi¶i thi ®Êu , Ban chuyªn m«n sÏ
kh«ng nhËn bÊt kú ®Ò nghÞ thay ®æi nµo cña c¸c ®¬n vÞ.

§IÒU 6 : khen th−ëng vµ kû luËt :

-

-

-

Ban tæ chøc sÏ trao huy ch−¬ng vµng, b¹c, ®ång cho c¸c vâ sü ®¹t thµnh tÝch cao trong
Gi¶i thi ®Êu, cã giÊy chøng nhËn göi kÌm theo b¸o c¸o thµnh tÝch cho c¬ quan chñ qu¶n
n¬i ®Þa bµn cña m«n ph¸i, vâ ph¸i, vâ ®−êng, CLB ®ang tËp luyÖn.
Ban tæ chøc sÏ cã nh÷ng h×nh thøc kû luËt ®èi víi nh÷ng vâ sü vi ph¹m kû luËt . Khi cã
vâ sü/ V§V/ tËp thÓ vi ph¹m, Ban tæ chøc sÏ ®−a ra møc ®é xö lý tïy theo møc ®é
nghiªm träng cña viÖc vi ph¹m. Cã c¸c møc ®é sau :
+ Nh¾c nhë
+ KhiÓn tr¸ch
+ C¶nh c¸o, truÊt huy ch−¬ng ®èi víi nh÷ng vâ sü vi ph¹m kû luËt
+ C¶nh c¸o, cÊm thi ®Êu ®èi víi c¸c ®¬n vÞ vi ph¹m kû luËt.
C¸c ®¬n vÞ thi ®Êu tiÕt môc néi c«ng- c«ng ph¸ ph¶i tù dän dÑp vÖ sinh , nÕu kh«ng sÏ
bÞ ph¹t tiÒn Ýt nhÊt 500.000 ®ång vµ bÞ t−íc huy ch−¬ng ( nÕu cã) .

§IÒU 7: khiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ gi¸m kh¶o :

-

-

NÕu nh− c¸c ®¬n vÞ tham gia Gi¶i thi ®Êu cã khiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ chÊm ®iÓm cña Ban
gi¸m kh¶o , cã thÓ khiÕu n¹i b»ng v¨n b¶n theo mÉu cña Ban th− ký vµ nép lÖ phÝ khiÕu
n¹i lµ 200.000 ®/ tiÕt môc khiÕu n¹i.
Ban tæ chøc kh«ng chÊp nhËn bÊt kú khiÕu n¹i kh«ng b»ng v¨n b¶n cña c¸c ®¬n vÞ tham
gia. NÕu ®¬n vÞ nµo cã lêi nãi, hµnh ®éng ph¶n øng , kÝch ®éng vÒ kÕt qu¶ chÊm ®iÓm
th× sÏ chÞu h×nh thøc kû luËt nh− ®· quy ®Þnh ë trªn .

Héi vâ thuËt hµ Néi
CHñ TÞCH HéI

Vò Quang Vinh

B¶ng cam kÕt
T«i lµ

: _______________________________________

Chøc danh

: _______________________________________

§¹i diÖn cho ®¬n vÞ : _______________________________________
Thuéc tØnh/thµnh : _______________________________________
Sau khi xem xÐt tÊt c¶ néi dung §iÒu lÖ Gi¶i vâ thuËt cæ truyÒn Hµ NéI më
réng n¨m 2012 do Héi vâ thuËt vµ Ban tæ chøc Gi¶i ban hµnh , ®¬n vÞ chóng t«i

1.
2.

3.
4.

