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-------------TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2018

THƯ MỜI
V/v tổ chức Giải quần vợt truyền thống Y – Nha – Dược lần thứ 28

CUP MORIAMIN-FORTE
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Nhân dịp chào mừng xuân Kỷ Hợi (2019) và kỷ niệm ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02/2019,
nhằm thắt chặt mối giao lưu thân hữu giữa các hội viên là cán bộ khoa học kỹ thuật công tác trong các
đơn vị y tế trên địa bàn TP.HCM. Như thông lệ, CLB Quần Vợt Y-Nha-Dược TP.HCM phối hợp với
Công ty Roussel Việt Nam tổ chức giải quần vợt truyền thống Y-Nha-Dược lần thứ 28. Cúp
MORIAMIN-FORTE lần thứ 13 vào 02 ngày thứ bảy và chủ nhật nhằm ngày 23- 24/02/2019 (tức 1920/01 năm Kỷ Hợi) do Công ty Roussel Việt Nam tài trợ độc quyền.
Giải năm nay có mở rộng cho một số đơn vị y tế tỉnh bạn tham dự.
I.

II.

BAN TỔ CHỨC
1. BS. Trần Thanh Mỹ

Chủ Tịch CLB QV Y-Nha-Dược

Trưởng ban

2. DS. Trần Việt Trung

TGĐ Công ty Pharmedic

Phó ban Thường trực

3. Thiếu Tướng PGS.TS. BS. Nguyễn Hồng Sơn GĐ BV 175

Phó ban

4. Thiếu Tướng BS. CKII Tống Mạnh Chinh GĐ BV 30/4

Phó ban

5. DS. Lê Việt Hùng

Phó ban

TGĐ Công ty Sapharco

6. TS.BS Trần Vĩnh Hưng GĐ BV Bình Dân

Phó ban

7. TS.BS Lê Thanh Chiến GĐ BV Trưng Vương

Phó ban

8. TS.BS Bùi Mạnh Côn

GĐ BV An Bình

Phó ban

9. DS. Lê Việt Hùng

GĐ Công ty Roussel VN

Phó ban

10.CN. Trần Hữu Thiện

CT Công Đoàn Công ty Sapharco

Thành viên

11.DS. Trần Út

Công ty Pharmedic

Thường trực

12.DS. Đinh Duy Cường

TP. Marketing Công ty Roussel VN Thành viên

13.DS. Trần Ngọc Thi

Công ty United Pharma

Thành viên

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
1. Là Bác sĩ, Nha sĩ, Dược sĩ hoặc cán bộ kỹ thuật thuộc ngành y tế và cán bộ công nhân viên
công tác trong ngành Y tế có hợp đồng lao động tối thiểu từ 1 năm trở lên (cùng bản photo
sổ BHXH kèm theo).
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2. Các VĐV khi thi đấu phải mang theo giấy tờ để chứng minh cụ thể tại đơn vị mình công
tác. Ban tổ chức không cho tham gia thi đấu khi phát hiện VĐV không hợp lệ.
Riêng vận động viên các tỉnh phải là Dược sĩ hoặc Bác sĩ.
3. Tất cả VĐV tham gia giải phải đăng ký thi đấu đôi và đồng đội phải đúng theo đơn vị
công tác (không ghép chéo hay liên kết với đơn vị khác). Nếu đơn vị đủ số lượng VĐV
tham gia thi đấu đồng đội (tối thiểu 6 VĐV) thì đăng ký với tên của đơn vị mình thi đấu.
Không đủ VĐV thì đăng ký thi đấu nội dung đánh đôi đúng đơn vị đang công tác.
4. VĐV tham dự đăng ký theo mẫu (đính kèm) phải được thủ trưởng cơ quan xác nhận và giới
thiệu.
5. Ban tổ chức sẽ kiểm tra danh sách VĐV tham dự chiếu theo điều lệ giải trước khi tổ chức
đăng ký bốc thăm, đề nghị các đơn vị đề cử danh sách VĐV tham dự theo đúng điều lệ giải.
III.

QUI ĐỊNH GIẢI VÀ HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG
1. Giải lãnh đạo: Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh Viện, Công ty Dược,... và khách mời
các ban ngành thân hữu.
2. Giải đôi nam: chia theo hạng tuổi
-

Dưới 50 tuổi (sinh từ 1969 trở về sau).

-

Từ 50 tuổi trở lên (sinh từ 1968 trở về trước).

3. Giải đồng đội
-

Mỗi đội đăng ký ít nhất 06 VĐV tham dự, không giới hạn tuổi để thi đấu 3 trận
đôi (không đấu trận đơn). Mỗi VĐV không được thi đấu quá 1 trận đồng đội.

Ghi chú:

IV.

-

Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu không quá 6 cặp đôi nam cho cả 2 hạng tuổi (không có
giải nữ).

-

Lứa tuổi nào sẽ thi đấu lứa tuổi đó (không ghép chéo).

-

Trường hợp đơn vị chỉ có 2 VĐV không ở cùng hạng tuổi thì 2 VĐV chỉ có thể đăng
ký thi đấu đôi < 50 tuổi.

