
       SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            LIÊN ĐOÀN THỂ DỤC                                                                                          

             

        Số:   30 / ĐL-LĐTD                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 10 năm 2022 
 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Giao lưu, phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn Khiêu vũ Thể thao (Dancesport) và Khiêu Vũ Nghệ Thuật 

trong cả nước.  

2. Tạo điều kiện cho các Vận Động Viên có cơ hội làm quen, cọ sát và rèn luyện với môi trường thi đấu, giao lưu 

học hỏi về chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, và nâng cao thành tích thi đấu. 

3. Nhằm tìm kiếm đào tạo tài năng bổ sung vào Đội Tuyển Khiêu Vũ Thể Thao Tp.HCM 

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM - CHƯƠNG TRÌNH SƠ BỘ 

_ Thời gian: từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022 

_ Địa điểm: Nhà thi đấu Rạch Miễu  

                     Số 01 Hoa Phượng, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.Hcm  
 

 Thời gian Nội dung 

Thứ bảy 

26/11 

7:00 – 10:00 Chạy sàn , phát số báo danh 

11:00 – 19:00  Thi đấu 

Chủ nhật 

27/11 
8:00 – 20:00  Thi đấu 

**Giờ thi đấu thực tế có thể thay đổi so với chương trình dự kiến mà BTC không cần phải thông báo trước, do đó các VĐV, cặp VĐV phải có mặt 

tại khu vực tập trung chuẩn bị thi đấu trước 60 phút so với giờ thi đấu dự kiến ghi trong chương trình, nếu 2 sự kiện thi đấu đó diễn ra trong 

khoảng thời gian đã nói ở trên mà VĐV, cặp VĐV đó không có mặt BTC giải đấu sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. 

III. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU  

_ Tính chất thi đấu: Thi đấu xếp hạng Nhất, Nhì, Ba.  

_  Đối tượng tham gia: 

 • Các VĐV/cặp VĐV hiện đang tập luyện, thi đấu Khiêu Vũ Thể Thao trong cả nước. 

 • Các Đơn vị/ Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe và sự an toàn đối với các thành viên của đơn vị 

mình. 

IV. QUY ĐỊNH CHUNG 

• Luật thi đấu và chấm điểm theo quy định của W.D.S.F  

• Âm nhạc của các hạng thi do BTC quy định:  

 + Đối với phần thi nhóm: 1 phút 30 giây.            

 + Đối với phần thi solo của các cặp nhảy: 1 phút. 

V. KHIẾU NẠI  

• Trong quá trình diễn ra giải đấu, VĐV phải tuân thủ theo sự phán quyết của hội đồng Trọng tài, không được 

quyền khiếu nại về kết quả, điểm thi trong thi đấu.  

• Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.  

 

ĐIỀU LỆ 

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG 

VÀ CÚP KHIÊU VŨ HỌC ĐƯỜNG NĂM 2022 

 



VI. BẢNG QUY ĐỊNH LỨA TUỔI (không áp dụng cho bảng Cộng Tuổi) 

LỨA TUỎI NĂM SINH LỨA TUỎI NĂM SINH 

Nhi đồng 1 2017 trở về sau 

Nhi đồng 2 2016 đến 2015 

Thiếu nhi 1 2014 đến 2013 

Thiếu nhi 2 2012 đến 2011 

Thiếu niên 1 2010 đến 2009 

Thiếu niên 2 2008 đến 2007 

Trẻ 2006 đến 2004 

Trước thanh niên 2003 đến 2001 

Thanh niên Từ 2000 trở về trước 

Trung niên 1 
Một VĐV phải đạt tối thiểu 35 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1987 trở về trước). VĐV còn 

lại tối thiểu phải 30 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1992 trở về trước) 

Trung niên 2 
Một VĐV phải đạt tối thiểu 45 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1977 trở về trước). VĐV còn 

lại tối thiểu phải 40 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1982 trở về trước) 

Trung niên 3 
Một VĐV phải đạt tối thiểu 55 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1967 trở về trước). VĐV còn 

lại tối thiểu phải 50 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1972 trở về trước) 

Cao niên 
Một VĐV phải đạt tối thiểu 65 tuổi trở lên ( sinh tử năm 1957 trở về trước). VĐV còn 

lại tối thiểu phải 60 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1962 trở về trước) 

 

