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ĐIỀU LỆ GIẢI THI ĐẤU 

GIẢI ĐUA WINDSURF MỞ RỘNG  

LẦN THỨ 20 “THE 20th MUI NE FUN CUP 2019” 
 

I- Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Giải đua winsurf mở rộng lần thứ 20 mang tên “The 20th Mui Ne Fun Cup 2019” 

là cơ hội tốt để quảng bá cho du lịch Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng. Đây 

là giải đua được tổ chức hàng năm nhằm thu hút du khách  và tạo ra một sân chơi bình 

đẳng cho du khách trong nước cũng như du khách nước ngoài đến với Phan Thiết - 

Bình Thuận.  

2. Yêu cầu: 

- Mọi cá nhân, tổ chức tham gia đều phải tuân theo nội qui, điều lệ và phong cách ứng 

xử do Ban tổ chức đặt ra. 

- Mọi thí sinh đều phải tôn trọng tinh thần đoàn kết, tranh đua công bằng và học hỏi lẫn 

nhau. 

II- Đối tượng và điều kiện tham gia: 

1- Đối tượng: Tất cả các VĐV trong nước, nước ngoài, du khách đều có thể đăng ký dự 

thi. 

2- Điều kiện: Tất cả các thí sinh đều phải biết bơi thành thạo và có sức khỏe đảm bảo. 

III-Nội dung thi đấu và các qui định cụ thể: 

1. Nội dung – Cự ly thi đấu: 

* Dành cho VĐV chuyên nghiệp: 

- Đua theo hình chữ W cự ly 3.200m nam (xuôi chiều gió) 

* Dành cho VĐV nghiệp dư: 

- Quay vòng số 8 cự ly 3.200m nam 

- Quay vòng số 8 cự ly 3.200m nữ. 



2- Một số qui định cụ thể: 

- Giải thưởng dành cho cá nhân mỗi thí sinh, 

- Bất kỳ thí sinh nào thua 2 lần sẽ bị loại khỏi cuộc đua 

- Tùy theo số lượng thí sinh tham gia, Ban tổ chức sẽ chia làm nhiều nhóm đua để chọn 

người có thành tích cao nhất vào vòng chung kết. 

IV- Thời gian và địa điểm: 

1- Thời gian: 

- Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu lúc 09h sáng ngày 25/01/2019 tại Câu lạc 

bộ Jibe’s Beach – 90 Nguyễn Đình Chiểu – Hàm Tiến – Phan Thiết – Bình Thuận. 

- Giải sẽ diễn ra trong 02 ngày: 25 và 26 tháng 01 năm 2019. 

2- Địa điểm: 

Tại bờ biển trước Câu lạc bộ Jibe’s Beach Club – 90 Nguyễn Đình Chiểu – Hàm Tiến – 

Phan Thiết – Bình Thuận. 

V-Luật thi đấu: 

Áp dụng luật thi đấu quốc tế dành cho bộ môn winsurfing. 

VI. Chi phí và lệ phí: 

1- Chi phí: 

- Chi phí ăn ở và đi lại của các thí sinh do cá nhân tự trang trải. 

2- Lệ phí dự thi: 

- 50 USD/người nếu thí sinh mang theo dụng cụ thi đấu hoặc đã thuê dụng cụ tại Jibe’s. 

- 70 USD/người nếu sử dụng dụng cụ thi đấu do Jibe’s cung cấp. 

3- Phí giải quyết tranh chấp: 50 đô la Mỹ / tranh chấp. 

VII: Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại: 

1- Khen thưởng: 

- Huy chương sẽ được trao cho các cá nhân đoạt giải nhất, nhì, ba. Giải thưởng được 

trao cho tất cả các thí sinh tham dự. 



- Các giải thưởng khác được trao cho tất cả thí sinh tham gia nhờ sự tài trợ của:  

Starboard, Shamal, Minigolf, Severne, Wharehouse, AHI, Coco beach, Victoria, Blue 

ocean, Le fruit, Shensea, Full Moon Village Resort, Lang Ca Voi… 

2- Kỷ luật: 

- Nếu thí sinh vi phạm nội qui thi đấu thì tùy mức độ vi phạm, Ban tổ chức sẽ nhắc nhở, 

tước quyền thi đấu hoặc hủy kết quả thi đấu. 

3- Khiếu nại: 

Tất cả khiếu nại đều phải được viết thành văn bản và gửi đến Ban tổ chức. 

                                                                            Phan Thiết, ngày 21 tháng 11 năm 2018 

  DOANH NGHIỆP  

                                                                             TƯ NHÂN TRĂNG TRÒN  

                                                                                            GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

  

 

 Phạm Thị Hồng Phương 
 