Xin cam kÕt
ChÊp hµnh ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c néi dung ®· ®−îc ®−a ra trong b¶n §iÒu lÖ.
Nép b¶ng ®¨ng ký thi ®Êu & biÓu diÔn theo ®óng mÉu quy ®Þnh cïng víi b¶n cam
kÕt vµ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ
NÕu nh− b¶ng ®¨ng ký kh«ng ®óng mÉu, kh«ng ®óng thêi h¹n, kh«ng cã b¶n cam
kÕt kÌm theo vµ bÞ lo¹i khái ch−¬ng tr×nh thi ®Êu, ®¬n vÞ chóng t«i sÏ kh«ng cã bÊt
kú ý kiÕn khiÕu n¹i nµo.
Tu©n thñ ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc mäi quy ®Þnh cña Ban tæ chøc Gi¶i.
Trong qu¸ tr×nh biÓu diÔn t¹i Gi¶i, c¸c vâ sü cña ®¬n vÞ chóng t«i sÏ tù chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ ®iÒu kiÖn søc khoÎ, thÓ lùc vµ an toµn th©n thÓ cña c¸c c¸ nh©n tham gia
biÓu diÔn. NÕu cã bÊt kú rñi ro nµo x¶y ra ®Òu kh«ng liªn quan ®Õn Ban tæ chøc vµ
chóng t«i sÏ kh«ng yªu cÇu Ban tæ chøc, Héi Vâ thuËt Hµ Néi chÞu bÊt kú tr¸ch
nhiÖm liªn ®íi nµo.

Ngµy ……. th¸ng ….... n¨m 2012

Thay mÆt : ______________________________
( Ký vµ ghi râ hä tªn)

§¬n vÞ ®¨ng ký : …………………………
B¶n ®¨ng ký tiÕt môc tham gia

Gi¶i vâ thuËt cæ truyÒn Hµ NéI më réng n¨m 2012
1/ Thi ®Êu biÓu diÔn bµi quyÒn tù chän c¸ nh©n
TT

Tªn bµi

Tªn vâ sü
thi ®Êu

HLV/Vâ s− phô
tr¸ch

Tªn vâ sü
thi ®Êu

HLV/Vâ s− phô
tr¸ch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2/ Thi ®Êu biÓu diÔn bµi binh khÝ tù chän c¸ nh©n
TT

Tªn bµi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3/ Thi ®Êu biÓu diÔn bµi tù chän tËp thÓ ( quyÒn vµ binh khÝ)- Sè l−îng trªn 5 vâ sinh
TT

1
2
3
4

Tªn bµi

Sè l−îng vâ sinh
biÓu diÔn

HLV/Vâ s− phô
tr¸ch

4/ Thi ®Êu biÓu diÔn song ®èi luyÖn tù do
TT

Tªn bµi

Tªn c¸c vâ sü
thi ®Êu

HLV/Vâ s− phô
tr¸ch

1
2
3
4
5
6
7
8

5/ Thi ®Êu biÓu diÔn tËp thÓ c¸c bµi d−ìng sinh )- Sè l−îng trªn 5 vâ sinh
TT

Tªn bµi

Sè l−îng vâ sinh
biÓu diÔn

HLV/Vâ s− phô
tr¸ch

1
2
3
4
5
6
7
8

6/ Thi ®Êu biÓu diÔn L©n- S−- Rång.
TT

Tªn bµi

HLV/Vâ s− phô tr¸ch

1
2
3
4

7/ Thi ®Êu biÓu diÔn néi c«ng ( chØ tÝnh 1 tiÕt môc).
TT

Néi dung

HLV/Vâ s− phô tr¸ch

8/Thi đấu đối kháng
TT

Hä vµ tªn

Giíi tÝnh
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
N÷
N÷
N÷
N÷
N÷
N÷
N÷
N÷

N¨m Sinh

H¹ng c©n

Từ 42 kg đến 45kg
Trên 45 kg đến 48kg
Trên 48 kg đến 51kg
Trên 51 kg đến 54kg
Trên 54 kg đến 57 kg
Trên 57 kg đến 60 kg
Trên 60 kg đến 64 kg
Trên 64 kg đến 68 kg
Trên 68 kg đến 72 kg
Trên 72 kg đến 76 kg
Từ 39 kg đến 42 kg
Trên 42 kg đến 45 kg
Trên 45 kg đến 48 kg
Trên 48 kg đến 51kg
Trên 51 kg đến 54kg
Trên 54 kg đến 57 kg
Trên 57 kg đến 60 kg
Trên 60 kg đến 64 kg

B¶n ®¨ng ký cã thÓ göi b»ng email ®Õn ®Þa chØ : vothuat.hanoi@gmail.com

Tr−ëng M«n/ Chñ nhiÖm- §¹i diÖn vâ ®−êng
( Ký vµ ghi râ hä tªn)