VII. XẾP HẠNG VÀ TRAO GIẢI  

+ Giấy chứng nhận và huy chương: từ hạng Nhất đến hạng Ba                             

+ Trao Cúp Hạng Nhất cho tất cả các sự kiện Đóng/ Hạng A 5 điệu mở/ Hạng A và FA Vô Địch Quận (cúp học 

đường)/ Hạng Vô Địch EO, ATN nghệ thuật 

+ Showdance/Formation/Linedance/Nhịp vui sống khỏe: trao giấy chứng nhận cho tất cả thành viên, trao Cúp Nhất 

+ Trao Cúp Toàn Đoàn Nhất – Nhì – Ba cho 3 đơn vị có đóng góp nhiều nhất *(được tích điểm cùng với giải Cúp 

Học Đường) 

+ Trao Cúp Nhất cho Vận Động Viên/ Cặp VĐV đăng kí sự kiện nhiều nhất giải 

+ Trao Cúp Toàn Đoàn Nhất – Nhì – Ba cho 3 Trường Học có đóng góp nhiều nhất 

VIII. LỆ PHÍ THI 

_ Đôi nhảy (2 người): 400.000đ/ nội dung mở ;  500.000đ/ nội dung đóng 

_ Nhảy đơn (1 người): 300.000đ/ nội dung mở ; 350.000đ/ nội dung đóng 

_ Formation (đồng diễn)/ Linedance: 250.000đ/ VĐV/ bài dự thi(Tổng kinh phí sẽ được nhân lên theo số lượng VĐV 

có trong bài thi)  

_ Showdance: 800.000đ/ bài dự thi  

_ Nhịp sống vui khỏe: 200.000/ VĐV/ bài dự thi(Tổng kinh phí sẽ được nhân lên theo số lượng VĐV có trong bài 

thi)  

IX. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ  

1. CÚP HỌC ĐƯỜNG: sẽ đăng kí trực tiếp trên Link: 

https://docs.google.com/forms/d/18ZtWjD3EiHRTg_asdvMcVmOrmKYVfuuth1XZwZDC60A/edit                                                                                                                                                                           

_ Hoặc gửi form đăng kí về Email: gracedance.vn@gmail.com         

*Lưu ý: Cúp học đường các Vđv/ đôi nhảy phải đăng kí dưới tên trường đang theo học. 

2. Giải Vô địch KVTT Tp.Hcm mở rộng: đăng ký Online qua đường Link: http://gracedance.vn/                  

** Hạn chót đăng ký: ngày 15 tháng 11 năm 2022 

Liên hệ: 0937.712.002 (Tuấn) – 0937.712.003 ( Trâm) 

mailto:gracedance.vn@gmail.com


 

 

** Lưu ý: tại giải Vô địch Cúp học đường, các Vđv/Cặp đôi phải đăng kí dưới tên trường đang theo học 

 

VÔ ĐỊCH QUẬN 

*sự kiện này dành cho các Vđv đang sinh sống và học tập tại Việt Nam 

 Bắt buộc Vũ hình Syllabus (không bắt buộc Vũ hình quy định của Liên đoàn thể dục Việt nam dành cho lứa nhi 

đồng, thiếu nhi). Trang phục đúng quy định đối với lứa tuổi Nhi đồng và Thiếu nhi. 

Lứa tuổi Hạng thi 
 

 

 

 

Nhi đồng 

Thiếu nhi 

Thiếu niên 

Trước thanh niên 

-Hạng A                                                                                    (Lt/Std) 

-Hạng B                                                                                    (Lt/Std) 

-Hạng C                                                                                    (Lt/Std) 

-Hạng D1/D2/D3                                                                     (Lt/Std) 

-Hạng E1/E2/E3/E4/E5                                                            (Lt/Std)    

-Hạng FA                                                                                 (Lt/Std) 

-Hạng FB                                                                                 (Lt/Std) 

-Hạng FC                                                                                 (Lt/Std) 

-Hạng FD1/FD2/FD3                                                              (Lt/Std) 

-Hạng F1/F2/F3/ F4/F5                                                           (Lt/Std) 

Showdance Nhi đồng – Thiếu nhi / Thiếu niên – Dưới 21 *(từ 3 vđv trở xuống) 

Formation (đồng diễn) Nhi đồng – Thiếu nhi / Thiếu niên – Dưới 21 *(từ 4 vđv trở lên) 

 

GIẢI CÚP HỌC ĐƯỜNG MỞ RỘNG 

*sự kiện này dành cho các Vđv đang sinh sống và học tập tại Việt Nam 

 Bắt buộc Vũ hình Syllabus (không bắt buộc Vũ hình quy định của Liên đoàn thể dục Việt nam dành cho lứa nhi 

đồng, thiếu nhi). Trang phục đúng quy định đối với lứa tuổi Nhi đồng và Thiếu nhi. 

