
                                   
 

 

  

 
 

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM 
CARAVAL CHIM CHÀO MÀO HÈ 2016 - NHA TRANG 

 
 
1. Tiêu chí chấm thi : 

a) Tiêu chí thứ nhất (dáng bộ và thái độ thi đấu) 

- Chim thi đấu có thái độ linh hoạt, nhảy cầu, chuyền cầu, dáng đứng vươn mình. 

- Chim thi đấu rê cầu (sàn cầu), ra đuôi, ra cánh doạ nạt đối thủ; 

- Chim sục sạo tìm đánh ra giọng ché (chét) thị uy doạ nạt đối thủ. 

* Chú ý: Chim không bỏ nước đấu trong suốt quá trình thi, trường hợp chim xỉa lông, 

phơi nắng, tắm cóng dẫn đến việc mất hình coi như bỏ nước chơi, thì sẽ bị loại để 

tránh ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của những chú chim khác. 

 

b) Tiêu chí thứ hai (giọng và đấu giọng) 

Lựa chọn ra những chú chim mau mỏ ra giọng đều đặn, bền bỉ trong suốt quá trình 

thi đấu, chim hót đổ nhiều giọng, đảo giọng, luyến láy âm tiết rõ ràng, chim ra giọng 

quát hoặc giọng ché (chét) thị uy, doạ nạt đối thủ (chim ra giọng tối thiểu phải đủ 3 

âm tiết trở lên, không có âm tiết trùng lắp ví dụ quit,quit những â+m tiết không phải 

giọng chim mái). 

 

c) Tiêu chí thứ ba (hình dáng) 

- Chào mào dự thi hình dáng đẹp, bóng bộ, cân đối, chim thon gọn, rắn chắc, nhanh 

nhẹn; 

- Chim không tật lỗi (lông xơ, thiếu lông đuôi và cánh). 

 

2. Cách thức tổ chức chấm thi: 

Treo tất cả số lượng lồng chim dự thi lên cùng một lúc tại các khu vực quy định theo 

SBD để bắt đầu cuộc thi.  

 

3. Các vòng loại (không quy định số vòng): 



                                   
 

 

+ Thời gian mỗi vòng 10 phút loại những chú chim chơi yếu, bỏ nước ... 

a) Vòng 1 đến vòng 2 

+ Loại các chú chim thật sự không chơi ... chấm cụ thể như sau: 

- Trong vòng 8 phút đầu các trọng tài quan sát và ghi chú những chú chim nào không 

chơi, xù lông, tắm...khi Ban tổ chức thông báo còn 2 phút trọng tài tiến hành rà soát 

lại các chú chim đã ghi chú, nếu vẫn tiếp tục không chơi thì mới loại.  

b) Vòng 3 đến vòng 5 

+ Loại các chú chim chơi yếu, tắm, xù, rỉa lông ...Vòng này thông báo rõ các tiêu chí 

chấm những tình huống dễ gây ra tranh cãi như: 

-  Trường hợp 1: 

 Chim bu chụp táp lồng nếu còn xuống cầu ra cánh, bọng … thì BGK không loại, 

nếu chim chỉ chụp quá 2/3 thời gian cuộc thi làm ảnh hưởng đến các chú chim khác 

thì BGK cân nhắc có thể loại chú chim đó nhưng ghi chú rõ ràng. 

- Trường hợp 2: 

 Chim ăn uống, xuống bố lồng quá nhiều, bỏ đấu không chơi quá 2/3 thời gian 

vòng đấu, thì BGK có thể loại và ghi rõ nguyên nhân. 

- Trường hợp 3:  

 Khi BTC thông báo còn 2 phút nữa hết giờ vòng thi, BGK nên xem qua một lần 

cuối các chú chim mình loại, nếu có chú nào trong danh sách loại mà chơi thật tốt, 

vượt trội hơn các con chim bên cạnh như Ché, sán cầu đi cánh đẹp mắt... thì có thể 

xem xét giữ lại không loại và ghi rõ cho BTC khi công bố có thể đọc tránh thắc mắc từ 

phía các nghệ nhân. 

c) Từ vòng 6 

+ Loại chú chim chơi yếu hơn các chú bên cạnh. Vòng này thông báo rõ các tiêu chí 

chấm những tình huống dễ gây ra tranh cãi như. 

