
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 
 

- Thời gian : Ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2013 
- Địa điểm : Cánh đồng vàng, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội  

- Nội dung thi đấu : Thi đấu cá nhân và đồng đội (Nội dung đồng đội tổ chức thi đấu 
nếu có 03 đội đăng ký trở lên) 
American Trap: 1 tổ (25 đĩa – 50 viên đạn), vận động viên bắn tính điểm 02 tổ.  
Bài bắn đấu loại:  

+ Ngày 19/01 bắn tính điểm 01 tổ (Nếu số điểm thấp VĐV có quyền đăng ký thêm 
01 tổ để bắn tính điểm) 

+ Ngày 20/01 bắn tính điểm 01 tổ (Nếu số điểm thấp VĐV có quyền đăng ký thêm 
01 tổ để bắn tính điểm). 
Bài bắn chung kết:  

 + Vận động viên bắn 01 tổ (25 đĩa - 50 viên đạn) 
 

- Đối tượng dự thi:  
1. Tất cả các cá nhân tuổi từ 18 trở lên.   
2. Các tổ chức được cử một hoặc một nhóm người tham gia giải đấu với tên của tổ 
chức mình.  
 
- Xếp hạng cá nhân: Lấy 08 VĐV có số điểm cao nhất (02 tổ bắn) ở vòng đấu loại để 
vào thi đấu chung kết. Bài bắn chung kết VĐV thi đấu 01 tổ (25 đĩa/tổ - 50 viên đạn), 
để xếp hạng Nhất, nhì, ba.  
- Xếp hạng đồng đội: Mỗi nội dung thi đồng đội gồm 02 vận động viên. Căn cứ theo 
tổng số điểm của 02 tổ bắn cao nhất ở bài bắn đấu loại để xếp hạng Nhất, nhì, ba.   
 
- Đăng ký luyện tập và thi đấu:  
- Thời gian đăng ký từ ngày 01/1/2013 đến hết ngày 15/01/2013.  
- Thời gian tập luyện từ ngày 05/1/2013. Giờ tập luyện từ 09:00 – 17:00 vào tất cả các 
ngày trong tuần.   
- Đăng ký thi đấu chính thức gồm 01 bản đăng ký thi đấu (theo mẫu của Ban tổ chức) 
và 02 ảnh 4x6 gửi về:  

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam 
Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 04.7336010 - Fax: 04.7336010 
Ban tổ chức   

 

 

GIẢI BẮN ĐĨA BAY QUẦN CHÚNG LONG VIỆT MỞ RỘNG 

 LONGVIET OPEN 2013 

Từ ngày 19/01 đến ngày 20/01/2013 

 Cánh đồng vàng, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

 

 



 

LỆ PHÍ THI ĐẤU VÀ TẬP LUYỆN 

 
*Lệ phí thi đấu:   1.000.000 VND (Một triệu đồng)  
(Lệ phí trên đã bao gồm tiền buffet, chưa bao gồm đạn và đĩa tập luyện, thi đấu ) 

 
*Lệ phí tập luyện :  
- Sân bãi bắn    : 100.000đ/buổi 
- Đĩa tập luyện, thi đấu   : 180.000đ (25 đĩa)  
- Đạn đĩa bay tập luyện và thi đấu : 20.000đ/viên 
- Hướng dẫn viên             : 100.000đ/buổi 
Ban tổ chức trang bị súng tập luyện. Nếu vận động viên nào có súng của cá nhân yêu 
cầu đăng ký với Ban tổ chức để làm thủ tục.   
 

Ban tổ chức 


