
 

ĐIỀU LỆ 
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN NAM, NỮ  

TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2017 
                                                                    –––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
(30/4/1975-30/4/2017) và 131 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2017). 

- Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao trong quần chúng 
nhân dân, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 
Hồ vĩ đại” giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Yêu cầu 

- Các đối tượng tham gia thi đấu chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và 
những quy định của Ban Tổ chức. 

- Các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, trao 
đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cùng tiến bộ. 

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thi đấu. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian 

- Đăng ký sơ bộ: Đến hết ngày 03/4/2017. 

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 14/4/2017. 

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08h00 ngày 24/4/2017 tại Trung tâm Thể dục 
thể thao tỉnh Bình Thuận. 

 - Khai mạc giải: Vào lúc 6h30 ngày 25/4/2017. 

- Thi đấu: Từ ngày 25/4 đến ngày 28/4/2017. 

 2. Địa điểm thi đấu: Tại Bãi biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Đối tượng 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
                     Số:    398 /ĐL-SVHTTDL Bình Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2017 



- Các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;  

- Lực lượng vũ trang (Quân sự, Công an, Biên phòng, Lữ đoàn hải quân 
681); 

- Mời Trại giam Thủ Đức (Z30D), Trại giam Huy Khiêm (Tánh Linh); 

- Các Công ty, Doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, Trường NKNV TDTT tỉnh; 

2. Điều kiện tham dự    

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hộ khẩu 
thường trú tại Bình Thuận. 

- Vận động viên là công chức, viên chức và người lao động ở địa phương 
khác hiện đang làm việc, học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phải có 
hợp đồng lao động và bảng lương của đơn vị từ 06 tháng trở lên tính từ thời điểm 
khai mạc giải.  

IV. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

- Mỗi đoàn được đăng ký 02 đội nam và 02 đội nữ tham dự (Một đội tối đa 
03 VĐV, trong đó 02 cầu thủ thi đấu chính thức và 01 cầu thủ dự bị cho trận sau). 

- Hồ sơ gồm 

+ Đơn đăng ký tham dự và cam kết của đơn vị chủ quản đội bóng về việc 
chấp hành đúng Điều lệ, quy định của Ban Tổ chức (theo mẫu của BTC). 

+ Danh sách thi đấu (theo mẫu của BTC) bao gồm ban lãnh đạo và các vận 
động viên trong đó ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, ảnh (có đóng dấu giáp 
lai), số áo đăng ký thi đấu, số CMND…có xác nhận của đơn vị chủ quản. 

+ Bản cam kết sức khỏe (theo mẫu của BTC). 

+ Bản photo chứng minh nhân dân và hộ khẩu của các vận động viên. 

+ Mỗi thành viên của Đoàn nộp 02 ảnh màu (3x4cm): 01 ảnh dán vào danh 
sách đăng ký, 01 ảnh nộp cho Ban Tổ chức để làm thẻ thi đấu. 

+ Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm TDTT tỉnh Bình Thuận, số 28 đại 
lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Điện thoại liên hệ: 062.3822088 – 062.3832488, Fax: 062.3822075 

V. THỂ THỨC THI ĐẤU, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG 

1. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ 
chức sẽ thông báo trong cuộc họp chuyên môn. 

2. Cách tính điểm, xếp hạng: Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, đội nào thắng 2 
hiệp, thắng trận đó. 



- Cách tính điểm: Thắng: 02 điểm. Thua: 01 điểm. Bỏ cuộc: 00 điểm. 

 - Xếp hạng: Đội có tổng số điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp có hai đội 
bằng điểm nhau, đội thắng ở trận đối kháng trực tiếp sẽ được xếp trên. Nếu có từ 03 
đội trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các trận đấu giữa các đội bằng 
điểm nhau theo thứ tự:  

+ Hiệu số của tổng ván thắng và tổng ván thua. 

+ Tỷ số của tổng điểm thắng và tổng điểm thua. 

+ Trận đối kháng trực tiếp giữa các đội. Đội có chỉ số cao hơn xếp trên. 

VI. LUẬT THI ĐẤU VÀ KINH PHÍ 

1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền bãi biển hiện hành và 
những thay đổi bổ xung năm 2013. 

2. Kinh phí: Các địa phương tự lo kinh phí ăn, ở, đi lại cho Đoàn. 

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng: Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia. 

- Giải nhất:    Cúp, cờ, tiền thưởng. 

 - Giải nhì:    Cờ, tiền thưởng. 

 - Giải đồng hạng ba:  Cờ, tiền thưởng. 

Chỉ tổ chức khi có 04 đội (đơn vị) tham gia trở lên.   

2. Kỷ luật: Những thành viên vi phạm các quy định Luật và Điều lệ giải tùy 
theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi 
phạm. 

- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường 
điểm... Ban Tổ chức sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận 
tỉ số, kết quả, thành tích...). 

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu (theo lịch thi 
đấu) sẽ bị xử thua 0-2. 

- Đội bỏ cuộc bị xử thua trận 0-2. 

- Đội bóng gian lận hồ sơ, nhân sự, không chấp hành quyết định của Trọng 
tài, tự ý dừng trận đấu (quá 15 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi 
như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải. 

- Trường hợp đội bóng bị xử loại ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu 
có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ, Ban Tổ chức sẽ xem xét để 
có hình thức xử lý kỷ luật. 



- Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng 
trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật. 

3. Khiếu nại: Đội bóng phải đóng lệ phí 1.000.000đ (Một triệu đồng) cho 
một trường hợp khiếu nại về nhân sự và đơn vị khiếu nại phải đưa ra bằng chứng 
xác thực đội bị khiếu nại. Khiếu nại đúng, Ban Tổ chức sẽ trả lại lệ phí, khiếu nại 
sai, Ban Tổ chức sẽ bổ sung vào tổ chức phí. 

 IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Các vận động viên tham gia thi đấu, áo quần thi đấu gọn gàng sạch sẽ đúng 
theo qui định của môn Bóng chuyền bãi biển; Áo thun ba lỗ, quần ngắn thể thao, số 
áo của vận động viên được đánh số thứ tự từ 1 đến 3, in ở trung tâm phía trước và 
phía sau cao 15 cm và 20 cm. Số quần được in ở bên ống quần phải với chiều cao 
4-6 cm. 

Mỗi trận đấu thi đấu chính thức gồm 02 vận động viên (không có vận động 
viên dự bị), chỉ có 02 vận động viên đăng ký trong biên bản thi đấu mới được phép 
thi đấu, một trong hai cầu thủ là đội trưởng. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận ủy quyền cho Ban Tổ chức giải 
có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này và có văn bản thông báo cụ thể cho các đội 
bóng được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL BT; 
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; 
- Khối lực lượng vũ trang; 
- Phòng QL TDTT Sở; 
- Trung tâm TDTT tỉnh; 
- Trường NKNV TDTT; 
- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm TDTT thành phố Phan Thiết; 
- Trung tâm VH-TT-TT huyện, thị xã; 
- Các Công ty, Doanh nghiệp trong tỉnh; 
- Các đơn vị mời; 
- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CAM KẾT SỨC KHỎE 

 

Kính gửi:       Ban Tổ chức giải vô địch Bóng chuyền  
bãi biển Nam, Nữ tỉnh Bình Thuận năm 2017. 

 

Tôi tên:……..................................................................................................  

Chức vụ:………………………………………………………………........ 

Đơn vị (Đội bóng):……………………………………................................  

 Tôi xin cam kết các cầu thủ trong đội có đủ sức khỏe tham gia thi đấu giải và 
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi vấn đề xảy ra đối với sức khỏe của các cầu 
thủ khi tham gia thi đấu tại giải (danh sách cầu thủ kèm theo). 
 
 Bình Thuận, ngày       tháng     năm 2017 
 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN NAM, NỮ   

TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2017 
––––––––––––––––––––––––––  

ĐỘI 1 

* ĐỘI BÓNG: …………………………………………………… 

I. Thành phần lãnh đội: 

Thông tin 
Lãnh đạo  
đội bóng 

Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 

Họ và tên    
Năm sinh    
Chức vụ Trưởng đoàn Huấn luyện viên Săn sóc viên 

Điện thoại    
 

II. Vận động viên 
     1. NAM.                  

Thông tin 

VĐV 
Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 

Họ và tên    
Số CMND    
Năm sinh    

Số áo    
       2. NỮ 

Thông tin 

VĐV 
Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 

Họ và tên    
Số CMND    
Năm sinh    

Số áo    
 

 Bình Thuận, ngày       tháng   năm 2017 
 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ ) 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN NAM, NỮ   

TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2017 
–––––––––––––––––––––––––– 

                                                  ĐỘI 2 
 

* ĐỘI BÓNG: …………………………………………………… 

I. Thành phần lãnh đội 

Thông tin 
Lãnh đạo  
đội bóng 

Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 

Họ và tên    
Năm sinh    
Chức vụ Trưởng đoàn Huấn luyện viên Săn sóc viên 

Điện thoại    
 

II. Vận động viên 
1. NAM.                  

Thông tin 

VĐV 
Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 

Họ và tên    
Số CMND    
Năm sinh    

Số áo    
2. NỮ.                     

Thông tin 

VĐV 
Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 Ảnh 3 x 4 

Họ và tên    
Số CMND    
Năm sinh    

Số áo    
 

 Bình Thuận, ngày       tháng       năm 2017 
 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ ) 
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