GIẢI THƯỞNG
1. Giải lãnh đạo:
Vô địch

2 cúp

-

Hạng nhì

2 cúp

-

Đồng hạng ba (2 giải)

2 cúp

2. Giải đôi nam dưới 50 tuổi
-

Vô địch

2 cúp + 2 cờ + 2.000.000đ

-

Hạng nhì

2 cúp

+ 1.500.000đ

-

Đồng hạng ba (2 giải)

2 cúp

+ 1.000.000đ

3. Giải đôi nam trên 50 tuổi
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-

Vô địch

2 cúp + 2 cờ + 2.000.000đ

-

Hạng nhì

2 cúp

+ 1.500.000đ

-

Đồng hạng ba (2 giải)

2 cúp

+ 1.000.000đ

4. Giải đồng đội
-

Vô địch

1 cúp + 1 cờ + 5.000.000đ

-

Hạng nhì:

1 cúp

+ 3.000.000đ

-

Đồng hạng ba (2 giải)

1 cúp

+ 2.000.000đ

5. Giải phong cách

Cờ + quà

Lễ trao giải và liên hoan tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 24/02/2019.
Điạ điểm trao giải: Lầu 6A, VICTORY HOTEL, 14 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. HCM
Ghi chú:

V.

-

Các đơn vị tham dự được tặng cờ lưu niệm, nón, áo và quà.

-

Các VĐV có mặt tại sân đấu lúc 7h30 ngày 23/02/2019 để nhận áo, nón, quà

-

Ngày 23/02/2019 thi đấu đôi Lãnh Đạo, đôi nam trên 50 và đôi nam dưới 50.

-

Ngày 24/02/2019 thi đấu đồng đội.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Hạn chót đăng ký:
Kể từ ngày nhận thông báo này đến ngày thứ ba (18/02/2019, nhằm ngày mùng
14/01/2019 âm lịch) tại Công ty Roussel Việt nam, Địa chỉ: 702 Trường Sa – Phường 14,
Quận 3,TP Hồ Chí Minh. Tel: (84.028) 39 31 5518. Fax: (84.028) 39 31 5520, liên hệ:
Ds. Đinh Duy Cường: ĐT 0913 845 259, Email: duycuong@rousselvietnam.com.vn.
Ds. Huỳnh Ngọc Phi Long: ĐT 0918 325 533, Email: philong@rousselvietnam.com.vn.
Cn. Phan Thị Phi Nhạn: ĐT 0903 387 756, Email: phinhan@rousselvietnam.com.vn.
Ds. Trần Út: ĐT: 0903 662 900, Email: tranutkm@gmail.com , Fax : 028. 3838 9127.
2. Họp bốc thăm thi đấu:
9h sáng Thứ Ba, 19/02/2019 (nhằm ngày 15/01/2019 âm lịch), tại Hội trường Nhà hàng
CHÂTEAU Số 104A Trần Quốc Toản - phường 7 - Quận 3 – TP.HCM. 11h liên
hoan tại nhà hàng CHÂTEAU
3. Địa điểm thi đấu:
Cung văn hóa Lao Động TP.HCM, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.
4. Khai mạc giải: 7h30 sáng thứ bảy, ngày 23/02/2019.
5. Thông báo này: Được đăng tải trên
 Website Công ty Roussel Việt Nam: www.rousselvietnam.com.vn
 Fanpage Moriamin Forte: https://www.facebook.com/moriaminforterousselvn/
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VI.

KINH PHÍ
1. Theo truyền thống hàng năm Công ty Roussel VN tài trợ độc quyền.
2. Thu lệ phí đăng ký thi đấu: Mỗi VĐV tham dự nộp lệ phí 100.000 đồng.

VII.

CÁC ĐIỀU KHOẢN QUI ĐỊNH THÊM

Thể lệ:
1. Mỗi trận thi đấu trong 6 bàn và chọn quả bóng vàng khi tỉ số là 40 – 40. Riêng trận
chung kết theo hình thức tính điểm bình thường.
2. Quá 05 phút sau khi BTC hoặc trọng tài gọi tên VĐV để thi đấu nếu VĐV không có mặt
xem như bỏ cuộc.
3. Tất cả các VĐV tham dự phải theo đúng danh sách đã đăng ký và đúng đối tượng tham
dự. Nếu BTC hoặc các đội phát hiện có sự sai trái thì tùy theo mức độ, BTC sẽ xử lý từ
cảnh cáo đến loại khỏi giải.
4. Trong quá trình thi đấu, các đội phải có đủ giấy tờ cần thiết để chứng minh VĐV của đội
mình. Khi có sự khiếu nại, BTC có thể yêu cầu xuất trình CMND, thẻ CNV, BHYT,
HĐLĐ. Sau 10 phút, nếu không xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh hợp lệ của VĐV
của đơn vị mình, BTC sẽ xử thua cuộc.
5. Chỉ có đội trưởng mới được quyền khiếu nại trước 15 phút của trận đấu, phải nộp lệ phí
cho BTC là 200.000 đồng và chỉ được hoàn trả lại nếu khiếu nại đúng, đồng thời đội vi
phạm điều lệ phải nộp 200.000 đồng tiền phạt cho BTC.
6. Các VĐV tham dự phải bảo đảm tinh thần TDTT, không cay cú ăn thua, không có hành
động hoặc cử chỉ xúc phạm đến đội bạn.
7. Đội nào đã đăng ký mà bỏ cuộc nhiều, BTC có quyền hạn chế số lượng năm sau.
8. BTC là người quyết định cuối cùng tiêu chuẩn VĐV hợp lệ hay không hợp lệ sau khi có
khiếu nại về nhân sự. Các vấn đề khác ngoài những qui định trên đây sẽ do BTC quyết
định.
Kính mong Ban lãnh đạo, quí đơn vị thông báo đến các VĐV trong đơn vị và tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho các VĐV tham dự, góp phần tạo không khí rèn luyện sức khỏe, vui sống cho các
cán bộ ngành y tế.
TM Ban Tổ Chức
Trưởng Ban

BS. Trần Thanh Mỹ
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