- Trường hợp 1 

 Chim bu chụp táp lồng nếu còn xuống cầu ra cánh, bọng… thì BGK không loại, 

nếu chim chỉ chụp mà không ra cánh sổ bọng ảnh hưởng đến các chú chim khác tầm 

2 – 3 phút cũng có thể quyết định đánh dấu chú chim đó, nhớ ghi rõ nguyên nhân, 

nếu ghi được thời gian là tốt. 

- Trường hợp 2 



                                   
 

 

 Chim ăn uống, xuống bố lồng quá nhiều, bỏ đấu không chơi trong tầm 2 – 3 

phút thì BGK có thể loại và ghi rõ nguyên nhân. 

 - Trường hợp 3 

c) Khi BTC thông báo còn 2 phút nữa hết giờ vòng thi, BGK nên xem qua một lần cuối 

các chú chim mình loại, nếu có chú nào trong danh sách loại mà chơi thật tốt, vượt 

trội hơn các con chim bên cạnh như Ché, sán cầu đi cánh đẹp mắt... thì có thể hội ý 

với giám sát xem xét loại hay không và ghi rõ cho BTC khi công bố có thể đọc tránh 

thắc mắc từ phía các nghệ nhân. Loại đến khi nào còn 20 con vào vòng chọn. 

 

4. Các vòng Top. 

a) Vòng Top 40 

 -Xếp ngẫu nhiên 40 chú chim thành 2 hàng, mỗi hàng 20 chú chim; 

 -BGK chia làm hai nhóm có nhiệm vụ loại 10 chú chim trên giàn; 

 - Còn 30 chú chim vào Top 30. 

b) Vòng Top 30 

 - Xếp ngẫu nhiên 30 chú chim thành 2 hàng, mỗi hàng 15 chú chim; 

 - BGK chia làm hai nhóm có nhiệm vụ loại 10 chú chim trên giàn; 

 - Còn 20 chú chim vào Top 20. 

c) Vòng Top 20 

 - Xếp ngẫu nhiên 20 chú chim thành 2 hàng, mỗi hàng 10 chú chim. 

 - BGK chấm độc lập 20 chú chim và chia làm hai vòng loại mỗi vòng 10 phút,  

vòng đầu loại 6 chú chim, vòng sau loại tiếp 4 chú chim; 

 - Loại cho đến còn 10 chú chim sẽ vào Top 10.  

d) Vòng Top 10 

 - Vòng này các nghệ nhân chủ chim sẽ bốc thăm và sắp xếp theo sơ đồ: 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10. 

 - BGK chấm độc lập 10 chú chim và chia làm hai vòng loại mỗi vòng 10 phút, 

vòng đầu loại 4 chú chim, vòng sau loại tiếp 2 chú chim, (6 chú chim bị loại sẽ đoạt 

giải KK (Top 10). 

 - Loại cho đến còn 4 chú chim sẽ vào tranh CK 1,2,3,4. 

 



                                   
 

 

5. Vòng chung kết 

 - Thời gian 10 phút BGK chấm để chọn ra giải nhất, nhì, ba, tư; 

 - Riêng vòng chung kết, BGK sẽ chấm độc lập cho 4 chú chim tranh nhất, nhì, 

ba, và giải tư (thời gian 10 phút) theo 3 tiêu chí ưu tiên như sau: 

 + Ưu tiên 1: Bộ (dáng bộ thi đấu, nước đấu của chú chim); 

 + Ưu tiên 2: Thanh (giọng hót, mật độ ra hót của chim, chú ý không phải 

những tiến đơn như: quit ... quit hay quít … quiu …); 

 + Ưu tiên 3: Sắc (sắc thái, hình dạng đấu của chú chim lúc đó). 

Chú ý : 

 Tất cả các phiếu chấm thi sau khi chấm xong của BGK sẽ tập kết về Ban tổ chức để 

thống nhất bầu chọn ra các chú chim hay, toàn diện nhất và xét giải nhất, nhì, ba. Ban 

tổ chức sẽ tổng kết và công bố phát giải thưởng cho các nghệ nhân có chim đoạt giải. 

 