Lứa tuổi Hạng thi 

Nhi đồng 1 

Nhi đồng 2 

Thiếu nhi 1 

Thiếu nhi 2 

Thiếu niên 1 

Thiếu niên 2 

Trẻ 

Trước thanh niên 

-Hạng A                                                                                    (Lt/Std) 

-Hạng B                                                                                    (Lt/Std) 

-Hạng C                                                                                    (Lt/Std) 

-Hạng D1/D2/D3                                                                     (Lt/Std) 

-Hạng E1/E2/E3/E4/E5                                                            (Lt/Std)    

-Hạng FA                                                                                 (Lt/Std) 

-Hạng FB                                                                                 (Lt/Std) 

-Hạng FC                                                                                 (Lt/Std) 

-Hạng FD1/FD2/FD3                                                              (Lt/Std) 

-Hạng F1/F2/F3/ F4/F5                                                           (Lt/Std) 

Showdance Nhi đồng – Thiếu nhi / Thiếu niên – Dưới 21 *(từ 3 vđv trở xuống) 

Formation (đồng diễn) Nhi đồng – Thiếu nhi / Thiếu niên – Dưới 21 *(từ 4 vđv trở lên) 

*A Lt/Std: S,C,R,P,J / W,T,VW,F,Q                          *D1 Lt/Std: C,R / W,T                             *E1 Lt/Std: C / W                       E4 Lt/Std: S / F 

  B Lt/Std: S,C,R,J / W,T,F,Q                                      D2 Lt/Std: C,J / W,Q                              E2 Lt/Std: R / T                         E5 Lt/Std: P / VW 

  C Lt/Std: C,R,J / W,T,Q                                             D3 Lt/Std: S,R / T,F                               E3 Lt/Std: J / Q         

** A,B,C,D,E: hạng Đôi                            ** FA,FB,FC,FD,F: hạng Solo                 

 

 

GIẢI VÔ ĐỊCH CÚP HỌC ĐƯỜNG MỞ RỘNG 2022 

 



     ** Phần thi đôi/showdance/formation: khi đăng kí sẽ chọn 1 trường đại diện.  

**Phần thi đôi: Một trong 2 VĐV phải nằm trong độ tuổi quy định. Và thi theo hạng tuổi của VĐV có tuổi 

lớn hơn.  

_ Các vđv/ đôi vđv được phép nhảy vượt lên 2 lứa tuổi 

_ Các vđv/ đôi vđv được phép nhảy vượt cấp 2 hạng thi 

_ Không được phép thay đổi bạn nhảy trong cùng một nội dung thi đấu. 

** CÚP HỌC ĐƯỜNG: sẽ đăng kí trực tiếp trên Link: 

https://docs.google.com/forms/d/18ZtWjD3EiHRTg_asdvMcVmOrmKYVfuuth1XZwZDC60A/edit                                                                                                                                                                           

_ Hoặc gửi form đăng kí về Email: gracedance.vn@gmail.com          

 

 

BẢNG A: KHIÊU VŨ THỂ THAO 

GIẢI ĐÓNG CÂU LẠC BỘ 

*Nội dung này dành riêng cho các VĐV trong cùng Câu lạc bộ hoặc giữa các Câu lạc bộ có thỏa thuận thi đấu với nhau. 

Không tổ chức thi đấu đối với những nội dung Đóng có dưới 3 VĐV/đôi. 
** Bảng Đóng Câu Lạc Bộ dành cho lứa tuổi Nhi Đồng đến Dưới 21. Không bắt buộc Vũ hình Syllabus (Nhi 

đồng đến Thiếu nhi). Trang phục tự do. 

