
Bạn đam mê bóng rổ?
Muốn có cơ hội tranh tài cao thấp?
Hay chỉ đơn giản là muốn cọ sát nâng cao kỹ năng bản thân?

Hiểu được những khát khao cháy bỏng của các bạn, Câu lạc bộ bóng rổ Hoa Sen Thunderz

trân trọng gửi đến các bạn sinh viên giải thi đấu bóng rổ 3 on 3:

HOA SEN 3 ON 3 BASKETBALL TOURNAMENT
Đánh thức niềm đam mê

Giải thưởng vô cùng hấp dẫn:

01 Giải nhất 600.000 VND + Kỷ niệm chương

01 Giải nhì 400.000 VND + Kỷ niệm chương

01 Giải ba 200.000 VND + Kỷ niệm chương

01 Giải cầu thủ xuất sắc 100.000 VND

(*) Tất cả các giải thưởng nêu trên sẽ được trao cùng với cờ của cuộc thi và giấy

chứng nhận của BTC trong buổi party bế mạc giải đấu được tổ chức cho tất cả

các đội tham gia thi đấu tham dự!!!

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

 Thời gian thi đấu: từ ngày 08/04/2012 đến ngày 22/04/2012

Địa điểm thi đấu: . Địa chỉ: 1 Lữ Gia, Q. 11, TP.

Hồ Chí Minh

 Số lượng đội thi đấu: từ 16 – 20 đội được chia làm 4 bảng dựa trên bốc thăm.

Yêu cầu vận động viên:

 Tất cả các bạn sinh viên đang theo học các hệ ĐH, CĐ, KTV, NIIT tại trường Đại học

Hoa Sen và các thành viên trong CLB bóng rổ Hoa Sen.

 Cựu sinh viên các khóa đã tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo chính quy của

trường Hoa Sen.
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 Lưu ý: Mỗi đội phải tự chuẩn bị trang phục thi đấu chung của đội. (đồng phục bóng rổ

cùng màu, có số).

Hình thức đăng ký : thi đấu theo đội (tối đa 5 thành viên)

 Đăng ký trực tiếp tại bàn Ban tổ chức đặt tại cơ sở 2, Công viên phần mềm Quang

Trung.

 Các đội tải “Phiếu thông tin” http://www.mediafire.com/?tythhifpplxh2uj về điền

thông tin và nộp lại bàn BTC đặt tại CS2 hoặc gửi về email: hsu.3on3@gmail.com.

 Lưu ý:

- Các đội khi đăng ký nộp kèm thẻ sinh viên (đối với sinh viên đang học tại

trường) và CMND (đối với các thành viên trong CLB bóng rổ Thunderz).

- Những đội gửi thông tin qua email vui lòng bổ sung mỗi VĐV 2 tấm hình 3x4

vào ngày Bốc thăm xếp lịch thi đấu.

 Thời gian đăng ký: Từ 08/03/2012 đến hết ngày 28/03/2012

 Lệ phí tham gia: 200,000 VNĐ + số tiền ký quỹ: 200,000 VNĐ (Sẽ hoàn trả lại các

đội nếu trong suốt giải đấu các đội không vi phạm Điều lệ giải)

THỂ THỨC THI ĐẤU

 Mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Thắng = 2 điểm, thua = 1 điểm.

 Chọn 2 đội Nhất và Nhì của mỗi bảng vào giai đoạn 2 (vòng Tứ kết) thi đấu chéo, loại

trực tiếp để vào vòng Bán kết.

 Chọn 4 đội thắng ở giai đoạn 2 thi đấu chéo, loại trực tiếp để vào vòng Chung kết.

 2 đội thắng Bán kết sẽ thi đấu trận Chung kết tranh Nhất, nhì.

 2 đội thua Bán kết sẽ thi đấu trận Chung kết tranh Hạng 3.

Thông tin liên hệ:

Để biết thêm thông tin chi tiết của giải đấu các bạn vui lòng truy cập

Facebook: http:// www.facebook.com/hsu.3on3

Topic tại Forum trường: http://www.sinhvienhoasen.com/

Hoặc Hotline: 0907.704.178 (anh Vũ) – 0122.461.9471 (anh Nhật)

Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chân lên để tham dự giải đấu bóng rổ đầu tiên được
tổ chức cho toàn thể cộng đồng sinh viên Hoa Sen!!!Hẹn gặp các bạn tại trận chung
kết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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