GIẢI MỞ CÂU LẠC BỘ 

*A Lt/Std: S,C,R,P,J / W,T,VW,F,Q                        *D1 Lt/Std: C,R / W,T                              *E1 Lt/Std: C / W                          E4 Lt/Std: S / F 

  B Lt/Std: S,C,R,J / W,T,F,Q                                    D2 Lt/Std: C,J / W,Q                               E2 Lt/Std: R / T                          E5 Lt/Std: P / VW 

  C Lt/Std: C,R,J / W,T,Q                                          D3 Lt/Std: S,R / T,F                                E3 Lt/Std: J / Q         

** A,B,C,D,E: hạng Đôi                                     ** FA,FB,FC,FD,F: hạng Solo               **EO: hạng Vô địch đôi 

 

 

 

 

 

Thanh Niên Trung niên 1-2 Trung niên 3 Cao niên 

-Hạng A                        (Lt/Std) 

-Hạng B                        (Lt/Std) 

-Hạng C                        (Lt/Std) 

-Hạng D1/D2/D3          (Lt/Std) 

-Hạng E1/E2/E3/E4/E5(Lt/Std)    

-Hạng FA                     (Lt/Std) 

-Hạng FB                      (Lt/Std) 

-Hạng FC                     (Lt/Std) 

-Hạng FD1/FD2/FD3  (Lt/Std) 

-Hạng F1/F2/F3/F4/F5 (Lt/Std) 

-Hạng A                         (Lt/Std) 

-Hạng B                         (Lt/Std) 

-Hạng C                         (Lt/Std) 

-Hạng D1/D2/D3          (Lt/Std) 

-Hạng E1/E2/E3/E4/E5 (Lt/Std) 

   

-Hạng FD1/FD2/FD3    (Lt/Std) 

-Hạng F1/F2/F3/F4/F5  (Lt/Std) 

 

-Hạng B                     (Lt/Std) 

-Hạng C                     (Lt/Std) 

-Hạng D1/D2/D3      (Lt/Std) 

-Hạng E1/E2/E3/E4  (Lt/Std) 

-Hạng FD1/FD2/FD3(Lt/Std) 

  

-Hạng F1/F2/F3/F4  (Lt/Std) 

 

-Hạng C            (Lt/Std) 

-Hạng D1/D2   (Lt/Std) 

-Hạng E1/E2/E3(Lt/Std) 

-Hạng FD1/FD2(Lt/Std) 

-Hạng F1/F2/F3(Lt/Std) 

  

 

Vô Địch: Hạng EO1/EO2/EO3/EO4/EO5                                                                                                                     (Lt/Std) 

Cộng tổng tuổi 85/100/120: Hạng A/B/C/D1/D2/D3/E1/E2/E3/E4/E5                                                                       (Lt/Std) 

Thầy trò Thanh niên/Trung niên – Beginner Thanh niên/Trung niên: Hạng B/C/D1/D2/D3/E1/E2/E3/E4         (Lt/Std) 

Ladies Thanh niên/Trung niên: Hạng D1/D2/D3/E1/E2/E3/E4                                                                                 (Lt/Std) 

Showdance Thanh niên/Trung niên *(từ 3 vđv trở xuống) 

Formation ( Đồng Diễn ) Thanh niên/Trung niên *(từ 4 vđv trở lên) 

mailto:gracedance.vn@gmail.com


BẢNG B: KHIÊU VŨ NGHỆ THUẬT 

GIẢI ĐÓNG CÂU LẠC BỘ 

Nội dung này dành riêng cho các VĐV trong cùng Câu lạc bộ hoặc giữa các Câu lạc bộ có thỏa thuận thi đấu với 

nhau. Không tổ chức thi đấu đối với những nội dung Đóng có dưới 3 đôi. 

GIẢI MỞ CÂU LẠC BỘ 

Thanh Niên Trung niên 1-2 Trung niên 3 Cao niên 

-Hạng A                            

-Hạng B                          

-Hạng C                            

-Hạng D1/D2/D3             

-Hạng E1/E2/E3/E4/E5/E6/E10   

-Hạng B                          

-Hạng C                            

-Hạng D1/D2/D3             

-Hạng E1/E2/E3/E4/E5/E6 

-Hạng C                            

-Hạng D1/D2/D3             

-Hạng E1/E2/E3/E4/E5/E6 

-Hạng D1/D2/D3            

-Hạng E1/E2/E3/E4/E5/E6 

Vô Địch: Hạng ATN/EO1/EO2/EO3/EO4/EO5/EO6/EO7/EO8/EO9/EO10/EO11                                                                                                                                           

Cộng tổng tuổi 85/100/120: Hạng B/C/D1/D2/D3/E1/E2/E3/E4/E5/E6                                                                                    

Thầy trò Thanh niên/Trung niên: Hạng B/C/D1/D2/D3/E1/E2/E3/E4/E5/E6                      

Ladies Thanh niên/Trung niên: Hạng E1/E2/E3/E4/E5/E6                      

Linedance Thanh niên/Trung niên *(từ 6 vđv trở lên) 

*A: Chachacha, Rumba, Bebop, Boston, Tango                        B: Bebop, Rumba, Tango, Boston                                 C: Bebop, Rumba, Tango 

D1: Tango, Boston                                                                     D2: Chachacha, Rumba                                                D3: Bebop, Paso 

E1: Chachacha    E2: Rumba   E3: Bebop   E4: Boston   E5: Tango   E6: Paso   E7: Walze   E8: Bebop 2 nữ   E9: Salsa   E10: Bachata   E11: 

Tango Argentine 

ATN: Chachacha, Rumba, Bebop, Boston, Tango, Paso, Walze                                                                                       EO: hạng Vô địch đôi 

 

. Bảng Vô Địch (E0): dành cho mọi lứa tuổi  

. Bảng Thầy Trò: xét theo độ tuổi của người Trò, áp dụng theo bảng tuổi quy định.*(Trọng Tài chỉ chấm điểm 

VĐV mang số báo danh, tức là người Trò) 

. Bảng Beginner : Bắt buộc Vũ Hình Syll. Trang Phục tự do. áp dụng theo bảng tuổi quy định  

. Bảng Ladies: : là sự kiện 2 nữ nhảy với nhau. 2 nữ nhảy ghép với nhau ở bảng Ladies được phép tách ra 

tham gia thi Solo. không bắt buộc vũ hình, trang phục tự do. áp dụng theo bảng tuổi quy định 

. Bảng Cộng tuổi: Lấy số tuổi 2 Vđv cộng lại 

. Bảng Showdance: từ 3 Vđv trở xuống / Bảng Formatin – Đồng diễn: từ 4 vđv trở lên / Bảng Linedance: từ 6 

vđv trở lên 

**Phần thi đôi: Một trong 2 VĐV phải nằm trong độ tuổi quy định. Và thi theo hạng tuổi của VĐV có tuổi 

lớn hơn.  

** Các vđv/ đôi vđv Trung Niên, Cao Niên được phép nhảy xuống 2 lứa tuổi 

** Các vđv/ đôi vđv được phép nhảy vượt cấp 2 hạng thi 

. Không được phép thay đổi bạn nhảy trong cùng một nội dung thi đấu. 
 

 

 

BẢNG C: NHỊP SỐNG VUI KHỎE – THỂ DỤC THEO NHẠC 

I. CÁCH THỨC THI ĐẤU CHUNG  

1. Thi các động tác Thể Dục, Nhảy Theo Nhóm *( tối thiểu 8 VĐV/Nhóm ) 

 2. Âm nhạc KHÔNG VƯỢT QUÁ 3 phút /1 tiết mục  

3. Một Tiết mục phải có ít nhất 2 lần thay đổi đội hình  

II. CÁCH CHẤM ĐIỂM  

- Theo than điểm 10 gồm:  



• Âm Nhạc ( 4 điểm )  Kỹ thuật ( 3 điểm )  Đội hình ( 1 điểm )  Trình diễn + Trang phục ( 2 điểm ) 

 **Đội Nhất là Đội có tổng Số điểm cao nhất sau khi tổng hợp điểm của tất cả các trọng tài chấm sự kiện 

**Giải Vô địch KVTT Tp.Hcm mở rộng: đăng ký Online qua đường Link: http://gracedance.vn/               

 

      Nơi nhận:                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH 

    - Như trên;                                                        PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ 

    - Lưu: VT 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                               

 

                                                                                                                   Trần Thị Minh Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

   SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            LIÊN ĐOÀN THỂ DỤC                                                                                          

             

 
 

 

 

 

THÔNG TIN VẬN ĐỘNG VIÊN: (các Vđv/Cặp đôi phải đăng kí dưới tên trường đang theo học) 

 Nam Nữ 

Họ và tên   

Ngày tháng năm sinh   

Trường học   

Địa chỉ Trường học   

**Trường học đại diện 
(áp dụng cho đôi 
nhảy/showdance/formation, 
chỉ chọn 1 trường đại diện) 

 

** Tên vđv số 3,4,…. 
(áp dụng cho Showdance, 
Formation) 

 

Số điện thoại liên lạc   

Email   

Câu lạc bộ Dancesport 
 (đang tập luyện) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐĂNG KÍ 

GIẢI VÔ ĐỊCH CÚP KHIÊU VŨ HỌC ĐƯỜNG NĂM 2022 

 



VÔ ĐỊCH QUẬN 

*sự kiện này dành cho các Vđv đang sinh sống và học tập tại Việt Nam 

 Bắt buộc Vũ hình Syllabus (không bắt buộc Vũ hình quy định của Liên đoàn thể dục Việt nam dành cho lứa nhi đồng, 

thiếu nhi). Trang phục đúng quy định ở lứa tuổi Nhi đồng, Thiếu nhi. 
Tick (v) vào ô chọn. Điền số vào dấu ngoặc (  ) tương ứng với lứa tuổi chọn. ** Chỉ được nhảy lên 2 cấp đối với Lứa tuổi và Hạng thi 

 

Lứa tuổi Hạng thi Latin (Lt) Hạng thi Latin (Std) 
 

 
 
 

 
(1) Nhi đồng  

 
 

(2) Thiếu nhi  
 
 

(3) Thiếu niên 
 

 
(4) Trước Thanh niên 

 
 

                                                    (    )     (   )    (   ) 

-Hạng A         (S,C,R,P,J)                                                                                                         

-Hạng B         (S,C,R,J)  

-Hạng C         (C,R,J)  

-Hạng D1       (C,R)  

-Hạng D2       (C,J)  

-Hạng D3       (S,R)                                                                 

-Hạng E1        (C)                                                                                                     

-Hạng E2        (R )  

-Hạng E3        (J )  

-Hạng E4        (S) 

-Hạng E5        (P) 

-Hạng FA        (S,C,R,P,J) 

-Hạng FB        (S,C,R,J) 

-Hạng FC        (C,R,J) 

-Hạng FD1      (C,R) 

-Hạng FD2      (C,J) 

-Hạng FD3      (S,R) 

-Hạng F1         (C) 

-Hạng F2         (R ) 

-Hạng F3         (J ) 

-Hạng F4         (S) 

-Hạng F5         (P)                                              

                                                    (    )     (   )    (   ) 

-Hạng A         (W,T,VW,F,Q)                                                                                                         

-Hạng B         (W,T,F,Q)  

-Hạng C         (W,T,Q)  

-Hạng D1       (W,T)  

-Hạng D2       (W,Q)  

-Hạng D3       (T,F)                                                                 

-Hạng E1        (W)                                                                                                     

-Hạng E2        (T)  

-Hạng E3        (Q)  

-Hạng E4        (F) 

-Hạng E5        (VW) 

-Hạng FA        (W,T,VW,F,Q) 

-Hạng FB        (W,T,F,Q) 

-Hạng FC        (W,T,Q) 

-Hạng FD1      (W,T) 

-Hạng FD2      (W,Q) 

-Hạng FD3      (T,F) 

-Hạng F1         (W) 

-Hạng F2         (T) 

-Hạng F3         (Q) 

-Hạng F4         (F) 

-Hạng F5         (VW)          

Showdance Nhi đồng – Thiếu nhi                                                                 Showdance Thiếu niên – Dưới 21 

Formation (đồng diễn) Nhi đồng – Thiếu nhi                                             Formation (đồng diễn) Thiếu niên – Dưới 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIẢI CÚP HỌC ĐƯỜNG MỞ RỘNG 

*sự kiện này dành cho các Vđv đang sinh sống và học tập tại Việt Nam 

 Bắt buộc Vũ hình Syllabus (không bắt buộc Vũ hình quy định của Liên đoàn thể dục Việt nam dành cho lứa nhi đồng, 

thiếu nhi). Trang phục đúng quy định ở lứa tuổi Nhi đồng, Thiếu nhi. 
Tick (v) vào ô chọn. Điền số vào dấu ngoặc (  ) tương ứng với lứa tuổi chọn. ** Chỉ được nhảy lên 2 cấp đối với Lứa tuổi và Hạng thi 

Lứa tuổi Hạng thi Latin (Lt) Hạng thi Latin (Std) 
 

 
 
 

 
(1) Nhi đồng 1 

 
(2) Nhi đồng 2 

 
(3) Thiếu nhi 1 

 
(4) Thiếu nhi 2 

 
(5) Thiếu niên 1 

 
 

(6) Thiếu niên 2 
 

(7) Trẻ 
 

(8) Trước Thanh niên 
 
 

                                                    (    )     (   )    (   ) 

-Hạng A         (S,C,R,P,J)                                                                                                         

-Hạng B         (S,C,R,J)  

-Hạng C         (C,R,J)  

-Hạng D1       (C,R)  

-Hạng D2       (C,J)  

-Hạng D3       (S,R)                                                                 

-Hạng E1        (C)                                                                                                     

-Hạng E2        (R )  

-Hạng E3        (J )  

-Hạng E4        (S) 

-Hạng E5        (P) 

-Hạng FA        (S,C,R,P,J) 

-Hạng FB        (S,C,R,J) 

-Hạng FC        (C,R,J) 

-Hạng FD1      (C,R) 

-Hạng FD2      (C,J) 

-Hạng FD3      (S,R) 

-Hạng F1         (C) 

-Hạng F2         (R ) 

-Hạng F3         (J ) 

-Hạng F4         (S) 

-Hạng F5         (P)                                              

                                                    (    )     (   )    (   ) 

-Hạng A         (W,T,VW,F,Q)                                                                                                         

-Hạng B         (W,T,F,Q)  

-Hạng C         (W,T,Q)  

-Hạng D1       (W,T)  

-Hạng D2       (W,Q)  

-Hạng D3       (T,F)                                                                 

-Hạng E1        (W)                                                                                                     

-Hạng E2        (T)  

-Hạng E3        (Q)  

-Hạng E4        (F) 

-Hạng E5        (VW) 

-Hạng FA        (W,T,VW,F,Q) 

-Hạng FB        (W,T,F,Q) 

-Hạng FC        (W,T,Q) 

-Hạng FD1      (W,T) 

-Hạng FD2      (W,Q) 

-Hạng FD3      (T,F) 

-Hạng F1         (W) 

-Hạng F2         (T) 

-Hạng F3         (Q) 

-Hạng F4         (F) 

-Hạng F5         (VW)          

Showdance Nhi đồng – Thiếu nhi                                                                 Showdance Thiếu niên – Dưới 21 

Formation (đồng diễn) Nhi đồng – Thiếu nhi                                             Formation (đồng diễn) Thiếu niên – Dưới 21 

*Showdance: từ 3 vđv trở xuống                                      *Formation (đồng diễn): từ 4 vđv trở lên 

* Hạng A,B,C,D,E: thi đôi                                                  * Hạng FA,FB,FC,FD,F: thi solo 

 

** Phần thi đôi: khi đăng kí sẽ chọn 1 trường đại diện cho 1 đôi.  

**Phần thi đôi: Một trong 2 VĐV phải nằm trong độ tuổi quy định. Và thi theo hạng tuổi của VĐV có tuổi 

lớn hơn.  

_ Các vđv/ đôi vđv được phép nhảy vượt lên 2 lứa tuổi 

_ Các vđv/ đôi vđv được phép nhảy vượt cấp 2 hạng thi 

_ Không được phép thay đổi bạn nhảy trong cùng một nội dung thi đấu. 

 

 

 



 

LỆ PHÍ THI 

_ Đôi nhảy (2 người): 400.000đ/ nội dung mở rộng;  500.000đ/ nội dung vô địch quận 

_ Nhảy đơn (1 người): 300.000đ/ nội dung mở rộng ; 350.000đ/ nội dung vô địch quận 

_ Formation (đồng diễn): 250.000đ/ VĐV/ bài dự thi(Tổng kinh phí sẽ được nhân lên theo số lượng VĐV có trong bài 

thi)  

_ Showdance: 800.000đ/ bài dự thi  

 

_ Thời gian: Chủ Nhât, 27/11/2022 

_ Địa điểm: Nhà thi đấu Rạch Miễu ( số 01 Hoa Phượng, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.Hcm ) 

_ Đăng kí trực tiếp trên Link: 

https://docs.google.com/forms/d/18ZtWjD3EiHRTg_asdvMcVmOrmKYVfuuth1XZwZDC60A/edit                                                                                                                                                                           

_ Hoặc gửi form đăng kí về Email: gracedance.vn@gmail.com                          _ Hạn chót đăng kí: 15/11 

_ Liên hệ: 0937.712.002 – 0937.712.003 ( Tuấn – Trâm )         
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